
 

 

รหัสทัวร ZAT1901940 
ทัวรฮองกง นองปง 3 วัน 2 คืน (CX) 
กระเชาลอยฟ�านองปง หมูบานนองปง พระใหญโป�วหลิน วัดแชกงหมิว วัดหวังตาเซียน  
REPULSE BAY  จิมซาจุย 
อิสระทองเที่ยวช็อปปم�งตามอัธยาศัย 1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

 
 

 
 
 
 
  
 
***** CX 616 ***** 

04.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4ประตู 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เคานเตอร M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจาหนาท่ีคอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรข้ึนเคร่ือง 

06.35 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยาน Check Lap Kok โดยเที่ยวบินท่ี CX616 สายการ
บิน Cathay Pacific 

 ** บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
10.25 น. ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ

เรียบรอย  
***** CX 700 ***** 

06.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4ประตู 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เคานเตอร M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจาหนาท่ีคอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรข้ึนเคร่ือง 

08.15 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยาน Check Lap Kok โดยเที่ยวบินท่ี CX700 สายการ
บิน Cathay Pacific 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ – ฮองกง – กระเชานองปง 360 –  หมูบานนองปง – พระใหญโป�วหลิน –  
อิสระชอปปم�ง City Gate Outlet                                                                                        
( - / กลางวัน / - ) 



 

 

 ** บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
12.10 น. ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ

เรียบรอย   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
 นําทานเดินทางสู เกาะลันเตา  เปนเกาะที่มีขนาดใหญท่ีสุดในบรรดาเกาะท้ังหมด

ของฮองกง เปนที่ต้ังของสนามบินนานาชาติเช็กแล็บก็อก และยังมีแหลงทองเท่ียว
อันมีเอกลักษณระดับโลกของฮองกง นําทานสัมผัสกับประสบการณที่นาต่ืนตาต่ืนใจ
กับ กระเชาลอยฟ�านองปง (Ngong Ping Skyrail 360)  เสนทางการทองเท่ียว
บนรถกระเชาเคเบิลท่ีสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามไดแบบพาโนรามิค เช่ือมจาก
ใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมูบานนองปง บนเกาะลันเตา ระยะทางกวา 5.7 ก.ม. จากรถ
กระเชาทานจะไดชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮองกงทิวทัศน
เหนือทองทะเลของทะเลจีนใต ทิวทัศนของเนินเขาอันเขียวขจี ลําธาร น้ําตกและป�า
อันเขียวชอุมของอุทยานลันเตาเหนือ กระเชาไปถึงสุดทางที่ หมูบานนองปง หมูบาน
สวยงามท่ีสรางแบบสถาปตยกรรมจีน มีอากาศท่ีเย็นสบาย ขางทางเต็มไปดวย
รานอาหาร รานขายมากมาย นอกจากน้ียังมีเซเวน และรานกาแฟดังอยาง 
Starbuck จากน้ันทานก็จะพบกับ พระใหญโป�วหลิน แหงเกาะลันเตาซ่ึงเปน
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจงท่ีใหญที่สุดในโลก องคพระทําข้ึนจากการเช่ือม
แผนทองสัมฤทธิ์ กวา 200 แผน เขาดวยกัน น้ําหนักรวม 250 ตัน และสูง34เมตร 
หันพระพักตไปทางดานทะเลจีนใตและมองอยางสงบลงมายังหุบเขาและโขดหิน
เบ้ืองลางซ่ึงเปนพระพุทธรูปน่ัง ทําจากทองสัมฤทธ์ิกลางแจงท่ีใหญที่สุด  

 หมายเหตุ : หากกระเชาทําการปดเพ่ือปรับปรุง หรือไมสามารถข้ึนกระเชาได
เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางทัวรขอปรับเปล่ียนโปรแกรม ข้ึนรถทัวรของอุทยานแทน
เพ่ือความสะดวกในการเดินทางคะ  

 จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�งท่ีหางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปปم�ง
สินคาตามอัธยาศัยพบกับOUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมายเชน
COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือวาจะเปนBURBERRY 



 

 

รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายย่ีหอและช้ันใตดินจะมีSUPERMARKET ขนาด
ใหญใหทานไดจับจายกันไดอยางจุใจ 

 **อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
 

 
 
 
 
 
 
พักที่ SAV Hotel/ Penta Hotel/ Best Western Grand Hotel ระดบั 4 ดาว หรือ
เทียบเทา ณ เมืองฮองกง 

วันที่ 2 

วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – โรงงานจิวเวอร่ี – รานหยก – เจาแมกวนอิม หาดรี
พัลสเบย –  
จุดชมวิว วิคตอเรียพีค (Mid level of the peak) - ชอปปم�งจิมซาจุยและโอเช่ียน
เทอรมินอล                                                                                                                         
(เชา / กลางวัน / - ) 

 
เชา รับประทานอาหารเชาแบบต่ิมซํา ณ ภัตตาคาร (2) 

จากน้ันนําทานสู วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน)  เม่ือ 300 กวาปที่แลวเดิมท่ีวัดน้ีเปนวัด
เล็กๆเปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซ่ึงอยูทางดานหลังของเรือนใหมวัด 
เรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเน้ือท่ี 50,000 ตารางฟุตดานในมีรูปปم�นสูงใหญ
ของทานแชกงซ่ึงเปนเทพประจําวัดแหงน้ีซ่ึงทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบ
โบราณและมีกังหันอยูหลายตัวมีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตอง



 

 

หมุนกังหันหรือที่เรียกวากังหันนําโชคเพ่ือหมุนแตส่ิงดีๆเขามาในชีวิตและปดเป�าส่ิง
ท่ีไมดีออกไป โดยความหมายของใบพัดทั้งส่ีดังน้ี 
ใบท่ี 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืน 
ใบท่ี 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ใบที่ 4. คิดหวังส่ิงใดก็สมความ
ปรารถนาทุกประการ  
และกอนท่ีทานจะออกจากวัดอยาลืมจะตองตีกลองใหเสียงดังสน่ันเพ่ือความ
เปนศิริมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลังจากน้ันนําทานไหวพระขอพรตอ ณ วัดหวังตาเซียน  เปนวัดที่มีอายุกวาคร่ึง
ศตวรรษรายลอมดวยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแหงน้ีข้ึนช่ือดานอิทธิฤทธิ์
ในการชวยรักษาคนเจ็บ คนป�วย ขอเร่ืองสุขภาพ ขอพร ขอความสําเร็จ ท้ังในดาน
โชคลาภ และสติปญญา นอกจากน้ียังมี จุดผูกดายแดงขอความรักที่ เทพเจาหยุก
โหลว หรือแปลวาเทพเจาแหงความรัก มี 3 องค สีทองอราม จะเห็นวามีสายโยง



 

 

เหมือนเปนดายสีแดงใหญๆ เช่ือมทานทั้ง 3 ไว องคกลางคือ องคทานเทพ ในมือ
ทานถือเหมือนตํารา ขางซายเปนเทพเจาสาว และขางขวาเปนเทพเจาบาว ผูคน
มักจะมีผูกดายเพ่ือขอเน้ือคู ขอใหความรักสมหวัง  จากน้ันนําทานสูโรงงานจิวเวอรี่  
ท่ีโดงดังที่สุดบนเกาะฮองกง ท่ีไดแรงบันดาลใจนํากังหันมาพลิกแพลงเปนจ้ีลอม
เพชร โดยเชิญซินแสช่ือดังมาจัดวางตําแหนงของเพชรแตละเม็ดซ่ึงถือเปนเคร่ืองราง
ตามหลักฮวงจุย ซ่ึงจําลองเลียนแบบมาจาก “แซกงเม๋ียว” กังหันใหญ 4 ใบพัดท่ีชาว
ฮองกงเล่ือมใสศรัทธาที ่“วัดเชอกุง” ซ่ึงเปนวัดท่ีดังมากและมีตํานานความเช่ือมา
ยาวนานวาคนที่มีเคราะหเมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแลวจะทําใหชีวิต
หมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาส่ิงช่ัวรายตางๆออกไปได  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
นําทาน ชมรานหยก สินคาข้ึนช่ืออีกอยางของจีน แผนดินใหญ ท่ีไมวาทานจะ
เดินทางไปเมืองไหนของประเทศจีน ทานจะไดเขาชมรานหยก ทานสามารถเลือกซ้ือ
หยกที่มีการดัดแปลงเปนเคร่ืองบูชาตางๆ ท้ังปم�เซ๊ียะกําไลหยก, จ้ีหยก และอ่ืนๆ อีก
มากมาย นําทาน นําทานสัมผัสประสบการณท่ีไมควรพลาดในการมาเที่ยวฮองกง 
แลวนําทานสู สูจุดชมวิวบนเขาวิคตอเรียพีค (Mid level of the peak) ใหทานได
ชมวิวทิวทัศนในมุมสวยงามและหาชมท่ีไหนไมไดแลวไมวาจะเปนวิวของตึกสูงระฟ�า
ของเกาะฮองกงหรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอาววิคตอเรียและเกาลูน 
จากน้ันนําทุกทานสู  REPULSE BAY  หาดทรายรูปจันทรเส้ียวแหงน้ีสวยทีสุดแหง
หน่ึงและยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเร่ืองมีรูปปم�นของเจาแม
กวนอิมและเจาแมทินโหว ซ่ึงทําหนาที่ปกป�องคุมครองชาวประมงโดดเดนอยู
ทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด รวมนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม 
และเทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเปนสิริมงคลขามสะพานตออายุ หลังจากน้ันนําทาน
เดินทางสู ยานจิมซาจุยและโอเซ่ียนเทอรมินอล ใหทานอิสระชอปปم�งเลือกซ้ือสินคา
ฝากคนที่ทานรักทางบาน สนุกสนานกับการเลือกสินคาราคาพิเศษอาทิเชนเส้ือผา,
รองเทา,กระเป�า,เข็ดขัด,น้ําหอมสินคาแบรนดช่ือดังตางๆ ท้ัง Bvlgari, 
BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, miu miu, 



 

 

ST.MICHEL, TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY 
FREE HONGKONG, ESPRIT, G2000 ท่ีถนนนาธานไมไดมีแคแหลงช็อปปم�ง
เทาน้ัน ทานยังสามารถเดินไปชมความงาม รับลมเย็นไดท่ีอาววิคตอเรีย ชม 
Avenue of Star ถนนซุปเปอรสตาร ชมรูปปم�นของนักแสดงช่ือดัง และรอยเทา
พิมพมือของดาราดังๆกวา เชน บลูซลี ทําใหบริเวณน้ีมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา “ถนน
ฮอลลีวูดแหงเอเชีย” ทางเดินจะเรียบริมน้ําไปเร่ือยๆ ฝم�งตรงขามก็จะมองเห็นวิวของ
ตึกสูงตางๆอยางสวยงาม  
 **อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 
 

 
 

 
 
พักที่ SAV Hotel/ Penta Hotel/ Best Western Grand Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา ณ เมืองฮองกง 
 

วันที่ 3 
อิสระทองเท่ียวช็อปปم�งตามอัธยาศัย หรือซ้ือบัตรเขาสวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด– 
กรุงเทพ                                                                                                                                                                   
(เชา / - / - ) 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (4) 
 ใหทานอิสระทองเท่ียว หรือ ช็อปปم�งตามอัธยาศัย  



 

 

หมายเหตุ: Check Out โรงแรม ไมเกิน 12.00 น. นํากระเป�า สัมภาระลงมาฝาก
ไวท่ี Looby ของโรงแรม  
รถจะมารับลูกคาท่ีโรงแรม ประมาณ 18.00 น. เพ่ือนําลูกคาเดินทางไปสูสนามบิน 

 
 แหลงทองเท่ียวแนะนํา : 

ยานมงกก  
ยานมงกก เปนอีกยานที่มีความคึกคักมาก ๆ เพราะเปนแหลงชอปปم�งที่ดีท่ีสุด
อันดับตน ๆ ของฮองกง มีท้ังตรอกซอยท่ีขายสินคา
แบรนดเนม เส้ือผา รองเทา กระเป�าแฟช่ัน ราคาไม
แพง รวมไปถึง 
รานขายของฝากของท่ีระลึกหลากหลายแบบ ถา
อยากชอปปم�งสินคา 
แฟช่ัน ราคาเบา ๆ แนะนําใหไป Ladies 
Market ซ่ึงมีลักษณะคลายกับตลาดนัดกลางคืน
ในบานเราน่ันเอง 
ยานจิมซาจุย  
ขาชอปท้ังหลาย ถาไมไดมาชอปปم�งในยานน้ีจะ
ถือวาพลาดมาก โดยเฉพาะใครที่ชอบสินคาแบ
รนดเนม ในยานน้ีมีหลากหลายแบรนดดังระดับ
โลกใหเดินเลือกซ้ือสินคากันอยางจุใจ และมักจะ
มีกิจกรรมจัดลดราคาอยูบอยคร้ัง บอกเลยวาขาช
อปตองไป 

 Sky 100   
อีกหน่ึงประสบการณที่อยากใหคุณไดสัมผัสใน
ฮองกง กับการชมอาววิคตอเรียและตึกสูงระฟ�า
มากมายในฮองกงจากจุดชมวิวบนตึก Sky 100 



 

 

ซ่ึงเปนตึกที่สูงที่สุดในฮองกง มีความสูงราว ๆ 
393 เมตร โดยที่จุดชมวิวดานบนน้ันสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศนไดกวางไกล  แบบ 360 
องศา ไมวาจะมาเที่ยวชมเวลาไหน ก็ประทับใจ
ไมแพกัน  
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี https://sky100.com.hk/ 
ชิงชาสวรรคยักษ (The Hongkong observation Wheel)  
การน่ังชิงชาสวรรคยักษที่ฮองกงก็เปนอีก
ประสบการณท่ีนาล้ิมลองเมื่อไปเที่ยวฮองกง 
ชิงชาสวรรคยักษ  น้ีมีความสูงมากถึง 60 เมตร 
แตละกระเชาจะบรรจุคนได 8 คน และหากใคร
อยากเซอรไพรสแฟน ก็มีกระเชาพิเศษไวรับรอง 
ซ่ึงมีการจัดโตะดินเนอรสุดหรูหรา พรอมทั้ง
อาหารและเครื่องด่ืมสุดพรีเมียม เปดใหเขาชม
ทุกวัน คาต๋ัวข้ึนกระเชาสําหรับคนท่ัวไปจะอยูท่ี
คนละ 100 ดอลลารฮองกง  
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี hkow.hk 
Avenue Of Stars 
ชมรอยประทับมือของบุคคลที่มีช่ือเสียงริมอาว
วิคตอเรีย ทีเ่ปนแรง  บันดาลใจของโลกฮอลลีวูด
ตะวันออกกวารอยฝ�ามือ อาทิ ฉีเคอะ,  
เหลียงเฉาเหวย, จางมานอว้ี, เจ็ท ล,ี มิเชล โหยว 
ยังไมรวมถึง 
คนดังอ่ืนๆ ท่ีไดประทับรอยมือลงบนพ้ืนซีเมนต   
    

 



 

 

หรือ ทานสามารถซ้ือบัตรเขา สวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด (HONGKONG 
DISNEYLANDS) 
ผูใหญจายเพ่ิมทานละ 2,600 บาท / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป จายเพ่ิมทานละ 
2,300 บาท  
(ไมรวมคาใชจายในการเดินทาง) บัตรเขาสวนสนุกสามารถเลนเคร่ืองเลนแบบไม
จํากัดจํานวนคร้ังภายใน 1 วัน  นําทานเดินทางเขาสูอาณาจักรแหงเวทยมนตร ท่ี
ไดรับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝน สํารวจดินแดนท้ัง 7 แหง ท่ีเต็มไปดวยมนต
มายา ความสวยงาม ความต่ืนเตน ประทับใจกับเคร่ืองเลนมากหลากหลายชนิด 
สัมผัสตัวการตูนดิสนียที่ทานช่ืนชอบและรวมชมขบวนพาเหรดของเหลาการตูนท่ี
แสนย่ิงใหญตระการตา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

****** FLIGHT CX 617 ****** 
17.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรง
ตอเวลานัดหมาย*** 
21.35 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี CX617 
 **บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
23.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขาโดยสวัสดิภาพ
และประทับใจ 

****** FLIGHT CX 709 ****** 
18.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรง
ตอเวลานัดหมาย*** 
22.00 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี CX709 
 **บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
23.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขาโดยสวัสดิภาพ
และประทับใจ 

 
อัตราคาบริการ 
 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2 
ทาน 

พักเด่ียว เที่ยวบิน 

07 – 09  กรกฏาคม 2562 14,900.- 5,900.- 

CX700 BKKHKG 
08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-
23.30 



 

 

 
19 – 21  กรกฏาคม 2562 
 15,900.- 5,900.- 

CX700 BKKHKG 
08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 
22.00-00.20 

 
21 – 23  กรกฏาคม 2562 15,900.- 5,900.- 

CX700 BKKHKG 
08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-
23.30 

26 – 28  กรกฏาคม 2562 
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.
10) 

18,900.- 5,900.- 

CX616 BKKHKG 
06.35-10.25 
CX709 HKGBKK 
22.00-00.20 

 
02 – 04  สิงหาคม  2562 
 

16,900.- 5,900.- 

CX616 BKKHKG 
06.35-10.25 
CX709 HKGBKK 
22.25-00.20 

 
17 – 19  สิงหาคม  2562 16,900.- 5,900.- 

CX700 BKKHKG 
08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 
22.00-00.20 

 
25 – 27  สิงหาคม  2562 15,900.- 5,900.- 

CX700 BKKHKG 
08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-
23.30 

07 – 09  กันยายน  2562 15,900.- 5,900.- 

CX700 BKKHKG 
08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 
22.00-00.20 



 

 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มา
เกา จูไห เซินเจ้ิน) กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ใน
นามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา ราน
รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุก
เมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ินทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน  
**คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ หัวหนาทัวร** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูเดินทางจํานวน  10 ทานข้ึนไป มีหัวหนาทัวรเดินทาง 

13 – 15  กันยายน  2562 15,900.- 5,900.- 

CX700 BKKHKG 
08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 
22.00-00.20 

26 – 28  ตุลาคม 2562 16,900.- 5,900.- 

CX700 BKKHKG 
08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 
22.00-00.20 

:: ราคาโปรโมช่ัน ไมมีราคาเด็ก :: 
ราคาอ่ืนๆ 

1. ทารก INFANT (อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชต๋ัวเคร่ืองบินราคา 9,900 บาท/ทาน 
3. ราคาขางตนสําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน สําหรับพาสปอรตตางชาติ กรุณาเช็คกับ

เจาหนาท่ี 



 

 

ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทางหรือ 
เปล่ียนแปลงราคา 

สําคัญมาก!!! กรุณาอานและทําความเขาใจ 
PASSPORT ตองมีอายุการใชไมนอยกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-

กลับ 
ขนาดของรถบัสที่ใชในการเดินทาง จะจัดตามจํานวนของผูเดินทาง ทั้งน้ีจะคํานึงถึงความ

สะดวกสบายของการเดินทาง และผูเดินทางเปนหลัก 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตนคาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับ

เดียวกัน  
**เน่ืองจากหองพักโรงแรมในฮองกงจะมีขนาดเล็ก หองพักสําหรับ 3 ทาน ขนาดของหอง
จะเทากันกับหองพัก 1 ทาน หรือ 2 ทาน พ้ืนท่ีใชสอยก็อาจจะไมเพียงพอ ฉะน้ันหากลูกคา
ตองการพักดวยกัน 3 ทาน กรุณายอมรับขนาดหองพักของโรงแรมในฮองกง เพ่ือไมใหเกิด
ปญหาท่ีหนางาน 

 **ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหารหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป** 

 คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
 เจาหนาท่ีบริษัทฯ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน ไมเกิน 30 กิโล / ทาน 
 คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 

1,000,000 บาท 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
× คาธรรมเนียมวีซาเด่ียว สําหรับลูกคาตางชาติ 



 

 

× คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด **เกินจาก 30 กิโลกรัม 
× คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
× คาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ท่ีจายของแตละประเทศ 
× ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป  
× ทิปหัวหนาทัวรตามแตสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในคาทิปไกด คนขับรถ แตไมไดบังคับ

คะ) 
 
เง่ือนไขการชําระเงิน 
 ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจํา 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของ

ราคาทัวรท้ังหมด 
 กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง

บริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CharterFlight และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคามัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัวได 
เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําทั้งหมด 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณี
ใดๆ ท้ังส้ิน 



 

 

**สําคัญ!! บริษัทฯ ทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและ
ฮองกง เซินเจ้ิน จูไห ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผาน
การตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถให
ความชวยเหลือใดๆ ไดท้ังส้ิน** 
 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  
 สําหรับผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสาร

ตองรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือ

เช็ควากรุปมีการ คอนเฟริมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ท้ังส้ิน 

 สําหรับ ลูกคาชาวตางชาติ เก็บเพ่ิม 3,500 บาท/ทาน (ไมรวมคาวีซาสําหรับตางชาติและ
ลูกคาเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาเอง บริษัททัวรไมสามารถแทรกแซงได) 

 ราคาทัวรใชต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุป ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางได ตองเดินทางไป-กลับตาม
วันเดินทางท่ีระบุเทาน้ัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ถึง 15 คนขึ้นไป 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับข้ึนภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
คาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสาย
การบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหา
จราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัว
ทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 



 

 

 กรณีที่สถานท่ีทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ท้ังส้ิน 

 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการ
ทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ท้ังส้ิน 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจากการครอบครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลฮองกง 


