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ฮอ่งกง ไหวพ้ระ..  
สบาย สบาย 3วนั 2คนื 

โดยสายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิคCX 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์ GT-HKG CX09-3D2N-MAR-CX-W43 

  

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
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เครือ่งแอรบ์สั330-300 
ทีน่ ัง่แบบ3-3-3 

บรกิารน า้ด ืม่บนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

  

 
 

1. ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทีฮ่อ่งกง.... วดัแชกงและแมก่วนอมิ  ณ หาดรพีลสัเบย ์
2. ไหวอ้งคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มน ัง่กระเชา้นองปิงชมววิ 360 องศา 
3. ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจดุชมววิทีส่งูทีส่ดุ 
4. ชอ้ปป้ิงสดุมนัสท์ ี ่ยา่นจมิซาจุย่ , ซติีเ้กทเอาทเ์ลท 
5. เมนพูเิศษ ต ิม่ซ าตน้ต าหรบั ,หา่นยา่ง 

 

  

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

กรุงเทพฯ –ฮอ่งกง-พระใหญล่ันเตา+กระเชา้

นองปิง+City Gate Outlet 

1 

X  
SilkaTuen wan 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ฮอ่งกง – วดัแชกง-วดัหวงัตา้เซยีน – 

Jewelry Factory –ศนูยห์ยกและ

สมนุไพร -วดัเจา้แมก่วนอมิ-- ชอ้ปป้ิง

ยา่นจมิซาจุย่ 

2 SilkaTuen wan 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

  
ฮอ่งกง -หาดรพีลสัเบย-์จดุชมววิวคิตอเรยี

พคี-กรุงเทพฯ 
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06.00 น. ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 

06.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) อาคารผูโ้ดยสารขาออก

ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่5 เคานเ์ตอร ์M โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บั

ทา่น 

08.25 น. ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิ คารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เทีย่วบนิที ่CX700 (มบีรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง) 

 

12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้โปรดเดนิออกทาง Exit Bจากนัน้

น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะลันเตาขึน้กระเชา้นองปิง เพือ่สมัผัสประสบการณ์อันน่าตืน่เตน้ชมววิทวิทัศนห์มู่เกาะทะเลจนีใตแ้ละภูเขา

สงูแบบ360องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากนัน้น าทา่นนมัสการพระโพธสิตัวก์วนอมิ พระมัญ

ชศูรโีพธสิตัว ์และพระสมันตภัทรโพธสิตัว ์ณ วดัโปหลนิ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 

3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มีการสรา้งอารามและโบสถ์เพิ่มขึน้ท าใหปั้จจุบันมี

พระภกิษุเดนิทางมาจ าวดักันเป็นจ านวนมาก วัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารที่

เนื้อสัตว์ทุกชนิด วัดโปหลินตั ้งอยู่ที่ระดับความสูง 22 เมตร  สามารถมองเห็น

พระพุทธรูปทองสมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของ

เกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด่า้นล่าง ไต่ขึน้บันได 268 ขัน้สู่ฐานที่องคพ์ระน่ัง

ประทับอยู่เหนือระดับน ้าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผ่นสัมฤทธิถ์งึ 

200 แผ่น หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่ง

บริเวณทะเลจีนใตท้ี่ฐานองค์พระมีรูปปั้นเทพธิดาก าลังถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชือ่ของนิกาย

มหายาน จงึเป็นทีม่าของชือ่พระพุทธรูปเทยีนถานบนยอดเขานี้เทยีนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพ

ศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนัน้เทีย่วชมหมู่บา้นนองปิงทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ย

04.00 น.พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืงอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 2 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทา่น 

Day 1  

กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง-พระใหญล่นัเตา+กระเชา้นองปิง+City Gate Outlet 

วนัแรกของการเดนิทาง 
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 รา้นน ้าชา รา้นอาหาร รา้ยขายของทีร่ะลกึ จากนั้นอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง  CITYGATE OUTLET  มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้อย่างครบครัน

ตัง้แต ่NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ    

 

 

 

พกัที ่ SilkaTuen wan HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบ ต ิม่ซ า 

จากนั้นน าท่านนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทศิใหก้ับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิริม่ในการศกึษา

ลัทธเิต๋าจนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวดัทีช่าวฮอ่งกงเชือ่วา่มคีวามศักดิส์ทิธิ์

เป็นหนึ่งในวัดทีโ่ด่งดังที่สดุของฮ่องกงมเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมีผูค้นมากมายที่น าธูป และของมา

สกัการะเพื่อขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนีสมัย

โบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม..จากนัน้เดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวดัเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิ์

มาก มอีายุกวา่ 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลส าคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง 

เนื่องจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไปยกย่องและคนจนีมี

ความเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุประการ 

แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันน าโชคทีต่ัง้อยู่ในวัดเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัว

ใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดีมี

เคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหัน

น าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความ

ปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกง

และนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิง่ชั่วรา้ยและ

โรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

Day 2  

ฮ่องกง – วดัแชกง-วดัหวงัต้าเซียน – Jewelry Factory –ศูนย์หยกและ

สมนุไพร –วดัเจา้แมก่วนอมิ- ชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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 ทา่นชมโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับรา้น Jewelry Factory จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยห์ยกและสมุนไพร ชม

วธิีการเลอืกซื้อหยกแทห้รือหยกเทียม และเลอืกซื้อสมุนไพรที่ไดรั้บการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง  เจา้แม่กวนอมิ 

(Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่ง

ความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอมิที ่Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แก่ของฮอ่งกงสรา้ง

ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็ก  แตเ่ป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทุกวันจะมคีนมาบชูาขอพร

กันแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกวา่ทีน่ี่แม่นมากทีพ่เิศษกว่านัน้ นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอัง้เปา

จากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย     จากนัน้ใหท้า่นมคีวามสขุกับการเดนิเทีย่วสมัผัสกับแหลง่ชอ้ปป้ิงไม่วา่จะเป็น ย่านขายสนิคา้ ย่าน

จมิซาจุ่ย หรอื ศนูยก์ารคา้ต่างๆ เชน่ HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ย่าน Tsim Sha Tsuiทีม่รีา้นคา้แบ

รนดด์ังกวา่ 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น หรอื ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปป้ิงทีฮ่่องกง กับสนิคา้หลากหลายชนิด อาท ิ

MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นตน้  หรือชอ้ปป้ิงที่  DUTY FREE 

รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงจากทั่วทกุมมุโลก 

 

 

 

พกัที ่ SilkaTuen wan HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบ ต ิม่ซ า 

น า...น าทา่นชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณยอดเขา The Peak  หรอื วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) ถา่ยรูปคูก่ับววิ

ทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจดุชมววิทีส่งูทีส่ดุ และสวยทีส่ดุของฮอ่งกงสมัผัสบรรยากาศสดชืน่ สามารถชมทศันยีภาพอนั

งดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน  เป็นจดุชมววิ ชมไฟตกึสงูในฮอ่งกง ยอดเขาทีส่งู 552 เมตรจาก

ระดบัน ้าทะเล ตัง้อยูใ่นเกาะฮอ่งกง ทีด่า้นบนของ The Peak มอีาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรอื ครึง่วงกลมสงู 7 ชัน้ 

ภายในอาคารมพีพิธิภัณฑห์ุน่ขึผ้ ึง้มาดามทสุโซ ่(Madame Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึ

หลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของฝาก รา้นขายของ Brand name เป็นแหลง่ชอปป้ิงทีส่งูทีส่ดุในฮอ่งกง ...จากนัน้น าทา่น

นมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพัีลสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมี

 

ฮอ่งกง –หาดรพีลสัเบย-์ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(น ัง่รถรางพคีแทรม)–กรงุเทพฯ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

 

ค า่(อสิระอาหารค า่..... เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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 นักทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิเจา้แม่ทบัทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ 

โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้ใครมาขอก็มักสมหวงัทกุครัง้ไป 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.00 น.   เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ คารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เทีย่วบนิที ่CX703/CX617 

21.55 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 03-05, 10-12, 17-19 ม.ีค.  ขากลบั เวลา (16.45-18.50) 

 23-25  ม.ีค.                          ขากลบั เวลา (19.50-21.45) 

 24-26   ม.ีค.                          ขากลบั เวลา (17.05-19.00 

    

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  ทา่นละ 800 บาท /ทา่น/ทรปิ** 

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

**โปรแกรมการเดนิทางอาจมสีลบัรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ฤดกูาล และการจรจรเป็นส าคญั** 

“ราคาทวัรส์ าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ ” 

 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศ

ยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 

สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออกปกตอิกี 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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ฮอ่งกง ไหวพ้ระ สบาย สบาย 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

12-14 มกราคม 2561 16,991 16,991 14,991 4,900 

13-15 มกราคม 2561 16,991 16,991 14,991 4,900 

26-28 มกราคม 2561 16,991 16,991 14,991 4,900 

27-29 มกราคม 2561 16,991 16,991 14,991 4,900 

02-04 มนีาคม  2561 16,991 16,991 14,991 4,900 

03-05 มนีาคม 2561 16,991 16,991 14,991 4,900 

09-11 มนีาคม 2561 16,991 16,991 14,991 4,900 

10-12 มนีาคม 2561 16,991 16,991 14,991 4,900 

16-18 มนีาคม 2561 16,991 16,991 14,991 4,900 

17-19 มนีาคม 2561 16,991 16,991 14,991 4,900 

23-25 มนีาคม 2561 16,991 16,991 14,991 4,900 

24-26 มนีาคม 2561 16,991 16,991 14,991 4,900 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 4,500 บาท / ทา่น *** 

*** ราคา Join Land หกัต ัว๋เครือ่งบนิออก 5,500 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกับการท่องเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเก๊า จูไห ่เซนิเจิน้)

ก าหนดใหม้กีารประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วท่ัวไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, ผา้

ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีน

ใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กับ
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 ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนี

ทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวนัจ านวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) และไมเ่กนิ 30 กก. (Nok Air) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

ประกนัเสรมิส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสขุภาพ 
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 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกงส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตติอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกงมคีา่ธรรมเนียม แลว้แต่

อตัราของแตล่ะประเทศนัน้ทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกง 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกง ในกรณีเร่งดว่น 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (800 บาท ตอ่ทา่น/ทรปิ) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

10. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิ

มดัจ าแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลา

ขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7 วนัท าการ)  

การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อน

ก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
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 2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ
เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตั๋วเครื่องบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรอืมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 
ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ     ออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบริษัทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ
และชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่
เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด 
เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง 

Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ
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 รับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี

เกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 


