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HONGKONG 

ฮอ่งกง ไหวพ้ระ..  

สบาย สบาย 3วนั 2คนื 
โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคCX 

1. ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทฮีอ่งกง.... วดัแชกงและแมก่วนอมิ  ณ หาดรพีลสัเบย ์
2. ไหวอ้งคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มนงักระเชา้นองปิงชมววิ 360 องศา 
3. ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจุดชมววิทสีงูทสีดุ 
4. ชอ้ปปิงสดุมนัสท์ ียา่นจมิซาจุย่, ซติเีกทเอาทเ์ลท 
5. เมนพูเิศษ ตมิซําตน้ตาํหรบั ,หา่นยา่ง 

 



 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง
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เครอืงแอรบ์สั330-300 
ทนีงัแบบ3-3-3 

 

  

06.00 น. ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร์

05.30 น. พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค 

ชนั 4 ประตทูางเขา้ท ี5 เคานเ์ตอร ์M 

ทา่น 

08.25 น. ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิ คา

04.00 น.พรอ้มกัน ทา่อากาศยานดอนเมอืงอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชนั 

โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทา่น

รายละเอยีดการเดนิท

กรุงเทพฯ –ฮอ่งกง-พระใหญล่ันเตา+
นองปิง+City Gate Outlet 

1 

ฮอ่งกง – วดัแชกง-วดัหวงัตา้เซยีน –
Jewelry Factory –ศนูยห์ยกและ
สมนุไพร -วดัเจา้แมก่วนอมิ– ชอ้ปปิงยา่น
จมิซาจุ่ย 

2 

ฮอ่งกง -หาดรพีลสัเบย-์จดุชมววิวคิตอเรยี
พคี-กรุงเทพฯ 

Day 1  

กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง-พระใหญล่นัเตา

วนัแรกของการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้ เทยีง เย็น 

   X 
  

บรกิารนําดมืบนเครอืง 
ทงัขาไป-ขากลบั 

นําหนกัสมัภาระ
ขาไป -

  

 

โดยสายการบนินกแอรเ์ทยีวบนิท ีDD4230 

พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) 

M โดยมเีจา้หนา้ท ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บั

ทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิ คาเธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เทยีวบนิท ีCX700 

อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชนั 2 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร์

โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทา่น 

  

รายละเอยีดการเดนิท

+กระเชา้

X  

– 

ชอ้ปปิงยา่น

  
จดุชมววิวคิตอเรยี

พระใหญล่นัเตา+กระเชา้นองปิง+City Gate Outlet

GT-HKG CX09 

 โรงแรมทพีกั 

นําหนกัสมัภาระ 
- ขากลบั 30 กก. 

 

Cathay Pacific) อาคารผูโ้ดยสารขาออก

คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บั

700  

เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์

รายละเอยีดการเดนิทาง 

SilkaTuen wan 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

SilkaTuen wan 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

City Gate Outlet 



 

GT-HKG CX09 

(มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

*วนัท ี15 ม.ิย.61 เทยีวบนิท ีCX616 // 06.40-10.25* 

 *วนัท ี06, 07, 13 ก.ค. 61 เทยีวบนิ CX616 // 06.40-10.25* 

 *วนัท ี03 ส.ค. 61 เทยีวบนิ CX616 // 06.40-10.25* 

 *วนัท ี13, 20, 21 ต.ค. 61 เทยีวบนิ CX616 // 06.40-10.25* 

 

12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้โปรดเดนิออกทาง Exit Bจากนัน

นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะลนัเตาขนึกระเชา้นองปิง เพอืสมัผัสประสบการณ์อันน่าตนืเตน้ชมววิทวิทัศน์หมู่เกาะทะเลจนีใตแ้ละภูเขา

สงูแบบ360องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากนันนําทา่นนมัสการพระโพธสิตัวก์วนอมิพระมัญ

ชศูรโีพธสิตัว ์และพระสมันตภัทรโพธสิตัว ์ณ วดัโปหลนิ ซงึสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทมีพีระภกิษุสงฆเ์พยีง 

3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลยีนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทังมีการสรา้งอารามและโบสถ์เพิมขนึทําใหปั้จจุบันมี

พระภกิษุเดนิทางมาจําวัดกันเป็นจํานวนมาก วัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารที

เนือสัตว์ทุกชนิด วัดโปหลินตังอยู่ทีระดับความสูง 22 เมตร  สามารถมองเห็น

พระพุทธรูปทองสมัฤทธปิระทบักลางแจง้องคใ์หญท่สีดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของ

เกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทดีา้นล่าง ไต่ขนึบันได 268 ขันสู่ฐานทอีงคพ์ระนัง

ประทับอยู่เหนือระดับนําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชอืมแผ่นสัมฤทธถิงึ 

200 แผ่น หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบอืงลา่ง

บริเวณทะเลจีนใตท้ีฐานองค์พระมีรูปปันเทพธิดากําลังถวายเครืองสักการะแด่พระพุทธบนสวรรคต์ามความเชอืของนิกาย

มหายาน จงึเป็นทมีาของชอืพระพุทธรูปเทยีนถานบนยอดเขานเีทยีนถานแปลว่าแท่นบชูาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพ

ศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนันเทยีวชมหมู่บา้นนองปิงทจํีาลองชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ย

รา้นนําชา รา้นอาหาร รา้ยขายของทรีะลกึ จากนันอสิระใหท้า่นชอ้ปปิง  CITYGATE OUTLET  มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอือย่างครบครัน

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

 

 

 

พกัท ี SilkaTuen wan HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  



 

GT-HKG CX09 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบ ตมิซํา 

จากนันนําทา่นนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขนึในปี ค.ศ.1921 เพอือทุศิใหก้ับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิรมิในการศกึษา
ลทัธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทชีาวฮอ่งกงเชอืวา่มคีวามศักดสิทิธิ
เป็นหนึงในวัดทโีด่งดังทสีุดของฮ่องกงมีเทพซงึขนึชอืในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมีผูค้นมากมายทนํีาธูป และของมา
สกัการะเพอืขอพรตา่งๆ ตงัแตเ่รอืงความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนีสมัย
โบราณทมีเีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม..จากนันเดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่มีคีวามศักดสิทิธิ
มาก มอีายุกวา่ 300 ปีตงัอยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคนหนงึเป็นทหารมชีอืวา่ทา่นแชกง 
เนอืงจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขนึในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ําวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทวัไปยกย่องและคนจนีมี
ความเชอืถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ 
แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันนําโชคทตีงัอยู่ในวัดเพอืจะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัว
ใหม้ีความเจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน โชคลาภ ยศศักด ิและถา้หากคนทดีวงไม่ดมีี
เคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาสงิรา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหัน
นําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความ
ปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันท ี2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกง
และนักธุรกจิจะมาวัดนีเพือถวายกังหันลมเพราะเชอืว่ากังหันจะช่วยพัดพาสงิชัวรา้ยและ
โรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตวัและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

 

 

ทา่นชมโรงงานทมีชีอืเสยีงในเรอืงการออกแบบเครอืงประดับรา้น Jewelry Factory จากนันนําทา่นสู ่ศนูยห์ยกและสมุนไพร ชม

วธิีการเลือกซอืหยกแทห้รือหยกเทยีม และเลอืกซือสมุนไพรทไีดรั้บการการันตคีุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง  เจา้แม่กวนอมิ 

(Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทมีชีอืเสยีงแห่งหนงึในฮอ่งกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่ง

ความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอมิท ีHung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้ง

ตงัแตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็ก  แตเ่ป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทชีาวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบชูาขอพร

กันแน่นวัด ถา้ใครทชีอบเสยีงเซยีมซเีขาบอกว่าทนีแีม่นมากทพีเิศษกว่านัน นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซององัเปา

จากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย     จากนันใหท้า่นมคีวามสขุกับการเดนิเทยีวสมัผัสกับแหลง่ชอ้ปปิงไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสนิคา้ ย่าน

จมิซาจุ่ย หรอื ศนูยก์ารคา้ตา่งๆ เชน่ HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ทใีหญ่ทสีดุแห่งหนงึย่าน TsimShaTsuiทมีรีา้นคา้แบ

รนดด์ังกวา่ 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น หรอื ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปปิงทฮีอ่งกง กับสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิ

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

รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสนิคา้ทมีชีอืเสยีงจากทวัทกุมมุโลก 

 

 

 

พกัท ี SilkaTuen wan HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

 

Day 2  

ฮอ่งกง – วดัแชกง-วดัหวงัตา้เซยีน – Jewelry Factory –ศูนยห์ยกและ
สมนุไพร –วดัเจา้แมก่วนอมิ- ชอ้ปปิงยา่นจมิซาจุย่ 

วนัทสีองของการเดนิทาง 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

คาํ(อสิระอาหารคาํ..... เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบ ตมิซํา

นํา...นําทา่นชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณยอดเขา 

ทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจดุชมววิทสีงูทสีดุ และสวยทสีดุของฮอ่งกงสมัผัสบรรยากาศสดชนื สามารถชมทศันยีภาพอัน

งดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ไดท้งัเกาะอยา่งชดัเจน  เป็นจดุชมววิ ชมไฟตกึสงูในฮอ่งกง ยอดเขาทสีงู 

ระดบันําทะเล ตงัอยูใ่นเกาะฮอ่งกง ทดีา้นบนของ 

ภายในอาคารมพีพิธิภัณฑห์ุน่ขผึงึมาดามทสุโซ ่

หลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของฝาก รา้นขายของ 

นมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพัีลสเ์บย ์สรา้งขนึในปี ค

นักทอ่งเทยีวจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศักดสิทิธจิากเจา้แม่กวนอมิเ

โดยเฉพาะการขอลกูทเีชอืกนัวา่ถา้ใครมาขอก็มักสมหวงัทกุครังไป

 

 

 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

19.50น.เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ คารเ์ธย่แ์ปซฟิิค 

 

ฮอ่งกง –หาดรพีลสัเบย-์ยอดเขาวคิตอเรยีพคี

วนัทสีามของการเดนิทาง 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร

รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบ ตมิซํา 

นําทา่นชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณยอดเขา The Peak  หรอื วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) 

ทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจดุชมววิทสีงูทสีดุ และสวยทสีดุของฮอ่งกงสมัผัสบรรยากาศสดชนื สามารถชมทศันยีภาพอัน

งดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ไดท้งัเกาะอยา่งชดัเจน  เป็นจดุชมววิ ชมไฟตกึสงูในฮอ่งกง ยอดเขาทสีงู 

ระดบันําทะเล ตงัอยูใ่นเกาะฮอ่งกง ทดีา้นบนของ The Peak มอีาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรอื ครงึวงกลมสงู 

ภายในอาคารมพีพิธิภัณฑห์ุน่ขผึงึมาดามทสุโซ ่(Madame Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทรีะลกึ

ฝาก รา้นขายของ Brand name เป็นแหลง่ชอปปิงทสีงูทสีดุในฮอ่งกง 

นมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพัีลสเ์บย ์สรา้งขนึในปี ค

นักทอ่งเทยีวจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศักดสิทิธจิากเจา้แม่กวนอมิเจา้แม่ทบัทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ 

โดยเฉพาะการขอลกูทเีชอืกนัวา่ถา้ใครมาขอก็มักสมหวงัทกุครังไป 

 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ คารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เทยีวบนิท ีCX703

ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(นงัรถรางพคีแทรม

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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Victoria Peak) ถา่ยรูปคูก่ับววิ 

ทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจดุชมววิทสีงูทสีดุ และสวยทสีดุของฮอ่งกงสมัผัสบรรยากาศสดชนื สามารถชมทศันยีภาพอัน

งดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ไดท้งัเกาะอยา่งชดัเจน  เป็นจดุชมววิ ชมไฟตกึสงูในฮอ่งกง ยอดเขาทสีงู 552 เมตรจาก

เป็นอาคารรูปชาม หรอื ครงึวงกลมสงู 7 ชนั 

หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทรีะลกึ

เป็นแหลง่ชอปปิงทสีงูทสีดุในฮอ่งกง ...จากนันนําทา่น

นมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพัีลสเ์บย ์สรา้งขนึในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมี

จา้แม่ทบัทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ 

 

703 

นงัรถรางพคีแทรม)–กรงุเทพฯ 
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21.45น.เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

12-14 พ.ค.,21-23 ก.ค.,22-24 ก.ย. 61ขากลบัไฟลท์CX613เวลา (17.55-20.00) 

08-10, 15-17 ม.ิย., 04-06, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26 ส.ค.,08-10,15-17 ก.ย. 61 

ขากลบัไฟลท์CX709 เวลา (22.25-00.15+1)    

06-08,07-09,13-15 ก.ค., 03-05 ส.ค. 13-15,20-22,21-23, ต.ค. 61ขากลบัไฟลท์CX617 เวลา (21.35-23.30) 

 

**หมายเหต ุ10-17 พฤษภาคม 61 กระเชา้นองปิงปิดปรบัปรงุ 8 วนั และ กลางเดอืนกนัยายน 61กระเชา้นองปิงปิดปรบัปรงุ 6 วนั 

 ทางเราจะเปลยีนเป็นขนึรถโคช้แทนคะ่** 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ  ทา่นละ 800 บาท /ทา่น/ทรปิ** 

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

**โปรแกรมการเดนิทางอาจมสีลบัรายการตามความเหมาะสม ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ ฤดกูาล และการจรจรเป็นสาํคญั** 

“ราคาทวัรสํ์าหรบัคนไทยเทา่นนั” 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 ฮอ่งกง ไหวพ้ระ สบาย สบาย 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

2 ทา่นทา่นละ 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่ 

2 ทา่นทา่นละ 

Join Land 

1 ทา่น 

ทา่นละ 

พกัเดยีวเพมิ 

ทา่นละ 

11-13 พฤษภาคม 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

12-14 พฤษภาคม 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

27-29 พฤษภาคม 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

08-10 มถินุายน 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

15-17 มถินุายน 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

22-24 มถิุนายน 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

06-08 กรกฎาคม 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

07-09 กรกฎาคม 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

13-15 กรกฎาคม 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

21-23 กรกฎาคม 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

03-05 สงิหาคม 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

04-06 สงิหาคม 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

11-13 สงิหาคม 2561 20,991 20,991 18,991 14,491 5,900 

17-19 สงิหาคม 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

18-20 สงิหาคม 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 
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24-26 สงิหาคม 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

08-10 กนัยายน 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

14-16 กนัยายน 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

15-17 กนัยายน 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

22-24 กนัยายน 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

28-30 กนัยายน 2561 16,991 16,991 14,991 11,491 4,900 

13-15 ตลุาคม 2561 21,991 21,991 19,991 14,491 5,900 

20-22 ตลุาคม 2561 20,991 20,991 18,991 14,491 5,900 

21-23 ตลุาคม 2561 20,991 20,991 18,991 14,491 5,900 

 

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกับการท่องเทยีวแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเก๊า จูไห ่เซนิเจนิ)

กําหนดใหม้กีารประชาสัมพันธส์นิคา้พนืเมอืงใหนั้กท่องเทยีวทัวไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, ผา้

ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีน

ใหก้ับนักท่องเทยีวทุกท่านทราบวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซอืหรอืไม่ซอืขนึอยู่กับ

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทังสนิ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนี

ทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงอืนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
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7. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง มฉิะนันทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทยีวเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตวัเครอืงบนิชนันักทอ่งเทยีว ( Economy Class) ทรีะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนัจํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายททีางสายการบนิกําหนด)คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

2. คา่นําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) และไมเ่กนิ 30 กก. (Nok Air) 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขับรถทชีํานาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

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

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

ประกนัเสรมิสําหรบัครอบคลุมเรอืงสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

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

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

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

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ(มนิบิาร,์ นําดมื, บหุร,ี เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกงสําหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาตติอ้งยนืวซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกงมคี่าธรรมเนียม แลว้แต่

อัตราของแตล่ะประเทศนันทจีะเดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกง 

4. คา่หอ้งพักเดยีวตามอัตรา 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกง ในกรณีเร่งดว่น 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาํหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 
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9. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและทปิพนกังานขบัรถ (800 บาท ตอ่ทา่น/ทรปิ) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 
10. คา่ภาษมีูลคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจีา่ย 3 % 

 

เงอืนไขการสํารองทนีงั 

กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท (ทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิ
มดัจําแลว้เทา่นนั) หากตอ้งยนืวซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยนืวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ (ใชเ้วลา
ขอวซีา่ไมตํ่ากวา่ 7 วนัทําการ)  

การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น
กําหนดเนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทพัีกและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย
อัตโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
4. สําหรับผูโ้ดยสารทไีม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซี่าให ้เมอืผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มัดจําทงัหมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้(10 ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางใน
คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการ
เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทไีม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตัวเครืองบนิค่าหอ้ง 
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณีทไีมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่บรกิารยนืวซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที
เกดิขนึจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 
ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 
9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนืองจากผูเ้ดนิทางท่านอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทไีม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 
 

ขอ้มูลการเดนิทาง 

เรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลอืนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง
ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทสีายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
กําหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการ     ออกตัว
เครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตวั REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน 

2. ทางบรษัิทไดส้ํารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครืองบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มัดจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ
และชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตัวเครืองบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที
เกดิขนึจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิ   กําหนด 
เชน่ ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้มีีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้นัีง 
Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

เรอืงโรงแรมทพีกั 
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1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี
หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิงึรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพัีก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที
ท่องเทยีวพรอ้มทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทังนีทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพัีก ยานพาหนะ,  อันเนืองจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 
วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน
ทเีกยีวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนืองจากเป็นสทิธิ
พเิศษทางการทูต) ซงึอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทยีวทังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง
บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ ทรัีบประกันในกรณีทผีูร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคน
เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนอืงมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 
ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพนืทมีกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิท
ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทงันีการขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี
เกยีรต ิซงึร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

 


