
#13713 ทัวรฮองกง 4 วัน 3 คืน เจาแมกวนอิมหาดรีพลัส
เบย วัดแชกง บิน CX
ทัวรฮองกง วิคตอเรียพีค(กึ่งกลางเขา) โรงงานจิวเวลรี่ ศูนยหยกและสมุนไพร
วัดหวังตาเซียน ชอปปงยานจิมซาจุย ถนนไทยูน(ของเลน) ถนนเลยทัง(ช็อปปง
มอลลกลางแจง) ฟรีเดย 1 วันเต็ม



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - วิคตอเรียพีค - รีพัลสเบย
- องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย   

Panda Hotel
หรือเทียบเทา

2 โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยกฮองกง - วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว - จิมซาจุย -
HARBOUR CITY - ดิวต้ีฟรี   

Panda Hotel
หรือเทียบเทา

3 ถนนไท ยูน - ถนนเลย ทัง   
Panda Hotel
หรือเทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวหรือชอปป้ิงฮองกง - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
฿21,900 
฿19,900

฿21,900 
฿19,900

฿21,900 
฿19,900

฿6,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก -
วิคตอเรียพีค - รีพัลสเบย - องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

05.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอรเช็คอิน สายการบินคารเธยแปซิฟิค (Cathay Pacific) อาคารผู
โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขาท่ี 5 เคานเตอร M โดยมีเจาหนาท่ี คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระใหกับทาน

08.15 น. ออกเดินทางสู ฮองกง โดยสายการบินคาเธยแปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX700 (มีบริการอาหาร
และเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

บาย

12.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติฮองกง (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นําทานผานขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว พรอมกัน ณ ทางออก EXIT B

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณจุดกึ่งกลาง เขาวิคตอเรียพีค ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกงจุด
ชมวิวท่ีสูงท่ีสุด และสวยท่ีสุดของฮองกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮองกงและเกาลูน ได
ท้ังเกาะ

จากนั้นนําทาน นมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลสเบย สรางขึ้นในปี ค.ศ.1993 ใน
แตละปีจะมีนักทองเท่ียวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิส์ิทธิจ์ากเจาแมกวนอิมเจาแมทับทิมและเทพเจาแหงโชคลาภ
โดยเฉพาะการขอลูกท่ีเชื่อกันวาถาใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร

พักท่ี Panda Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก บาย

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยก - วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว
- จิมซาจุย - HARBOUR CITY - ดิวตี้ฟรี

สายการบินคาเธยแปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX700 มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

วิคตอเรียพีค

รีพัลสเบย

องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย

ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเกาะฮองกง วิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด เพราะนักทอง
เท่ียวท่ีไดไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮองกงไดท้ังหมด ตั้งแตอาว
วิคตอเรีย ตึกระฟา เรือเฟอรรี่ และสีสันของแสงไฟยามค่ําคืนของฝ่ังเกาลูน ท้ังหมดสราง
ตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย

เป็นอาวท่ีอยูตอนใตของเกาะฮองกง ซ่ึงตํานานวาไววาชื่อรีพัลสท่ีแปลวาขับไลน่ันคือการ
ขับไลโจรสลัดท่ีคอยมาปลนเรือท่ีคาขายในบริเวณอาวน้ี

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญท่ีตั้งอยูท่ีบริเวณศาลเจาท่ีตั้งอยูบนอาวรีพัลสเบย โดย
เป็นองคเทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถขามสะพานตออายุ
ท่ีอยูบริเวณใกลๆ ซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ปี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Panda Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา

ทานชม โรงงานท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับราน Jewelry Factory

จากนั้นนําทานสู ศูนยหยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซ้ือหยกแทหรือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีไดรับการการันตี
คุณภาพจากรัฐบาลฮองกง

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษ เป็ดยาง

จากนั้นนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน สรางขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพ่ืออุทิศใหกับ Wong Tai Sin เด็กหน ุมผูริเริ่มในการ
ศึกษาลัทธิเตาจนกลายเป็นผูมีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจาหวังตาเซียนในเวลาตอมา เป็นวัดท่ีชาวฮองกงเชื่อวามีความ
ศักดิส์ิทธิเ์ป็นหน่ึงในวัดท่ีโดงดังท่ีสุดของฮองกง

จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเกาแกท่ีมีความศักดิส์ิทธิม์าก มีอายุกวา 300 ปีตั้งอยูในเขต Shatin วัดแชกงสราง
ขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเป็นทหารมีชื่อวาทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีน
และทานแชกงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนท่ัวไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะ
ประสบผลสําเร็จในทุกประการ

จากนั้นใหทานมีความสุขกับการเดินเท่ียวสัมผัสกับแหลงชอปป้ิงไมวาจะเป็น ยานขายสินคา ยานจิมซาจุย หรือ ศูนยการคา
ตางๆ เชน HARBOUR CITY หางสรรพสินคาท่ีใหญท่ีสุดแหงหน่ึงยาน Tsim Sha Tsui ท่ีมีรานคาแบรนดดังกวา 700 ราน
รานอาหารอีกเกือบ 50 ราน หรือ ขาชอปพลาดไมได

ชอปป้ิงท่ีฮองกง กับสินคาหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI,
FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นตน หรือชอปป้ิงท่ี DUTY FREE รานคาปลอดภาษี กับสินคาท่ีมีชื่อเสียงจากท่ัวทุกมุม
โลก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร

พักท่ี Panda Hotel หรือเทียบเทา

โรงงานจิวเวอรรี่

รานหยกฮองกง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร เมนู ติ่มซํา

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 เป็ดยาง

วัดหวังตาเซียน บาย

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง ท่ีขึ้นชื่อเรื่องการไดอยางท่ีขอเสมอ ซ่ึงสรางขึ้น
มาบูชาหวองตาเซียน



วันท่ี 3 ถนนไท ยูน - ถนนเลย ทัง

วัดแชกงหมิว

จิมซาจุย

HARBOUR CITY

ดิวต้ีฟรี

เป็นวัดท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือบูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ของท้ังชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลก เลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ
อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศ
ของฮองกงมีทุกสิ่งท่ีคุณตองการ ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อท่ี
จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากท่ัวทุกมุมโลก อีกท้ังยังเป็น
ท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ด
ของฮองกง หรือเลือกชอปป้ิงท่ีโอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชั้นนํา
ท่ีมีใหเลือก

หางท่ีใหญ ท่ีสุดในยานจิมซาจุย แหลงรวมรานคาตางๆ มากมาย แบรนดเนมหรูๆ มีครบ
หมด Louis Vuitton HERMES Gucci Prada Channel หรือแบรนดกลางๆ ท่ีท่ัวโลก
รูจัก เชน Nike Adidas Puma Levi's Diesel และอีกมากมาย ก็มีครบครับ

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Panda Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา

นําทานสู ถนนไท ยูน อาจทําใหผูคนท่ีไปเดินนึกถึงชวงวัยเด็ก ยอนวัยเยาวสําหรับผูท่ีเกิดในชวงปี 1980 คุณจะพบกับของ
เลนท่ีเคยผลิตในฮองกงและถูกนําไปวางใตตนคริสตมาสท่ัวโลก ถนนเสนน้ีคุณจะไดเจอตั้งแตหุนโมเดลรุนจํากัดอันเป็นท่ี
ตองการไปจรถึงขวดใสฟองสบูเปาแบบงายๆ และท่ีน่ียังมีของตกแตงรับเทศกาลใหคุณไดเลือกซ้ืออีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

่ ้ ่



วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวฮองกง หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม - ทาอากาศยาน
ฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

นําทานสู Lee Tung Avenue หรือท่ีคนฮองกง เรียกวา เหลย-ตง-กาย เป็นช็อปป้ิงมอลลกลางแจงสไตลถนนคนเดิน ท่ี
นามาเดินมาก อยูท่ี Wan Chai สรางทับลงบนถนนประวัติศาสตรสายหน่ึงท่ีคนฮองกงใหสมญานามวา เหย-ถิบ-กาย หรือ
ถนนแหงการดแตงงาน ท่ีน่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป แตยังคงวัฒนธรรมด้ังเดิมเอาไว ประดับดวยโคมไฟสีแดง เกงจีน และ
หุนบาวสาวในชุดแตงงานจีนโบราณ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Panda Hotel หรือเทียบเทา

ถนนไท ยูน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู ติ่มซํา

เป็นถนนท่ีจะไดพบของเลนท่ีเคยผลิตในฮองกงและถูกนําไปวางใตตนคริสตมาส เสมือน
อยูทามกลางขุมทรัพยของเลนใหมลาสุดท่ีเด็กสมัยน้ีคล่ังไคล ผูผลิตของเลนสวนมากยาย
จากฮองกงไปท่ีจีนแผนดินใหญในชวงยุคปี 1980 แตความผูกพันท่ีชาวฮองกงมีตอของ
เลนสะสมยังคงมีอยูเต็มเป่ียมบนถนนเสนน้ี ซ่ึงนักทองเท่ียวจะไดเจอตั้งแตหุนโมเดลรุน
จํากัดอันเป็นท่ีตองการ ไปจนถึงขวดใสฟองสบูเปาแบบงายๆ ซ่ึงนอกจากของเลนแลว ก็
ยังมีเสื้อผา ของฝากตางๆ ใหเลือกชมกันดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ถนนเลย ทัง บาย

ในอดีตมีชื่อวาถนนหว่ันจาย มีอีกชื่อวา Wedding Card Street (ถนนการดแตงงาน)
เพราะถนนสายน้ีมีชื่อเสียงท้ังในฮองกงและตางประเทศในฐานะศูนยกลางการจัดพิมพ
และการผลิตการดแตงงานและสินคาอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน ท่ีน่ีไดรับการพัฒนาใหเป็น
ศูนยการคาและการพัฒนาท่ีอยูอาศัยท่ีหรูหรา ท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบยุโรป แตยังคง
วัฒนธรรมด้ังเดิมเอาไว ประดับดวยโคมไฟสีแดง เกงจีน และหุนบาวสาวในชุดแตงงานจีน
โบราณ

 คํ่า  Panda Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

อิสระชอปป้ิงเต็มวันตามอัธยาศัย หรือ ซ้ือบัตรเสริมฮองกงดิสนียแลนด

ฮองกงดิสนียแลนด บัตรผูใหญทานละ 2,350 บาท / เด็ก 1,750 บาท ราคาน้ีเป็นราคาบัตรเขาฮองกงดิสนียแลนดเทานั้น
ไมรวมคารถไฟ คารถโคช ไกด หัวหนาทัวรในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง]

อิสระรับประทานอาหารเชา กลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ไดเวลาอันสมควร พรอมกันท่ีจุดนัดพบ เดินทางสูสนามบินฮองกง

ค่ํา

19.50 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินคารเธยแปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX703

21.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารเชา กลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ฮองกงดิสนียแลนด บัตรผูใหญทานละ 2,350 บาท / เด็ก 1,750 บาท ราคาน้ีเป็นราคาบัตรเขาฮองกงดิสนียแลนดเทานั้น
ไมรวมคารถไฟ คารถโคช ไกด หัวหนาทัวรในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง]

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปงฮองกง เชา

อิสระทองเท่ียวหรือชอปป้ิงฮองกงกันไดตามอัธยาศัยท้ังวัน ซ่ึงในฮองกงเป็นประเทศท่ี
ขึ้นชื่ออยางมากเรื่องการชอปป้ิง ซ่ึงสินคาแบรนดเนมมากมายท่ีหลายอยางกระหน่ําลด
ราคา และการลองเมนูอาหารตางๆ หรือหากมีทัวรเสริม นักทองเท่ียวก็สามารถเลือกใช
บริการได

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ

ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

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

หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
 เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ REFUND ได

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

การชําระเงิน
ชําระเงินมัดจําคาทัวร ทานละ 10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินคาทัวรแลวเทานั้น

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

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

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 %

คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส Economy class 30 กิโล / เอมิ
เรตส Business class 40 กิโล / ฮองกงแอรไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟิค 30 กิโล/ แอรมาเกา 20 กิโล 

คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

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]

อัตรานี้ไมรวม:
1.    คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2.    คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวาง
การเดินทาง เป็นตน

3.    คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4.    คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5.    คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท ตลอดทริป
 

วีซา
พาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก 

ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท ตลอดทริป

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 6,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

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

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

       ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1.    ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน 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 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

การยกเลิก
้ ้



1.    แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง    คืนคาใชจายท้ังหมด

2.    แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง    เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3.    แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

4.    แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5.    บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6.    กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7.    กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด


