
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดนิทางโดย สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค 

โหลดกระเป๋าได ้30 กโิลกรมั 
พเิศษ !!! เมนูต ิม่ซ า พรอ้มดว้ยอาหารสไตลฮ์อ่งกงอกีมากมาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

สายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิค CATHAY PACIFIC (CX) 

ขาไป CX700 BKK - HKG 08.25 – 12.10 

สายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิค CATHAY PACIFIC (CX) 

ขากลบั CX617 HKG - BKK 21.35 – 23.40 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

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

สายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระ

และบัตรขึน้เครือ่ง 

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

 ** บรกิารอาหารรอ้นและเคร ือ่งด ืม่บนเคร ือ่ง ** 

12.10 น. ถงึสนามบนิ CHEAK LAP KOK หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุป๊นัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 

หากทา่นตอ้งการจองต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้ของ

เทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์

แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนือความควบคมุ

ของบรษัิท ผูจั้ดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
พกัเดีย่ว เทีย่วบนิ 

 

04 – 06 พฤษภาคม 2562 
 

18,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 

23 – 25   มถินุายน  2562 17,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 

:: ราคาโปรโมช ัน่ ไม่มรีาคาเด็ก :: 
 

ราคาอืน่ๆ 

1. ทารก INFANT (อายุต า่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิราคา 12,900 บาท/ทา่น  

3. ราคาขา้งตน้ส าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที ่

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – กระเชา้นองปิง 360 –  หมู่บา้นนองปิง – พระใหญ่โป้วหลนิ –  อสิระชอ้ปป้ิง 
City Gate Outlet                                                                                        ( - / กลางวนั / - ) 



 

 

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะลนัเตา  เป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในบรรดาเกาะทัง้หมดของฮ่องกง เป็นทีต่ัง้ของ

สนามบนินานาชาตเิช็กแล็บก็อก และยังมแีหลง่ทอ่งเทีย่วอนัมเีอกลกัษณร์ะดบัโลกของฮอ่งกง นําทา่นสัมผัส

กบัประสบการณท์ีน่่าตืน่ตาตืน่ใจกบั กระเชา้ลอยฟ้านองปิง (Ngong Ping Skyrail 360)  เสน้ทางการ

ทอ่งเทีย่วบนรถกระเชา้เคเบลิทีส่ามารถชมทศันยีภาพอนังดงามไดแ้บบพาโนรามคิ เชือ่มจากใจกลางเมอืงตงุ

ชงุถงึหมู่บา้นนองปิง บนเกาะลนัเตา ระยะทางกวา่ 5.7 ก.ม. จากรถกระเชา้ทา่นจะไดช้มทศันยีภาพอนังดงาม

ของสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงทวิทศันเ์หนอืทอ้งทะเลของทะเลจนีใต ้ทวิทศันข์องเนนิเขาอนัเขยีวขจ ีลําธาร 

น้ําตกและป่าอนัเขยีวชอุม่ของอทุยานลนัเตาเหนอื กระเชา้ไปถงึสดุทางที ่หมู่บา้นนองปิง หมู่บา้นสวยงามที่

สรา้งแบบสถาปัตยกรรมจนี มอีากาศทีเ่ย็นสบาย ขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นขายมากมาย นอกจากนี้

ยังมเีซเวน่ และรา้นกาแฟดงัอย่าง Starbuck จากนัน้ทา่นก็จะพบกบั พระใหญ่โป่วหลนิ แห่งเกาะลันเตาซึง่

เป็นพระพุทธรปูทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก องคพ์ระทําขึน้จากการเชือ่มแผ่นทองสัมฤทธิ์ กว่า 

200 แผ่น เขา้ดว้ยกนั น้ําหนักรวม 250 ตนั และสงู34เมตร หันพระพักตไ์ปทางดา้นทะเลจนีใตแ้ละมองอย่าง

สงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึง่เป็นพระพุทธรูปนั่ง ทําจากทองสัมฤทธิ์กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ด 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงทีห่า้งดงั CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยัพบกบั

OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมายเชน่COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรอืว่าจะ

เป็นBURBERRY รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้และชัน้ใตด้นิจะมSีUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท้า่น

ไดจ้บัจา่ยกนัไดอ้ย่างจใุจ 
 

 **อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
 

พกัที ่SAV Hotel/ Penta Hotel/ Ramada Harbour View ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า ณ เมอืงฮ่องกง 
 

วนัที ่2 
ติม่ซ า –  วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัชหีลนิ – โรงงานจวิเวอร ี ่– รา้นหยก  – วดัหมนั

โหม๋ว –  REPULSE BAY –  จดุชมววิวคิตอเรยีพคี –  ชอ้ปป้ิงเลดีม้ารเ์ก็ต  ( เชา้ / กลางวนั / - ) 

 

 

 

  

   

 

 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร (2) 

นําทา่นสู ่วดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั)  เมือ่ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทีว่ดันีเ้ป็นวดัเล็กๆเป็นวดัทีเ่กา่แกแ่ละอนุรกัษ์

โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลงัของเรอืนใหม่วดั เรอืนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนือ้ที ่50,000 ตารางฟุต

ดา้นในมรีปูปั้นสงูใหญ่ของท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจําวัดแห่งนี้ซึง่ทางดา้นขา้งมีอาวุธรบของทหารแบบ

โบราณและมกีงัหันอยู่หลายตัวมีกลองดา้นละตัว ประชาชนทีเ่ขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกังหันหรอืทีเ่รยีกว่า

กงัหันนําโชคเพือ่หมุนแตส่ ิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติและปัดเป่าสิง่ทีไ่ม่ดอีอกไป โดยความหมายของใบพัดทัง้ส ีด่งันี ้

ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรงอายุยนื 

ใบที ่3. โชคลาภเงนิทองไหลมาเทมา ใบที ่4. คดิหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ  



 

 

 

และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวดัอย่าลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนั่นเพือ่ความเป็นสริมิงคล หลงัจากนัน้นําท่าน

ไหวพ้ระขอพรตอ่ ณ วดัหวงัตา้เซยีน เป็นวดัทีม่อีายุกวา่ครึง่ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทีพ่ักอาศัยของการ

เคหะ วดัแห่งนีข้ ึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธิใ์นการ ดแูลรกัษาโรคภัยไขเ้จ็บ จงึไดร้ับการนับถอืเป็น  จากนัน้นําท่าน

เดนิทางสู ่วดันางช ีหรอื วดัชหีลนิ  วดันีส้รา้งขึน้มาเมือ่ 1934 โดยเงนิบรจิาคของประชาชน ตกแต่งสไตล์

ราชวงศถ์งั โครงสรา้งของวดันีจ้ะไม่ใชต้ะปูตอกเลยแมแ้ตท่ีเ่ดยีว และใชไ้มอ้ย่างเดยีว ความสําคัญของวัดนี ้

เป็นสํานักนางชแีห่งเดยีวในฮ่องกง ทีภ่ายในวัดมีเพียงนางชเีท่านัน้ เป็นทีพํ่านักสําหรับนางชจีากทีต่่างๆ  

ไฮไลทท์ีทํ่าใหท้ีน่ีด่ังไดก็้คอื ตอนเริม่เปิดวัดนี้ ไดม้ีการนําดอกบัวสชีมพูมาปลูกพิเศษจากบรรดาคนป่วย 

จากนัน้นําทา่นสู ่โรงงานจวิเวอร ี ่ ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุบนเกาะฮอ่งกง ทีไ่ดแ้รงบันดาลใจนํากงัหนัมาพลกิแพลงเป็น

จีล้อ้มเพชรโดยเชญิซนิแสชือ่ดงัมาจดัวางตําแหน่งของเพชรแตล่ะเม็ดซึง่ถอืเป็นเครือ่งรางตามหลกัฮวงจุย้ซึง่

จําลองเลยีนแบบมาจาก“แซก้ง๋เมีย๋ว”กงัหันใหญ4่ ใบพัดทีช่าวฮอ่งกงเลือ่มใสศรทัธาที“่วดัเชอกงุ”ซึง่เป็นวดัที่

ดงัมากและมตํีานานความเชือ่มายาวนานวา่คนทีม่เีคราะหเ์มือ่จบัใบพดัของกงัหันหมนุไปโดยรอบแลว้จะทําให ้

ชวีติหมุนเวยีนไปในทางทีด่แีละสามารถพัดเอาสิง่ชัว่รา้ยตา่งๆออกไปได ้นําทา่น ชมรา้นหยก สนิคา้ขึน้ชือ่

อกีอย่างของจนี แผ่นดนิใหญ่ ทีไ่ม่วา่ทา่นจะเดนิทางไปเมอืงไหนของประเทศจนี ท่านจะไดเ้ขา้ชมรา้นหยก 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้หยกทีม่กีารดดัแปลงเป็นเครือ่งบูชาต่างๆ ทัง้ป๊ีเซี๊ยะ, กําไลหยก, จีห้ยก และอืน่ๆ อกี

มากมาย 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

จากนัน้นําทา่นชม วดัหมนัโหม๋ว เป็นวดัทีศ่กัดิส์ทิธิอ์กีวดัหนึง่ ทีเ่ป็นทีน่ยิมสกัการะและขอพร ของคนฮอ่งกง 

ภายในวดัมเีทพเจา้ 2 องค ์คอื เทพเจา้หมั่น (หมั่นเชงิไตกวัน้) และ เทพเจา้โหมวไต (กวา้นไตกวัน้) เทพเจา้

หมั่นไตกวัน้ จะมปีากกาอยู่ในกํามอื สว่นเทพเจา้โหมวไตกวัน้ หรอื เทพเจา้กวนอ ูจะมถีอืมีดอยู่ในมือ วัดนี้มี

เร ือ่งเลา่น่าสนใจอยู่วา่ คนฮอ่งกงสมัยกอ่นนัน้จะไม่ชอบทีจ่ะไปโรงพัก ฉะนัน้เมือ่เกดิเรือ่งอาชญากรรมขึน้มา

อย่างเชน่ ของหาย หรอืมขีโมย แลว้ตอ้งการคน้หาความจรงิ คูก่รณจีะไปทีว่ดันี ้จะเขา้มาสาบานต่อหนา้องค์

เทพเจา้โม๋ไตหรอืองคเ์ทพเจา้กวนอ ูโดยคนทีก่ลา้สาบานจะเป็นคนพูดจรงิ สว่นคนทีไ่ม่กลา้สาบานจะเป็นคน

ผดิหรอืเป็นขโมย สว่นเทพเจา้หมั่นไตกวัน้ จะดแูลเกีย่วกบัเอกสาร และหนังสอืต่างๆ ฉะนัน้คนฮ่องกงจะพา

บุตรหลานไปกราบไหว ้และขอใหลู้กหลาน เรยีนหนังสือเก่ง สอบไดด้ี จากนั ้นนําท่านชมหาดทราย 

REPULSE BAY  หาดทรายรปูจนัทรเ์สีย้วแหง่นีส้วยทสีดุแห่งหนึง่และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตร์

ไปหลายเรือ่ง พรอ้มสกัการะเจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ทําหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมงโดด

เดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาดนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ

เพือ่เป็นสริมิงคลขา้มสะพานตอ่อายุ แลว้นําทา่นขึน้สู ่จดุชมววิบนเขาวคิตอเรยีพคี ใหท้า่นไดช้มววิทิวิทศัน์

ในมุมสวยงามและหาชมทีไ่หนไม่ไดแ้ลว้ไม่ว่าจะเป็นววิของตกึสูงระฟ้าของเกาะฮ่องกงหรอืทัศนียภาพอัน

แปลกตาของอา่ยวคิตอเรยีและเกาลนู จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึ่ง

ของฮอ่งกง เลดีส้ ์มารเ์ก็ต  เป็นจุดหมายทีต่อ้งไปเยือนสําหรับคนรักแฟชั่นทีโ่ปรดปรานการต่อรองราคา



 

 

 

กระเป๋า, เครือ่งประดบั, ของเลน่, เครือ่งสําอาง และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยต่างๆ ทีต่ัง้กระจุก

รวมตวักนัจนเกดิเป็นตลาดทีม่บีรรยากาศสนุกสนานนี ้ตัง้อยู่บนถนนตงุชอย ในมงกก๊ เปิดตัง้แตเ่ทีย่งไปจนถงึ 

23.30 น.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

**อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่SAV Hotel/ Penta Hotel/ Ramada Harbour View ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า ณ เมอืงฮ่องกง 
 

วนัที ่3 
ติม่ซ า – วดัหยวนหยวน –  วดัเจา้แมก่วนอมิ –  วดัทนิหวั – อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน  –  สนามบนิ 

กรงุเทพ                                                                                                    (เชา้ / กลางวนั / -) 
  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร (4) 

นําทา่นชม วดัหยวนหยวน เป็นวดัขนาดใหญ่บนพื้นทีก่ว่า 40,000 ตารางเมตรแห่งนี้ เป็นวัดแห่งเดยีวใน

ฮอ่งกงทีบู่ชาทัง้ศาสนาพุทธ ลทัธเิตา๋ และขงจือ้ จดุเด่นอยู่ทีว่หิาร Great Temple of the Three Religions 

หรอื หอฟ้า ทีส่รา้งขึน้ดว้ยหนิธรรมชาต ิเหมอืนหอฟ้า Tian Tan ในปักกิง่ ภายในมีเทพเจา้และพระศาสดา

ของทัง้ศาสนาพุทธ ขงจือ้ และเตา๋ และเทพเจา้ตามโหราศาสตรด์วงจนีทีส่มัพันธก์บัปีนกักษัตรหรอืปิเกดิ หรอื

ทีเ่รารูจ้กัในนามไทสว่ยเอี๊ย Tai Sui เทพเจา้ผูคุ้ม้ครองดวงชะตาซึง่เป็นเทพเจา้ทีเ่ป็นทีย่อมรับนับถอืกันมาก

ทีส่ดุของลทัธเิตา๋   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้นําทา่นชม วดัเจา้แม่กวนอมิ หรอื Hung Hom Kwun Yum  Temple เป็นวดัเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้ง

ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็กแตเ่ป็นวดัเจา้แม่กวนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทุกวันจะมี

คนมาบูชาขอพรกนัแน่นวดั ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกวา่ทีน่ีแ่ม่นมาก ทีพ่เิศษกวา่นัน้นอกจากสกัการะ

ขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย  ซึง่คนสว่นใหญ่จะนยิมไปในเทศกาลตรษุจนีเพราะ



 

 

 

เป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึง่ทางวดัจะจําหน่ายอปุกรณ์สําหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร 

เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหนํ้าซองแดงมาวนเหนอืกระถางธูปหนา้องคเ์จา้แม่ 

กวนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ึง่ภายในซองจะมีจํานวนเงนิทีท่างวัดจะเขยีนไวม้าก

นอ้ยแลว้แตโ่ชค(สว่นใหญ่จะเกนิลา้นขึน้ไป) ถา้หากเราประสพความสําเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอกีก็ค่อย

กลบัไปทําบุญ โดยการซือ้กระดาษไหวเ้จา้ไปสกัการะ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัทนิหวั  วดัแห่งนีถ้กูสรา้ง

มาตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่18 โดยตระกลูไทเ่ป็นชาวฮกเกีย้น อพยพมาจากเมอืงกวางเจา มาปักหลกัทีป่ระเทศ

ฮอ่งกง ปัจจบุันกลายเป็นทีต่ัง้ของสนามบนิเกา่ฮอ่งกง Kai Tak Airport ครอบครวัตระกลูไท ่มักชอบเดนิทาง

ไป Causeway Bay และอยู่มาวนัหนึง่ มคีนในตระกลูไทพ่บเจอองคเ์จา้แม่ทบัทมิอยู่ในกอ้นหนิ ทีใ่กลช้ายฝ่ัง 

หลงัจากนัน้พวกเขาไดต้ัง้ศาลเล็กๆ เพือ่เป็นการสกัการะ ตอ่มาในภายหลงัศาลแห่งนีก้ลบัเป็นทีน่ยิมเป็นอย่าง

มากของบรรดาชาวประมง ไดเ้ขา้มาเพือ่สกัการะขอพรก่อนออกทะเล ประชาชนจงึไดร้่วมใจกันบรจิาคและ

สรา้งวดัขึน้มา 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน  ถนนสายชอ้ปป้ิงหลกัอกีแห่งของฮอ่งกง ทัง้ย่านจมิ

ซาจุย่และโอเซีย่นเทอรม์นิอล ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ฝากคนทีท่า่นรกัทางบา้นสนุกสนานกับการ

เลอืกสนิคา้ราคาพเิศษอาทเิชน่เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เข็ดขัด,น้ําหอมสนิคา้แบรนดช์ือ่ดังต่างๆทัง้Bvlgari, 

BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, miumiu, ST.MICHEL, TOYR’US, BOSSINI, 

GIODANO, TENTEN, DUTYFREE HONGKONG, ESPRIT, 

G2000  
 

17.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ CHEAK LAP KOK ***กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมาย*** 

21.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่CX617 

 **บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

23.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 

 

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

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห่ เซนิเจิน้) 

ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้ักทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บัวหมิะ, ผา้ไหม, 

ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่ว

ทกุทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 

ไมม่กีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้คา่ภาษีสนามบนิ 

ภาษีน้ํามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั **เนือ่งจากหอ้งพกั

โรงแรมในฮอ่งกงจะมขีนาดเลก็ หอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน ขนาดของหอ้งจะเท่ากนักบัหอ้งพกั 1 ท่าน หรอื 2 

ท่าน พืน้ทีใ่ชส้อยก็อาจจะไมเ่พยีงพอ ฉะน ัน้หากลกูคา้ตอ้งการพกัดว้ยกนั 3 ท่าน กรณุายอมรบัขนาด

หอ้งพกัของโรงแรมในฮอ่งกง เพือ่ไม่ใหเ้กดิปญัหาทีห่นา้งาน 

 **ในกรณทีีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจดัหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ ไม่เกนิ 30 กโิล / ทา่น 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

× คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่ว สาํหรบัลกูคา้ตา่งชาต ิ

× คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด **เกนิจาก 30 กโิลกรมั 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

× คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 

× ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท / ทา่น / ทรปิ (หัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วนั 

 ชําระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษัิทฯ ขอขอสงวนสทิธิใ์นการยดึเงนิมัดจํา 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ท่านละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน ** 

**คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์* 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน  10 ท่านขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เล ือ่นการเดนิทางหรอื เปล ีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!! กรณุาอ่านและท าความเขา้ใจ 

PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ นบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

ขนาดของรถบสัทีใ่ชใ้นการเดนิทาง จะจดัตามจ านวนของผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความสะดวกสบาย

ของการเดนิทาง และผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 



 

 

 

 กรณกีรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการนัตมีัดจํา

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CharterFlight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิกรณใีดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากท่านมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไม่ได ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้เนือ่งจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 

 สําหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

 กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

    **สําคญั!! บรษัิทฯ ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิ

กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจิน้ จไูห่ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทวัรแ์ละมัคคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้** 

 

เง ือ่นไขอืน่ๆ  

 สําหรบัผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผดิชอบเรือ่งเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 สําหรบั ลกูคา้ชาวตา่งชาต ิเกบ็เพิม่ 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวมคา่วซีา่สําหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการ
ยืน่วซีา่เอง บรษัิททวัรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร คอนเฟรมิ

เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเทา่นัน้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณทีีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 15 คนขึน้ไป 

 ในกรณทีีส่ายการบนิประการปรบัขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามนัเพิม่ตามความ

เป็นจรงิ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผู ้

เดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใด  ๆทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณส์ดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 

การเมอืง การประทว้ง การนดัหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรพัยส์นิสญูหายอนั

เนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุัตเิหตจุากความประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณทีีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนอืการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่เดนิทาง

พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 

เนือ่งจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณใีดก็ตาม 

 กรณทีีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง 


