
#12998 ทัวรฮองกง 3 วัน 2 คืน นั่งกระเชานองปง ชมโชว
Symphony of Lights บิน EK
ทัวรฮองกง Avenue of Star ชมโชว Symphony of Lights วัดเจาแมกวนอิม
โรงงานจิวเวอรี่ ศูนยหยกและสมุนไพร City Gate Outlet วัดแชกง วัดหวังตา
เซียน ตลาดเลด้ีมารเก็ต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - สะพานแขวนซิงหมา - A
SYMPHONY OF LIGHTS   

Hotel
COZI
Tuen
Mun
หรือ
เทียบเทา

2 วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยกฮองกง - เกาะลันเตา - กระเชานองปิง
360 องศา - วัดโปหลิน - พระพุทธรูปเทียนถาน - หมูบานวัฒนธรรมนองปิง - ซิต้ี เกท เอา
ทเล็ท

  

Hotel
COZI
Tuen
Mun
หรือ
เทียบเทา

3 วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว - เลดี้มารเก็ต - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก -
สะพานแขวนซิงหมา - A SYMPHONY OF LIGHTS

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

10.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร T สายการบิน Emirate Airline
โดยมีเจาหนาท่ี คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

บาย

14.05 น. ออกเดินทางสูฮองกงโดยสายการบิน Emirate Airline เท่ียวบินท่ี EK384

*ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจองท่ีน่ังเป็นแบบสุมท่ี
น่ังวางหากทานมีความประสงคท่ีจะระบุท่ีน่ังบนเครื่องหรือเปล่ียนท่ีน่ังจะมีคาใชจายเพ่ิมเติมสามารถดูอัตราคาบริการไดจากทาย
รายการน้ี*

ค่ํา

18.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮองกง (เช็คแล็บก็อก) (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.)

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวพรอมกันณทางออก EXIT B จากนั้นนําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวย
อันทันสมัยผานสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร – พิเศษเมนูบะหมี่ตนตําหรับฮองกง

ท่ีพัก ฮองกง Hotel COZI Tuen Mun หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

สะพานแขวนซิงหมา

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก

เป็นสะพานขามชองแคบในฮองกง ตั้งชื่อตามชื่อเกาะท่ีสะพานเชื่อมอยู คือ เกาะซิงย่ีและ
เกาะหมาวัน มีชวงกลางยาว 1,377 เมตร สูง 206 เมตร ขณะสรางเสร็จในปี ค.ศ. 1997
ติดอันดับเป็นสะพานแขวนท่ีมีชวงกลางยาวท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู
ท่ีอันดับท่ี 7 ของโลก



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยก - เกาะ
ลันเตา - กระเชานองปง 360 องศา - วัดโปหลิน - พระพุทธรูป
เทียนถาน - หมูบานวัฒนธรรมนองปง - ซิตี้ เกท เอาทเล็ท

*ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจองท่ีน่ังเป็นแบบสุมท่ี
น่ังวางหากทานมีความประสงคท่ีจะระบุท่ีน่ังบนเครื่องหรือเปล่ียนท่ีน่ังจะมีคาใชจายเพ่ิมเติมสามารถดูอัตราคาบริการไดจากทาย
รายการน้ี*

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

A SYMPHONY OF LIGHTS

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษเมนูบะหมี่ตนตําหรับฮองกง

 Hotel COZI Tuen Mun หรือเทียบเทา

เป็นการจัดแสดงแสงสีและเสียง ซ่ึงจะถูกกจัดทุกๆ สองทุมถาอากาศดี เป็นโชวท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลกตามกินเนสเวิลเร็คคอรด

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตรคาร แบบ ติ่มซํา

เดินทางสูวัดเจาแมกวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom) เป็นวัดเจาแมกวนอิมท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึงในฮองกง ขอ
พรเจาแมกวนอิมพระโพธิสัตวแหงความเมตตา ชวยคุมครองและปกปักรักษาวัดเจาแมกวนอิมท่ี Hung HomKwun Yum
Temple' เป็นวัดเกาแกของฮองกง ถึงแมจะเป็นวัดขนาดเล็ก แตเป็นวัดเจาแมกวนอิมท่ีชาวฮองกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมี
คนมาบูชาขอพรกันแนนวัด

นําทานชมโรงงานท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับราน Jewelry Factory

จากนั้นนําทานสู ศูนยหยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซ้ือหยกแทหรือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีไดรับการการันตี
คุณภาพจากรัฐบาล

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร -เมนู หานยาง

จากนั้นนําทานเดินทางสูเกาะลันเตาขึ้นกระเชานองปิงเพ่ือสัมผัสประสบการณอันนาตื่นเตนชมวิวทิวทัศนหมูเกาะ
ทะเลจีนใตและภูเขาสูงแบบ 360 องศา

จากนั้นนําทานนมัสการพระโพธิสัตวกวนอิมพระมัญชูศรีโพธิสัตวและพระสมันตภัทรโพธิสัตวณวัดโปหลิน ไดเปล่ียนเป็น
ศาสนสถานโปลินพรอมท้ังมีการสรางอารามและโบสถเพ่ิมขึ้นทําใหปัจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจําวัดกันเป็นจํานวนมากวัดโป
หลินเป็นวัดเจหามเซนไหวอาหารท่ีเน้ือสัตวทุกชนิด

สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิป์ระทับกลางแจงองคใหญท่ีสุดในโลก พระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลาง
บริเวณทะเลจีนใตท่ีฐานองคพระมีรูปป้ันเทพธิดากําลังถวายเครื่องสักการะแดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของนิกาย
มหายานจึงเป็นท่ีมาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขาน้ี

้ ่ ่ ้



จากนั้นเท่ียวชมหมูบานนองปิงท่ีจําลองชีวิตความเป็นอยูของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวดวยรานน้ําชารานอาหารราย
ขายของท่ีระลึก

จากนั้นอิสระใหทานชอปป้ิง CITYGATE OUTLET มีสินคาใหเลือกซ้ืออยางครบครัน

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

ท่ีพัก ฮองกง Hotel COZI Tuen Mun หรือเทียบเทา

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม

โรงงานจิวเวอรรี่

รานหยกฮองกง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร แบบติ่มซํา

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัมหรือท่ีชาวฮองกงเรียกกันวาวัดเจาแมกวนอิมยืมเงิน เป็นวัดท่ี
สรางขึ้นในปี 1873 ซ่ึงตอมาไดมีการสรางถนนในปี 1909 คนงานไดทําการขุดเจาะท่ีพ้ืน
และเกิดเหตุการณแปลกประหลาดขึ้น คือมีน้ําคลายๆ สีเลือดไหลซึม ขึ้นมาเป็นท่ีกลาว
ขาน กันท้ังเกาะวาเป็นเลือดของมังกร ชาวฮองกงเลยมาบริจาคเงินท่ีวัดน้ีเพ่ือเป็นการแก
เคล็ดใหเจาแมกวนอิมปองกันภัยพบัติตางๆ ในทุกๆ ปีชาวฮองกงรวมไปถึงนักธุรกิจและ
มหาเศรษฐีชาวฮองกงถือเป็นประเพณีท่ีจะมากูเงินเจาแมกวนอิมท่ีวัดแหงน้ีเพ่ือนําไปเป็น
ทุนในการประกอบกิจการของตัวเองใหเจริญรุงเรือง

เขาชมโรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู หานยาง

เกาะลันเตา บาย

เป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นเกาะขนาดเล็กแตใหญกวาเกาะ
ฮองกงถึง 2 เทาและเมื่อกอนเป็นเกาะชาวประมง



วันท่ี 3 วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว - เลด้ีมารเก็ต - ทาอากาศยาน
ฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

กระเชานองปง 360 องศา

วัดโปหลิน

พระพุทธรูปเทียนถาน

หมูบานวัฒนธรรมนองปง

ซิต้ี เกท เอาทเล็ท

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง ซ่ึงเป็นโปรเจ็คการสนับสนุนการ
ทองเท่ียวในเกาะลันเตา

เป็นวัดท่ีตั้งอยูท่ีเมือง Ngong Ping เกาะ New Territories มีพระใหญท่ีชาวฮองกงชาว
ไทย ชาวจีน มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมีความนาเล่ือมใสศรัทธา
และอลังการ

เป็นพระท่ีศักดิส์ิทธิอั์นดับตนๆ ของฮองกง ทีอยูคูกับวัดท่ีเกาแกท่ีสุดอีก 1 วัด คือวัดโป
หลิน ตั้งอยูท่ีเกาะลันเตา หลวงพอโตสูง 34 เมตร (112 Ft) น้ําหนักกวา 250 ตัน
ประดิษฐานอยูบนยอดเขาโปหลิน อยูคูกับวัดโปหลิน โดดเดนสังเกตไดจากมุมไกล องค
พระน่ังอยูบนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถขวาและแบพระหัตถดานซายไวบนตัก พระเนตร
มองลงมาดวยความเป่ียมเมตตา พระใหญเทียนถัน เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ ์โครงเป็น
เหล็กกลาแลวครอบดวยเน้ือสัมฤทธิ ์ท่ีฐานองคพระมีรูปป้ันเทพธิดากําลังถวายเครื่องสัก
การะแดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นท่ีมาของชื่อพระพุทธ
รูปเทียนถานบนยอดเขาน้ี

เป็นหมูบานวัฒนธรรมบนท่ีราบสูงทางตะวันตกของเกาะลันเตา มีเนินเขาหลายแหงใน
บริเวณใกลเคียงซ่ึงเป็นแหลงทองเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียว ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นมาเพ่ือนสง
เสริมการทองเท่ียวของเกาะลันเตา

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงท่ีมีแบรนนานาชาติกวา 80 ย่ีหอซ่ึงตลอดท้ังปีมี ซ่ึงแทบจะ
สวนลดอยูอยางนอย 30% ตลอดปี

 คํ่า  Hotel COZI Tuen Mun หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา

จากนั้นนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน เป็นวัดท่ีชาวฮองกงเชื่อวามีความศักดิส์ิทธิเ์ป็นหน่ึงในวัดท่ีโดงดังท่ีสุดของฮองกงมี
เทพซ่ึงขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บจะมีผูคนมากมายท่ีนําธูป และของมาสักการะเพ่ือขอพรตางๆ ตั้งแตเรื่องความรักไป
จนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคลายวัดจีนสมัยโบราณท่ีมีเสาสีแดงขนาดใหญและหลังคาสีทอง
เหลืองอราม

จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเกาแกท่ีมีความศักดิส์ิทธิม์าก เป็นอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเป็นทหารมีชื่อวา
ทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนท่ัวไปยกยองและ
คนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหันนํา
โชคท่ีตั้งอยูในวัดเพ่ือจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาท่ีการงาน โชคลาภ ยศศักดิ์

บาย

นําทานอิสระชอปป้ิงเลด้ีมารเก็ตซ่ึงเป็นตลาดกลางแจงท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึงของฮองกงมีสินคามากมายใหไดเลือกชอปท้ัง
เสื้อผาแฟชั่นกระเปารองเทาเครื่องประดับเครื่องสําอางของเลนฯลฯมีสินคามากกวา100 กวารานและของกินซ่ึงเป็นอาหารทอง
ถิ่นของท่ีน่ีทานสามารถตอลองสินคาไดมากกวา 30%

ค่ํา

อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ไดเวลาอันสมควร พรอมกันท่ีจุดนัดพบ เดินทางสูสนามบินฮองกง(เช็คแล็บก็อก)

21.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮองกง เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirate Airlines เท่ียวบินท่ี
EK385 (มีอาหารรอนเสิรพบนเครื่อง)

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

วัดหวังตาเซียน

วัดแชกงหมิว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร แบบติ่มซํา

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง ท่ีขึ้นชื่อเรื่องการไดอยางท่ีขอเสมอ ซ่ึงสรางขึ้น
มาบูชาหวองตาเซียน

เป็นวัดท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือบูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ของท้ังชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

เลดี้มารเก็ต บาย

เป็นตลาดกลางแจงท่ีถือวามีชื่อเสียงแหงหน่ึงในฮองกง ตลาดแหงน้ีเหมาะสําหรับคนท่ีรัก
ในแฟชั่น เพราะท่ีน่ีมีท้ัง กระเปา , รองเทา , เสื้อผา ,เครื่องประดับ , เครื่องสําอาง ,ของ
ตกแตงบาน , ของเลน ฯลฯ มีรานคาท้ังสิ้นมากกวา 100 ราน ระยะทางของตลาดแหงน้ี
โดยรวมแลวยาวกวา 1 กิโลเมตร รานสวนใหญจะตั้งราคาสูง

 คํ่า



 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิงตามอัธยาศัย

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
เงื่อนไขการใหบริการ

- หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

- หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

- การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

การชําระเงิน
- ชําระเงินคาทัวรเต็มจํานวน โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินคาทัวรแลวเทานั้น

- ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

- สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)

- คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท 

- คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 

เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 %

10. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส Economy class 30 กิโล / เอ
มิเรตส Business class 40 กิโล / ฮองกงแอรไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟิค 30 กิโล/ แอรมาเกา 20 กิโล คาประกันวินาศภัยเครื่อง
บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการ



เดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (1,500 THB)

วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทาง ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 300

หยวน, เหรียญฮองกง / คน / ราน

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก **

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญ่ีป ุนโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญ่ีป ุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น**

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง 

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ REFUND ได

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

การยกเลิก
- แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

- แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท

- แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

- ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสาย
การบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น




