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HKG 001 : ฮ่องกง...สุดคุ้ม 
กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปป้ิง 

 

 น่ังกระเช้านองปิง 360 องศา ชมววิแบบพาโนราม่า 
 สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลนัเตา 
 ขอพร เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล ณ หาดรีพลัส์เบย์ 
 น่ัง PEAK TRAM  
      พร้อมชมววิเกาะฮ่องกง  
       แบบพานาโรม่าทีส่วยที่สุด 
 วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหันลม พดัพาเอาส่ิงไม่ดี    
      ออกจากชีวติ ช่วยหมุนชีวติจากร้ายกลายเป็นดี 
 ชมโชว์แสง สี เสียง  SYMPHONY OF LIGHTS 
 ** พกัโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ** 
 ช้อปป้ิงจุใจ = => ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย    
     Citygate Outlet  
 อิม่อร่อยกบัเมนูพเิศษ !!  ติ่มซ ารสชาติต้นต ารับ //        
      ห่านย่างเลศิรส // อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง 

 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลนัเตา –  CITY GATE OUTLET  – 
  SYMPHONY OF LIGHTS                    (–/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                                                                 
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04.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M  ชั้น 4 ทางเขา้ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก
ระหวา่งประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ ( CX ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยอ านวยความ
สะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 

** เคร่ืองล าใหญ่มีอาหารเช้าบริการพร้อมเคร่ืองด่ืม มีจอส่วนตัวทุกที่น่ัง ** 
06.40 น      น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี  CX 616 
10.25 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok 

************************************************************ 
06.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M  ชั้น 4 ทางเขา้ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหวา่งประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ ( CX ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยอ านวยความ
สะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 

** เคร่ืองล าใหญ่มีอาหารเช้าบริการพร้อมเคร่ืองด่ืม มีจอส่วนตัวทุกที่น่ัง ** 
08.15 น      น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี  CX 700 
12.15 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok  (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา โดยเกิดจาก

การถมทะเลออกไป มีพื้นท่ีโดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลก
ติดต่อกนัถึง 8 ปีซอ้น ตั้งแต่ปี 2001 – 2008. ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนติด
กบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง,นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัผา่นพิธี
ตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ ใหท้่านออก Exit B จากนั้นเดินทางสู่ เกาะลนัเตา   ซ่ึงถือไดว้า่เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวอนัมีเอกลกัษณ์ระดบัโลกของฮ่องกง น าท่านสัมผสักบัประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจจาก กระเช้าลอย
ฟ้านองปิง ( Ngong Ping Skyrail 360 ) เส้นทางการท่องเท่ียวบนรถกระเชา้เคเบิล ท่ีสามารถชมทศันียภาพอนั
งดงามไดแ้บบพาโนรามา ในมุมกวา้งถึง 360 องศา เช่ือมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บา้นนองปิงบนเกาะ
ลนัเตา ระยะทางกวา่ 5.7 ก.ม.  จากกระเชา้ ท่านจะไดช้มทศันียภาพอนังดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง 
ทิวทศัน์เหนือทอ้งทะเลของทะเลจีนใต ้ ทิวทศัน์ของเนินเขาอนัเขียวขจี ล าธาร น ้าตก และป่าอนัเขียวชอุ่มของ
อุทยานลนัเตาเหนือ (เน่ืองจากกระเช้านองปิง 360 องศาปิดซ่อมแซม ตั้งแต่ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 
ในช่วงระยะเวลานีจ้ะน่ังรถขึน้ไปแทนค่ะ) 

เทีย่ง  บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที ่1) 
หลงัอาหารน าท่านไป สัสักการะพระใหญ่เกาะลนัเตา หรือ พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) 
ท่ีตั้งตระหง่านอยูบ่ริเวณริมหนา้ผา เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก องคพ์ระท าข้ึน
จากการเช่ือมแผน่ทองสัมฤทธ์ิกวา่ 200 แผน่ เขา้ดว้ยกนั น ้ าหนกัรวม 250 ตนั และสูง 34 เมตร หนัพระพกัตร์ไป
ทางดา้นทะเลจีนไต ้และมองอยา่งสงบลงมายงัหุบเขาและโขดหินเบ้ืองล่างซ่ึง และเชิญท่านอิสระตามอธัยาศยั 
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ล้ิมลองความอร่อยของ อาหารจีนตน้ต ารับ เมนูอาหารตะวนัตกชั้นเลิศ หรือจะนัง่จิบกาแฟเอก็ซ์เพรสโซ่อนัหอม
กรุ่น จากร้านอาหารและร้านคา้คาเฟ่ในหมู่บา้นนองปิง   หรือบางท่านอาจจะเลือกซ้ือของขวญัของท่ีระลึกจาก
หมู่บา้นนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเคร่ืองประดบัคริสตลั เพื่อเตือนความทรงจ าแห่งการมาเยือน  จากนั้น
น าท่านนัง่กระเชา้กลบัมายงัสถานีตุงชุง เพื่อมา ชอ้ปป้ิงท่ี Factory Outlet หรือ Outlet Mall ท่ีช่ือวา่ City gate 
Outlet มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมายอาทิเช่น Nike, Adidas, Polo Ralph Lauren,  Burberry, Samsonite, นาฬิกาแบ
รนด ์ต่างๆอาทิเช่น อามาน่ี, ดีเซล และสินคา้อ่ืนๆอีกเพียบ...จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ฝ่ังเกาะเกาลูน ผา่นเส้นทาง
ไฮเวยอ์นัทนัสมยั ผา่นสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต ์ท่ีมีความ
ยาวมากกวา่ 2.2 กิโลเมตร ซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหวา่งทาง
ท่านจะไดช้มทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกง   

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  (มื้อที ่2) 
จากนั้นชม SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเร่ิมตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มตรง ด่ืมด ่ากบัการแสดงแสง สี เสียง 
และการยงิเลเซอร์ประกอบดนตรีอนัตระกานตา ยามค ่าคืน โดยแบ่ง THEME การแสดง ออกเป็น 5 แบบ เร่ิม
การแสดงดว้ย AWAKENING,  ENERGY,  HERITAGE, PATNERSHIP และจบลงดว้ย THE FINAL  (หากมา
ทนัชมโชว)์ 

ทีพ่กั  PENTA HOTEL // BEST WESTERN GRAND HOTEL // HOTEL SAV // PANDA HOTEL // 
REGAL RIVERSIDE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่2  อสิระ !! ช้อปป้ิง หรือซ้ือ OPTION TOUR           (ติ่มซ ่า/–/เยน็)                                                                                                                                                                 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบติ๋มซ า (มื้อที ่3) 
หลงัอาหารอิสระกบัการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไม่วา่จะเป็น ย่านมงก๊ก, ย่านถนนนาธาน, ย่านคอสเวเบย์ หรือจะ
โซนตามถนน  CANTON ระยะทางกว่าค ร่ึงกิโลเมตร แหล่งรวมสินค้า แบรนด์ เนม ชั้ นน ามากมาย 
ห้างสรรพสินคา้ OCEAN TERMINAL  และ HARBOUR CITY ท่ีมีร้านคา้กว่า 700 ร้าน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ
กันแบบเต็มๆ อาทิ เช่น  H&M ร้านยอดนิยม เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า ,  ESPRIT แบรนด์ดังราคาถูก ,  
ONITSUKA TIGER ร้องเทา้สัญชาติญ่ีปุ่นท่ีใครๆก็ใส่กนั, ZARA เส้ือผา้ท่ีลดกระหน ่าตลอดทั้งปี, UNIQLO 
แบรนด์ดงัจากญ่ีปุ่นท่ีราคาไม่แพง, รวมถึงร้านของเล่นท่ีใหญ่ท่ีสุดอยา่ง TOY’ US ท่ีมีของเล่นหลากหลาย ให้
นอ้งๆไดเ้ลือกสัน ไม่วา่จะเป็น PLAY STATION หรือ เคร่ืองเล่น PSP หรือ แมแ้ต่ TRANSFORMER รุ่นใหม่
แกะกล่อง รวมถึงสารพดั LEGO ในรูปแบบต่างๆ ส าหรับเด็กผูช้าย และของเล่นส าหรับเด็กผูห้ญิงท่ีจดัโซนสี
ชมพูไวอ้ยา่งน่ารัก รวมถึง ANGRY BIRDS ขนาดจมัโบท่ี้เป็นสินคา้ขายดีมาก  
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หรือจะเลือกซ้ือทัวร์เสริม 

 1. DISNEYLAND   ผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท 
    เด็กอายุต ่ากว่า 11 ขวบ ท่านละ 2,500 บาท 

(ตั๋ว + รถรับส่ง แต่ขอสงวนที่ 10 ท่านขึน้ไป) 
 

 2. OCEAN PARK   ผู้ใหญ่ท่านละ 2,000 บาท   
    เด็กอายุต ่ากว่า 11 ขวบ ท่านละ 1,500 บาท 
    (ตั๋ว + รถรับส่ง แต่ขอสงวนที่ 10 ท่านขึน้ไป) 

**** อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง**** 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที ่4) 

ทีพ่กั         PENTA HOTEL // BEST WESTERN GRAND HOTEL // HOTEL SAV // PANDA HOTEL // 
REGAL RIVERSIDE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่3 วคิตอเรียพคี (น่ัง PEAK TRAM) – รีพลสัเบย์ – ร้านจิวเวอร่ี + ร้านสมุนไพรจีน – วดัแชกงหมวิ – 
วดัหวงัต้าเซียน – อสิระ!! ช้อปป้ิงถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ  (ติ่มซ ่า/กลางวนั/–) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที ่5) 
หลงัอาหารเชา้น าท่านขา้มไปยงัฝ่ังเกาะฮ่องกง น าท่านเท่ียวเกาะฮ่องกงข้ึนสู่สถานี PEAK TRAM  นัง่รถรางพีค
แทรม ข้ึนสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK จุดชมววิสูงสุดของยอดเขาวคิตอเรียพีค ต่ืนตาต่ืนใจกบัการชม
ทศันียภาพท่ีสวยงาม กบัความสูง 396 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ท่านจะไดส้ัมผสัความใกลชิ้ดกบับรรยากาศของ
ฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชมตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างคร่ึงวงกลมท่ีมีเอกลกัษณ์เด่นท่ีสุด พร้อมชม
อาคารระฟ้าท่ีมีอยูท่ ัว่ไปบริเวณทั้งสองฝ่ัง ฮ่องกงและท่ีสร้างตามหลกั ฮวงจุย้ อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่า
แบงค ์และตึกอ่ืนๆอนัเป็นธุรกิจชั้นน าของฮ่องกง  จากนั้นน าท่านนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้
แห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมา
สักการบูชาขอพรศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แม่กวนอิม, เจา้แม่ทบัทิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภ และท่ีชายหาดน ้าต้ืน  
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อ่าวรีพลสั เบย์ ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่นในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และท่ี
น่าสนใจคือดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัพระพุทธรูปและเทพเจา้ต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือ
ศรัทธาพระสังกจัจายบูชาเพื่อความสุข, เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน พระกาฬ เทพเจา้แห่งความมัง่คัง่
เหลือกินเหลือใช ้มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ท่ีมีวธีิการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และ
อธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ อิสระท่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ีคืออีก
ดา้นของเสน่ห์ท่ีคน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง จากนั้นแวะชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ !! และน าท่าน
เลือกซ้ือยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที ่ 6) ...พเิศษ...ห่านย่าง 
จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายุกวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่น
เขต Shatin วดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคญัคนหน่ึงเป็นทหารมีช่ือว่าท่านแชกง เน่ืองจากมี
เหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้  าวีระประวติัไว ้ท าให้คนทัว่ไปยกยอ่งและคน
จีนมีความเช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้ง
ไปหมุนกงัหันน าโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญกา้วหนา้ดา้น
หนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้าย
และไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กงัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทาง
ปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฎิทินจีนชาวฮ่องกง
และนกัธุรกิจจะมาวดัน้ีเพื่อถวายกงัหันลมเพราะเช่ือว่ากงัหันจะช่วยพดัพาส่ิงชัว่ร้ายและโรคภยัไขเ้จ็บออกไป
จากตวัและน าพาแต่ความโชคดีเขา้มาแทน  น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน หน่ึงในวดัที่โด่งดงัที่สุดของ
ฮ่องกง ไหวเ้ทพเจา้หวงัตา้เซียน ซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกบัผูค้นมากมายที่น าธูป 
และ ของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ หรือตามที่คน
ไทยเรียกกนัอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจิ้๋วว่า “วดัหวงัตา้เซียน” นั้นเป็นวดัลทัธิเต๋าที่ชาวฮ่องกงและนกั
ท่องท่องที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเช้ือสายจีนให้ความศรัทธากนัมาก วดัน้ีมีอายุกว่าร้อย
ปี ละไดช่ื้อว่าเป็น วดัท่ีใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกส่ิง เดิมทีวดัน้ีเป็นเพียงศาลเจา้เล็กๆ ใน
ย่าน Wan Chai ทางเกาะฮ่องกง ภายหลงัไดม้ีการรวบรวมเงินบริจาคแลว้ยา้ยวดัมาตั้งอยู่บนเกาะเกาลูนใน
ปัจจุบนั น้ี   จากนั้ นน าท่านสู่ห้างสรรพสินค้ายกัษ์ใหญ่ ท่ีมีความยาวตั้ งแต่เรือสตาร์เฟอร์ร่ี ไปตามถนน 
CANTON ระยะทางกว่าคร่ึงกิโลเมตร แหล่งรวมสินคา้ แบรนด์เนม ชั้นน ามากมาย ห้างสรรพสินคา้ OCEAN 
TERMINAL  และ HARBOUR CITY ท่ีมีร้านคา้กวา่ 700 ร้าน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือกนัแบบเต็มๆ อาทิเช่น  H&M 
ร้านยอดนิยม เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้,  ESPRIT แบรนด์ดงัราคาถูก,  ONITSUKA TIGER ร้องเทา้สัญชาติญ่ีปุ่น
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ท่ีใครๆก็ใส่กนั, ZARA เส้ือผา้ท่ีลดกระหน ่าตลอดทั้งปี, UNIQLO แบรนด์ดงัจากญ่ีปุ่นท่ีราคาไม่แพง, รวมถึง
ร้านของเล่นท่ีใหญ่ท่ีสุดอย่าง TOY’ US ท่ีมีของเล่นหลากหลาย ให้น้องๆได้เลือกสัน ไม่ว่าจะเป็น PLAY 
STATION หรือ เคร่ืองเล่น PSP หรือ แม้แต่ TRANSFORMER รุ่นใหม่แกะกล่อง รวมถึงสารพดั LEGO ใน
รูปแบบต่างๆ ส าหรับเด็กผูช้าย และของเล่นส าหรับเด็กผูห้ญิงท่ีจดัโซนสีชมพูไวอ้ย่างน่ารัก รวมถึง ANGRY 
BIRDS ขนาดจมัโบ้ท่ีเป็นสินคา้ขายดีมาก นอกจากน้ีก็ยงัมีแบรนด์ฝ่ังยุโรป อาทิเช่น Armani, Prada, Gucci, 
Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านช้
อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี DFS  Galleria 

*** อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

16.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
19.50  น.  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี  CX 703 
21.45 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัด์ิภาพ 

************************************************************ 
18.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
21.30  น.  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี  CX 617 
23.25 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัด์ิภาพ 

************************************************************ 
19.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
22.25 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี  CX 709 
00.15 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัด์ิภาพ 

 
** หมายเหตุ ** ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้
พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  จิวเวอร์ร่ี, สมุนไพรจีน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์
ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม
ซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

ก าหนดการเดนิทาง  
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วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 

มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 

ไม่มีเตียงเสริม) 
พกัเดีย่ว 

14 – 16 ต.ค. 2560 
(CX616 06.40-10.25/CX709 22.25-00.15) 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.- 

09 – 11 ธ.ค. 2560 
 (CX700 08.15-12.15/CX709 22.00-23.55) 19,900.- 18,900.- 17,900.- 4,900.- 

12 – 14 ม.ค. 2561 
(CX616 06.40-10.25/CX617 21.35-23.35) 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.- 

02 – 04 มี.ค. 2561 
(CX616 06.40-10.25/CX617 21.35-23.35) 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.- 

09 – 11 มี.ค. 2561 
(CX616 06.40-10.25/CX617 21.35-23.35) 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.- 

23 – 25 มี.ค. 2561 
(CX616 06.40-10.25/CX617 21.35-23.35) 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.- 

อตัราค่าบริการนี้รวม  
+ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะชั้นทศันาจรตามรายการ 

                                        (กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือตอ้งซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน) 
+ ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง 
+ ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
+ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
**กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // 
DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้อง 3 เตียง)  หากไม่มีการ
ระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั** 

+ ค่าอาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ **หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินไดแ้ละ    
    ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน** 
+ ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
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+ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
+ ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000//500,000 บาทตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
- ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
- ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าภาษีสนามบินในกรณีท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า //   
  พนกังานเสิร์ฟ ฯลฯ   
- ค่าท าหนงัสือเดินทางและค่าแจง้เขา้-ออกคนต่างดา้วหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีพึงใช ้
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% คิดจากยอดบริการ 

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 90 เหรียญฮ่องกงต่อท่าน 

                     ***  เด็กจ่ายค่าทปิเท่ากบัผู้ใหญ่ ** 

เง่ือนไขการจอง  1. วางมดัจ าท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี  
   (ถา้ไม่ช าระ ตามก าหนด ขอสวงวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิโดยไม่มีเง่ือนไข) 

   2. แลว้แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ 
   3. พร้อมแฟกซ์หนา้พาสปอร์ตมาดว้ย 
   4. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาโอนก่อนการเดินทาง 15-20 วนั 

เง่ือนไขการยกเลกิ  
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัร์ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
5. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือช่วงเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ 
การันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
ค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
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กรณคีณะออกเดินทางได้   
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทวัร์) 

เง่ือนไขการให้บริการ 
-  ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท หากยงัไม่ช าระค่ามดัจ าถือวา่การจองไม่สมบูรณ์บริษทัฯ ขอสงวน 
   สิทธ์ิ ส าหรับผูท่ี้วางมดัจ าก่อน ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 21 วนั 
-  จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีผู ้
    เดินทาง  (บุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป) ไม่ครบ 15 ท่าน 
-  เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
   เดินทางเป็นส าคญั 
-  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ 
  ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ 
  ถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 
-  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน,   
   การก่อจลาจลหรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม 
   แรงงานทั้ง   จากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน 
   อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน 
   เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
-   ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก 
    ความประมาทของ นกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
-  กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน   
    รายการเดินทาง บริษทั  ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
-  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ 
   เปล่ียนช่ือได ้
-  เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะถือวา่ท่าน ไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
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รายละเอียดดา้นการเดินทางและราคา อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธ์ิดงักล่าวทางบริษทัจะยดึถือและค านึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของ
ท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมอีายุเกนิ 6 เดือน นับจากวนัเดนิทาง หากเกดิข้อผดิพลาดไม่
สามารถเดนิทางได้ ทางบริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน **** 

 
 
 

 
ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแท ้ 

จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า เพือ่ประโยชนข์องท่านเอง 


