
 

 

 

 

 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง กรกฎาคม – สงิหาคม 2561 

วนัแรกของการเดนิทาง              กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – เลดีม้ารเ์ก็ต-พเิศษ อาหาร

ทะเลสดๆ ณ หมูบ่า้นชาวประมง 

09.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K 

สายการบนิ Hongkong Airline  ประต ู6 โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอ านวยความสะดวก

จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

11.25 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ Hongkong Airline (HX) เทีย่วบนิที ่HX772  

15.30 น.    เดนิทางถงึสนามบนิ Hong kong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน 

ณ ทางออก EXIT Bสนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกง

เป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ

จนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นเส ้นทาง



ไฮเวยอ์ันทันสมัย ผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทาง

รถยนตท์ีม่คีวามยาวมากกวา่ 2.2 กโิลเมตร  

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หลี ่หยู ่หมุน่ อาหารทะเลสดๆ ณ 

หมูบ่า้นชาวประมง  จดัวา่เด็ด เช็คอนิดว่น 

 

จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิง เลดีส้ ์มารเ์ก็ต (Lady Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดนิสไตล ์Night 

Market ไมไ่ดม้ขีายเฉพาะแตข่องผูห้ญงิ แตม่ขีองขายทกุสิง่อยา่ง เป็นจดุหมายทีท่กุคนตอ้ง

ไปเยอืนส าหรับคนรักแฟชัน่ และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นคา้ตัง้รวมตัวกันกวา่ 100 รา้น 

ตลาดแหง่นี ้มทีีม่าจากการเป็นแหลง่ขายสนิคา้ประเภทเสือ้ผา้และเครือ่งประดบัราคาถกู

ส าหรับสตรทีกุวยั จนเกดิเป็นตลาดกลางแจง้ทีถ่อืวา่มชีือ่เสยีงแหง่หนึง่ในฮอ่งกงเพราะทีน่ีม่ ี

ทัง้ กระเป๋า, รองเทา้ ,เสือ้ผา้, เครือ่งประดับ, เครือ่งส าอาง, ของตกแตง่บา้น, ของเลน่ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Regal Riverside Hotel / Best Western Grand Hotel / SAV Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง       วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่–  

หาดรพีลัสเ์บย ์-อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

จากนัน้ เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั ในทกุๆ วนัที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนี ชาว

ฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันีเ้พือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่วา่กังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ย

และโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  ไวข้อเร ือ่งธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน หรอื 

วดัหวอ่งไทซนิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1921 

เพือ่อทุศิใหก้ับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่ม

ผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็น

ผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้

หวงัตา้เซยีนในเวลาตอ่มา ปัจจบุันถอืเป็น

วดัของลัทธเิตา๋ทีม่คีนมากราบไหวม้าก

ทีส่ดุ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะ

คลา้ยวดัจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดง

ขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม 



ภายในมสีวนทีจั่ดเลยีนแบบสวนในปักกิง่และยังมคีวามแมน่ย าในเรือ่งของการเสีย่งเซยีมซอีกี

ดว้ย... ไหวข้อเนือ้คู ่

จากนัน้ น าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอันดับ

เยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้  โรงงานจวิเวอรร์ี ่ฮอ่งกง อกีหนึง่ของแหลง่ชอ้ปป้ิง

ทีพ่ลาดไมไ่ด ้มเีครือ่งประดับใหเ้ลอืกมากมาย สวยงาม น่ารักๆ อาทเิชน่ แหวน, สรอ้ย, ก าไล 

ฯลฯ และทีน่ยิมกันมากคอื กังหัน 4 ใบพัด ไมว่า่จะเป็น แหวน ตา่งห ู ก าไล หรอื จีก้ังหัน  

 ความหมายของใบพดัท ัง้ 4 ใบ 

 กังหันทัง้ 4 ใบ เมือ่เราขยับใบพัดจะหมนุเป็นวงกลม ตามฮวงจุย้ ชว่ยดงึดดู น าพาสิง่ดีๆ เขา้

มาในชวีติ และ ปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยหรอืสิง่ไมด่อีอกไป 

 ใบที ่1 ความหมาย เดนิทางไปไหนมาไหนใหป้ลอดภัย  

 ใบที ่2 ความหมาย สขุภาพแข็งแรง มอีายยุนืยาว  

 ใบที ่3 ความหมาย โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 

 ใบที ่4 ความหมาย คดิหวงัสิง่ใดสมความปรารถนาทกุประการ   

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้ เดนิทางสู ่โรงงานผลติหยก  ของล ้าคา่ทีข่ ึน้ชือ่ อาทเิชน่ ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผเ่ยา้ 

จากนัน้ น าทา่นนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัส ์

เบย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอ

พรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิเจา้แมทั่บทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกู

ทีเ่ชือ่กันวา่ถา้ใครมาขอก็มักสมหวงัทกุครัง้ไป..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ 

Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, 

Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole 

ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria   

อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Regal Riverside Hotel / Best Western Grand Hotel / SAV Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 



วนัทีส่ามของการเดนิทาง       นาททีองมหกรรมลดราคาสดุยิง่ใหญป่ระจ าปี 2018  

(ไมม่รีถบรกิาร) ฮอ่งกง ลดท ัง้เกาะ 2018 !!  อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั – กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

หากทา่นอยากชอ้ปสนิคา้ชคิๆ จากแบรนดช์ัน้น าในราคาแสนถกู ตอ้งหา้มพลาดกับ

เทศกาล ฮอ่งกง ลดท ัง้เกาะ 2018 หรอื Hong Kong Grand Sale 2018 ทีจั่ดขึน้ทกุปี 

ส าหรับในปีนีเ้ร ิม่ตัง้แต ่วนัที ่22 มถินุายน – 31 สงิหาคม 2561 งานนีเ้คา้ยกของดมีาลด

กระหน ่า ทัง้แบรนดเ์นม แบรนดค์ณุภาพ ถกูใจขาชอ้ป ยกทัพมาทบุราคาลดสงูสดุถงึ 70-

80% เลยทเีดยีว วา่แตเ่ทศกาลนีเ้คา้ลดราคาทีไ่หนในฮอ่งกงกันบา้ง หรอืไปชอ้ปตรงไหนจะ

ถกูจดุเราจะพาไปดแูหลง่รวมสนิคา้ลดถลม่ทลายกนั....ลยุเลย้ๆๆๆ 

ยา่นคอสเวยเ์บย ์(Causeway Bay) 

ใครทีน่ยิมชมชอบแบรนดเ์นมหรูๆ  ดังๆ ตอ้งแวะเวยีนมาที ่ยา่นคอสเวยเ์บย ์ ยา่นนีพ้ดูเลย

วา่เป็นยา่นดงัทีส่าวๆ ขาชอ้ปรูจ้กักนัด ีคอสเวยเ์บยเ์ปรยีบเสมอืนโลกแหง่การชอ้ปป้ิงใบ

นอ้ยๆในฮอ่งกง ทา่นสามารถพบกับแฟชัน่ชัน้สงูอันหรหูราใน ลกีารเ์ดน้ หนึง่และสอง, ไฮซนั 

เพลส, ล ีเธยีเตอร,์ ไทม ์สแควร ์และแฟชัน่ วอลก์, สนุกกับการชอ้ปป้ิงแบรนดร์ะดับกลางที่

ยังคงความหรหูรา ไดท้ี ่โซโก ้ดพีารท์เมน้สโตร ์และ เวริล์เทรด เซ็นเตอร,์ นอกจากนีท้า่น

สามารถเลอืกซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่น าสมัย ในราคาทีเ่อือ้มถงึไดใ้นรา้นคา้ตา่งๆทีอ่ยูใ่น ไอสแ์ลนด ์

เบเวอรร์ี ่เซ็นเตอร ์และเพลดิเพลนิกบัการตอ่ราคาสนิคา้อันหลากหลายที ่จารด์นี เครทซองต ์

สตรที มารเ์ก็ต และรา้นคา้อกีหลากหลายตัง้แตร่า้นขายรองเทา้ ไปจนถงึสนิคา้อเิล็คทรอนกิส์

, คอมพวิเตอร,์ เครือ่งส าอางค,์ ขนมขบเคีย้ว, ของตกแตง่บา้น และสนิคา้อกีมากมาย 

ยังมแีบรนดช์ัน้น าจากแดนอาทติยอ์ทัุยที ่หา้ง SOGO หา้งของญีปุ่่ น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยา่นเซ็นทรลั (Central) 

ฮอ่งกง ในเทศกาล ฮอ่งกง ลดทัง้เกาะ 2018 รอบนี ้พลาดไมไ่ดอ้กีทีค่อื ยา่นเซ็นทรัล  เป็น

ยา่นทีเ่จรญิทีส่ดุในเกาะฮอ่งกง ขอแนะหา้ง The Landmark เป็นหา้งทีร่วบรวมสนิคา้แบ

รนดด์ังอยา่ง Dior, Max&Co, Gucci, Burberry, Louis Vuitton, Prada, Calvin Klein, 

Fendi, Polo, Coach และแบรนดอ์ืน่ๆ อกีเพยีบ ไฮไลทข์องยา่นนีอ้ยูท่ีอ่าคารแตล่ะหลังจะ

เปิดไฟสลับกันไปมา พรอ้มมเีสยีงเพลงประกอบ ซึง่การแสดงแบบนีม้ชี ือ่เรยีกวา่ Symphony 

of Light   

 

 

 

 

 

 



ยา่นจมิซาจุย่ เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่

ดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้  

อาหารกลางวนัและอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง  

21.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Hongkong Airline (HX) เทีย่วบนิที ่HX761 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

หรอื 
23.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Hongkong Airline (HX) เทีย่วบนิที ่HX761 

01.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

หรอื 
00.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Hongkong Airline (HX) เทีย่วบนิที ่HX769 

02.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

หรอื 
02.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Hongkong Airline (HX) เทีย่วบนิที ่HX767 

04.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

หมายเหต ุ: เวลาไฟลท์ขากลบักรณุาดตูามวนัเดนิทางในตารางอตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิาร 
ก าหนดการเดนิทาง ราคา ผูใ้หญ ่ พกัเดีย่วเพิม่ 

เดอืนกรกฎาคม  2561  
04-06 กรกฎาคม 2561 
04 ก.ค.  HX772    11.25-15.30 
07 ก.ค.  HX769    00.35-02.35 เช็คอนิคนื 6 ก.ค. 

12,988 5,000 

                 

08-10 กรกฎาคม 2561 
08 ก.ค.  HX772    11.25-15.30 
10 ก.ค.  HX761    21.45-23.55                 

12,988 5,000 

 

22-24 กรกฎาคม 2561 
22 ก.ค.  HX772    11.25-15.30  
24 ก.ค.  HX761    21.45-23.55                

12,988 5,000 

 

23-25 กรกฎาคม 2561 
08 ก.ค.  HX772    11.25-15.30 
10 ก.ค.  HX761    21.45-23.55                 

12,988 5,000 

 

 

 

 

 

 

 



เดอืนสงิหาคม 2561 

06-08 สงิหาคม 2561 
06 ส.ค.  HX772    11.25-15.30 

08 ส.ค.  HX761    21.45-23.55                   
12,988 5,000 

 

08-10 สงิหาคม 2561 
08 ส.ค.  HX772    11.25-15.30    

10 ส.ค.  HX761    23.55-01.55                
12,988 5,000 

 

20-22 สงิหาคม 2561 
20 ส.ค.  HX772    11.25-15.30  

22 ส.ค.  HX761    21.45-23.55                  
12,988 5,000 

 

27-29 สงิหาคม 2561 
27 ส.ค.  HX772    11.25-15.30  

29 ส.ค.  HX761    21.45-23.55                  
12,988 5,000 

 

29-31 สงิหาคม 2561 
29 ส.ค.  HX772    11.25-15.30    

31 ส.ค.  HX761    21.45-23.55                   
12,988 5,000 

 

31 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 
31 ส.ค.  HX772    11.25-15.30    

03 ก.ย.  HX767    02.00-04.00  เช็คอนิคนื 2 ก.ย.                 
12,988 5,000 

โปรโมช ัน่ไมม่รีาคาเด็ก  

 ราคาเด็กทารก 6,500.-  (1 เดอืน – 1 ปี 11 เดอืน) 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ เด็กและผูใ้หญเ่ก็บเทา่กนั***  

-เก็บทปิทีส่นามบนิสวุรรณภมู-ิ 

ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

** แจกน า้ด ืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน

ดงักลา่วทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่

กรุป๊มกีาร คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1  กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000. – บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื  30 วนักอ่นออกเดนิทาง 



 
4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั  คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่

 ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าให้

คนเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหาย

ตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิ

จากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ 

จะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ

เรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

 7. ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีาร
การันตมีัดจ าทีน่ั่งกับสายการบนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่
มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

8. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศ
ฮอ่งกงโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง ข ึน้อยู่
กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของ
ทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

9.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   
 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม คา่ลอ่งเรอื และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์20 กโิล   
6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 



 คา่ใชจ้า่ยการรักษาอาหารเป็นพษิ 100,000 บาทตอ่ทา่น **ใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบวุา่อาหารเป็นพษิ
เทา่นัน้** 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถาม
ขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 290 บาท Silver [ระยะเวลา 1-4 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 1-75 ปีไมเ่กนิ หากอาย ุ76 ปี เบ ีย้ประกนัจะเสยี 2 เทา่ **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ2 ลา้นบาท] 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่

โทรศัพท ์ 
 3. คา่ภาษีมลูคา่ 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
 5. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

    6. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ 
เด็กและผูใ้หญเ่ก็บเทา่กนั ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจของทา่น)  


