
 
 
 
 

VIP HONGKONG

โดยสายการบนิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIP HONGKONG 

3 วนั 2 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตสE์K (Business class)

เรมิเพยีง2
รายการทวัร ์
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(Business class) 

 24,900.- 
รายการทวัร+์ตวัเครอืงบน 



 
 
 
 
 
 

 
 

1. นมสัการองคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มชมววิทวิทศันน์งักระเชา้นองปิงคลสิตลั
2. ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิและองคเ์ทพเจา้องคอ์นืๆณหาดรพีลัสเ์บย์
3. ชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตา
4. อสิระชอ้ปปิงสนิคา้มากมายทOีUTLET MALL 
5. ลมิลองตมิซําตน้ตาํหรบัแสนอรอ่ยหา่นยา่งฮอ่งกงอาหารจนีสไตลก์วางตุง้
6. เครอืงบนิแอรบ์สัA380 มจีอขนาดใหญท่นีงัแบบ
7. พกัโรงแรม 4 ดาวยา่นชอ้ปปิง 
8. นงัOPEN TOP BUS ชมเมอืงยา่นถนนนาธาน

 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัท ี20-22  ก.ค. 2561 

วนัท ี26-28ก.ค. 2561 

วนัท ี28-30 ก.ค. 2561 

วนัท ี10-12 , 24-26 ส.ค. 2561 

วนัท ี07-09 ก.ย. 2561 

วนัท ี22-24 ก.ย. 2561 

วนัท ี13-15 ต.ค. 2561 

วนัท ี20-22ต.ค. 2561 

วนัท ี21-23ต.ค. 2561 

วนัท ี26-28ต.ค. 2561 

วนัท ี09-11 พ.ย. 2561 

วนัท ี08-10ธ.ค. 2561 

 

 
 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ 

1. 
กรงุเทพฯ– ฮอ่งกง– Symphony of Lights [
 

2. 
วัดหวังตา้เซยีน-สํานักนางช–ีวัดแชกงหมวิ
กระเชา้นองปิงครสิตลั-City Gate Outlet
Bus 

3. 
ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(นังรถรางพคีแทรม
ปิงถนนนาธาน-กรงุเทพฯ 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัท ี1: กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง-พระใหญล่นัเตา
 

  

นมสัการองคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มชมววิทวิทศันน์งักระเชา้นองปิงคลสิตลั 
ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิและองคเ์ทพเจา้องคอ์นืๆณหาดรพีลัสเ์บย ์
ชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตาSymphony of Lights 

OUTLET MALL และถนนนาธาน 
ตมิซําตน้ตาํหรบัแสนอรอ่ยหา่นยา่งฮอ่งกงอาหารจนีสไตลก์วางตุง้ 

มจีอขนาดใหญท่นีงัแบบBUSINESS CLASS  

ชมเมอืงยา่นถนนนาธาน , นงัรถรางพคีแทรม 

 เชา้ กลาง
วนั 

Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   
✈ X 

วัดแชกงหมวิ- พระใหญล่ันเตา+
City Gate Outlet- นังรถชมเมอืงOpen Top O O 

นังรถรางพคีแทรม)-หาดรพีัสเบย-์อสิระชอ้ป
O O 

พระใหญล่นัเตา+กระเชา้นองปิง+City Gate Outlet
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Symphony of Lights  

26,900.- 

27,900.- 

30,900.- 

25,900.- 

24,900.- 

25,900.- 

32,900.- 

30,900.- 

30,900.- 

26,900.- 

26,900.- 

32,900.- 

 

คาํ  

O 
PRUDENTIAL 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

X PRUDENTIAL 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

✈  

City Gate Outlet 



 
 
 
 
 
 

 
 

10.30 น. พรอ้มกันทที่าอากาศยานสุวรรณภูมบิรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน

Airline โดยมเีจา้หนา้ท ี... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น

14.00น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ 

*ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงเนอืงจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซงึระบบการจองทนัีงเป็นแบบสุม่ที

นังวา่งหากทา่นมคีวามประสงคท์จีะระบทุนัีงบนเครอืงหรอืเปลยีนทนัีงจะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิสามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้าก

ทา้ยรายการน*ี 

 

 

 

 

 

 

 

18.05น. เดนิทางถงึสนามบนิHongkong International Airport (

การตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้พรอ้มกนัณทางออก

ตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้จากนันนําท่านเดนิทางผ่านเสน้ทาง

ไฮเวยอ์นัทันสมยัผา่นสะพานแขวนซงิหมา่

มากกวา่ 2.2 กโิลเมตรซงึไดรั้บ

ไดช้มทวิทัศน์ของเกาะฮ่องกงนําท่านชมโชวย์งิแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสยีงสุดตระการตาตอบโตก้ันตาม

จังหวะเสยีงเพลงSymphony of Lights (

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ  ณ ภตัตาคาร

 เดนิทางเขา้สูท่พีัก Prudential Hotel , Kimberley Hotel 

 

  

พรอ้มกันทที่าอากาศยานสุวรรณภูมบิรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน 4 เคาน์เตอร์

คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น

ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ EmirateAirlineเทยีวบนิท ีEK384

ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงเนอืงจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซงึระบบการจองทนัีงเป็นแบบสุม่ที

นังวา่งหากทา่นมคีวามประสงคท์จีะระบทุนัีงบนเครอืงหรอืเปลยีนทนัีงจะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิสามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้าก

Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย

การตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้พรอ้มกนัณทางออกEXIT B สนามบนิตังอยูบ่นเกาะลันเตาฮอ่งกงเป็นดนิแดน

ตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้จากนันนําท่านเดนิทางผ่านเสน้ทาง

ไฮเวยอ์นัทันสมยัผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซงึเป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์มีคีวามยาว

กโิลเมตรซงึไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังระดับโลกนอรแ์มนฟอสเตอรร์ะหว่างทางท่านจะ

ไดช้มทวิทัศน์ของเกาะฮ่องกงนําท่านชมโชวย์งิแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสยีงสุดตระการตาตอบโตก้ันตาม

Symphony of Lights (โชวร์อบ 20.00 น.  ในกรณีเดนิทางมาทันเวลา

รบัประทานอาหารคาํ  ณ ภตัตาคาร 

Prudential Hotel , Kimberley Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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เคาน์เตอรT์ สายการบนิEmirate 

คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

384 

ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงเนอืงจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซงึระบบการจองทนัีงเป็นแบบสุม่ที

นังวา่งหากทา่นมคีวามประสงคท์จีะระบทุนัีงบนเครอืงหรอืเปลยีนทนัีงจะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิสามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้าก

เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)นําท่านผ่านพธิี

สนามบนิตังอยูบ่นเกาะลันเตาฮอ่งกงเป็นดนิแดน

ตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้จากนันนําท่านเดนิทางผ่านเสน้ทาง

ซงึเป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์มีคีวามยาว

การออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังระดับโลกนอรแ์มนฟอสเตอรร์ะหว่างทางท่านจะ

ไดช้มทวิทัศน์ของเกาะฮ่องกงนําท่านชมโชวย์งิแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสยีงสุดตระการตาตอบโตก้ันตาม

ในกรณีเดนิทางมาทันเวลา) 



 
 
 
 
 
 

 
 

วนัท ี2: 
วดัหวงัตา้เซยีน-สํานกันางชี

Gate Outlet- นงัรถชมเมอืง

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ ภตัตาคาร แบบตมิซํา

 
 

จากนันเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ

มีอายุกว่า 300 ปีตังอยู่ในเขต 

อนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคนหนงึเป็นทหารมชีอืวา่ท่านแชกง 

เหตกุารณ์จลาจลเกดิขนึในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะ

ประวัตไิว ้ทําใหค้นทวัไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชอืถอืว่าหากไดไ้ป

กราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ 

แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันนําโชคทตีังอยูใ่นวัดเพอืจะไดห้มนุเวยีนชวีติ

ของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน โชคลาภ ยศศักด ิและถา้หากคนทดีวงไมด่มีี

เคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสงิรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี

คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง

หนุ่มผูร้เิรมิในการศกึษาลัทธเิต๋าจนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาต่อมา 

ปัจจุบันถอืเป็นวัดของลัทธเิต๋าทมีคีนมากราบไหวม้ากทสีดุ 

โบราณทมีเีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม ภายในมสีวนทจัีดเลยีนแบบสวนในปักกงิและยัง

มคีวามแมน่ยําในเรอืงของการเสยีงเซยีมซอีกีดว้ย

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

  

สํานกันางช–ีวดัแชกงหมวิ- พระใหญล่นัเตา+กระเชา้นองปิงครสิตลั
นงัรถชมเมอืงOpen Top Bus 

เชา้ณ ภตัตาคาร แบบตมิซํา 

วดัแชกงหมวิเป็นวัดเกา่แกท่มีคีวามศักดสิทิธมิาก 

ปีตังอยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึนเพือเป็น

อนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคนหนงึเป็นทหารมชีอืวา่ท่านแชกง เนอืงจากมี

เหตกุารณ์จลาจลเกดิขนึในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะ

ประวัตไิว ้ทําใหค้นทวัไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชอืถอืว่าหากไดไ้ป

กราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ 

แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันนําโชคทตีังอยูใ่นวัดเพอืจะไดห้มนุเวยีนชวีติ

เราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน โชคลาภ ยศศักด ิและถา้หากคนทดีวงไมด่มีี

เคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสงิรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี

ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเท

มา ในทุกๆวันที 2 ของเดือนแรกตามปฏทินิจีนชาวฮ่องกงและนัก

ธรุกจิจะมาวัดนเีพอืถวายกังหันลมเพราะเชอืว่ากังหันจะชว่ยพัดพาสงิ

ชวัรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดเีขา้

มาแทน  จากนันนําทา่นนมสัการ วดัหวงัตา้เซยีน หรอื 

ซนิ สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1921 เพอือทุศิใหก้ับ 

หนุ่มผูร้เิรมิในการศกึษาลัทธเิต๋าจนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาต่อมา 

ปัจจุบันถอืเป็นวัดของลัทธเิต๋าทมีคีนมากราบไหวม้ากทสีดุ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนีสมัย

โบราณทมีเีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม ภายในมสีวนทจัีดเลยีนแบบสวนในปักกงิและยัง

มคีวามแมน่ยําในเรอืงของการเสยีงเซยีมซอีกีดว้ย 

...จากนันนําทา่นชม วดัชหีลนิ 

ฝ่ายลัทธมิหายานทใีหญท่สีดุในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียง

ใตส้รา้งขนึตังแต่ปี ค.ศ.1930 

สถาปัตยกรรมเป็นรปูแบบของราชวงศถ์ังของจนี ตัวอารามจะมี

มากมายหลายหลังซงึแต่ละหลังจะมอีงศพ์ระโพธสิัตวใ์หผู้ค้น

ไดก้ราบไหว.้ 

อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร - เมน ูหา่นยา่ง 
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กระเชา้นองปิงครสิตลั-City 

เราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน โชคลาภ ยศศักด ิและถา้หากคนทดีวงไมด่มีี

เคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสงิรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4ใบพัด 

ปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเท

ของเดือนแรกตามปฏทินิจีนชาวฮ่องกงและนัก

ธรุกจิจะมาวัดนเีพอืถวายกังหันลมเพราะเชอืว่ากังหันจะชว่ยพัดพาสงิ

ชวัรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดเีขา้

วดัหวงัตา้เซยีน หรอื วดัหวอ่งไท

เพอือทุศิใหก้ับ Wong Tai Sin เด็ก

หนุ่มผูร้เิรมิในการศกึษาลัทธเิต๋าจนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาต่อมา 

สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนีสมัย

โบราณทมีเีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม ภายในมสีวนทจัีดเลยีนแบบสวนในปักกงิและยัง

 สํานักนางชใีนพระพุทธศาสนา

ทสีดุในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียง

1930 แลว้เสร็จในปี ค.ศ.2000 โดย

สถาปัตยกรรมเป็นรปูแบบของราชวงศถ์ังของจนี ตัวอารามจะมี

มากมายหลายหลังซงึแต่ละหลังจะมอีงศพ์ระโพธสิัตวใ์หผู้ค้น



 
 
 
 
 
 

 
 

 ทา่นชมโรงงานทมีชีอืเสยีงในเรอืงการออกแบบเครอืงประดบัรา้น 

สู ่ศนูยห์ยกและสมนุไพร ชมวธิกีารเลอืกซอืหยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซอืสมนุไพรทไีดร้บัการ

การนัตีคุณภาพจากรฐับาลฮ่องกง

เดินทางสู่เกาะลนัเตาขนึกระเช้านองปิง

ประสบการณอ์ันน่าตนืเตน้ชมววิทวิทัศนห์มูเ่กาะทะเลจนีใต ้

และภเูขาสงูแบบ360องศาระยะทางกวา่

ใชเ้วลาประมาณ 25 นาทีจากนันนําท่านนมัสการพระ

โพธสิัตว์กวนอมิพระมัญชูศรีโพธสิัตว์และพระสมันตภัทร

โพธสิัตวณ์วัดโปหลนิซงึสรา้งขนึในปีค

วัดขนาดเล็กทมีพีระภกิษุสงฆเ์พยีง

1924 ไดเ้ปลยีนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทังมกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พมิขนึทําใหปั้จจุบันมพีระภกิษุ

เดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมากวัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารทเีนอื

ทรีะดับความสงู 22 เมตรสามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธปิระทับกลางแจง้องคใ์หญ่ทสีดุในโลกจาก

เกอืบทกุๆสว่นของเกาะจากกระถางธปูขนาดใหญท่ดีา้นลา่งไตข่นึบนัได

เหนือระดับนําทะเล 371 เมตรองคพ์ระสรา้งจากการเชอืมแผ่นสัมฤทธถิงึ

เมตรองคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบอืงลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ฐีานองคพ์ระมรีูปปันเทพธดิากําลังถวาย

เครอืงสกัการะแดพ่ระพทุธบนสวรรคต์ามความเชอืของนกิายมหายานจงึเป็นทมีาของชอืพระพุท

บนยอดเขานีเทยีนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรคภ์ายในใตอ้งค์พระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมายจากนัน

เทียวชมหมู่บา้นนองปิงทีจําลองชวีติความเป็นอยู่ของชาวจีนมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นนําชา

รา้นอาหารรา้ยขายของทรีะลกึจากนันอสิระใหท้า่นชอ้ปปิง

ครันตังแตN่IKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN 

นําทุกทา่นนงัรถ Open top Bus 

ไดส้ัมผัสบรรยากาศโดยรอบๆเมอืงและถ่ายรูปเ

นาท ี) 

คาํ รบัประทานอาหารคาํอสิระตามอธัยาศยั

 เดนิทางเขา้สูท่พีัก Prudential Hotel , Kimberley Hotel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ทา่นชมโรงงานทมีชีอืเสยีงในเรอืงการออกแบบเครอืงประดบัรา้น Jewelry Factory 

สู ่ศนูยห์ยกและสมนุไพร ชมวธิกีารเลอืกซอืหยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซอืสมนุไพรทไีดร้บัการ

การนัตีคุณภาพจากรฐับาลฮ่องกงจากนันนําท่าน

เกาะลนัเตาขนึกระเช้านองปิงเพือสัมผัส

ประสบการณอ์ันน่าตนืเตน้ชมววิทวิทัศนห์มูเ่กาะทะเลจนีใต ้

องศาระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมตรโดย

นาทีจากนันนําท่านนมัสการพระ

โพธสิัตว์กวนอมิพระมัญชูศรีโพธสิัตว์และพระสมันตภัทร

งสรา้งขนึในปีค.ศ. 1920 เดมิเป็น

วัดขนาดเล็กทมีพีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องคต์่อมาในปีค.ศ. 

ไดเ้ปลยีนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทังมกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พมิขนึทําใหปั้จจุบันมพีระภกิษุ

เดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมากวัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารทเีนอื

เมตรสามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธปิระทับกลางแจง้องคใ์หญ่ทสีดุในโลกจาก

เกอืบทกุๆสว่นของเกาะจากกระถางธปูขนาดใหญท่ดีา้นลา่งไตข่นึบนัได 268 ขนัสูฐ่านทอีงคพ์ระนังประทับอยู่

เมตรองคพ์ระสรา้งจากการเชอืมแผ่นสัมฤทธถิงึ 200 

เมตรองคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบอืงลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ฐีานองคพ์ระมรีูปปันเทพธดิากําลังถวาย

เครอืงสกัการะแดพ่ระพทุธบนสวรรคต์ามความเชอืของนกิายมหายานจงึเป็นทมีาของชอืพระพุท

บนยอดเขานีเทยีนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรคภ์ายในใตอ้งค์พระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมายจากนัน

เทียวชมหมู่บา้นนองปิงทีจําลองชวีติความเป็นอยู่ของชาวจีนมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นนําชา

รา้นอาหารรา้ยขายของทรีะลกึจากนันอสิระใหท้า่นชอ้ปปิงCITYGATE OUTLET

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

Open top Bus 2 ชนั open airเพอืชมเมอืงบนถนนนาธานจมิซาจุ่ยเลดมีาเก๊ต ท่านจะ

ไดส้ัมผัสบรรยากาศโดยรอบๆเมอืงและถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ กับ OPEN TOP BUS 

รบัประทานอาหารคาํอสิระตามอธัยาศยั 

Prudential Hotel , Kimberley Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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Jewelry Factory จากนนันําทา่น

สู ่ศนูยห์ยกและสมนุไพร ชมวธิกีารเลอืกซอืหยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซอืสมนุไพรทไีดร้บัการ

ไดเ้ปลยีนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทังมกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พมิขนึทําใหปั้จจุบันมพีระภกิษุ

เดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมากวัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารทเีนอืสัตวท์ุกชนดิวัดโปหลนิตังอยู่

เมตรสามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธปิระทับกลางแจง้องคใ์หญ่ทสีดุในโลกจาก

ขนัสูฐ่านทอีงคพ์ระนังประทับอยู่

200 แผ่นหนัก 250 ตันและสงู 34 

เมตรองคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบอืงลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ฐีานองคพ์ระมรีูปปันเทพธดิากําลังถวาย

เครอืงสกัการะแดพ่ระพทุธบนสวรรคต์ามความเชอืของนกิายมหายานจงึเป็นทมีาของชอืพระพุทธรูปเทยีนถาน

บนยอดเขานีเทยีนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรคภ์ายในใตอ้งค์พระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมายจากนัน

เทียวชมหมู่บา้นนองปิงทีจําลองชวีติความเป็นอยู่ของชาวจีนมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นนําชา

LETมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอือยา่งครบ

NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯฯ ....จากนันพเิศษสดุๆ 

เพอืชมเมอืงบนถนนนาธานจมิซาจุ่ยเลดมีาเก๊ต ท่านจะ

OPEN TOP BUS ใชเ้วลา (ประมาณ 30-45 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

วนัท ี3: 
ยอดเขาวคิตอเรยีพคี
นาธาน-กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้

 นําท่านชมววิทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกงบรเิวณยอดเขา

กับววิทวิทัศน์ของตกึสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมววิทสีูงทสีุดและสวยทสีุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชนื

สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนูไดท้งัเกาะอยา่งชดัเจนเป็นจดุชมววิรา้นอาหารและ

รา้นขายของทรีะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้งรา้นขายของฝากรา้นขายข

ทสีดุในฮอ่งกง ...จากนันนําท่านนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภณชายหาดรพัีลส์

เบยส์รา้งขนึในปีค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทยีวจํานวนมากเดนิทางมาสักการบชูาขอพรศักดสิทิธจิาก

เจา้แมก่วนอมิเจา้แมทั่บทมิและเท

ทกุครงัไป.. 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนันนําชมโรงงานจวิเวอรร์ซีงึเป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงทสีดุของฮอ่งกงในเรอืงการออกแบบเครอืงประดับทา่น
สามารถหาซอืไดใ้นราคาพเิศษ
ถนนนาธานตามอัธยาศัยเชน่ชอ้ปปิงที
ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้อาทเิชน่
Louis Vuitton, Choleฯลฯหา้งขายของเด็กเลน่

คาํ รบัประทานอาหารคาํอสิระตามอธัยาศยั
 

 

 

 

 

 

21.50 น.     เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

23.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

 
***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 
และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั

**หมายเหต ุกระเชา้นองปิงปิดปรบัปรุง 

ทางเราจะเปลยีนเป็นขนึรถโคช้แทนคะ่

  

ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(นงัรถรางพคีแทรม)-หาดรพีสัเบย์

รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบตมิซํา 

นําท่านชมววิทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกงบรเิวณยอดเขาThe Peak  หรอืวคิตอเรยีพคี

กับววิทวิทัศน์ของตกึสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมววิทสีูงทสีุดและสวยทสีุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชนื

สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนูไดท้งัเกาะอยา่งชดัเจนเป็นจดุชมววิรา้นอาหารและ

รา้นขายของทรีะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้งรา้นขายของฝากรา้นขายของBrand name 

จากนันนําท่านนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภณชายหาดรพัีลส์

ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทยีวจํานวนมากเดนิทางมาสักการบชูาขอพรศักดสิทิธจิาก

เจา้แมก่วนอมิเจา้แมทั่บทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภโดยเฉพาะการขอลกูทเีชอืกันว่าถา้ใครมาขอก็มักสมหวัง

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ หา่นยา่ง 

รซีงึเป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงทสีดุของฮอ่งกงในเรอืงการออกแบบเครอืงประดับทา่น
สามารถหาซอืไดใ้นราคาพเิศษ !! และนําท่านเลอืกซอืยาสมนุไพรจนีต่างๆอกีมากมายใหท้่านอสิระชอ้ปปิง
ถนนนาธานตามอัธยาศัยเชน่ชอ้ปปิงทOีcean Terminal และHarbour City กับสนิคา้แบรนดเ์น

รา้นคา้อาทเิชน่Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, 
ฯลฯหา้งขายของเด็กเลน่Toy r'usรา้นชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีที

รบัประทานอาหารคาํอสิระตามอธัยาศยั 

เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย Emirate Airlines เทยีวบนิทEีK385 

เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ
วสิยัตา่งๆทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 
 

หมายเหต ุกระเชา้นองปิงปิดปรบัปรุง กลางเดอืนกนัยายน 4วนั และพฤศจกิายน 

ทางเราจะเปลยีนเป็นขนึรถโคช้แทนคะ่** 
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หาดรพีสัเบย-์อสิระชอ้ปปิงถนน

หรอืวคิตอเรยีพคี (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่

กับววิทวิทัศน์ของตกึสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมววิทสีูงทสีุดและสวยทสีุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชนื

สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนูไดท้งัเกาะอยา่งชดัเจนเป็นจดุชมววิรา้นอาหารและ

Brand name เป็นแหล่งชอปปิงทสีูง

จากนันนําท่านนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภณชายหาดรพัีลส์

ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทยีวจํานวนมากเดนิทางมาสักการบชูาขอพรศักดสิทิธจิาก

พเจา้แหง่โชคลาภโดยเฉพาะการขอลกูทเีชอืกันว่าถา้ใครมาขอก็มักสมหวัง

รซีงึเป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงทสีดุของฮอ่งกงในเรอืงการออกแบบเครอืงประดับทา่น
และนําท่านเลอืกซอืยาสมนุไพรจนีต่างๆอกีมากมายใหท้่านอสิระชอ้ปปิง

กับสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังต่างๆ
Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, 

รา้นชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีทDีFS  Galleria 

เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 
จะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

วนั และพฤศจกิายน 6วนั2561  



 
 
 
 
 
 

 
 

ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง 
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงใหน้กัทอ่งเทยีวทวัไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ

ไหม, หยก ซงึจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทุกทา่นทราบวา่ รา้น
รฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 
ทงัสนิ  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่น

เป็นจํานวนเงนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงั

ทา่นละ 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร ์

 
 
 
 

โปรแกรม
3 วนั 2 คนืโดยสายการบนิเอมเิรตส์

 
อตัราคา่บรกิาร                                                                                     
 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่
พักหอ้งละ 

ทา่น
ทา่นละ

วันท ี: 10-12 สงิหาคม  2561 25,

วันท ี: 24-26 สงิหาคม  2561 25,

วันท ี: 07-09 กนัยายน 2561 24,900.

วันท ี: 22-24 กนัยายน 2561 25,900.

วันท ี: 13-15 ตลุาคม 2561 32,900.

วันท:ี 20-22ตลุาคม 2561 30,900.

วันท:ี 21-23ตลุาคม 2561 30,900.

วันท:ี 26-28ตลุาคม 2561 26,900.

วันท ี: 09-11 พฤศจกิายน 2561 26,900.

วันท:ี 08-10ธันวาคม 2561 32,900.

*** ราคาทารก 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํากวา่ 
การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา 6 หนา้
 

หมายเหต ุ: 

  

ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิเจนิ
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงใหน้กัทอ่งเทยีวทวัไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ

ซงึจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทุกทา่นทราบวา่ รา้น
รฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

คจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่น
เป็นจํานวนเงนิ 300 ฮอ่งกงดอลลา่ / คน / รา้น 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก ์

ทา่นละ 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร ์

โปรแกรม: VIP HONGKONG 
คนืโดยสายการบนิเอมเิรตสE์K (Business class)

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

,900 25,900 23,900 

,900 25,900 23,900 

24,900.- 24,900.- 22,900.- 

25,900.- 25,900.- 23,900 

32,900.- 32,900.- 30,900.- 

30,900.- 30,900.- 28,900.- 

30,900.- 30,900.- 28,900.- 

26,900.- 26,900.- 24,900.- 

26,900.- 26,900.- 24,900.- 

32,900.- 32,900.- 30,900.- 

ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 6,500 บาท / ทา่น 

กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํากวา่ 6 
หนา้ 
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ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิเจนิ)กําหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงใหน้กัทอ่งเทยีวทวัไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่

ซงึจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทุกทา่นทราบวา่ รา้น
รฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

คจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่น

และมคัคุเทศก ์

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร*์** 

EK (Business class) 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

8,500 11,600 

8,500 11,600 

8,500 11,600 

8,500 11,000 

10,500 15,600 

9,500 15,600 

9,500 15,600 

8,500 13,600 

8,500 13,600 

10,500 15,600 

ทา่น *** 

6 เดอืน หรอื 180 วนั ขนึไปกอ่น



 
 
 
 
 
 

 
 

1. สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก
บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพมิ 3,000 บาท/ทา่น
แนะนําการบนืวซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์ ทา่นละ
แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ท ั

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) 

อยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)  
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ 
 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 
 คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ  
 คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 
 นําหนักกระเป๋าเดนิทางทสีามารถโหลดไดท้า่นละ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในว

200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ
เพมิเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบยีประกันเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 
 - เบยีประกันเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทมีอีายมุากกวา่ 16 
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทมีอีายนุอ้ยกวา่ 
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%  

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครอืงดมืทสีังพเิศษ 

กําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว
ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถนิและพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทา
 คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา

 
เงอืนไขการจอง  

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีักและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด 

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด

4. สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ในการคนืคา่มัดจําทังหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่

กําหนดไว ้ (15ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆที

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง

ตอ่ไปแตท่งันทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรม

  

ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ําเนนิการยนืวซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์ ทา่นละ600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย
แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

Economy Class) ทรีะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ

ามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

นําหนักกระเป๋าเดนิทางทสีามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (นําหนัก 30 กโิลกรัม)  
คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

7 วัน] 
10 วัน]  
16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครอืงดมืทสีังพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,
คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหาย

และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง  600 บาท/ทา่น 
ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน

การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนอืงจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีักและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ

วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด  

วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด 

สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่

เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆที

จนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่งันทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรม 
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ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

ไมร่วมคา่วซีา่สําหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ําเนนิการยนืวซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 
ซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

,คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิ
คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหาย

บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

วันทา่นควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนอืงจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีักและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนทบีรษิทัฯ

เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆที

บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ



 
 
 
 
 
 

 
 

เนยีมในการมัดจําตัวในกรณีทไีมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสง

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

9. ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง

พนืเมอืงใหน้กัทอ่งเทยีวทวัไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาลคอืบวัหมิะ

โปรแกรมทวัรด์ว้ยเพราะมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทกุรา้นจาํเ

ชมซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดๆทงัสนิและถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล

จนีทกุเมอืงทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ

  

 

กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิ

อาท ิ กรณีออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ

ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกงมาเกา๊จไูหเ่ซนิเจนิ)กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้

พนืเมอืงใหน้กัทอ่งเทยีวทวัไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาลคอืบวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม

โปรแกรมทวัรด์ว้ยเพราะมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทกุรา้นจาํเ

ชมซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดๆทงัสนิและถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล

จนีทกุเมอืงทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ300 ฮอ่งกงดอลลา่ / คน 
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วนสทิธใินการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิ

อาท ิ กรณีออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใิน

เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ

กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้

ใยไผไ่หม, หยกซงึจาํเป็นตอ้งบรรจใุน

โปรแกรมทวัรด์ว้ยเพราะมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทกุรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะ

ชมซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดๆทงัสนิและถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล

 / รา้น 


