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รหสัโปรแกรม : 12873 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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ขอพร 2 วดัดงั #แชงกงหมิว #หวังตา้เซียน 

ชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ #CITY GATE 

 OUTLET #จมิซาจุย่ #OCEAN TERMINAL 
 

ตารางการเดินทาง 
 
วนัท่ี โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที่ยง ค า่ พกัที่ 

1 
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง (HX768 : 08.25-11.30)- 

ชอ้ปป้ิง CITY GATE OUTLET 
X X X 

CRUISE HOTEL  

หรือระดบัเทียบเท่า 

2 อิสระชอ้ปป้ิงจุใจตลอดวนั X X X 
CRUISE HOTEL  

หรือระดบัเทียบเท่า 

3 

วดัแชกงหมิว-วดัหวงัตา้เซียน-รา้นจวิเวอรร์ี่ -รา้นหยก- 

ชอ้ปป้ิงจิมซาจุย่-OCEAN TERMINAL-ฮอ่งกง-กรุงเทพฯ 

(HX779 : 20.40-22.50) 
   

 

หมายเหต ุ:  

 ไมร่วมค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จ  านวน 400 HKD/ทริป/ทา่น 

   (เด็กช าระทิปเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
ก าหนดการเดินทาง 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562          ราคา 11,899.- 

วนัท่ี 07-09 มิถุนายน 2562                 ราคา 11,899.- 

วนัท่ี 14-16 มิถุนายน 2562                 ราคา 11,899.- 

วนัท่ี 21-23 มิถุนายน 2562                 ราคา 11,899.- 

วนัท่ี 28-30 มิถุนายน 2562                 ราคา 11,899.- 
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โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ชอ้ปป้ิง CITY GATE OUTLET 

05.30 น. พรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 

5 บริเวณ ISLAND-K สายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ท่าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.25 น. เหิรฟ้าสู ่ฮ่องกง ประเทศจีน เที่ยวบินท่ี HX768 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

11.30 น.      เดินทางถึง สนามบิน CHECK LAP KOK  เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้

เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ CITY GATE OUTLET ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง

สินคา้ตามอัธยาศยั กับ OUTLET สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้

และในชั้นใตดิ้นจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ  
ท่านสามารถซ้ือ Option เสริมท่ีน่าสนใจไดด้งัน้ี.. 

• ไหวพ้ระใหญ่วัดโป่หลิน ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี เกาะลันเตา ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต องค์พระ

สรา้งจากการเช่ือมแผ่นสมัฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์

ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้น าท่านนัง่ กระเชา้นองปิง 360 จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิง 

เป็นกระเชา้ท่ียาวท่ีสุดในโลก ท่านจะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา  

** กรณีกระเชา้นองปิงปิดจะใชร้ถโคช้ขึ้ นแทน 

** ค่าใชจ้า่ย ติดต่อสอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจา้หนา้ที่และช าระเงนิกบัไกดท์อ้งถิ่น** 

หมายเหตุ : อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยั 

พกัที่  CRUISE HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัท่ีสอง  อิสระชอ้ปป้ิงจุใจตลอดวนั 

 ในวนัน้ีใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั 
 

ย่านชอ้ปป้ิงฮ่องกงท่ีแนะน า 

 เลดี้ ส ์มารเ์ก็ต ย่านมงก๊ก ตลาดกลางแจง้ท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ตั้งอยู่บนถนนตุง ซอย 

(TUNG CHOI) ในย่านชอ้ปป้ิงมงก๊กอันลือชื่อ คราคร า่ไปดว้ยรา้นคา้ และแผงลอยกว่า 100 รา้น

ตลอดเสน้ทาง 1 กิโลเมตร ตลาดเปิดตั้งแต่ 12.00-23.30 ขายสินคา้หลากหลาย แต่เน้นสินคา้

ส าหรบัผูห้ญิงเป็นหลกั ซ่ึงจะมีทั้งแฟชัน่เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของเด็กเล่น ของแต่งบา้น ไปจนถึง

ซีดีเพลงและแผ่นดีวีดีหนัง 

 คอสเวย ์เบย ์(CAUSEWAY BAY) จุดรวมรา้นคา้สินคา้แบรนดเ์นมอนัลือชื่อ และหา้งสรรพสินคา้

ขนาดใหญ่ ท่ีนักชอ้ปป้ิงชาวไทยนิยมไปเยือน และก็ยงัเป็นแหล่งรา้นอาหารนานาชาติอีกแห่งหน่ึง

ของฮ่องกง ถึงแมว้่าสนนราคาในการมาชอ้ปป้ิง กิน-ด่ืมในแถบน้ีจะแพงมากกว่าย่านมงก๊กอยู่

หลายเท่าตัว แต่คุณภาพ การบริการ และระดบัของรา้นอาหาร ก็ถือว่าเป็นระดบัหรูหราหา้ดาว แต่

ถา้หากอยากประหยดัค่าอาหาร รา้นบะหม่ีเป็ดยา่งขา้งทาง หรือศูนยอ์าหาร ก็มีใหบ้ริการอยูท่ัว่ไป

เชน่กนั  

 HARBOUR CITY AND CANTON ROAD หรือหลายคนเรียกว่า “ถนนแบรนด์เนม” แห่งฮ่องกง 

เพราะจะไดเ้ห็นแบรนด์เนมไฮเอ็นด์ระดับโลกเปิดช็อปกันอยู่ตลอดทั้งถนน เช่น LOUIS VUITTON, 

ARMANI, PRADA, GUCCI, VERSACE, HERMÈS, FENDI ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงรา้นต่างๆ ท่ีเห็นน้ันตั้งอยู่

บนพ้ืนท่ีของหา้ง HARBOUR CITY นัน่เอง 

 หา้งสรรพสินคา้ HARBOUR CITY แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในฮ่องกง แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 4 ส่วน 

ไ ด้แก่OCEAN TERMINAL, THE MARCO POLO HONG KONG HOTEL, OCEAN CENTRE, GATEWAY 

ARCADE รวมรา้นคา้ทุกแบรนดท์ัว่โลกมากกวา่ 700 รา้น ใครอยากจะเดินใหค้รบคงตอ้งใชเ้วลาเป็น

วนัเลยทีเดียว 

ถนนเกรนวิลล ์และแคเมรอน (GRANVILLE & CAMERON ROAD) ถนนชอ้ปป้ิงของฮ่องกงทั้ง 2 

เสน้น้ีขนานกัน เร่ิมตั้งแต่หวัมุมถนนนาธานไล่ไปเร่ือยๆ เต็มไปดว้ยรา้นรวงสองขา้งฝ่ัง ทั้งเส้ือผา้

แฟชัน่ แบรนดท์อ้งถ่ินจากดีไซน์เนอรช์าวฮ่องกง ไปจนถึงแบรนดน์านาชาติท่ีมีชื่อเสียง ซ่ึงสว่นใหญ่

จะเป็นแบรนดร์ะดบักลาง ไม่ใชแ่บรนดไ์ฮเอนดอ์ยา่งถนนแคนตนั (CANTON ROAD)  

 PACIFIC PLACE หา้งใหญ่ในโซน ADMIRALTY เป็นหา้งขวญัใจของชาวฮ่องกง เน่ืองจากเป็นศูนย์

รวมของทุกแบรนดทุ์กระดบัราคาไวใ้นท่ีเดียว มีทั้งรา้นอาหาร ชื่อดัง โรงภาพยนต์ ภายในมีทั้งหา้ง 

HARVEY NICHOLS, LANE CRAWFORD และ SEIBU ซ่ึงเป็นหา้งดงัของญ่ีปุ่นอยูด่ว้ย  

 ถนนควีนสโ์รด (QUEEN’S ROAD) ย่านเซ็นทรัล (CENTRAL) ถนนสายเก่าแก่ท่ีเต็มไปด้วย

รา้นค้าชั้นน าตลอดเสน้ทาง และเป็นถนนหลักส าหรับการมาเท่ียวโซนเซ็นทรัล เพราะมีทั้ง

รา้นอาหารชื่อดงัอยา่งรา้น YUNG KEE หา่นยา่ง, ต่ิมซ าในต านาน LUK YU TEA HOUSE เป็นท่ีตั้งของ

บนัไดเล่ือนท่ียาวท่ีสุดในโลก ในสว่นของชอ้ปป้ิงท่ีน่ีมีชอ้ปแบรน์เนมเปิดอยูต่ลอดเสน้ทาง อาทิ H&M, 

MARKS & SPENCER LONGCHAMP ลองชอมป์ COACH โคช้ TOPSHOP (ท็อปช็อป)  

 IFC MALL ตึก IFC มีอยู ่2 ตึกคือ ONE IFC และ TWO IFC ซ่ึงเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดอนัดบั 2 ของฮ่องกง 

มีโซนหา้งสรรพสินคา้ นั่นคือ IFC MALL จุดศูนย์รวมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหารชื่อดังระดับมิชลิน 

เดินทางสะดวกง่ายดายเพราะใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าเซ็นทรลั ตัวตึกติดกบั EXCHANGE SQUARE จุด

เชื่อมต่อรถเมล์ ชั้นล่างของอาคารยังเป็นสถานีรถไฟ AIRPORT EXPRESS (รถไฟด่วนท่ีมาจาก

สนามบิน) สถานี HONG KONG  
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 FA YUEN STREET SOUTH ชอ้ปป้ิงเส้ือผา้ รองเทา้ อุปกรณ์กีฬา ต่ืนตาต่ืนใจไปกับนานาแบรนด์

กีฬาชื่อดงัท่ีมาเปิดกนัยาวทั้งถนน ท่ีน่ีจะเด่นเร่ืองความใหม่ของรองเทา้ ซ่ึงเป็นรุน่ท่ีบา้นเราอาจจะยงั

ไม่น าเขา้มาขาย หรือจะเป็นพวกเส้ือบาส เส้ือบอลมีใหเ้ลือกหลากหลายมาก ใครท่ีชอบเส้ือบาสแท้ๆ  

ตอ้งถูกใจกบัรา้นท่ีขายสินคา้จาก NBA แน่ๆ  

 WING ON หา้งสรรพสินคา้เก่าแก่ท่ีเปิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1907 มีสาขาหลายแห่ง สาขาหลกัอยูท่ี่ 

SHEUNG WAN เป็นแหลง่ขายเส้ือผา้เนน้แบรนด์ทอ้งถ่ิน เครื่องประดบั เครื่องครวั และสินคา้ภายใน

บา้น ราคาไม่แพงมาก นักท่องเท่ียวท่ีมาชอ้ปท่ีน่ีเพียงติดต่อเคาน์เตอร์และโชว์พาสปอร์ตก็รับ 

TOURIST SHOPPING PASS เพ่ือแลกเป็นสว่นลด 5-10% ไดท้นัที 

ท่านสามารถซ้ือ Option เสริมท่ีน่าสนใจไดด้งัน้ี.. 

• ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกแห่งท่ี 5 ของดิสนียแ์ลนด์ทัว่โลกและเป็นสวนสนุกแห่งท่ี 11 

ของดิสนีย ์เพียบพรอ้มดว้ยกิจกรรม ความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุก และรีสอรต์ระดบัโลกท่ี

ถูกเนรมิตขึ้ นบนเกาะลนัเตา เม่ือเขา้ไปในฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ท่านจะพบกบัโซนต่างๆ 5 โซน ไดแ้ก่ 

โซน 1 : MAINSTREET,U.S.A. เป็นสไตลค์นัทรี มีรา้นขายของท่ีระลึก มีรถไฟวนรอบสวนสนุก 

โซน 2 : TOMORROWLAND พาไปล ้าจินตนาการกบัโลกแหง่อนาคต มีเครื่องเลน่แนวต่ืนเตน้เรา้ใจ 

โซน 3 : FANTASYLAND เติมเต็มทุกจินตนาการในดินแดนแหง่เทพนิยาย มีปราสาท และเครื่องเล่น

น่ารกัๆ เหมาะกบัเด็กๆ  

โซน 4 : ADVANTURELAND โซนน้ีตอ้งเนน้ความต่ืนเตน้ผจญภยัไปในดินแดนลึกลบั เหมือนก าลงัเขา้

สูป่่าอเมซอน 

โซน 5 : TOY STORY LAND, GRIZZLY GULCH เป็นโซนใหม่ท่ีน่าสนใจทีเดียว โซนเล็กๆ เนน้ถ่ายรูป 

และเคร่ืองเล่นเบาๆ ร่วมต่ืนตาต่ืนใจไปกบัขบวนพาเหรด จากเหล่าบรรดาตัวการต์ูนในยามค า่คืน 

และพลุสุดตระการตาทุกค า่คืน 

** ค่าใชจ้า่ย ติดต่อสอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจา้หนา้ที่และช าระเงนิกบัไกดท์อ้งถิ่น** 

หมายเหตุ : อาหารเชา้, กลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการท ากิจกรรม

หรือการชอ้ปป้ิงของท่าน 

พกัที่  CRUISE HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัท่ีสาม วดัแชกงหมิว-วดัหวงัตา้เซียน-รา้นจวิเวอรร์ี่-รา้นหยก-ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่-OCEAN TERMINAL- 

ฮ่องกง-กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบติ่มซ าท่ีภตัตาคาร (1) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว วัดเก่าแก่ ท่ีมีความ

ศักด์ิสิทธ์ิมาก มีอายุกวา่ 300 ปี สกัการะเทพเจา้แชกง ให้

ท่าน หมุนกังหนัน าโชค ซ่ึงเชื่อกันว่าถา้หมุน 3 รอบ จะขบั

ไล่ส่ิงชัว่รา้ยและน าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้องค์กังหันน าโชคมี 4 

ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง , 

เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และเงินทองไหล

มาเทมา ชาวฮ่องกงนิยมมาสกัการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดหวังตา้เซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่ง

ดังท่ีสุดของฮ่องกง วดัน้ีมีอายุกวา่รอ้ยปีและไดช้ื่อวา่เป็นวดั

ท่ีใครมาขอพรอะไรจะสมปรารถนาทุกส่ิง  น าท่านชม 

โรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ีข้ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ี

ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ 
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จากน้ันน าท่านชม รา้นหยก ซ่ึงเป็นเครื่องประดบัน าโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

บ่าย จากน้ันน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ย มีรา้นขายของทั้งเคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, 

กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้พ้ืนเมืองฮ่องกงมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN 

TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่และมีทางเชื่อมติดต่อกนัสามารถเดิน

ทะลุถึงกันไดมี้แบรนด์ดังมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS 

VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 

หมายเหตุ : อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่าน 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบิน CHECK LAP KOK   

20.40 น.     กลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX) เที่ยวบินท่ี HX779 

  (บริการอาหารแบบ SNACK BOX) 

22.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นที่ใชบ้ริการ *** 

 

ขอ้ส าคัญควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอยีดทุกขอ้) 

 ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไปและเหลือ
หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวรว่มเดินทางนอ้ยกวา่ 10 ท่าน โดย
จะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและอยา่งนอ้ย 10 วนั

ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะ

เดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 

 หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเช็ควา่กรุป๊
มีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น 

 โรงแรมท่ีพัก และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยู่กับความเหมาะสม และค านึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ 
ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกอง

ตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้

เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดิน

ทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธ์สินคา้พ้ืนเมืองให้
นักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กัคือ โรงงานจวิเวอรร์ี่ , รา้นหยก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมี

ผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่รา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึง

จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการ

บงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจากท่าน เป็นจ  านวนเงิน 300 HKD / ท่าน / รา้น 
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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทาง

ใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่รูจ้ักกนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกั
เด่ียวเพ่ิมตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีใหร้บัทราบ
ก่อนการท าจองทวัร ์ 

 ท่านท่ีประสงค์จะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ

ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายใน

ระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย์ 

 ตัว๋เครื่องบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ลว่งหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุม่เท่าน้ัน) 
 หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดนิทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพ่ือเตรยีมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดนิทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครัง้ 

 ฮ่องกงมีชา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลกูทวัรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจ
ก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัรท์ั้งสิ้ น แต่เป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 

 2 ท่าน) 

เด็ก 

2-18 ปี  

พกัเดี่ยว

(จา่ยเพิ่ม) 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562 11,899 11,899 3,500 7,899 

วนัท่ี 07-09 มิถุนายน 2562 11,899 11,899 3,500 7,899 

วนัท่ี 14-16 มิถุนายน 2562 11,899 11,899 3,500 7,899 

วนัท่ี 21-23 มิถุนายน 2562 11,899 11,899 3,500 7,899 

วนัท่ี 28-30 มิถุนายน 2562 11,899 11,899 3,500 7,899 
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อตัราค่าบริการ *รวม* 

1. ตัว๋เครื่องบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน  
2. ท่ีพกัโรงแรม 3 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

** เน่ืองจากทางโรงแรมที่ฮ่องกงบริการเฉพาะหอ้งพักคู่หรือหอ้งพักเด่ียวเท่านั้น ไม่มีบริการ

หอ้งเสริมเตียงส าหรบัพกั 3 ทา่น ** ฉะน้ันถา้มีผูเ้ดินทาง 3 ท่าน อีก 1 ท่าน ตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดี่ยว 

3,500 บาท (เพ่ิมจากค่าทวัร)์ 

3. ค่าอาหาร 2 ม้ือ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใด จะไม่สามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน ้ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ 
วนัท่ี 06 มี.ค. 62 (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน ท่านตอ้งช าระเพ่ิม)  

7. ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ืองไม่เกิน 20 กิโลกรมั สัมภาระติดตัวข้ึนเคร่ืองได ้1 ชิ้ น ต่อท่าน 
น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี 

เท่าน้ัน ** 

หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ข้ึนไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทั้งสิ้ น ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเติม

กับทางบริษัทได ้**ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกันเร่ิมตน้ท่ี 330 บาท ข้ึนอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกันไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชื้ อ, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสียสติ, ตก

อยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก

อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 

Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัร ์จ  านวน 400 HKD/ทริป/ท่าน (เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

4. ค่าท าวีซ่าและค่าทวัรส์ าหรบัชาวต่างชาติ (โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ี) 
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หมายเหตุ 

 กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบจอยทวัรเ์ท่าน้ัน กรณี
ตอ้งการตดักรุป๊เหมา โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์เก็บ

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 

 

 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการช าระค่าบริการ 

 กรุณาช าระยอดเต็ม (ภายใน 24 ชัว่โมง นับจากวนัท่ีท าการจอง) 

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่าน้ัน จงึไม่สามารถ

ยกเลิกได ้หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 กรุณาสง่หนา้พาสฯ พรอ้มวนัช าระค่าทวัร ์
การยกเลิกการเดนิทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้นเดินทาง
ไม่ครบตามจ  านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้

เชน่ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้ นตาม

จริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนั
ตีมัดจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืน

เงินมัดจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกง

โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้ น จูไห่ ข้ึนอยู่

กับการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่าน้ัน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง 

ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมัคคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง  

พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ  าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุ่งพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ
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ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใต้ท้อง

เครื่องบินเท่าน้ัน  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

 หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใสก่ระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

 เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด 
ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหลา่น้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสีย

ค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 

 

 

 

 

 

 


