
 
 

 
 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 13446 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



เดนิทางโดย สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค 

โหลดกระเป๋าได ้30 กโิลกรมั 
พเิศษ!!! เมนตู ิม่ซ า พรอ้มดว้ยอาหารสไตลฮ์อ่งกงอกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิค CATHAY PACIFIC (CX) 

ขาไป CX700 BKK - HKG 08.15 – 12.10 

สายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิค CATHAY PACIFIC (CX) 

ขากลบั CX709 HKG - BKK 22.25 – 00.20+1 

หากท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดนิทาง 

กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการ
เดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน 

ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคมุ หรอืเหตุผลเชงิ

พาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถ 
คนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว เทีย่วบนิ 

06 – 08 กรกฏาคม 2562  17,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX709 HKGBKK 22.25-00.20 

12 – 14 กรกฏาคม 2562 17,900.- 5,900.- 
CX616 BKKHKG 06.35-10.25 

CX709 HKGBKK 22.25-00.20 

27 – 29 กรกฏาคม 2562 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 

21,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX709 HKGBKK 22.25-00.20 

03 – 05 สงิหาคม 2562 17,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX709 HKGBKK 22.25-00.20 

24 – 26 สงิหาคม 2562 17,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX709 HKGBKK 22.25-00.20 

01 – 03 กนัยายน 2562 16,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

08 – 10 กนัยายน 2562 16,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

28 – 30 กนัยายน 2562 17,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX709 HKGBKK 22.25-00.20 

11 – 13 ตลุาคม 2562 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 

21,900.- 6,900.- 
CX616 BKKHKG 06.35-10.25 

CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

13 – 15 ตลุาคม 2562 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 

21,900.- 6,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

27 – 29 ตลุาคม 2562 19,900.- 6,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

:: ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก :: 
 

ราคาอืน่ๆ 

1. ทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิราคา 10,900 บาท/ทา่น 

3. ราคาขา้งตน้ส าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที ่



 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

 

  
 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 ทา่อากาศยานสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร ์M ของ

สายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ

และบตัรขึน้เครือ่ง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.35 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยาน Check Lap Kok โดยเทีย่วบนิที ่CX616 สายการบนิ Cathay Pacific 

 ** บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 ทา่อากาศยานสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร ์M ของ

สายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ

และบตัรขึน้เครือ่ง 

08.15 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยาน Check Lap Kok โดยเทีย่วบนิที ่CX700 สายการบนิ Cathay Pacific 

 ** บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

12.10 น. ถงึสนามบนิ CHEAK LAP KOK หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ทีไ่มค่วรพลาดในการมาเทีย่วฮอ่งกง จดุชมววิบนยอดเขาเดอะพคี ใหท้า่นไดช้ม

ววิทวิทัศนใ์นมมุสวยงามและหาชมทีไ่หนไมไ่ดแ้ลว้ ชมทัศนยีภาพอนัแปลกตาของอา่ววคิตอเรยีและเกาลนู  

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – ชมววิวคิตอเรยีพคี – หาดรพีลัสเ์บย ์สกัการะเจา้แมก่วนอมิ -  
 

ชอ้ปป้ิงเลดี ้มารเ์ก็ต                                                                                         ( - / กลางวนั / - )  

http://bit.ly/2NMk5YE


จากนัน้น าทา่นชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทสีดุแห่งหนึง่และยังใชเ้ป็น

ฉากในการถา่ยท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งแลว้น าทา่นสกัการะ เจา้แมก่วนอมิ ทีศ่ักดิส์ทิธิข์องฮอ่งกง ใหท้า่น

ไดก้ราบไหวข้อพรจากเจา้แม่กวนอมิ เจา้แมท่ับทมิ , พระสังกัจจายและเทพเจา้แห่งโชคลาภองคอ์ืน่ๆ ขา้ม

สะพานตอ่อาย ุซึง่สถานทีแ่หง่นี้เป็นทีเ่คารพและสักการะของชาวประมงในอดตีเพือ่ขอพรใหพ้น้จากภัยต่างๆ

กอ่นการเดนิทางออกทะเล จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง 

เลดีม้ารเ์ก็ต  เป็นจุดหมายที่ตอ้งไปเยือนส าหรับคนรักแฟชั่นที่โปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋า, 

เครือ่งประดับ, ของเล่น, เครือ่งส าอาง และของแต่งบา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยต่างๆ ทีต่ัง้กระจุกรวมตัวกัน

จนเกดิเป็นตลาดทีม่บีรรยากาศสนุกสนานนี้ ตัง้อยู่บนถนนตุงชอย ในมงก๊ก เปิดตัง้แต่เทีย่งไปจนถงึ 23.30 

น. สนิคา้ทีข่ายกันจะมอียู่หลากหลายแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นของก็อปหรอืของเลยีนแบบ โดยเฉพาะพวกตัว

การต์ูนต่างๆจาก ดสินีย,์ Marvel และจากญีปุ่่ น ประเภทสนิคา้ทีข่ายกันเชน่ เสือ้ผา้ นาฬกิา กระเป๋า ตุ๊กตา 

ของฝาก ของทีร่ะลกึ ตา่งๆ ใครตอ้งการจะซือ้ของทีร่ะลกึหรอืของฝากตา่งๆ ของฮอ่งกงก็สามารถมาเดนิเลอืก

ซือ้กนัไดท้ีน่ี ่
 
 

**อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
 

พกัที ่SAV HOTEL/ BEST WESTERN GRAND HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 
 

วนัที ่2 
สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั (รวมบตัรเขา้สวนสนกุแลว้) หรอื เปลีย่นไปขึน้กระเชา้นองปิงไดฟ้ร ี                        

                                                                                                                         (เชา้ / - / - ) 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่ดนิแดนแหง่ความฝนั “HONGKONG DISNEYLAND” ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เป็นสวน

สนุกแหง่ที ่5 ของดสินยีแ์ลนดท์ั่วโลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและ

รสีอรท์ระดับโลกทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลนัเตา ใหท้า่นไดเ้พลดิพลนิกบัเครือ่งเลน่นานชนดิ มตีัง้แตแ่บบน่ารักๆ 

ไปจนถงึหวาดเสยีว ซึง่จะแบง่ออกเป็น 7 สว่นดว้ยกนัคอื โซน MAIN STREET USA สดุสนุกกบัรถไฟไอน ้า

โบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรด อนัยิง่ใหญต่ระการตา พบกบัคาแร็กเตอรแ์ละผองเพือ่นดสินียข์วัญใจ

เด็กๆพรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ (เวลาประมาณ 15.30 น.) โซน TOMORROW LAND ท่านจะไดส้นุกกับ

เครือ่งเลน่แนว โลกอนาคตอนัทันสมยั เชน่ Space Mountain รถไฟเหาะตะลยุอวกาศสดุสนุกและหวาดเสยีว, 

Buzz Lightyear Astro Blasters เครือ่งเล่นทีป่กป้องจักรวาลยงิต่อสูผู้รุ้กรานพรอ้มเก็บคะแนน, Orbitron 

เครือ่งเลน่ขบัยานอวกาศสดุสนุก โซน FANTASY LAND สดุสนุกกบัเมอืงเทพนยิาย ทา่นจะไดพ้บกบัโชวอ์นั

ยิง่ใหญ่ตระการตาและผองเพือ่นดสินียท์ีท่่านชืน่ชอบ อันเป็นทีใ่ฝ่ฝันของทุกคน อาทเิชน่ สโนวไ์วท ์, เจา้

หญงินทิรา , ซลิเดอเรล่า , มกิกีเ้มาท ์, หมพีู ฯลฯ ถัดมาคอืโซน ADVENTURE LAND ดนิแดนแห่งการ

ผจญภยัอนัตืน่เตน้ Jungle River Cruise ลอ่งเรอืในป่าอนัสนุกสนานผจยภยักับสตัวป่์าอนัน่าตืน่เตน้นานาชนดิ

Festival of the Lion King เพลดิเพลนิกับโชวอ์ันยิง่ใหญ่ตระการตาของเหล่าผองเพือ่นในเรือ่งไลออ้นคงิ, 

Rafts to Tarzan's Tree house สนุกกับการล่องแพขา้มสูเ่กาะทารซ์านและปืนบา้นตน้ไมข้องทซ์าน, Liki 

Tikis ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับเสยีงดนตรแีห่งป่าอันไพเราะพรอ้มกับตืน่เตน้กับสายน ้าอันเย็นฉ ่า และพบกับ 

โซน TOY STORY LAND  มเีครือ่งเล่นชนดิใหม ่เชน่ RC RACER, TOY SOLDIER PARACHUTE DROP, 



SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็กเตอร ์พระเอกของเรือ่ง WOODY  ยนืตอ้นรับ

ท่านทีท่างเขา้ดา้นตะวันตก พรอ้มดว้ย TOY SOLDIER 3 คนคอยค าสั่งจากวูด้ดี ้และ ไดโนเสาร ์REX ยนื

ตอ้นรับท่านทีท่างเขา้ดา้น โซน GRIZZLY GULCH หุบเขากรซิลยีห์มใีหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถือ่น 

รันอเวยม์ายน์คารส,์ ไกเซอร ์กัลช และพบพองเพือ่นในไวลดเ์วสต ์มกิกี ้มนินี่ ชบิแอนดเ์ดล กรซิลีแ่บร ์หมี

นอ้ยโคดา้และเคไนย ์และโซนใหมล่่าสดุ MYSTIC POINT การผจญภัยในโลกแห่งความลกึลับ และพศิวง 

เริม่ตน้ดว้ย Lord Henry นักเดนิทางและนักสะสมของแปลกประหลาดจากทั่วทุกมุมโลก  และเจา้ลงินอ้ย 

Albert ซึง่จะมรีถเลือ่น จะเคลือ่นทีพ่าทกุทา่นเขา้สูโ่ลกแหง่ความพศิวงภายในคฤหาสน์ รถเลือ่น 1 คัน น่ังได ้

6 ที ่และเดนิทางพรอ้มกนั 2 คัน ใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ี    

ก่อนสวนสนุกจะปิด ประมาณ 20.00น. ท่านจะไดพ้บกับโชว์ดอกไมไ้ฟอันยิ่งใหญ่ตระการตาซึง่เป็น

เอกลักษณ์ของดสินยีแ์ลนด ์Disney in the Stars 

***กฎของดสินียแ์ลนด ์หา้มน าอาหารและเครือ่งดืม่เขา้ไปภายในสวนสนุก เชน่ น ้าอัดลมน ้าผลไมท้ีม่โีลโก ้

(ยกเวน้ น ้าเปล่าน าเขา้ไดท้่านละ 1 ขวด), ขนมคบเคีย้ว , ขนมปัง, อาหารทานเล่น, ของว่าง, ขนมห่อใหญ ่

(ยกเวน้ ลกูอมหอ่ขนาดเล็ก)*** 
 

 **อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั**  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

พกัที ่SAV HOTEL/ BEST WESTERN GRAND HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 
 

วนัที ่3 
วดัแชกงหมวิ – วดัหวอ่งไตส๋นิ – วดัชหีลนิ – โรงงานจวิเวอรี ่– รา้นหยก  – ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่และ

โอเชีย่นเทอรม์นิอล – กรงุเทพ                                                                 (เชา้ / กลางวนั / -)                                                                                           
 

เชา้ รบัประทานอาหารแบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนัน้น าทา่นสู ่วดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั)  เมือ่ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทีว่ัดนีเ้ป็นวัดเล็กๆเป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละ

อนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลังของเรอืนใหม่วัด เรอืนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 

ตารางฟตุดา้นในมรีปูปัน้สงูใหญข่องทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวัดแหง่นีซ้ ึง่ทางดา้นขา้งมอีาวุธรบของทหาร

แบบโบราณและมกีงัหันอยูห่ลายตัวมกีลองดา้นละตัว ประชาชนทีเ่ขา้วัดแชกงจะตอ้งหมนุกังหันหรอืทีเ่รยีกว่า

กงัหันน าโชคเพือ่หมนุแตส่ ิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติและปัดเป่าสิง่ทีไ่มด่อีอกไป โดยความหมายของใบพัดทัง้สีด่ังนี ้

ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรงอายยุนื 

ใบที ่3. โชคลาภเงนิทองไหลมาเทมา ใบที ่4. คดิหวังสิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ  

ฟร!ี!! ส าหรับทา่นทีไ่มต่อ้งการเขา้สวนสนุกฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์สามารถเปลีย่นไปขึน้กระเชา้นองปิง 
สกัการะพระใหญโ่ป่หลนิ และเลอืกซอ๊ปป้ิงที ่City Gate Outlet  

มรีถรับ-สง่จากสวนสนุกดสินยี-์ไปกระเชา้นองปิงให ้

หมายเหต:ุ  
- ตอ้งแจง้ความประสงคก์อ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วัน ไมส่ามารถไปเปลีย่นในวันเดนิทางได ้

- รถรับ-สง่ จะนัดเวลาไป-กลบัพรอ้มกบักรุ๊ปทีเ่ขา้สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์เวลากลบัโดยประมาณ  

20.30 – 21.00 น. 

 

 



และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวัดอยา่ลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล หลังจากนัน้น าท่าน

ไหวพ้ระขอพรตอ่ ณ วดัหวงัตา้เซยีน เป็นวัดทีม่อีายกุว่าครึง่ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทีพั่กอาศัยของการ

เคหะ วัดแหง่นีข้ ึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธิใ์นการ ดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ จงึไดรั้บการนับถอืเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดันางช ี(Chi Lin Nunnery) วัดนี้สรา้งขึน้มาเมือ่ 1934 โดยเงนิบรจิาคของ

ประชาชน ตกแตง่สไตลร์าชวงศถ์งั โครงสรา้งของวัดนีจ้ะไมใ่ชต้ะปตูอกเลยแมแ้ตท่ีเ่ดยีว และใชไ้มอ้ยา่งเดยีว 

ความส าคัญของวัดนี ้เป็นส านักนางชแีหง่เดยีวในฮอ่งกง ทีภ่ายในวัดมเีพยีงนางชเีท่านัน้ เป็นทีพ่ านักส าหรับ

นางชจีากทีต่า่งๆ  ไฮไลทท์ีท่ าใหท้ีน่ีด่ังไดก้็คอื ตอนเริม่เปิดวัดนี้ ไดม้กีารน าดอกบัวสชีมพูมาปลูกพเิศษจาก

บรรดาคนป่วย จากนัน้น าทา่นสู ่โรงงานจวิเวอรี ่ ทีโ่ดง่ดังทีส่ดุบนเกาะฮอ่งกง ทีไ่ดแ้รงบนัดาลใจน ากงัหันมา

พลกิแพลงเป็นจีล้อ้มเพชรโดยเชญิซนิแสชือ่ดังมาจัดวางต าแหน่งของเพชรแตล่ะเม็ดซึง่ถอืเป็นเครือ่งรางตาม

หลักฮวงจุย้ซ ึง่จ าลองเลยีนแบบมาจาก“แซก้ง๋เมีย๋ว”กงัหันใหญ4่ ใบพัดทีช่าวฮอ่งกงเลือ่มใสศรัทธาที“่วัดเชอ

กุง”ซึง่เป็นวัดที่ดังมากและมตี านานความเชือ่มายาวนานว่าคนที่มเีคราะห์เมือ่จับใบพัดของกังหันหมุนไป

โดยรอบแลว้จะท าใหช้วีติหมุนเวยีนไปในทางทีด่แีละสามารถพัดเอาสิง่ชัว่รา้ยต่างๆออกไปได ้น าท่าน ชม

รา้นหยก สนิคา้ขึน้ชือ่อกีอยา่งของจนี แผน่ดนิใหญ ่ทีไ่มว่า่ทา่นจะเดนิทางไปเมอืงไหนของประเทศจนี ท่าน

จะไดเ้ขา้ชมรา้นหยก ทา่นสามารถเลอืกซือ้หยกทีม่กีารดัดแปลงเป็นเครือ่งบชูาตา่งๆ ทัง้ป๊ีเซี๊ยะ, ก าไลหยก, จี้

หยก และอืน่ๆ อกีมากมาย หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นจมิซาจุย่และโอเซีย่นเทอรม์นิอล ใหท้่าน

อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ฝากคนทีท่า่นรักทางบา้นสนุกสนานกบัการเลอืกสนิคา้ราคาพเิศษอาทเิชน่เสือ้ผา้,

รองเทา้,กระเป๋า,เข็ดขดั,น ้าหอมสนิคา้แบรนดช์ือ่ดงัต่างๆทัง้Bvlgari, BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, 

Louis vuitton, miumiu, ST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE 

HONGKONG,ESPRIT,G2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ CHEAK LAP KOK ***กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมาย*** 

21.35 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่CX617 

 **บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

23.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพและประทับใจ 
 

*********************** 

18.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ CHEAK LAP KOK ***กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมาย*** 



22.25 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่CX709 

 **บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

00.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพและประทับใจ 
 

*********************** 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจิน้) ก าหนดให ้

มกีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, 

ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ 

รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่น

เป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

**คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทัวร*์* 

*** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล *** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน  10 ทา่นขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!! กรณุาอา่นและท าความเขา้ใจ 

PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

ขนาดของรถบสัทีใ่ชใ้นการเดนิทาง จะจดัตามจ านวนของผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความสะดวกสบาย

ของการเดนิทาง และผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 



 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้คา่ภาษีสนามบนิ 

ภาษีน ้ามนั 

 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดับเดยีวกนั **เนือ่งจากหอ้งพกั

โรงแรมในฮอ่งกงจะมขีนาดเล็ก หอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น ขนาดของหอ้งจะเทา่กนักบัหอ้งพกั 1 ทา่น หรอื 2 

ทา่น พืน้ทีใ่ชส้อยก็อาจจะไมเ่พยีงพอ ฉะน ัน้หากลกูคา้ตอ้งการพกัดว้ยกนั 3 ทา่น กรณุายอมรบัขนาด

หอ้งพกัของโรงแรมในฮอ่งกง เพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหาทีห่นา้ 

 **ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ ไมเ่กนิ 30 กโิล / ทา่น 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่ว ส าหรับลกูคา้ตา่งชาต ิ

× คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด **เกนิจาก 30 กโิลกรัม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 

× ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท / ทา่น / ทรปิ  

× ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามแตส่นิน ้าใจของทกุทา่น (ไมร่วมในคา่ทปิไกด ์คนขบัรถ แตไ่มไ่ดบ้งัคับคะ่) 



 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 24 ชัว่โมง 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอขอสงวนสทิธิใ์นการยดึเงนิมดัจ า 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CharterFlight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้เนือ่งจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 

 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษัิทฯ ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิ

กฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจิน้ จไูห ่ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้** 

 

เงือ่นไขอืน่ๆ  

 ส าหรับผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 ส าหรับ ลกูคา้ชาวตา่งชาต ิเก็บเพิม่ 3,500 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร คอนเฟรมิ

เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 15 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความ

เป็นจรงิ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผู ้

เดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 

การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอนั

เนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไมเ่ดนิทาง

พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 

เนือ่งจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง 


