
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
สายการบนิคาเธ ่แปซฟิิค โหลดกระเป๋าได ้30 กโิลกรมั 

พกัโรงแรม 4 ดาว เมอืงฮอ่งกง 2 คนื 
พเิศษ !!! บรกิารอาหารรอ้นและเครื)องดื)มบนเครื)อง 

� สกัการะพระใหญพ่ระพทุธรปูนั�งปรางสมาธทิองสมัฤทธิ� หมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง 
� ชอ้ปปิ�ง CITY GATE OUTLET  ศนูยร์วมสนิคา้มากมาย 
� ขอโชค ขอลาภ แกปี้ชง ที)วดัเชกง หมวิ (วดักงัหนั) วดัศักดิ�สทิธิ�คูเ่มอืงฮอ่งกงกวา่ 300 ปี 
� ขอพรกบัฮวงชูปิง (หวอ่งไทส่นิ) ที�เลื�องลอืตามคํากลา่วที�วา่ “ทําใหค้วามปรารถนาทกุประการเป็นจรงิ

ตามที�ขอ”  
� ช็อปปิ�งสนิคา้แบรนดด์ังจากทั�วโลก ทั�งเสื�อผา้ นํ�าหอม กระเป๋า และอื�นๆ อกีมากมาย ที)ยา่นจิ)ม ซา่ จุย่ 
� Free Day 1 วนั ใหท้า่นไดม้เีวลาทอ่งเที�ยว ช็อปปิ�งไดต้ามอัธยาศัย 
� พเิศษ!!! ทานอาหารเเบบคนฮอ่งกง กบัเมนตู ิFมซํา 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดี)ยว เที)ยวบนิ 

15 – 17 มถินุายน 61 14,900.- 5,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

22 - 24 มถินุายน 61 14,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25 
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

29 มถินุายน – 01 กรกฎาคม 61 14,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

06 - 08 กรกฎาคม 61 15,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25 
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

13 - 15 กรกฎาคม 61 15,900.- 5,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

14 - 16 กรกฎาคม 61 15,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25 
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

20 - 22 กรกฎาคม 61 15,900.- 5,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

03 - 05 สงิหาคม 61 15,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

10 - 12 สงิหาคม 61 
วนัแมแ่หง่ชาต ิ

17,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

17 - 19 สงิหาคม 61 15,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

18 - 20 สงิหาคม 61 15,900.- 5,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

24 - 26 สงิหาคม 61 15,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

25 - 27 สงิหาคม 61 15,900.- 5,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

31 สงิหาคม – 02 กนัยายน 61 15,900.- 5,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

21 - 23 กนัยายน 61 14,900.- 5,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

06 - 08 ตลุาคม 61 17,900.- 5,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

12 – 14 ตลุาคม 61 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

18,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

13 - 15 ตลุาคม 61 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

18,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

19 - 21 ตลุาคม 61 16,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

20 - 22 ตลุาคม 61 17,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

26 - 28 ตลุาคม 61 16,900.- 5,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX703 HKGBKK 20.00-22.05 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ)นทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 
**คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทัวร*์* 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง̂จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน  9 ทา่นขึน̂ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิaในการ เลื)อนการเดนิทางหรอื เปลี)ยนแปลงราคา 

สําคญัมาก!!!กรณุาอา่นและทําความเขา้ใจ 
PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

ขนาดของรถบสัที)ใชใ้นการเดนิทาง จะจดัตามจํานวนของผูเ้ดนิทาง ท ัง̂นีจ̂ะคาํนงึถงึความ
สะดวกสบายของการเดนิทาง และผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**สําหรบัเที)ยวบนิ CX616 ** 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน̂ 4ประต ู6 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร ์M ของ
สายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
และบตัรขึ�นเครื�อง 

06.40 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยาน Check Lap Kok โดยเที)ยวบนิที) CX616 สายการบนิ Cathay Pacific 
 ** บรกิารอาหารรอ้นและเครื)องดื)มบนเครื)อง ** 
10.25 น. ถงึ สนามบนิ CHEAK LAP KOK 
 

**สําหรบัเที)ยวบนิ CX700 ** 
05.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน̂ 4ประต ู6 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร ์M ของ

สายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
และบตัรขึ�นเครื�อง 

08.15 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยาน Check Lap Kok โดยเที)ยวบนิที) CX700 สายการบนิ Cathay Pacific 
 ** บรกิารอาหารรอ้นและเครื)องดื)มบนเครื)อง ** 
12.10 น. ถงึสนามบนิ CHEAK LAP KOK 

  หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยนําทา่นนั�งรถโคช้ปรับอากาศขา้มสะพานชงิหมา่สูฝั่�งเกาลนูฮอ่งกง
ตั �งอยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีโดยอยูต่ดิกบัมณฑลกวา่งตง (กวางตุง้) 
นําทา่นเดนิทาง สูเ่กาะลนัเตา  ซึ�งถอืไดว้า่เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวอนัมเีอกลกัษณ์ระดับโลก ของฮอ่งกง นําทา่น
สมัผัสกบัประสบการณ์ที�น่าตื�นตาตื�นใจจาก กระเชา้ลอยฟ้านองปิง (Ngong Ping Skyrail 
360)  เสน้ทางการทอ่งเที�ยวบนรถกระเชา้เคเบลิที�สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามไดแ้บบพาโนรามคิ เชื�อม
จากใจกลางเมอืงตงุชงุถงึหมูบ่า้นนองปิง บนเกาะลันเตา ระยะทางกวา่ 5.7 ก.ม. จากรถกระเชา้ทา่นจะไดช้ม
ทัศนยีภาพอนังดงามของสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงทวิทศันเ์หนอืทอ้งทะเลของทะเลจนีใต ้ทวิทัศนข์องเนนิ
เขาอนัเขยีวขจ ีลําธาร นํ�าตกและป่าอนัเขยีวชอุม่ของอทุยานลันเตาเหนอื เมื�อกระเชา้ไปถงึสดุทางทา่นจะได ้
สกัการะพระใหญเ่กาะลันเตาซึ�งเป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิ�กลางแจง้ที�ใหญท่ี�สดุในโลก องคพ์ระทําขึ�นจาก
การเชื�อมแผน่ทองสมัฤทธิ� กวา่ 200 แผน่ เขา้ดว้ยกนั นํ�าหนักรวม 250 ตัน และสงู34เมตร หันพระพักตไ์ป
ทางดา้นทะเลจนีใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายงัหบุเขาและโขดหนิเบื�องลา่งซึ�งเป็นพระพทุธรปูนั�ง ทําจากทอง
สมัฤทธิ�กลางแจง้ที�ใหญท่ี�สดุ  

เที)ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (1) 

 จากนั�นใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ�งที�หา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปปิ�งสนิคา้ตามอธัยาศัยพบกบั
OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมายเชน่COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรอืวา่จะ
เป็นBURBERRY รวมทั �งรองเทา้กฬีามากมายหลายยี�หอ้และชั �นใตด้นิจะมSีUPERMARKET ขนาดใหญใ่หท้า่น
ไดจั้บจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ 

ราคาอื)นๆ 
1. ทารก INFANT (อายตุํ)ากวา่ 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 
2. จอยแลนด ์ไมใ่ชต้ ัFวเครื)องบนิราคา 9,900 บาท 
3. ราคาขา้งตน้สําหรบัพาสปอรท์ไทยเทา่น ัน̂ สําหรบัพาสปอรท์ตา่งชาต ิกรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที) 

วนัที) 1 กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – หมบูา้นนองปิง – อสิระชอ้ปป̂ิง City Gate Outlet          ( - / กลางวนั / - ) 



 **อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศรยั 
พกัที) Hotel Ease ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 

วนัที) 2 
วดัแชกงหมวิ – วดัหวอ่งไตส๋นิ – โรงงานจวิเวอรี) – รา้นหยก – ชอ้ปป̂ิงจมิซาจุย่และโอเชี)ยน
เทอรม์นิอล                                                                                           (เชา้ / กลางวนั / - ) 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติ)มซํา ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนั�นนําทา่นสู ่วดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั)  เมื�อ 300 กวา่ปีที�แลว้เดมิที�วดันี�เป็นวดัเล็กๆเป็นวัดที�
เกา่แกแ่ละอนุรักษ์โบราณสถานซึ�งอยูท่างดา้นหลังของเรอืนใหมว่ดั เรอืนใหมส่รา้งเสร็จในปี 1993 บน
เนื�อที� 50,000 ตารางฟตุดา้นในมรีปูปั�นสงูใหญข่องทา่นแชกงซึ�งเป็นเทพประจําวดัแหง่นี�ซ ึ�งทาง
ดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหารแบบโบราณและมกีงัหันอยูห่ลายตวัมกีลองดา้นละตวั ประชาชนที�เขา้วดัแช
กงจะตอ้งหมนุกงัหันหรอืที�เรยีกวา่กงัหันนําโชคเพื�อหมนุแตส่ ิ�งดีๆ เขา้มาในชวีติและปัดเป่าสิ�งที�ไมด่ี
ออกไป โดยความหมายของใบพัดทั �งสี�ดังนี� 
ใบที� 1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
ใบที� 2. สขุภาพแข็งแรงอายยุนื 
ใบที� 3. โชคลาภเงนิทองไหลมาเทมา 
ใบที� 4. คดิหวังสิ�งใดก็สมความปรารถนาทกุประการ  
และกอ่นที�ทา่นจะออกจากวดัอยา่ลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสนั�นเพื�อความเป็นสริมิงคล หลังจากนั�น
นําทา่นไหวพ้ระขอพรตอ่ ณ วดัหวงัตา้เซยีน  เป็นวัดที�มอีายกุวา่ครึ�งศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารที�พัก
อาศัยของการเคหะ วัดแหง่นี�ข ึ�นชื�อดา้นอทิธฤิทธิ�ในการ ดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ จงึไดรั้บการนับถอืเป็น
พเิศษจากบรรดาคนป่วย จากนั�นนําทา่นสู ่โรงงานจวิเวอรี)  ที�โดง่ดังที�สดุบนเกาะฮอ่งกง ที�ไดแ้รง
บนัดาลใจนํากงัหันมาพลกิแพลงเป็นจี�ลอ้มเพชร โดยเชญิซนิแสชื�อดังมาจัดวางตําแหน่งของเพชรแต่
ละเม็ดซึ�งถอืเป็นเครื�องรางตามหลักฮวงจุย้ ซึ�งจําลองเลยีนแบบมาจาก “แซก้ง๋เมีhยว” กงัหันใหญ ่4 
ใบพัดที�ชาวฮอ่งกงเลื�อมใสศรัทธาที� “วัดเชอกงุ” ซึ�งเป็นวัดที�ดังมากและมตํีานานความเชื�อมายาวนาน
วา่คนที�มเีคราะหเ์มื�อจับใบพัดของกงัหันหมนุไปโดยรอบแลว้จะทําใหช้วีติหมนุเวยีนไปในทางที�ดแีละ
สามารถพัดเอาสิ�งชั�วรา้ยตา่งๆออกไปได ้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

นําทา่น ชมรา้นหยก สนิคา้ขึ�นชื�ออกีอยา่งของจนี แผน่ดนิใหญ ่ที�ไมว่า่ทา่นจะเดนิทางไปเมอืงไหน
ของประเทศจนี ทา่นจะไดเ้ขา้ชมรา้นหยก ทา่นสามารถเลอืกซื�อหยกที�มกีารดดัแปลงเป็นเครื�องบชูา
ตา่งๆ ทั �งปีi เซีiยะ, กําไลหยก, จี�หยก และอื�นๆ อกีมากมาย หลังจากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นจมิซาจุย่
และโอเซี)ยนเทอรม์นิอล ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ�งเลอืกซื�อสนิคา้ฝากคนที�ทา่นรักทางบา้น สนุกสนานกบั
การเลอืกสนิคา้ราคาพเิศษอาทเิชน่เสื�อผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เข็ดขดั,นํ�าหอมสนิคา้แบรนดช์ื�อดังตา่งๆ ทั �ง 

Bvlgari, BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, miu miu, ST.MICHEL, TOY R’US , 
BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG, ESPRIT, G2000 

**อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที) Hotel Ease ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 

 

 



 

วนัที) 3 อสิระทอ่งเที)ยว ช็อปป̂ิงตามอธัยาศยั – กรงุเทพ                                           (เชา้ / - / - ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 ใหท้า่นอสิระทอ่งเที�ยว หรอื ชอ็ปปิ�งตามอธัยาศัย  
หมายเหต:ุ Check Out ไมเ่กนิ 12.00 น. นํากระเป๋า สมัภาระลงมาฝากไวท้ี) Looby ของ
โรงแรม รถจะมารบัลกูคา้ที)โรงแรม ประมาณ 17.00 น. เพื)อนําลกูคา้เดนิทางไปสูส่นามบนิ 

 
 แหลง่ทอ่งเที)ยวแนะนํา: 

ยา่นมงกก๊  
 
ยา่นมงกก๊ เป็นอกียา่นที�มคีวามคกึคกัมาก ๆ เพราะเป็น
แหลง่ชอ้ปปิ�งที�ดทีี�สดุอนัดบัตน้ ๆ ของฮอ่งกง มทีั �งตรอกซอย
ที�ขายสนิคา้แบรนดเ์นม เสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชั�น ราคา
ไมแ่พง รวมไปถงึรา้นขายของฝากของที�ระลกึหลากหลาย
แบบ ถา้อยากชอ้ปปิ�งสนิคา้แฟชั�น ราคาเบา ๆ แนะนําใหไ้ป 
Ladies Market ซึ�งมลีักษณะคลา้ยกบัตลาดนัดกลางคนืใน
บา้นเรานั�นเอง  
 
ยา่นจมิซาจุย่  
 
ขาชอ้ปทั �งหลาย ถา้ไมไ่ดม้าชอ้ปปิ�งในยา่นนี�จะถอืวา่พลาด
มาก โดยเฉพาะใครที�ชอบสนิคา้แบรนดเ์นม ในยา่นนี�มี
หลากหลายแบรนดด์ังระดบัโลกใหเ้ดนิเลอืกซื�อสนิคา้กนั
อยา่งจใุจ และมกัจะมกีจิกรรมจัดลดราคาอยูบ่อ่ยครั �ง บอกเลย
วา่ขาชอ้ปตอ้งไป 
 
 Sky 100   
 
อกีหนึ�งประสบการณ์ที�อยากใหค้ณุไดส้มัผัสในฮอ่งกง กบัการ
ชมอา่ววคิตอเรยีและตกึสงูระฟ้ามากมายในฮอ่งกงจากจดุชม
ววิบนตกึ Sky 100 ซึ�งเป็นตกึที�สงูที�สดุในฮอ่งกง มคีวามสงู
ราว ๆ 393 เมตร โดยที�จดุชมววิดา้นบนนั�นสามารถมองเห็นววิ
ทวิทศันไ์ดก้วา้งไกลแบบ 360 องศา ไมว่า่จะมาเที�ยวชมเวลา
ไหน กป็ระทับใจไมแ่พก้นั ดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิได ้
ที� sky100.com.hk 
 
เดอะพคี  
 
เดอะพคี หรอืวคิตอเรยี พคี เป็นจดุชมววิของเกาะฮอ่งกงที�มี
ทัศนยีภาพที�สวยงามมาก ๆ นักทอ่งเที�ยว  จะไดเ้ห็นอา่ว
วคิตอเรยี และตกึสงูระฟ้า ทั �งจากทางเกาะฮอ่งกง และเกาะ
เกาลนู ยิ�งถา้ไปเที�ยวชมในชว่งเย็นก็จะยิ�งสวยงาม เพราะ
อาคารตา่ง ๆ จะเปิดไฟตระการตาสวยงามมาก ๆ การขึ�นไปยงั
เดอะพคี มทีั �งแบบนั�งรถบสัและนั�งพคีแทรม หรอืรถรางไฟฟ้า
ขึ�นไป และบรเิวณจดุชมววิกจ็ะมทีั �งที�เขา้ชมฟรแีละเสยีเงนิ ดู
รายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� thepeak.com.hk 
 
ชงิชา้สวรรคย์กัษ ์(The Hongkong observation 
Wheel)  
 
การนั�งชงิชา้สวรรคย์กัษ์ที�ฮอ่งกงกเ็ป็นอกีประสบการณ์ที�น่า
ลิ�มลองเมื�อไปเที�ยวฮอ่งกง ชงิชา้สวรรคย์กัษ์  นี�มคีวามสงูมาก
ถงึ 60 เมตร แตล่ะกระเชา้จะบรรจคุนได ้8 คน และหากใคร
อยากเซอรไ์พรสแ์ฟน กม็กีระเชา้พเิศษไวรั้บรอง ซึ�งมกีารจัด
โต๊ะดนิเนอรส์ดุหรหูรา พรอ้มทั �งอาหารและเครื�องดื�มสดุพรี
เมยีม เปิดใหเ้ขา้ชมทกุวัน คา่ตัhวขึ�นกระเชา้สําหรับคนทั�วไปจะอยูท่ี�คนละ 100 ดอลลารฮ์อ่งกง ดู



รายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� hkow.hk 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**สําหรบัเที)ยวบนิ CX617 ** 
17.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ CHEAK LAP KOK ***กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมาย*** 
21.35 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเที)ยวบนิที) CX617 
 **บรกิารอาหารรอ้นและเครื�องดื�มบนเครื�อง** 
23.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพ 
 

**สําหรบัเที)ยวบนิ CX709** 
17.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ CHEAK LAP KOK ***กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมาย*** 
22.25 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเที)ยวบนิที) CX709 
 **บรกิารอาหารรอ้นและเครื�องดื�มบนเครื�อง** 
00.15+1 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพ 
 
 
 

 

 

 

 

 
อตัราคา่บรกิารนีร̂วม 
� คา่ตัhวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้คา่ภาษีสนามบนิ 

ภาษีนํ�ามนั 
� คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยวหรอืระดับเดยีวกนั **เนื)องจากหอ้งพกั

โรงแรมในฮอ่งกงจะมขีนาดเล็ก หอ้งพกัสําหรบั 3 ทา่น ขนาดของหอ้งจะเทา่กนักบัหอ้งพกั 1 ทา่น หรอื 2 
ทา่น พืน̂ที)ใชส้อยก็อาจจะไมเ่พยีงพอ ฉะน ัน̂หากลกูคา้ตอ้งการพกัดว้ยกนั 3 ทา่น กรณุายอมรบัขนาด
หอ้งพกัของโรงแรมในฮอ่งกง เพื)อไมใ่หเ้กดิปญัหาที)หนา้ 

� **ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ 
TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

� คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
� เจา้หนา้ที�บรษัิทฯ ที�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
� คา่นํ�าหนักสมัภาระรวมในตัhวเครื�องบนิ ไมเ่กนิ 30 กโิล / ทา่น 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจิ�น) กําหนดให ้
มกีารประชาสมัพันธส์นิคา้พื�นเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวทั�วไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, 
ใยไผไ่หม, หยก ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ 
รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื�อหรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 
ทั �งสิ�น  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจากทา่น
เป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 
 

HONG KONG SUMMER SALE 2018  ลดมากถงึ 70 – 80% 

เริ)มต ั)งแต ่วนัที) 1 ม.ิย. – 31 ส.ค. 2561 โดยชว่งดงักลา่วรา้นคา้ตา่งๆ ในฮอ่งกง ไมว่า่
จะเป็นตามหา้งสรรพสนิคา้ หรอื Shop ตา่งๆ จะเร ิ)มจดัโปรโมช ั)นลดราคาสนิคา้ ในชว่ง
ฤดรูอ้น บางรา้นจดัโปรโมช ั)นลดมากถงึ 80% ใหท้า่นไดเ้ดนิเลอืกซือ̂สนิคา้ตามใจชอบ 
ท ัง̂นีร̂า้นคา้อาจจะจดัโปรโมช ั)นลดสนิคา้แตกตา่งกนั ท ัง̂วนัเวลา และราคาสนิคา้ หาก
ทา่นเห็นแลว้สนิคา้โดนตา ราคาโดนใจ ก็เลอืกซือ̂กนัไดเ้ลย 

หา้งสรรพสนิคา้ ที)เป็นที)นยิม ในชว่ง Summer Sale แนะนําดงันี ̂
Citygate Outlets, Langham Place, Wonderful Worlds of Whampoa, Harbour City, Cityplaza, 
Festival Walk, Times Square, IFC Mall, Pacific Place, Landmark, K11 
 
ปล. อยา่ลมืเชค็อตัราแลกเปลี�ยนของแตล่ะวัน เพราะหากใชบ้ตัรเครดติ คา่เงนิจะคดิตามวันนั�นๆ ที�เรา
รดูบตัร ซึ�งอตัราแลกเปลี�ยนของแตล่ะธนาคารไมเ่ทา่กนั เชค็กอ่นสกันดิ จะไดไ้มนํ่�าตาตกทหีลังน๊า 
 



� คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ̂มร่วม 

× คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดี�ยว สําหรับลกูคา้ตา่งชาต ิ
× คา่ระวางกระเป๋านํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด **เกนิจาก 30 กโิลกรัม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที�ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิ�มและภาษีหกั ณ ที�จา่ยของแตล่ะประเทศ 
× ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท / ทา่น / ทรปิ (หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 
เงื)อนไขการชําระเงนิ 
� ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
� ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงื)อนไขการยกเลกิ 
� ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอขอสงวนสทิธิ�ในการยดึเงนิมดัจํา 
� ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ั �งหมด 
� กรณีกรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา

ที�นั�งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CharterFlight และโรงแรมที�พักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิ�ไมค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

� เมื�อออกตัhวแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัFวได ้เนื�องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

� สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้ เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ
การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุวใ้น
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
    **สําคัญ!! บรษัิทฯ ทําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิ
กฎหมายและในขั �นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งไทยและฮอ่งกง เซนิเจิ�น จไูห ่ขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของ
เจา้หนา้ที�เทา่นั�น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์ม่
สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ั �งสิ�น** 

 
เงื)อนไขอื)นๆ  
� สําหรับผูโ้ดยสาร ที�ไมไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรื�องเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 
� ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัhวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯเพื�อเชค็วา่กรุ๊ปมกีาร คอนเฟรมิ

เดนิทางกอ่นทกุครั �ง มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 
� ราคาทัวรใ์ชต้ัhวเครื�องบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางที�ระบเุทา่นั�น 
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 คนขึ�นไป 
� ในกรณีที�สายการบนิประการปรับขึ�นภาษีนํ�ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเกบ็คา่ภาษีนํ�ามนัเพิ�มตามความ

เป็นจรงิ 
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผู ้
เดนิทางเป็นหลัก 

� บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอนั
เนื�องมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

� กรณีที�สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ ที�ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น 

� กรณีที�ทา่นสละสทิธิ�ในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานที�ใดๆ กต็ามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 



� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที�ระบไุว ้ 
เนื�องจากการครอบครองสิ�งผดิกฎหมาย สิ�งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

� กรณีที�ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

� เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย
การบนิ และราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกลุฮอ่งกง 


