
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดนิทางโดย สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค 

โหลดกระเป๋าได ้30 กโิลกรมั 



พเิศษ !!! เมนตู ิม่ซํา พรอ้มดว้ยอาหารสไตลฮ์อ่งกงอกีมากมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

สายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระ

และบัตรขึน้เครือ่ง 

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

สายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิค CATHAY PACIFIC (CX) 

ขาไป CX700 BKK - HKG 08.15 – 12.10 

สายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิค CATHAY PACIFIC (CX) 

ขากลบั CX617 HKG - BKK 21.35 – 23.30 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ  เพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการ

เดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน 
ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิ
พาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนือความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถ 

คนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว เทีย่วบนิ 

 

21 – 23 กรกฎาคม 62 
 

16,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

11 – 13   สงิหาคม  62 

(วนัแม)่ 
19,900.- 5,900.- 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 

30 สงิหาคม – 01 กนัยายน 62 17,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX709 HKGBKK 22.00-23.55 

20 – 22  กนัยายน  62 17,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX709 HKGBKK 22.00-23.55 

:: ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก :: 
 

ราคาอืน่ๆ 

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

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิราคา 10,900 บาท/ทา่น  

3. ราคาขา้งตน้สําหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ สําหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที ่

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – หมบูา้นนองปิง – อสิระชอ้ปป้ิง City Gate Outlet     ( - / กลางวนั / เย็น ) 



 ** บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

12.10 น. ถงึสนามบนิ CHEAK LAP KOK หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะลนัเตา  เป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในบรรดาเกาะทัง้หมดของฮ่องกง เป็นทีต่ัง้ของ

สนามบนินานาชาตเิชก็แล็บก็อก และยังมแีหลง่ทอ่งเทีย่วอันมเีอกลกัษณ์ระดบัโลกของฮ่องกง  นําทา่นสมัผัส

กบัประสบการณ์ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ กบั กระเชา้ลอยฟ้านองปิง  (Ngong Ping Skyrail 360)  เสน้ทางการ

ทอ่งเทีย่วบนรถกระเชา้เคเบลิทีส่ามารถชมทศันียภาพอันงดงามไดแ้บบพาโนรามคิ เชือ่มจากใจกลางเมอืงตงุ

ชงุถงึหมู่บา้นนองปิง บนเกาะลนัเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. จากรถกระเชา้ทา่นจะไดช้มทศันียภาพอันงดงาม

ของสนามบนินานาชาตฮิ่องกงทวิทศันเ์หนือทอ้งทะเลของทะเลจนีใต ้ทวิทศันข์องเนนิเขาอันเขยีวขจ ีลําธาร 

น้ําตกและป่าอันเขยีวชอุ่มของอุทยานลนัเตาเหนือ กระเชา้ไปถงึสดุทางที ่หมูบ่า้นนองปิง  หมู่บา้นสวยงามที่

สรา้งแบบสถาปัตยกรรมจนี มอีากาศทีเ่ย็นสบาย ขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นขายมากมาย นอกจากนี้

ยังมเีซเว่น และรา้นกาแฟดงัอย่าง Starbuck จากนัน้ทา่นก็จะพบกบั พระใหญ่โป่วหลนิ  แห่งเกาะลนัเตาซึง่

เป็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก องคพ์ระทําขึน้จากการเชือ่มแผ่นทองสมัฤทธิ์  กว่า 

200 แผ่น เขา้ดว้ยกนั น้ําหนักรวม 250 ตนั และสงู34เมตร หันพระพักตไ์ปทางดา้นทะเลจนีใตแ้ละมองอย่าง

สงบลงมายังหุบเขาและโขดหนิเบือ้งลา่งซึง่เป็นพระพุทธรูปน่ัง ทําจากทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงทีห่า้งดงั CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศยัพบกบั

OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมายเชน่ COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรอืว่าจะ

เป็นBURBERRY รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้และชัน้ใตด้นิจะมีSUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท้า่น

ไดจ้ับจ่ายกนัไดอ้ย่างจุใจ 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 

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

วนัที ่2 
ติม่ซํา –  วดัหยวนหยวน – วดัเจา้แมก่วนอมิ –  โรงงานจวิเวอรี ่– รา้นหยก –  วดัแชกงหมวิ  –   

วดัหวงัตา้เซยีน  –  วดัชหีลนิ                                                            ( เชา้ / กลางวนั / เย็น )                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซํา ณ ภตัตาคาร (3) 

นําทา่นชม  วดัหยวนหยวน  เป็นวัดขนาดใหญ่บนพืน้ทีก่ว่า 40,000 ตารางเมตรแห่งนี้ เป็นวัดแห่งเดยีวใ น

ฮ่องกงทีบู่ชาทัง้ศาสนาพุทธ ลทัธเิตา๋ และขงจือ้ จุดเดน่อยู่ทีว่หิาร Great Temple of the Three Religions 

หรอื หอฟ้า ทีส่รา้งข ึน้ดว้ยหนิธรรมชาต ิเหมอืนหอฟ้า Tian Tan ในปักกิง่ ภายในมเีทพเจ ้ าและพระศาสดา

ของทัง้ศาสนาพุทธ ขงจือ้ และเตา๋ และเทพเจา้ตามโหราศาสตรด์วงจนีทีส่มัพันธก์บัปีนักกษัตรหรอืปิเกดิ หรอื

ทีเ่รารูจ้ักในนามไทสว่ยเอี๊ ย Tai Sui เทพเจา้ผูคุ้ม้ครองดวงชะตาซึง่เป็นเทพเจา้ทีเ่ป็นทีย่อมรับนับถอืกนัมาก

ทีส่ดุของลทัธเิตา๋   

จากนัน้นําทา่นชม วดัเจา้แมก่วนอมิ  หรอื Hung Hom Kwun Yum  Temple เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกงสรา้ง

ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กแตเ่ป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีช่าวฮ่องกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมี

คนมาบูชาขอพรกนัแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกว่าทีน่ี่แม่นมาก ทีพ่เิศษกว่านัน้นอกจากสกัการะ

ขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย  ซึง่คนสว่นใหญ่จะนยิมไปในเทศกาลตรุษจนีเพราะ



เป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม่  ซึง่ทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์สาํหรับเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร 

เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหนํ้าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนา้องคเ์จา้แม่ 

กวนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ ึง่ภายในซองจะมจํีานวนเงนิทีท่างวัดจะเขยีนไวม้าก

นอ้ยแลว้แตโ่ชค (สว่นใหญ่จะเกนิลา้นขึน้ไป ) ถา้หากเราประสพความสาํเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮ่องกงอกีก็คอ่ย

กลบัไปทําบุญ โดยการซือ้กระดาษไหวเ้จา้ไปสกัการะ 

แลว้นําทา่นสู ่โรงงานจวิเวอรี ่ ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุบนเกาะฮ่องกง ทีไ่ดแ้รงบันดาลใจนํากงัหันมาพลกิแพลงเป็นจี้

ลอ้มเพชรโดยเชญิซนิแสชือ่ดงัมาจัดวางตําแหน่งของเพชรแตล่ะเม็ดซึง่ถอืเป็นเครือ่งรางตามหลกัฮวงจุย้ซ ึง่

จําลองเลยีนแบบมาจาก“แซก้ง๋เมี๋ยว”กงัหันใหญ่4 ใบพัดทีช่าวฮ่องกงเลือ่มใสศรัทธาที“่วัดเชอกงุ”ซึง่เป็นวัดที่

ดงัมากและมตีํานานความเชือ่มายาวนานว่าคนทีม่เีคราะหเ์มือ่จับใบพัดของกงัหันหมุนไปโดยรอบแลว้จะทําให ้

ชวีติหมุนเวยีนไปในทางทีด่แีละสามารถพัดเอาส ิง่ชัว่รา้ยตา่งๆออกไปได ้

หลงัอาหารนําทา่น ชมรา้นหยก  สนิคา้ข ึ้นชือ่อกีอย่างของจนี แผ่นดนิใหญ่ ที่ ไม่ว่าทา่นจะเดนิทางไปเมอืง

ไหนของประเทศจนี ทา่นจะไดเ้ขา้ชมรา้นหยก ทา่นสามารถเลอืกซือ้หยกทีม่กีารดดัแปลงเป็นเครือ่งบูชาตา่งๆ 

ทัง้ป๊ีเซี๊ยะกําไลหยก, จีห้ยก และอืน่ๆ อกีมากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้นําทา่นสู ่วดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั)  เมือ่ 300 กว่าปีทีแ่ลว้เดมิทีว่ัดนี้เป็นวัดเล็กๆเป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละ

อนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลงัของเรอืนใหม่วัด เรอืนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 

ตารางฟตุดา้นในมรีูปปั้นสงูใหญ่ของทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจําวัดแห่งนี้ซ ึง่ทางดา้นขา้งมอีาวุธรบของทหาร

แบบโบราณและมกีงัหันอยู่หลายตวัมกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกงัหันหรอืทีเ่รยีกว่า

กงัหันนําโชคเพือ่หมุนแตส่ ิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติและปัดเป่าส ิง่ทีไ่ม่ดอีอกไป โดยความหมายของใบพัดทัง้สีด่งันี้ 

ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรงอายุยนื 

ใบที ่3. โชคลาภเงนิทองไหลมาเทมา ใบที ่4. คดิหวังส ิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ  

และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวัดอย่าลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล หลงัจากนัน้นําทา่น

ไหวพ้ระขอพรตอ่ ณ วดัหวงัตา้เซยีน เป็นวัดทีม่อีายุกว่าครึง่ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทีพ่ักอาศยัของการ

เคหะ วัดแห่งนี้ข ึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธิใ์นการชว่ยรักษาคนเจ็บ คนป่วย ขอเรือ่งสขุภาพ ขอพร ขอความสาํเร็จ ทัง้

ในดา้นโชคลาภ และสตปัิญญา นอกจากนี้ยังม ีจุดผูกดา้ยแดงขอความรักที ่ เทพเจา้หยกโหลว  หรอืแปลว่า

เทพเจา้แห่งความรัก ม ี3 องค ์สทีองอร่าม จะเห็นว่ามสีายโยงเหมอืนเป็นดา้ยสแีดงใหญ่ๆ เชือ่มทา่นทัง้ 3 ไว ้



องคก์ลางคอื องคท์า่นเทพ ในมอืทา่นถอืเหมอืนตํารา ขา้งซา้ยเป็นเทพเจา้สาว และขา้งขวาเป็นเทพเจา้บ่าว 

ผูค้นมักจะมผีูกดา้ยเพือ่ขอเนื้อคู ่ขอใหค้วามรักสมหวัง  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  วดันางชี (Chi Lin Nunnery) ตกแตง่สไตลร์าชวงศถ์งั สาํนักชฉีีหลนิเป็นกลุม่

อารามขนาดใหญ่ทีม่สีถาปัตยกรรมไมท้ีง่ดงาม โครงสรา้งของวัดนี้จะไม่ใชต้ะปูตอกเลยแมแ้ตท่ีเ่ดยีว และใช ้

ไมอ้ย่างเดยีว โดยเริม่กอ่สรา้งขึน้ในปี 1934 โดยเงนิบรจิาคของประชาชน และกอ่นจะไดร้ับการบูรณะใหม่ใน

รูปแบบของราชวงศถ์งั ในปี 1990 ภายในยังเก็บพระบรม สารรีกิธาตแุละมสีระบัวทีใ่หค้วามสงบแกด่วง

วญิญาณ นอกจากนี้ สาํนักชแีห่งนี้ยังประกอบไปดว้ยโถงอารามหลายโถง บางโถงมรีูปปั้นทอง ดนิเหนียว และ

ไมเ้ป็นตวัแทนของสิ่ง่ศกัด ิส์ทิธิ ์เชน่ พระศากยมุนีและพระโพธสิตัว ์

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 

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

วนัที ่3 
ติม่ซํา – ชมววิ วคิตอเรยีพคี (รถรางขึน้พคีแทรม)  –  เจา้แมก่วนอมิ หาดรพีลัสเ์บย ์–   

วดัหมนัโหมว่  –  ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่และโอเชีย่นเทอรม์นิอล – กรงุเทพ        (เชา้ / กลางวนั / -) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซํา ณ ภตัตาคาร (6) 

นําทา่น น ัง่รถรางพคีแทรม (รวมรถราง 1 เทีย่ว) สูจุ่ดชมววิบนยอดเขาเดอะพคี  รถรางจะเคลือ่นผ่านววิ

ทวิทศันใ์นมุมสวยงามและหาชมทีไ่หนไม่ไดแ้ลว้ไม่ว่าจะเป็นววิของตกึสงูระฟ้าของเกาะฮ่องกงหรอื

ทศันียภาพอันแปลกตาของอ่ายวคิตอเรยีและเกาลนูพคีแทรมเป็นพาหนะเกา่แกท่ีส่ดุของฮ่องกงเปิดใหบ้รกิาร

มาตัง้แตปี่ค .ศ.1888 ถอืว่าเป็นแห่งแรกในเอเชยีเดมิเป็นรถรางทีใ่ชพ้ลงังานไอน้ําในการขบัเคลือ่นแตใ่นปี

ค.ศ. 1926 ก็ไดถ้กูเปลีย่นมาเป็นระบบเกยีรไ์ฟฟ้าและเปลีย่นเป็นการควบคมุดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอรซ์ ึง่

เป็นระบบใหม่ลา่สดุจากประเทศสวติเซอรแ์ลนดใ์นปีค.ศ.1989  

จากนัน้นําทา่นชมหาดทราย REPULSE BAY  หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทสีดุแห่งหนึง่และยังใชเ้ป็น

ฉากในการถา่ยทําภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่ง  พรอ้มสกัการะเจา้แมก่วนอมิ  และเจา้แม่ทนิโห่ว ซึง่ทําหนา้ที่

ปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาดนมัสการขอพรจากเจา้แม่

กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคลขา้มสะพานตอ่อายุ  

แลว้นําทา่นชม  วดัหมนัโหมว๋  เป็นวัดทีศ่กัด ิส์ทิธิอ์กีวัดหนึง่ ทีเ่ป็นทีน่ยิมสกัการะและขอพร ของคนฮ่องกง  

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

หมั่นไตกวัน้ จะมปีากกาอยู่ในกํามอื สว่นเทพเจา้โหมวไตกวัน้ หรอื เทพเจา้กวนอู จะมถีอืมดีอยู่ในมอื  วัดนี้มี

เรือ่งเลา่น่าสนใจอยู่ว่า คนฮ่องกงสมัยกอ่นนัน้จะไม่ชอบทีจ่ะไปโรงพัก ฉะนัน้เมือ่เกดิเรือ่งอาชญากรรมขึน้มา

อย่างเชน่ ของหาย หรอืมขีโมย แลว้ตอ้งการคน้หาความจรงิ คูก่รณีจะไปทีว่ัดนี้ จะเขา้มาสาบานตอ่หนา้องค์

เทพเจา้โม๋ไตหรอืองคเ์ทพเจา้กวนอู โดยคนทีก่ลา้สาบานจะเป็นคนพูดจรงิ สว่นคนทีไ่ม่กลา้สาบานจะเป็นคน

ผดิหรอืเป็นขโมย สว่นเทพเจา้หมั่นไตกวัน้ จะดแูลเกีย่วกบัเอกสาร และหนังสอืตา่งๆ ฉะนัน้คนฮ่องกงจะพา

บุตรหลานไปกราบไหว ้และขอใหล้กูหลาน เรยีนหนังสอืเกง่ สอบไดด้ ี

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

หลงัรับประมานอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนนาธาน ยา่นจมิซาจุย่และโอเซีย่นเทอรม์นิอล ใหท้า่นอสิระช ้

อปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ฝากคนทีท่า่นรักทางบา้นสนุกสนานกบัการเลอืกสนิคา้ราคาพเิศษอาทเิชน่เสือ้ผา้,รองเทา้,

กระเป๋า,เข็ดขดั,น้ําหอมสนิคา้แบรนดช์ือ่ดงัตา่งๆทัง้Bvlgari, BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, Louis 

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

HONGKONG,ESPRIT,G2000 
 

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

21.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่CX617 

 **บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

23.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพและประทบัใจ 

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

18.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรงตอ่เวลานัดหมาย*** 

22.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่CX709 

 **บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

00.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพและประทบัใจ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง (ฮ่องกง มาเกา๊ จูไห่ เซนิเจิน้) กําหนดให ้

มกีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้ัก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ , ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, 

ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า 

รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ 

ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่น

เป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 

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

**คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หัวหนา้ทวัร*์* 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน  9 ทา่นขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

สําคญัมาก!!! กรณุาอา่นและทําความเขา้ใจ 

PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ นบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

ขนาดของรถบสัทีใ่ชใ้นการเดนิทาง จะจดัตามจํานวนของผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีจ้ะคํานงึถงึความสะดวกสบาย

ของการเดนิทาง และผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้คา่ภาษีสนามบนิ 

ภาษีน้ํามัน 

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

โรงแรมในฮอ่งกงจะมขีนาดเล็ก หอ้งพกัสําหรบั 3 ทา่น ขนาดของหอ้งจะเทา่กนักบัหอ้งพกั 1 ทา่น หรอื 2 

ทา่น พืน้ทีใ่ชส้อยก็อาจจะไมเ่พยีงพอ ฉะน ัน้หากลกูคา้ตอ้งการพกัดว้ยกนั 3 ทา่น กรณุา ยอมรบัขนาด

หอ้งพกัของโรงแรมในฮอ่งกง เพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหาทีห่นา้ 

 **ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ ไม่เกนิ 30 กโิล / ทา่น 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เดีย่ว สาํหรับลกูคา้ตา่งชาต ิ

× คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด **เกนิจาก 30 กโิลกรัม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร- เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

× คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 

× ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท / ทา่น / ทรปิ  

× ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามแตส่นิน้ําใจของทกุทา่น (ไม่รวมในคา่ทปิไกด ์คนขบัรถ แตไ่ม่ไดบ้ังคบัคะ่) 

 

เง ือ่นไขการชําระเงนิ 

 ชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน 

 ชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอขอสงวนสทิธิใ์นการยดึเงนิมัดจํา 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจํา

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CharterFlight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้เนื่องจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 

 สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

**สาํคญั!! บรษัิทฯ ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผดิ

กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและฮ่องกง เซนิเจิน้ จูไห่ ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทวัรแ์ละมัคคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้** 

 

เง ือ่นไขอืน่ๆ  

 สาํหรับผูโ้ดยสาร ทีไ่ม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 สาํหรับ ลกูคา้ชาวตา่งชาต ิเก็บเพิม่ 3,500 บาท/ทา่น (ไม่รวมคา่วซีา่สาํหรับตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ําเนนิการ
ยืน่วซีา่เอง บรษัิททวัรไ์ม่สามารถแทรกแซงได)้ 



 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็ว่ากรุ๊ปมกีาร คอนเฟรมิ

เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวันเดนิทางทีร่ะบุเทา่นัน้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 15 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่ตามความ

เป็นจรงิ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผู ้

เดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 

การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอัน

เนื่องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่เดนิทาง

พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบุไว ้ 

เนื่องจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย ส ิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮ่องกง 

 


