
#10042 ทัวรฮองกง 3 วัน 2 คืน สักการะพระใหญลันเตา วัด
แชกงมิว นั่งกระเชานองปง บิน RJ
ทัวรฮองกง Mongkok Ladies Market วัดแชกงมิว วัดหวังตาเซียน รีพลัสเบย
ขอพรเจาแมกวนอิม ถนนนาธาน ยานจิมซาจุย วัดโปหลิน กระเชานองปง ซิตี้เกท
เอาทเลท



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก   

Penta Hotel /
SAV Hotel /
Silka Tsun Wan
หรือเทียบเทา

2 วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยก - วัดเจาแมกวนอิมฮอง
ฮัม - ยานถนนนาธาน - จิมซาจุย - โอเช่ียนเทอรมินัล   

Penta Hotel /
SAV Hotel /
Silka Tsun Wan
หรือเทียบเทา

3 กระเชานองปิง 360 องศา - หมูบานวัฒนธรรมนองปิง - วัดโปหลิน - ซิตี ้เกท เอา
ทเล็ท Citygate Outlet Mall - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿14,900 ฿5,500

18 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿5,500

25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿14,900 ฿5,500

1 ส.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿5,500

8 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿5,500

11 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿14,900 ฿5,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติ
ฮองกง Chek Lap Kok

 หมายเหตุ

วันท่ี 2

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

12.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 Row Q เคาทเตอรสายการบินรอยัลจอรแดน Royal
Jordan Airways (RJ) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

15.25 น. ออกเดินทางสูฮองกง โดยเท่ียวบิน RJ182 (บางพีเรียดเวลาบินเป็น 16.15-20.05) **บริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง**

ค่ํา

19.00 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหทานออก Exit B เดินทางสูแหลงชอปป้ิงท่ีขึน้
ชื่ออีกหน่ึงแหง Mongkok Ladies Market (อิสระอาหารเย็น)

นําทานเขาสูท่ีพัก Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก คํ่า

 Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเทา

ตัง้อยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตัง้แตปี
1541



วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยก
- วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม - ยานถนนนาธาน - จิมซาจุย - โอ
เชี่ยนเทอรมินัล

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู วัดแชกง หรือท่ีรูจักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน น่ันเอง นมัสการเทพเจาแชกงเพ่ือความเป็น
สิริมงคล

นมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หน่ึงในวัดท่ีโดงดังท่ีสุดของฮองกง เทพซ่ึงขึน้ชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข
เจ็บและพบกับผูคนมากมายท่ีนําธูปและของมาสักการะเพ่ือขอพรตางๆตัง้แตเรื่องความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ
(วัดหวังตาเซียนมีการปิดปรับปรุงวัดบางสวน ตัง้แตปลาย มี.ค. 62 เป็นตนไป เป็นเวลา 1 ปี และยังไมมีกําหนดเปิดอยางเป็น
ทางการ แตยังมีบางสวนท่ีสามารถเขาไปสักการะได ดังน้ันทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีกครัง้)

จากน้ัน เย่ียมชมโรงงาน“จิวเวอรรี่”ท่ีขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนท่ีไดรับรางวัลอันดับเย่ียมยอดและแวะชมโรงงานหยก

บาย

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

นําทานสูเจาแมกวนอิมฮองฮํา เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของฮองกง ไดมีการสรางถนนขึน้เพ่ือเชื่อมตอฮุงฮอมกับจิมซาจุย
และเมืองเกาลูน มีการบริจาคเงินเพ่ือบูรณะวัดขึน้มา ดวยความเชื่อวาใน เจาแมกวนอิม (Kwun Yum) จะสามารถชวยใหพวกเขา
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ อันตรายตาง ๆ

นําทานสู ถนนนาธาน ใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปป้ิง ยานจิมซาจุย มักจะตัง้ตนกันท่ีสถานีจิมซาจุยมีรานขายของทัง้ เครื่อง
หนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟา,กลองถายรูป และสินคาแบบท่ีเป็นของพ้ืนเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอน
มากมาย

มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมี
ทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถึงกันได

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

นําทานเขาสูท่ีพัก Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเทา

วัดแชกงหมิว

วัดหวังตาเซียน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร ติ่มซํา

เป็นวัดท่ีสรางขึน้มาเพ่ือ บูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมของทัง้ชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง ท่ีขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางท่ีขอเสมอ ซ่ึงสรางขึน้
มาบูชาหวองตาเซียน



โรงงานจิวเวอรรี่

รานหยก

เขาชม โรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

ในฮองกง ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักท่ีสุดท่ีตลาดหยกในเกาลูน ถึงแมบริเวณน้ีจะไดรับ
การปรับปรุงใหมหลายตอหลายครัง้ในชวงท่ีผานมา แตท่ีน่ีก็ยังคงไวซ่ึงรองรอยของอดีต
เชน สถานีตํารวจท่ีเป็นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ในบริเวณใกลเคียง คุณจะพบหิน
หยกขนาด 3 ตันบนถนนแคนตัน ซ่ึงเป็นสัญลักษณของถนนเจด แตถาคุณสนใจในการ
ชอปมากกวาสถาปัตยกรรมและอนุสาวรีย คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของ
หยกท่ีขายอยูท่ีน่ี ซ่ึงมีกวารอยแผง สินคาท่ีคุณจะพบมากท่ีสุดคือเครื่องประดับทําจากหยก
ซ่ึงไดแก แหวน กําไล จี ้และตางหู แตคุณก็อาจพบของแปลกอ่ืนๆ ดวยเชนกัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม

ยานถนนนาธาน

จิมซาจุย

 บาย

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัมหรือท่ีชาวฮองกงเรียกกันวาวัดเจาแมกวนอิมยืมเงิน เป็นวัดท่ี
สรางขึน้ในปี 1873 ซ่ึงตอมาได มีการสรางถนนในปี 1909 คนงานไดทําการขุดเจาะท่ีพ้ืน
และเกิดเหตุการณแปลกประหลาดขึน้ คือมีน้ําคลายๆ สีเลือดไหลซึม ขึน้มาเป็นท่ีกลาว
ขาน กันทัง้เกาะวาเป็นเลือดของมังกร ชาวฮองกงเลยมาบริจาคเงินท่ีวัดน้ีเพ่ือเป็นการแก
เคล็ดใหเจาแมกวนอิมปองกันภัยพบัติตางๆทุกๆปีชาวฮองกงรวมไปถึงนักธุรกิจและมหา
เศรษฐีชาวฮองกงถือเป็นประเพณีท่ีจะมากูเงินเจาแมกวนอิมท่ีวัดแหงน้ีเพ่ือนําไปเป็นทุน
ในการประกอบกิจการของตัวเองใหเจริญรุงเรือง

เป็นถนนหลักในเมืองท่ีว่ิงอยูในยานเกาลูน และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจมซาจุย

ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลก เลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ
อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชัน้เลิศ
ของฮองกงมีทุกสิ่งท่ีคุณตองการ ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อท่ี
จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากท่ัวทุกมุมโลก อีกทัง้ยังเป็น
ท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชัน้เลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ด
ของฮองกง หรือเลือกชอปป้ิงท่ีโอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชัน้นํา
ท่ีมีใหเลือก



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 กระเชานองปง 360 องศา - หมูบานวัฒนธรรมนองปง - วัดโป
หลิน - ซิตี้ เกท เอาทเล็ท Citygate Outlet Mall - ทา
อากาศยานนานาชาติฮองกง Chek Lap Kok - ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ

วัดหวังตาเซียนมีการปิดปรับปรุงวัดบางสวน ตัง้แตปลาย มี.ค. 62 เป็นตนไป เป็นเวลา 1 ปี และยังไมมีกําหนดเปิดอยาง
เป็นทางการ แตยังมีบางสวนท่ีสามารถเขาไปสักการะได ดังน้ันทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีก
ครัง้

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

โอเชี่ยนเทอรมินัล
หางสรรพสินคายักษใหญ ท่ีมีความยาวตัง้แต ทาเรือสตารเฟอรรี่ ไปตามถนน Canton
ระยะทางกวาครึ่งกิโลเมตร คงหนีไมพน 2 หางน้ีคือ Harbour City และ Ocean
Terminal มีรานคากวา 700 ราน เรียกวา มาท่ีน่ีทีเดียวมีครบทุกอยางท่ีอยากได

 คํ่า  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร

ทานน่ังกระเชา Ngong ping 360 ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากตุงชุงสูท่ีราบนองปิงในเวลา 25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว
360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปิง

อิสระใหทานนมัสการ พระใหญวัดโปหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา (ในกรณีท่ีกระเชานองปิงจะมีการปิดปรับปรุง
จะเปล่ียนเป็นน่ังรถโดยสารของทางนองปิงขึน้แทน)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระทุกทานท่ี City Gate Outlet แหลงรวมเสื้อผาแบรนดเนม หางOUTLETS ขนาดใหญบนเกาะลันเตา มีเสื้อผา
แบรนดชัน้นํามากมายใหเลือกชอปรวมทัง้เครื่องประดับ เสื้อผาเด็ก รองเทากีฬา และของตกแตงบาน สินคาลดพิเศษ รวมทัง้
บริเวณ ชัน้ 1 ยังเป็น Fast Food ชื่อดังอยาง Mc Donald’s ,KFC และอ่ืนๆอีกมากมาย ชัน้ใตดินยังมี Supermarket มี
รายการใหเลือกซ้ือเลือกหาไมวาจะเป็นอาหาร ขนม อุปกรณ ขาวของเครื่องใช และ สินคาอีกมากมาย Mall มีรานอาหาร
นานาชาติมากมายใหเลือกรับประทานมากถึง 17 รานคารวมทัง้อาหารไทยรสเลิศ ชัน้บนสุดของหางยังมีรานกาแฟสุดเกใหน่ัง
จิบน่ังพักใหหายเหน่ือย

นําทานเดินทางสูสนามบิน Cheak Lap Kok

ค่ํา

21.25 น. เหินฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินรอยัลจอรแดน เท่ียวบินท่ี RJ183

23.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ
่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

กระเชานองปง 360 องศา

หมูบานวัฒนธรรมนองปง

วัดโปหลิน

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง ซ่ึงเป็นโปรเจ็คการสนับสนุนการ
ทองเท่ียวในเกาะลันเตา

หมูบานวัฒนธรรมนองปิง สรางขึน้มาเพ่ือนสงเสริมการทองเท่ียวของเกาะลันเตา

เป็นวัดท่ีตัง้อยูท่ีเมืองNgong Ping เกาะ New Territories มีพระใหญท่ีชาวฮองกงชาว
ไทย ชาวจีน มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมีความนาเล่ือมใสศรัทธา
และอลังการ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ซิต้ี เกท เอาทเล็ท Citygate Outlet Mall บาย

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงท่ีมีแบรนนานาชาติกวา 80 ย่ีหอซ่ึงตลอดทัง้ปีมี ซ่ึงแทบจะ
สวนลดอยูอยางนอย 30% ตลอดปี

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

ตัง้อยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตัง้แตปี
1541

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ในกรณีท่ีกระเชานองปิงจะมีการปิดปรับปรุง จะเปล่ียนเป็นน่ังรถโดยสารของทางนองปิงขึน้แทน



เง่ือนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทัง้สิน้

ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิป์รับราคาตัว๋ดังกลาว

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวทัง้หมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ทัง้สิน้

กรณี “หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแท แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชน
ของทานเอง**

การชําระเงิน
- กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน

มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)

อัตรานี้รวม:
- ตัว๋เครื่องบินชัน้ทัศนาจรไป-กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตัว๋

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

- คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

่ ่



- คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

- คาแรงไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม

คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

- ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง)

- คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ

- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ในอัตรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน  **เริ่ม ตัง้แต 1 พ.ค. 62 เป็นตนไป**
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

- คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)

วีซา
- หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
การทองเท่ียวประเทศจีนน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาลเพ่ือเป็นการสงเสริมการทองเท่ียวดังกลาวคือรานชารานหยก

รานบัวหิมะรานผาไหมรานขนมรานจิวเวอรรี ***ซ่ึงจะใชเวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่ึงไมมีการบังคับใหทานซ้ือซ้ือหรือไมขึน้อยู
กับความพอใจของลูกคาเป็นหลักไมมีการบังคับใดใดทัง้สิน้หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิมทางบริษัทฯจะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว***รายการทัวรโรงแรมและตารางการบินดังกลาวขางตนอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลับ
สับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม ในกรณีไมลงรานรัฐบาลตองจายเพ่ิมทานละ 3,000 บาท

- กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแท แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชน
ของทานเอง

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

- เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว(Single)และหอง
คู(Twin/Double)และหองพักแบบ 3 ทาน(Triple Room)หองพักอาจจะไมติดกัน

- กรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

- โรงแรมฮองกงมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองมีขนาดกระทัดรัต ซ่ึงขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแร
มน้ันๆและหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ  ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดท่ีน่ังของกรุปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนดซ่ึงทางบริษัทฯไม
สามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลว(กรณีตัว๋ REFUNDได)ผูเดินทาง
จะตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน 

การยกเลิก



- ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทัง้หมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต
ฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิน้

- ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทัง้หมด

- ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิน้

- กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริงในกรณีเจ็บปวย
กะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน


