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ก ำหนดวนัเดนิทำง:   

มถินุำยน :  23-25 มถินุายน 2560 
15,900.- 

มถินุำยน :  30 มถินุายน  - 02 กรกฎาคม 2560 16,900.- 
กรกฎำคม : 07-09,14-16,21-23 กรกฎาคม 2560 17,900.- 
กรกฎำคม : 28-30 กรกฎาคม 2560 18,900.- 
สงิหำคม : 04-06,11-13,18-20,25-27 สงิหาคม 2560 17,900.- 
กนัยำยน : 01-03,08-10,15-17,22-24 กันยายน 560 16,900.- 

 
 

 
 
 
 
 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่ันเตา + กระเชา้นองปิง – ซติีเ้กท

เอาทเ์ลท 
✈ O O 

PANDA HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

2 
วัดหวังตา้เซยีน – วัดแชกงหมวิ – ส านักนางช ี- อสิระชอ้ปป้ิงตลา 

เลดีม้ารเ์กต็ - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   
O O X 

PANDA HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

3 
วคิตอเรยีพคี – หาดรพัีลสเ์บย ์– อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน –

สนามบนิฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 
O O ✈  

 

ฮอ่งกง ไหวพ้ระ Shopping 

3 วนั 2 คนื 
โดยสำยกำรบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์(HX) บนิเชำ้-กลบัดกึ 
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วนัแรกของกำรเดนิทำง              กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตำ(ขึน้โดยรถบสั)– ซติีเ้กทเอำท์

เลท 

06.00 น. 

 

 

08.50 น. 

พรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคำนเ์ตอร ์K สำย

กำรบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์  โดยมเีจำ้หนำ้ที ่... คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการ

เดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสำยกำรบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่HX768 

 

12.40 น.    

 

ดนิทางถงึสนำมบนิ Hongkong International Airport (เวลำเร็วกวำ่เมอืงไทย 1 ชม.) 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทำงออก EXIT B 
 

 

สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศ

จนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมัย ผา่นสะพานแขวน

ซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 

กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทาง

ทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง  

 

บำ่ย                                     รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

 

พระใหญ่ลนัเตำ(ขึน้โดยรถบสั) เกำะลนัเตำ เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเตน้ชมววิ

ทวิทัศนห์มูเ่กาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงู ระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ี

จากนัน้น าท่านนมัสการพระโพธสิัตวก์วนอมิ พระมญัชศูรโีพธสิัตว ์และพระสมันตภทัรโพธสิตัว ์ณ 

วัดโปหลนิ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พียง 3 องค ์ตอ่มา

ในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พิม่ขึน้ท า

ใหปั้จจุบันมพีระภกิษุเดนิทางมาจ าวัดกันเป็นจ านวนมาก วัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหาร

ทีเ่นื้อสัตวท์ุกชนดิ วัดโปหลนิตัง้อยูท่ีร่ะดับความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทอง

สมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธปูขนาด

ใหญ่ทีด่า้นลา่ง ไต่ขึน้บันได 268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งคพ์ระน่ังประทับอยูเ่หนือระดับน ้าทะเล 371 เมตร 

องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระหัน

พระพักตรไ์ปยังเนินเขาเบื้องล่างบรเิวณทะเลจีนใตท้ี่ฐานองค์พระมรีูปปั้นเทพธดิาก าลังถวาย

เครื่องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นที่มาของชื่อ

พระพุทธรูปเทยีนถานบนยอดเขานี้เทยีนถานแปลวา่แท่นบชูาบนสวรรค์ ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพ

ศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนัน้เทีย่วชมหมูบ่า้นนองปิงทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมี

บรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน ้าชา รา้นอาหาร รา้ยขายของทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้่านช ้

อปป้ิงอย่างจุใจที่ CITYGATE OUTLET  มีส ินคา้ใหเ้ลือกซื้ออย่างครบครันตั ้งแต่ NIKE, 

ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ      
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ค ำ่                                 รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Panda Hotel หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง            วดัหวงัตำ้เซยีน – วดัแชกงหมวิ – ส ำนกันำงช ี- อสิระชอ้ปป้ิงตลำ 

เลดีม้ำรเ์ก็ต - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า  

 

จากนัน้น าทา่นนมสัการ วดัหวงัตำ้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อทุศิใหก้บัWong Tai Sin 

เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีน

ในเวลาตอ่มา เป็นวัดทีช่าวฮอ่งกงเชือ่วา่มคีวามศกัดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกงมี

เทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีน่ าธปู และของมาสักการะเพือ่ขอ

พรต่างๆ ตัง้แต่เรือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะ

คลา้ยวัดจนีสมยัโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม..จากนัน้เดนิทางไป 

วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุว่า 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วัดแช

กงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมี

เหตุการณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไป

ยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบ

ผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของ

เราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนที่

ดวงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองค์

กังหันน าโชคม ี4ใบพัด คือพร 4 ประการ คอื สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สม

ความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกง

และนักธรุกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภัยไข ้

เจ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   
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บำ่ย                                     รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 

น าท่านชม วดัชหีลนิ ส านักนางชใีนพระพุทธศาสนาฝ่ายลัทธมิหายานที่ใหญ่ที่สุดในภูมภิาค

เอเชยีตะวันออกเฉียงใตส้รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1930แลว้เสร็จในปี ค.ศ.2000 โดยสถาปัตยกรรม

เป็นรูปแบบของราชวงศถ์ังของจนี ตัวอารามจะมมีากมายหลายหลังซึง่แต่ละหลังจะมอีงศ์พระ

โพธสิัตวใ์หผู้ค้นไดก้ราบไหว.้..หลังจากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงเลดีม้ำรเ์ก็ต ซึง่เป็นตลาด

กลางแจง้ที่มีชือ่เสียงแห่งหนึ่งของฮ่องกง มสีนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป ทัง้เสือ้ผา้แฟชั่น 

กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง ของเล่น ฯลฯ  มสีนิคา้มากกว่า 100 กว่ารา้น และ

ของกนิ ซึง่เป็นอาหารทอ้งถิน่ของทีน่ี ่ท่านสามารถตอ่ลองสนิคา้ไดม้ากกวา่ 50% น าทา่นชมโชว์

ยงิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตก้ันตามจังหวะเสยีงเพลง Symphony of 

Lights (โชวร์อบ 20.00 น.) 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

ค ำ่                                 รบัประทำนอำหำรค ำ่อสิระตำมอธัยำศยั  

 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Panda Hotel หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง        วคิตอเรยีพคี – หำดรพีลัสเ์บย ์– อสิระชอ้ปป้ิงถนนนำธำน –สนำมบนิ

ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

เชำ้                                      รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า  

 

น าท่านชมววิทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกงบรเิวณเขา วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) ถ่ายรปูคู่กับ

ววิทวิทัศน์ของตกึสงูบนเกาะฮอ่งกง จากนัน้น าทา่นนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้

แหง่โชคลาภ ณ ชำยหำดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวน

มากเดนิทางมาสักการบูชาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิเจา้แม่ทับทมิและเทพเจา้แห่งโชค

ลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวังทกุครัง้ไป 
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เทีย่ง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

..จำกน ัน้น ำชมโรงงำนจวิเวอรร์ ี ่ซึง่เป็นโรงงำนทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดของฮอ่งกงในเรือ่งกำร

ออกแบบเครือ่งประดบัท่ำนสำมำรถหำซือ้ไดใ้นรำคำพเิศษ !! และน ำท่ำนเลอืกซือ้ยำ

สมุนไพรจนีตำ่งๆ อกีมำกมำย   ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่

Ocean Terminal และ Harbour City กับสนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 

รา้นคา้ อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior 

Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเล่น Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด

ภาษีที ่DFS  Galleria   

 

ค ำ่                          รบัประทำนอำหำรค ำ่อสิระตำมอธัยำศยั  

 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง  

23.50 น. 

02.25น. 

ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX 761 

เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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ฮอ่งกง ไหวพ้ระ Shopping 3D2N HX 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

มถินุำยน 23-25 มถินุายน 2560 
15,900 15,900 13,900 5,000 

มถินุำยน :  30 มถินุายน  - 02 

กรกฎาคม 2560 
16,900 16,900 14,900 5,000 

กรกฎำคม : 07-09,14-16,21-23 

กรกฎาคม 2560 
17,900 17,900 15,900 5,000 

กรกฎำคม : 28-30 กรกฎาคม 

2560 
18,900 18,900 16,900 6,000 

สงิหำคม : 04-06,11-13,18-

20,25-27 สงิหาคม 2560 
17,900 17,900 15,900 5,000 

กนัยำยน : 01-03,08-10,15-

17,22-24 กันยายน 560 
16,900 16,900 14,900 5,000 

รำคำจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทำ่นละ 5,500.- // รำคำเด็กทำรก INFANT  5,500.-  

 
หมำยเหต ุ:  

- ตำมนโยบำยของรฐับำลจนีร่วมกบักำรท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีทุกเมอืง (ฮ่องกง มำเก๊ำ จูไห่ เซินเจ ิน้)

ก ำหนดใหม้กีำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนำมของรำ้นรฐับำล คอื บวั

หมิะ, ผำ้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชำ, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบั

รำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทำ่นทรำบวำ่ รำ้นรฐับำลทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกทำ่นแวะชม 

ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกั ไม่มกีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถำ้หำกลูกคำ้ไม่มี

ควำมประสงคจ์ะเขำ้รำ้นรฐับำลจนีทุกเมอืง ทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวน

เงนิ 300 หยวน / คน / รำ้น 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ ทำ่นละ 600 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

***คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของ หวัหนำ้ทวัร*์**  

** แจกน ำ้ดืม่ 1 ขวด เฉพำะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

 เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทำง 

 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

4.5 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้นเดนิทำง

ไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (10 ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะ

พจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้ เชน่ 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีที่

ไมส่ามารถเดนิทางได ้

  4.7 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ    

 หรอื คำ่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส ำคญั!! บรษิทั ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิ

กฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จไูห ่ข ึน้อยูก่บักำรพจิำรณำ

ของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลกูคำ้ทกุทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำงหวัหนำ้ทวัรแ์ละ

มคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.9 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่ำ่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหำร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทำงบรษิทัอำจมกีำรจดัหอ้งพกัใหต้ำมควำมเหมำะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / 

เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตาม

เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย3% 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

     5. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หัวหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 2,000 เยน  
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หมำยเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง 

สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


