
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

เดือนตลุำคม  2561  12-14 / 19-21 / 26-28 / 27-29 

เดือนพฤศจิกำยน 2561  02-04 / 09-11 / 16-18 / 23-25 / 30พย.-02ธค.  

เดือนธนัวำคม  2561  07-09 / 08-10 / 14-16 / 21-23 / 28-30 / 30ธค.-01มค. 

เดือนมกรำคม  2562  04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

21-23 กนัยำยน 2561 13,900 13,900 13,900 4,900 

12-14 ตลุำคม 2561 17,900 17,900 16,900 6,500 

19-21 ตลุำคม 2561 15,900 15,900 14,900 5,500 

26-28 ตลุำคม 2561 15,900 15,900 14,900 5,500 

27-29 ตลุำคม 2561 15,900 15,900 14,900 5,500 

02-04 พฤศจิกำยน 2561 16,900 16,900 15,900 5,900 

09-11 พฤศจิกำยน 2561 16,900 16,900 15,900 5,900 

16-18 พฤศจิกำยน 2561 16,900 16,900 15,900 5,900 

23-25 พฤศจิกำยน 2561 16,900 16,900 15,900 5,900 

30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561 16,900 16,900 15,900 5,900 

07-09 ธนัวำคม 2561 19,500 19,500 18,500 6,500 

08-10 ธนัวำคม 2561 19,500 19,500 18,500 6,500 

14-16 ธนัวำคม 2561 16,900 16,900 15,900 5,900 

30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 23,900 23,900 22,900 6,900 

04-06 มกรำคม 2562 15,900 15,900 14,900 5,900 

11-13 มกรำคม 2562 15,900 15,900 14,900 5,900 

18-20 มกรำคม 2562 15,900 15,900 14,900 5,900 

25-27 มกรำคม 2562 15,900 15,900 14,900 5,900 

 
  



 
 
 
 
 

วนัแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสวุรรณภมิู – อ่ำวรพีลสัเบย ์- จดุชมวิว ตอนกลำงของเขำ

วิคตอเรยี-ยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui) - Symphony of light 

 

04:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์M ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู5 อำคำรผ ูโ้ดยสำร

ขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ยแ์ปซิฟิค  โดยมเีจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่

ทา่น ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และที่นัง่กอ่นออกเดินทาง 

06:45 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 616 

10:30 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลังผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนดัพบ

ประตทูางออก น าท่านเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหมา่ เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาวที่สดุของ

โลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร์ ระหว่างทาง

ทา่นจะไดช้มวิวทิวทศันข์องเกาะฮอ่งกง  

 

หรอืเท่ียวบิน 

 

06:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์M ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู 5-6 อำคำร

ผ ูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิค(CX) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ    คอย

อ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำน ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สมัภำระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทำง 

08:15 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 700 

12:15 น.     ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จดุนดัพบ

ประตทูางออก น าทา่นเดินทางผา่นสะพานแขวนชงิหมา่ เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟทีย่าวที่สดุของ

โลกมรีะยะทาง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดงัระดบัโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทาง

ทา่นจะไดช้มวิวทิวทศันข์องเกาะฮอ่งกง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cathaypacific.com/cx/th_TH.html?cm_mmc=SEM-TH-_-GEN-MKT-14Apr15-_-GOOGLE-_-Brand_TH_Sitelink_2015_Phrase-BCX_TH_sitelink_2015-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C-63069611335


 
 
 
 
 

 

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภคัตำคำร 

 

อ่ำวรพีลสัเบย ์

 

น าท่านสักการะเจา้แม่กวนอิมและ

ขอพรจาก เทพ เจ้า ไ ซ่ ซ่ิ ง เ อ๊ี ยที่

ชายหาดน า้ตื้นที่ อ่ำวรีพลสัเบย ์

ไหวพ้ระ ขอพร องค์เจา้แม่กวนอิม 

ริมหาด ที่สิ่งหลายๆ คนมาขอแลว้

ก็สมหวังกันบ่อยครั้ง ให้ท่านได ้

รับพลงั 1 ในจดุฮวงจุย้ ที่ดีที่สดุใน

ฮ่องกง ศาลาแปดเหลี่ยม หรือ

แมก้ระทัง่ไดข้า้มสะพานต่ออาย ุที่

เชื่อว่าเมื่อไดเ้ดินขา้ม 1 รอบ จะต่อ

อายไุดถึ้ง 3 ปี   

 

 

 

จดุชมวิว ตอนกลำงของเขำวิคตอเรยี 

 

จากนัน้เดินทางสู ่จดุชมวิว ตอนกลำงของเขำวิคตอเรยี ที่มคีวามสงู 397 เมตร เพลิดเพลินการถ่ายรปู เกาะ

ฮอ่0งกง เกาลนู นวิเทอริเทอรร่ี์ ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะนอ้ยใน

ทะเลจีนใต ้

 

 

 

 

 

ยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui)  



 
 
 
 
 

จำกนัน้น ำท่ำนช็อปย่ำนจิมซำ

จยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนน

นาธาน ฝั่ง เกาลูน  หากท่ าน

ตอ้งการอพัเดตเทรนดล์่าสดุของ

ฮ่องกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจิม

ซาจุ่ย  บนฝั่ง  เกาลูน ถือเ ป็น

แหล่งช ้อปแห่ งแรกของ เกาะ

ฮอ่งกงที่ทนัสมยัที่สดุ มรีา้นคา้ไว้

เกือบทกุประเภท รวมทั้งโรงแรม

นบัสิบและหา้งสรรพสินคา้ขนาด

ใ หญ่ ที่ มี สิ น ค้ า แ บ ร น ด์ เ น ม

มากมายจากทกุมมุโลก ล ้าสมัย

สดุ ๆ แปลกใหม ่หลากหลายประเภทใหจ้บัจา่ย ไมว่า่จะเป็น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดิจิตอล 

โทรศัพทม์ือถือ เชิญเลือกชมซ้ือสินคา้แฟชัน่ที่มีเอกลักษณเ์ป็นของ ตัวเองในสินคา้กิ๊บเก๋มากมาย ใหไ้ดเ้ลือกมิกซ์

แอนด์แมช ได้อย่างเมามันส์กันเลยทีเดียว สวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง นับว่าเป็นแหล่งขาย

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดิจิตอล โทรศัพทม์ือถือ และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกมากมาย หากนกัท่องเที่ยวควรจะต่อรอง

ราคาใหด้ี เพราะอาจจะเจอที่ถกูกวา่ในรา้นถัดไป ทางที่ดีควรเดินส ารวจราคาหลายๆ รา้นก่อนตัดสินใจเมืองที่ไม่

เคยหลบั 

 

 

*** อำหำรค ่ำ ไมร่วมอย ูใ่นรำยกำรท่องเท่ียว เพ่ือใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ีกบักำรชอ้ปป้ิงอย่ำงเต็มท่ี

ท่ำนสำมำรถทำนอำหำรไดส้ะดวกสบำย *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00 น. น าทา่นชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สดุในโลกที่ถกูบันทึกโดย “กินเนส 



 
 
 
 
 

เวิลด์  เรคคอรด์” ซ่ึงการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแตง่ดว้ยไฟสีตา่งๆ ร่วมดว้ยการยิงเลเซอรป์ระกอบเพลงจาก

อาคารชัน้น ากวา่ 40 แห่ง โดยเวลาที่ใชใ้นการแสดงประมาณ 15 นาที เทา่นัน้ 

น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / Hotel Ease Tsuen Wan  

หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

 

    

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง  FREE DAY FOR YOU อิสระส ำหรบัทกุท่ำน 

 

วันอิสระส าหรับทกุท่าน สามารถเลือกท่องเที่ยวไดต้ามใจท่านตอ้งการ เลือก อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนจิมซำจ ุ่ย 

ขึ้นชื่อว่ามาเที่ยวฮ่องกง สิ่งที่ไม่ควรพลาด คือ ช็อปป้ิง เพราะ ฮ่องกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรือน า้ลึก
ส าหรับขนถ่ายสินคา้ นบัเป็นประตสู ูป่ระเทศจีน และจากจีนสูโ่ลกก็ว่าได ้สินคา้แบรนดเ์นมมากมายเลยมีขายราคา

ไมแ่พงที่ฮ่องกง แหล่งช็อปป้ิงส าคัญที่ไมค่วรพลาด คือ ถนนนาธานบนฝัง่เกาลนูที่มีย่านช็อปป้ิงดัง ๆ อย่าง จิม

ซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) มง่ก๊ก (Mong Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมีรา้นคา้ตลอดสองขา้งทาง หรือทัวร์

เสริมอ่ืน 

 

ทวัรเ์สรมิ 1  HONGKONG DISNEYLAND 

  ผ ูใ้หญ่  รำคำ 3,500 บำท  

  เด็ก  รำคำ 2,900 บำท (เด็กอำยรุะหว่ำง 3 – 11 ปี) 

  ( บรกิำรส ำหรบั 10 ท่ำนข้ึนไป โดยมีหวัหนำ้ทวัรเ์ดินทำงไปดว้ย โดยรถไฟ ) 

  บตัรเขำ้สวนสนกุสำมำรถเลน่เครือ่งเลน่แบบไมจ่ ำกดัจ ำนวนครัง้ภำยในวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

ทวัรเ์สรมิ 2  ข้ึนกระเชำ้ NGONG PING 360 แบบธรรมดำ 

   ผ ูใ้หญ่  รำคำ 1,550 บำท  

   เด็ก  รำคำ 1,300 บำท (เด็กอำยรุะหว่ำง 3 – 11 ปี) 

   (บรกิำรส ำหรบั 10 ท่ำนข้ึนไป โดยมีหวัหนำ้ทวัรเ์ดินทำงไปดว้ย โดยรถไฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หำ้ง City Gate Outlet  

หำ้ง City Gate Outlet เป็นหา้ง Outlet 

ขนาดใหญ่ที่สดุของฮ่องกง อยู่ใกลก้ับ

สนามบินฮ่องกง ติดกับสถานีรถไฟ 

Tung Chung Station ซ่ึงเป็นสถานที่ขึน้

กระเชา้ไปไหวพ้ระใหญ่นองปิง(Ngong 

Ping) มีแบรนด์ต่างประเทศให้เลือก

มากมาย Sale กัน 40-70% จนทั้งคน

ฮ่องกงและนกัท่องเที่ยวต่างพากันมาช้

อปป้ิงกันที่นี่จนเต็มห้างเลยที เดียว 

น อก จ า กส่ ว น ข อ ง ห้ า ง แ ล้ว ยั ง มี

รา้นอาหารต่างๆ, ศนูยอ์าหาร Food Republic, ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต, โรงภาพยนตร ์และโรงแรม Novotel City Gate 

Hong Kong  หา้ง City Gate Outlet มีแบรนดต์่างๆใหเ้ลือกมากกว่า 90 แบรนด ์เชน่ Nike, Addidas, New Balance, 

Burburry, Coach, Michel Kor, Kate Spade, Polo Ralph Lauren, The Northface, Armani Exchange, Bally, Crocs, 

Columbia, Esprit, Evisu, Guess, Giordano, Levis, Lacoste, Puma, Tumi และ Timberland และเพราะหา้ง City Gate 

Outlet อยู่ใกลก้ับสนามบินมาก นัง่รถบัสประมาณ 15 นาทีก็ถึง ท าใหท้ี่นี่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่นกัท่องเที่ยวหลาย

คนนยิมมาแวะชว่งขากลบั โดยฝากกระเป๋าไวท้ี่ Locker แลว้ค่อยไปชอ้ปป้ิงกนั 

https://www.talontiew.com/ngong-ping-360-hong-kong/
https://www.talontiew.com/ngong-ping-360-hong-kong/


 
 
 
 
 

*** อำหำรเชำ้ อำหำรเท่ียงและอำหำรค ่ำไม่รวมอย ูใ่นรำยกำรท่องเท่ียว  

เพ่ือใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ีกบัโปรแกรมท่ีลกูคำ้เลือก *** 

น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / Hotel Ease Tsuen Wan หรอืระดบัเทียบเท่ำ  

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง  เจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ – งำนฮวงจ ุย้ – วดัแชกงหมิว - Ladies Market 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบต่ิมซ ำ ณ.ภตัตำคำร 

 

 

เจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ 

 

จำกนัน้น ำท่ำนไปไหวเ้จำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง

สรา้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึ่งในวัดที่ชาวฮ่องกงนัน้เลื่อมใสกันมาก ดว้ยความที่เจา้แมก่วนอิมนัน้เป็นเทพ

เจา้แห่งความเมตตา ฉะนัน้เมือ่ใครมทีกุขร์อ้นอะไรก็มกัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมน่ัน้ชว่ยเหลือ นอกเสียจาก

นีท้ี่นีย่ังขึน้ชือ่ในเร่ืองเซียมซีที่แมน่มาก และ ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แมก่วนอิมอีกดว้ย โดยคนส่วนใหญ่จะ

นิยมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวัดจะจ าหน่ายอปุกรณ์ส าหรับเซ่นไหว้

พร้อมซองแดง ไว้ให้ผู้ม าขอพร  เมื่ อ

สักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดง

มาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ ้าแม่

กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บ

ซองแดงนัน้ไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงนิ

ที่ทางวัดจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชคถา้

หากเราประสพความส าเร็จเมื่อมีโอกาสไป

ฮ่องกงอีกก็ค่ อยกลับ ไปท าบุญ ช่วง

เทศกาลตรุษจี นจ ะมี ช าวฮ่องกงและ

นักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมาก

ขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก คนที่ไมม่ีเวลาก็

สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ ตลอดทั้งปีเพ่ือขอ

ซองแดงจากเจา้แม่กวนอิมไดเ้ช่นกัน โดย

ซ้ืออปุกรณเ์ซ่นไหวจ้ากทางวดัเพียงแตค่วรเตรียมซองแดงไปเอง 

  

 



 
 
 
 
 

งำนฮวงจ ุย้ 

จากนัน้น าทา่นเย่ียมชม งำนฮวงจ ุย้ ที่ขึน้ชื่อ

ของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ ได ้รับรางวัล

อนัดบัยอดเย่ียม เคร่ืองประดบักงัหันน าโชค จี้ 

แหวน ก าไล สวมใส่เสริมความเฮง ความ

เจริญรุ่งเรืองในหนา้ที่การงาน คา้ขายธรุกิจ

ใดๆก็ร ุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็

แคลว้คลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดัง่ใจ

ปรารถนาทกุประการ และน าท่านชม รำ้นป่ี

เซ่ียะหยก สตัวน์ าโชคลาภความมัง่มี 

 

 

 

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร า่ลือถึง

ความศักดิ์สิทธิ์ เร่ืองของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดี

ออกจากชีวิต เชื่อว่าการหมนุกังหันกลับทิศ จะช่วย

หมนุชีวิตพลิกผันจากรา้ยกลายเป็นดีได  ้ท าใหว้ัดนี้มี

ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนี้เป็น

วัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และไดอ้นรุักษไ์วเ้ป็นโบราณสถาน 

อยู่ทางดา้นหลังของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สรา้ง

เสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต สรา้ง

ขึ้น เ พ่ือระลึก ถึงท่านแชกง นักรบผู้ซ่ึ งปกป้อง

จกัรพรรดิราชองคส์ดุทา้ยแห่งวงคซ์่ง 

 

ธรรมเนียมกำรไหวเ้ทพเจำ้แชกง 

 เม่ือเขำ้ไปในศำลใหยื้นอย ูเ่บ้ืองหนำ้รปูป้ันขนำดมหึมำของท่ำนแชกง 

 อธิษฐำนขอพรและมองหนำ้ท่ำน อยำ่งม ุง่มัน่ 

 ท ำพิธีหมนุกงัหนัแห่งโชคชะตำ โดยใชน้ิ้วช้ีหมนุกงัหนัตำมเข็มนำฬิกำ 



 
 
 
 
 

 ถำ้ชีวิตในปีท่ีผำ่นมำไมดี่ ใหใ้ชมื้อซำ้ยหมนุดำ้นซำ้ยไปขวำ 

 ถำ้ชีวิตดีอย ูแ่ลว้ก็ใหห้มนุกงัหนักลบัจำกขวำไปซำ้ย 

 เม่ือหมนุกงัหนัเสร็จแลว้ ตีกลอง อีก 3 ครัง้ ดงัๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรบัร ูท้ัว่กนัทัง้ฟ้ำดิน และใหพ้รนัน้

สมประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladies Market  

จากนั้นน าท่านเยือนตลาดกลางคืนของฮ่องกง ที่มี

ชื่อเสียงโด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและมี

คนพลุกพล่านมากที่สดุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง

วันหยดุสดุสัปดาห์อย่างเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากที่นี่

เต็มไดไ้ปดว้ยของขายมากมายหลายประเภท ทั้ง

เสื้อผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดับแฟชัน่ รวมไปถึงของที่

ระลึกด้วย โดยส่วนใหญ่จะเนน้ไปที่สินค้าส าหรับ

ผูห้ญิงเหมอืนชือ่ของตลาด นอกจากนัน้ที่นี่ยังจดุเด่น

อยู่ตรงที่สินคา้ราคาถกู สามารถตอ่รองไดถึ้งคร่ึงตอ่

คร่ึงเลย 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ูส่นำมบินฮ่องกง 

21.25 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 617   

23.15 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ    

หรอืเท่ียวบิน 

22.25 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 709 

00.15 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ 

 

 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป 

ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ ** 

ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,200 บำท ต่อลกูคำ้ 1 ท่ำน 

**ขออนญุำตเกบ็ทิปท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู** 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

 

 

อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค ชัน้ประหยดัเสน้ทางกรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ  

• คา่ภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา  

           ณ วันที ่1 สิงหาคม 2561  และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม  

• คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

• คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

• คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ

• คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการ 

• คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี ซ่ึงเป็นอัตรา ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2561  และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำร

บินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม 

• คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 



 
 
 
 
 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

• ค่ำทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ *** อตัรำกำรใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก 1,200 บำทต่อท่ำน *** 

• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

• คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ คา่เคร่ืองดื่มและคา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเองคา่โทรศัพท ์ 

คา่ซักรีด ฯลฯ 

• คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

• ส าหรบัราคานีบ้ริษทัฯ จะไมร่วมคา่ภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

กำรช ำระเงิน  

• ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าคา่บริการทวัรเ์ป็นจ านวนเงิน 10,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลงัจากมี

การท าจองส ารองท่ีนัง่แลว้ 24 ชัว่โมงท าการ  

• ส าหรบัคา่บริการทวัรส์ว่นที่เหลือ จะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

 

 



 
 
 
 
 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

• บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนือ่งจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้ม

น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

• เนือ่งจากตัว๋เคร่ืองบินท่ีทางบริษทัฯ ไดท้ าการจองไวเ้ป็นตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุป๊ ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะจดั

ใหเ้ป็นโซนกรุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถท่ีจะรอ้งขอไดว่้าจะขอที่นัง่โซนใหม ่ และในบางครัง้ที่นัง่บนเคร่ืองบน 

อาจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกนัหมดกบัคนในครอบครวั แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจา้ท่ีและหวัหนา้ทวัรจ์ะพยายามอย่าง

เต็มท่ี เผื่อที่จะไดน้ัง่ดว้ยกนักบัคนในครอบครวั ทัง้นีจึ้งเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั และโปรดเขา้ใจ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผ ูร้ว่มเดินทำงจอยกร ุป๊หนำ้รำ้นไม่ถึง 15 ท่ำน 

 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยกุำรใชง้ำนอยำ่งนอ้ย 6 เดือนนบัจำกวนัท่ี

เดินทำงกรณีอำยหุนงัสือเดินทำงนอ้ยกว่ำ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

ควรรบีท ำเลม่หนงัสือเดินทำงใหม่ และสง่ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงมำใหก้บัทำงบรษิทัฯอีกครัง้  

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น  

 

*** เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินค่ำมดัจ ำบรกิำรทวัร ์หรอืช ำระค่ำบรกิำรทวัรเ์ต็มจ ำนวนแลว้ *** 

*** ทำงบรษิทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ *** 


