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สายการบนิคาเธ ่แปซฟิิค โหลดกระเป๋าได ้30 กโิลกรมั 

พกัโรงแรม 4 ดาว เมอืงฮอ่งกง 2 คนื 

 

 

 สกัการะพระใหญน่องปิง1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธข์องฮอ่งกง ทีถ่า้ไมไ่ดไ้ป ถอืวา่พลาด 
 น ัง่กระเชา้นองปิงชมววิได ้360 องศา ทา่นจะมองเห็นทัศนยีภาพโดยรอบของเกาะลันเตา  
 ช็อปป้ิงตลาดเลดี ้มารเ์ก็ต ศนูยร์วมรองเทา้ และของทีร่ะลกึมากมาย 
 ชมววิของเมอืงฮอ่งกงและ น ัง่รถรางพคีแทรม ขึน้สูย่อดเขาวคิตอเรยี 
 ขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธิท์ ีห่าดรพีลั เบยใ์ครทีอ่ยากขอลกู ขอคูรั่ก ตอ้งไมพ่ลาดทีน่ีเ้ลย 
 สนุกสดุเหวีย่งกบัเครือ่งเลน่พาดโพน และกจิกรรมสนุกมากมายที ่สวนสนกุโอเชีย่นปารค์ 
 ขอโชค ขอลาภ แกปี้ชงทีว่ดัเชกง หมวิ (วดักงัหนั)วดัศกัดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงฮอ่งกงกวา่ 300 ปี 
 ขอพรกบัฮวงชูปิง (หวอ่งไทส่นิ) ทีเ่ลือ่งลอืตามคํากลา่วทีว่า่ “ทําใหค้วามปรารถนาทกุประการเป็นจรงิตามที่

ขอ”  
 ชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังจากทั่วโลก ทัง้เสือ้ผา้ น้ําหอม กระเป๋า และอืน่ๆ อกีมากมายทีย่า่นจิม่ ซา่ จุย่ 
 พเิศษ!!! ทานอาหารเเบบคนฮอ่งกง กบัเมนตู ิม่ซํา 

สายการบนิคาเธ ่แปซฟิิค (CX) 

ขาไป CX700 BKK - HKG 08.15 – 12.15น. 

ขากลบั CX703 HKG - BKK 19.50 – 21.45 น. 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง– กระเชา้นองปิง – สกัการะพระใหญโ่ป๋หลนิ –อสิระชอ้ปป้ิง Ladies Market 

 

05.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4ประต ู6 ทา่อากาศยานสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร ์Mของ
สายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และบตัรขึน้เครือ่ง 

08.15 น. ออกเดนิทางสูท่่าอากาศยาน Check Lap Kokโดยเทีย่วบนิที ่CX700 สายการบนิ Cathay Pacific
 ** บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

12.15 น. ถงึสนามบนิ CHEAK LAP KOK หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยนําท่านน่ังรถโคช้ปรับอากาศ
เดนิทาง สูส่ถานตีงุชงุ นําทา่นสมัผัสกบัประสบการณ์ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจจาก กระเชา้ลอยฟ้านองปิง (Ngong 
Ping Skyrail 360) เสน้ทางการทอ่งเทีย่วบนรถกระเชา้เคเบลิทีส่ามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามไดแ้บบพา
โนรามคิ เชือ่มจากใจกลางเมอืงตงุชงุถงึหมูบ่า้นนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. จากรถกระเชา้
ท่านจะไดช้มทัศนียภาพอันงดงามของสนามบนินานาชาตฮิ่องกงทวิทัศน์เหนือทอ้งทะเลของทะเลจีนใต ้
ทวิทัศน์ของเนนิเขาอันเขยีวขจ ีลําธาร น้ําตกและป่าอันเขยีวชอุม่ของอทุยานลันเตาเหนือ เมือ่กระเชา้ไปถงึ
สดุทางทา่นจะไดส้กัการะพระใหญเ่กาะลนัเตาซึง่เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิก์ลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 
องคพ์ระทําขึน้จากการเชือ่มแผน่ทองสมัฤทธิ ์กวา่ 200 แผน่ เขา้ดว้ยกัน น้ําหนักรวม 250 ตัน และสงู34เมตร 
หันพระพักตไ์ปทางดา้นทะเลจนีใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายังหุบเขาและโขดหนิเบือ้งล่างซึง่เป็นพระพุทธรูป
น่ัง ทําจากทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุ  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนั้นนําท่านเลือกซือ้สนิคา้ตลาดกลางแจง้ที่มีชือ่เสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง เลดีส้ ์มารเ์ก็ตเป็น
จุดหมายทีต่อ้งไปเยอืนสําหรับคนรักแฟชั่นทีโ่ปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋า, เครือ่งประดับ, ของเล่น, 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอาย ุตํา่กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่1– 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

13 – 15 เม.ย. 61 **วนัสงกรานต ์ 26,900.- 26,900.- 5,500.- 

ราคาอืน่ๆ 

1. ทารกINFANT (อายตุํา่กวา่ 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิราคา 19,900 บาท 

3. ราคาขา้งตน้สําหรบัพาสปอรท์ไทยเทา่น ัน้ สําหรบัพาสปอรท์ตา่งชาต ิกรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่

สอบถามคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่ง 

**ราคาทัวรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 120 เหรยีญ /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

**คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทัวร*์* 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!!กรณุาอา่นและท าความเขา้ใจ 

PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
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เครื่องสําอาง และของแต่งบา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยต่างๆ ที่ตัง้กระจุกรวมตัวกันจนเกดิเป็นตลาดที่มี
บรรยากาศสนุกสนานนี ้ตัง้อยูบ่นถนนตงุชอยในมงกก๊ เปิดตัง้แตเ่ทีย่งไปจนถงึ 23.30 น.  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 

พกัที ่Regal River Side Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 

วนัที ่2 อาหารเชา้ติม่ซํา–รถรางขึน้พคีแทรม – หาดรพีลสัเบย ์– สวนสนกุโอเชยีน ปารค์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซํา ณ ภตัตาคาร (3) 

นําท่านสัมผัสประสบการณ์ทีไ่ม่ควรพลาดในการมาเทีย่วฮ่องกงน ัง่รถรางพคีแทรม (รวมรถราง 1 
เทีย่ว) สูจุ่ดชมววิบนยอดเขาเดอะพคี รถรางจะเคลือ่นผ่านววิทวิทัศน์ในมมุสวยงามและหาชมทีไ่หน
ไมไ่ดแ้ลว้ไมว่า่จะเป็นววิของตกึสงูระฟ้าของเกาะฮอ่งกงหรอืทัศนียภาพอันแปลกตาของอา่ยวคิตอเรยี
และเกาลนูพคีแทรมเป็นพาหนะเกา่แกท่ีส่ดุของฮอ่งกงเปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ค.ศ.1888 ถอืวา่เป็นแหง่
แรกในเอเชยีเดมิเป็นรถรางทีใ่ชพ้ลังงานไอน้ําในการขบัเคลือ่นแตใ่นปีค.ศ. 1926 ก็ไดถ้กูเปลีย่นมาเป็น
ระบบเกยีรไ์ฟฟ้าและเปลีย่นเป็นการควบคุมดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอรซ์ ึง่เป็นระบบใหมล่่าสุดจาก
ประเทศสวติเซอรแ์ลนดใ์นปีค.ศ.1989 จากนัน้นําทา่นชมหาดทรายREPULSE BAYหาดทรายรปูจนัทร์
เสีย้วแหง่นีส้วยทสีดุแหง่หนึง่และยงัใชเ้ป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูปัน้ของเจา้แม่
กวนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ซึง่ทําหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยทีท่อด
ยาวลงสู่ชายหาดนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคลพลาด
ไมไ่ดท้า่นใดทีอ่ยากขอลกู ขอคูรั่ก สามารถขอได ้ณ วัดแหง่นีเ้ลย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

นําทา่นตะลยุเครือ่งเลน่ที ่สวนสนกุโอเชีย่นปารค์ – Ocean Park สวนสนุกกลางแจง้ขนาดใหญท่ีส่ดุใน
ฮอ่งกง รวมเครือ่งเลน่เอาไวม้ากมาย นอกจากเครือ่งเลน่แลว้ก็ยงัมกีารแสดงโชวข์องสตัวแ์สนรู ้และสวนสตัว์
อยูภ่ายในโอเชีย่นปารค์ดว้ย อกีหนึง่ไฮไลทย์อดนยิมกค็อืการน่ัง Cable Car ขึน้ไปชมววิทีย่อดเขา ระหวา่งน่ัง
ก็จะมองเห็นววิเครือ่งเลน่ตา่งๆพรอ้มกบัทอ้งทะเลและภเูขา โดยทา่นสามารถเลอืกโซนเครือ่งเลน่ไดต้ามใจ
เลย 

Shark Mystique 
ขอเชญิทา่นพบกบัสิง่มชีวีติทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลน้ําลกึ เชน่ฉลามนับรอ้ยตวัพรอ้มดว้ย ซอวฟิ์ชซึง่มจีงอยปาก
คลา้ยใบเลือ่ย และซบีรา้ ชารค์ ทีม่จีดุบนลําตัวคลา้ยเสอืดาว ทา่นสามาถเฝ้าดสู ิง่มชีวีติใตท้ะเลเหลา่นีว้า่ย
วนรอบตวัทา่น 360 องศา 

Polar Adventure  
การผจญภยัในขัว้โลกเป็นกจิกรรมทีน่่าสนใจของโอเชีย่นปารค์ คณุจะไดสํ้ารวจขัว้โลกเหนอืและขัว้โลกใต ้
ตัง้แตค่วามสนุกรืน่เรงิของการน่ังแครเ่ลือ่นหมิะ ไปจนถงึความมหศัจรรยท์ีไ่ดพ้บกบัคงิเพนกวนิแบบใกลช้ดิ 
นอกจากนี ้คณุยงัจะไดเ้ห็นสงิโตทะเลแปซฟิิกเขึย้วยาว แมวน้ําจดุ จิง้จอกอารก์ตกิ นกฮกูหมิะ และสตัวพ์เิศษ
อืน่ๆ อกีมากมาย และเมือ่คณุรูส้กึหวิ รา้นอาหารทักซโิดสม์บีรกิารอาหารวา่ง พรอ้มชมววิของเพนกวนิกวา่ 70 
ตัวเลน่หยอกลอ้กนัอยา่งสนุกสนานบนพืน้น้ําแข็ง 

Thrill Mountain 
ในโซนนี ้นักทอ่งเทีย่วสามารถหอ้ยตัวเหนอืหนา้ผาอยูบ่นรถไฟเหาะทีไ่มม่พีืน้ สรา้งความหวาดเสยีวจนขนหัว
ลกุสมเครือ่งเลน่อยา่ง Hair Raiser หรอืจะตลีังกากลับหวัในขณะทีก่วัดแกวง่อยูบ่น The Flash ทะยานไปกบั 
The Aviator เพือ่สมัผัสความรูส้กึของการโบยบนิ กอ่นทีจ่ะมากระเดง้กระดอนไปมาบนรถบั๊มพม์หาสนุก และ
อยา่ออกจากจากโซนนีถ้า้ยงัไมไ่ดล้องน่ัง Rev Rooster ขบวนรถความเร็วสงูทีเ่ป่ียมไปดว้ยพลังเต็มขดีพกิดั 

Aqua City 
ในพืน้ทีข่องพืน้ทีจั่ดแสดงในธมีทอ้งทะเลระดับโลก ทา่นสามารถพบกบัชส์ดุอลังการทีผ่สมผสานระหวา่งจอ
มา่นน้ํา 360 องศาและระบบ มลัตเิซน็เซอรเ์ริม่ดว้ยการสํารวจในสว่นพืน้ทีข่อง แกรนด ์อาควาเรีย่ม ชมสตัว์
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ทะเลในอควาเรีย่มโดม ระดบัโลกหรอืจาก หรอืมองจากพาแนลขนาดยกัษ์ ถงึ13 เมตร และหา้มพลาด
ประสบการณ์รับประทานอาหารในอควาเรีย่ม ทีร่า้นอาหารเนปจนู 

Amazing Asian Animals 
ทีโ่ซน Amazing Asian Animals จัดแสดงเกีย่วกบัสตัวข์องเอเชยีบางชนดิทีห่ายากทีส่ดุ คน้พบเรือ่งราว
เกีย่วกบัสตัวท์อ้งถิน่ทีม่คีา่บางชนดิของเอเชยี เชน่ แพนดา้ยกัษ์ แพนดา้แดง ซาลามานเดอรย์กัษ์ของจนี และ
จระเขจ้นี ทีโ่ซนการผจญภยักบัแพนดา้ยกัษ์ แลว้คณุจะเพลดิเพลนิไปกบัการเรยีนรูไ้ปไมจํ่าเจ ชมการจัด
แสดงปลาทองทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทีน่ทิรรศการ Goldfish Treasures หรอืไปดนูกหลากสสีนั และนากทะเลเอเชยี
จอมซกุซนทีห่มูบ่า้นแพนดา้ 

 อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่Regal River Side Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 

วนัที ่3 
ติม่ซํา – วดัแชกงหมวิ–วดัหวอ่งไตส๋นิ–โรงงานจวิเวอรี ่– รา้นหยก - ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่และโอ

เชีย่นเทอรม์นิอล – กรงุเทพ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซํา ณ ภตัตาคาร (5) 

จากนัน้นําทา่นสู ่วดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั)เมือ่ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทีว่ัดนีเ้ป็นวัดเล็กๆเป็นวดัทีเ่กา่แก่
และอนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลังของเรอืนใหมว่ัดเรอืนใหมส่รา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่
50,000 ตารางฟตุดา้นในมรีูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจําวัดแห่งนี้ซ ึง่ทางดา้นขา้งมี
อาวธุรบของทหารแบบโบราณและมกีงัหันอยูห่ลายตัวมกีลองดา้นละตัวประชาชนทีเ่ขา้วัดแชกงจะตอ้ง
หมนุกังหันหรอืทีเ่รยีกว่ากังหันนําโชคเพือ่หมนุแต่สิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติและปัดเป่าสิง่ทีไ่มด่อีอกไปโดย
ความหมายของใบพัดทัง้สีด่ังนี ้
ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรงอายยุนื 
ใบที ่3. โชคลาภเงนิทองไหลมาเทมา 
ใบที ่4. คดิหวังสิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ 
และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวัดอยา่ลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล หลังจากนัน้
นําทา่นไหวพ้ระขอพรตอ่ ณ วดัหวงัตา้เซยีน เป็นวัดทีม่อีายกุว่าครึง่ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทีพ่ัก
อาศัยของการเคหะ วัดแหง่นีข้ ึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธิใ์นการ ดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ จงึไดรั้บการนับถอืเป็น
พเิศษจากบรรดาคนป่วย จากนัน้นําทา่นสูโ่รงงานจวิเวอรีท่ีโ่ดง่ดงัทีส่ดุบนเกาะฮอ่งกง ทีไ่ดแ้รงบนัดาล
ใจนํากงัหันมาพลกิแพลงเป็นจีล้อ้มเพชรโดยเชญิซนิแสชือ่ดังมาจัดวางตําแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซึง่
ถอืเป็นเครือ่งรางตามหลักฮวงจุย้ซ ึง่จําลองเลยีนแบบมาจาก“แซก้๋งเมีย๋ว”กังหันใหญ่4 ใบพัดทีช่าว
ฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่“วัดเชอกุง”ซึง่เป็นวัดที่ดังมากและมตํีานานความเชือ่มายาวนานว่าคนที่มี
เคราะหเ์มือ่จับใบพัดของกงัหนัหมนุไปโดยรอบแลว้จะทําใหช้วีติหมนุเวยีนไปในทางทีด่แีละสามารถพัด
เอาสิง่ชัว่รา้ยตา่งๆออกไปได ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

นําท่าน ชมรา้นหยก สนิคา้ขึน้ชือ่อกีอย่างของจนี แผ่นดนิใหญ่ ทีไ่มว่่าท่านจะเดนิทางไปเมอืงไหน
ของประเทศจนี ท่านจะไดเ้ขา้ชมรา้นหยก ท่านสามารถเลอืกซือ้หยกทีม่กีารดัดแปลงเป็นเครือ่งบูชา
ตา่งๆ ทัง้ป๊ีเซี๊ยะ, กําไลหยก, จีห้ยก และอืน่ๆ อกีมากมาย หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นจมิซาจุย่
และโอเซีย่นเทอรม์นิอลใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ฝากคนทีท่่านรักทางบา้นสนุกสนานกับ
การเลอืกสนิคา้ราคาพเิศษอาทเิชน่เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เข็ดขดั,น้ําหอมสนิคา้แบรนดช์ือ่ดังต่างๆทัง้
Bvlgari, BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, miumiu, 
ST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE 
HONGKONG,ESPRIT,G2000 
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16.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ CHEAK LAP KOK***กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมาย*** 

19.50 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่CX703 

 **บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

21.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้คา่ภาษีสนามบนิ 

ภาษีน้ํามนั 

 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดับเดยีวกนั**เนือ่งจากหอ้งพกั

โรงแรมในฮอ่งกงจะมขีนาดเล็ก หอ้งพกัสําหรบั 3 ทา่นขนาดของหอ้งจะเทา่กนักบัหอ้งพกั 1 ทา่น หรอื 2 

ทา่น พืน้ทีใ่ชส้อยก็อาจจะไมเ่พยีงพอ ฉะน ัน้หากลกูคา้ตอ้งการพกัดว้ยกนั 3 ทา่น กรณุายอมรบัขนาด

หอ้งพกัของโรงแรมในฮอ่งกง 

 **ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ ไมเ่กนิ 30 กโิล / ทา่น 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่ว สําหรับลกูคา้ตา่งชาต ิ

× คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด**เกนิจาก30 กโิลกรัม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 

× ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 120 เหรยีญ / ทา่น / ทรปิ (หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 

เงือ่นไขการชําระเงนิ 

 ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 

 ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอขอสงวนสทิธิใ์นการยดึเงนิมดัจํา 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CharterFlight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตั๋วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ดไ้มส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้เนือ่งจากเป็นนโยบาย

ของสายการบนิ 

 สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจิน้)ก าหนดให ้

มกีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, 

ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ 

รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่น

เป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 
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 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

ร า ย ก า ร เ ดิ น ท า ง  บ ริ ษั ท ฯ  ข อ ส ง ว น สิ ท ธิ์ ที่ จ ะ ไ ม่ คื น ค่ า ทั ว ร์ ไ ม่ ว่ า ก ร ณี ใ ด ๆ  ทั ้ ง สิ้ น 

    **สําคัญ!! บรษัิทฯ ทําธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผดิ

กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจิน้ จูไห่ ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคุเทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

 

 

เงือ่นไขอืน่ๆ  

 สําหรับผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีาร คอนเฟรมิ

เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 15 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน้ํามันเพิม่ตามความ

เป็นจรงิ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย หรอื

เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู ้

เดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิัย เชน่ ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 

การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอัน

เนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีที่สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ที่ไม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตุสุดวสิัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ทีอ่ยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่ว หรอืไมเ่ดนิทาง

พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 

เนือ่งจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืไมว่่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง 


