
 
 
 

1 จาก 9 

VIP HONGKONG 

3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตสE์K (Business class) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นมสัการองคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มชมววิทวิทศันน์ ั�งกระเชา้นองปิงคลสิตลั 
2. ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิและองคเ์ทพเจา้องคอ์ื�นๆณหาดรพีลัสเ์บย ์
3. ชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตาSymphony of Lights  
4. อสิระชอ้ปปิ� งสนิคา้มากมายที�OUTLET MALL และถนนนาธาน 
5. ลิ�มลองติ�มซําตน้ตาํหรบัแสนอรอ่ยหา่นยา่งฮอ่งกงอาหารจนีสไตลก์วางตุง้ 
6. เครื�องบนิแอรบ์สัA380 มจีอขนาดใหญท่ี�น ั�งแบบBUSINESS CLASS  
7. พกัโรงแรม 4 ดาวยา่นชอ้ปปิ� ง 
8. น ั�งOPEN TOP BUS ชมเมอืงยา่นถนนนาธาน , น ั�งรถรางพคีแทรม 

เร ิ�มเพยีง24,900.- 
          รายการทวัร+์ต ั�วเครื�องบน 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 20-22  ก.ค. 2561 26,900.- 

วนัที� 26-28ก.ค. 2561 27,900.- 

วนัที� 28-30 ก.ค. 2561 30,900.- 

วนัที� 10-12 , 24-26 ส.ค. 2561 25,900.- 

วนัที� 07-09 ก.ย. 2561 24,900.- 

วนัที� 22-24 ก.ย. 2561 25,900.- 

วนัที� 13-15 ต.ค. 2561 32,900.- 

วนัที� 20-22 ต.ค. 2561 30,900.- 

วนัที� 21-23 ต.ค. 2561 30,900.- 

วนัที� 26-28 ต.ค. 2561 26,900.- 

วนัที� 09-11 พ.ย. 2561 26,900.- 

วนัที� 08-10 ธ.ค. 2561 32,900.- 

  

 
 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า  

1. 
กรงุเทพฯ– ฮอ่งกง– Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   
 

✈ X O 
PRUDENTIAL 
HOTEL หรอืเที�ยบเทา่ 

2. 

วัดหวังตา้เซยีน-สํานักนางช–ีวัดแชกงหมวิ- พระใหญล่ันเตา+

กระเชา้นองปิงครสิตลั-City Gate Outlet- นั�งรถชมเมอืงOpen Top 
Bus 

O O X 
PRUDENTIAL 
HOTEL หรอืเที�ยบเทา่ 

3. 
ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(นั�งรถรางพคีแทรม)-หาดรพีัสเบย-์อสิระชอ้ป
ปิ�งถนนนาธาน-กรงุเทพฯ 

O O ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที� 1: 
กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง-พระใหญล่นัเตา+กระเชา้นองปิง+City Gate Outlet 
 

10.30 น. พรอ้มกันที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมบิรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั �น 4 เคาน์เตอรT์ สายการบนิEmirate 

Airline โดยมเีจา้หนา้ที� ... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

14.00น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ EmirateAirlineเที�ยวบนิที� EK384 

*ขอสงวนสทิธิ�ในการเลอืกที�นั�งบนเครื�องเนื�องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึ�งระบบการจองที�นั�งเป็นแบบสุม่ที�



 

 
 
 
 
 

 
 

นั�งวา่งหากทา่นมคีวามประสงคท์ี�จะระบทุี�นั�งบนเครื�องหรอืเปลี�ยนที�นั�งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิสามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้าก

ทา้ยรายการนี�* 

 

 

 

 

 

 

 

18.05น. เดนิทางถงึสนามบนิHongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)นําท่านผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้พรอ้มกนัณทางออกEXIT B สนามบนิตั �งอยูบ่นเกาะลันเตาฮอ่งกงเป็นดนิแดน

ตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้จากนั�นนําท่านเดนิทางผ่านเสน้ทาง

ไฮเวยอ์นัทันสมยัผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึ�งเป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ี�มคีวามยาว

มากกวา่ 2.2 กโิลเมตรซึ�งไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชื�อดังระดับโลกนอรแ์มนฟอสเตอรร์ะหวา่งทางทา่นจะ

ไดช้มทวิทัศน์ของเกาะฮ่องกงนําท่านชมโชว์ยงิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสุดตระการตาตอบโตก้ันตาม

จังหวะเสยีงเพลงSymphony of Lights (โชวร์อบ 20.00 น.  ในกรณีเดนิทางมาทันเวลา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า  ณ ภตัตาคาร 

         เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก Prudential Hotel , Kimberley Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 2: 
วดัหวงัตา้เซยีน-สํานกันางช–ีวดัแชกงหมวิ- พระใหญล่นัเตา+กระเชา้นองปิงครสิตลั-City 

Gate Outlet- น ั�งรถชมเมอืงOpen Top Bus 



 

 
 
 
 
 

 
 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ณ ภตัตาคาร แบบติ�มซํา 

 
 

จากนั�นเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเก่าแก่ที�มคีวามศักดิ�สทิธิ�

มาก มอีายุกว่า 300 ปีตั �งอยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึ�นเพื�อเป็น

อนุสรณ์ถงึบคุคลสําคญัคนหนึ�งเป็นทหารมชีื�อวา่ทา่นแชกง เนื�องจากมี

เหตกุารณ์จลาจลเกดิขึ�นในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะ

ประวัตไิว ้ทําใหค้นทั�วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชื�อถอืว่าหากไดไ้ป

กราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ 

แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันนําโชคที�ตั �งอยูใ่นวัดเพื�อจะไดห้มนุเวยีนชวีติ

ของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ที�การงาน โชคลาภ ยศศักดิ� และถา้หากคนที�ดวงไมด่มีี

เคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิ�งรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4ใบพัด 

คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเท

มา ในทุกๆวันที� 2 ของเดือนแรกตามปฏทิินจีนชาวฮ่องกงและนัก

ธรุกจิจะมาวัดนี�เพื�อถวายกังหันลมเพราะเชื�อวา่กังหันจะชว่ยพัดพาสิ�ง

ชั�วรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดเีขา้

มาแทน  จากนั�นนําท่านนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน หรอื วดัหวอ่งไท

ซิน สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1921 เพื�ออุทิศใหก้ับ Wong Tai Sin เด็ก

หนุ่มผูร้เิร ิ�มในการศกึษาลัทธเิต๋าจนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาต่อมา 

ปัจจุบันถอืเป็นวัดของลัทธเิต๋าที�มคีนมากราบไหวม้ากที�สดุ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนีสมัย

โบราณที�มเีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม ภายในมสีวนที�จัดเลยีนแบบสวนในปักกิ�งและยัง

มคีวามแมน่ยําในเรื�องของการเสี�ยงเซยีมซอีกีดว้ย 

...จากนั�นนําท่านชม วดัชหีลนิ สํานักนางชใีนพระพทุธศาสนา

ฝ่ายลัทธมิหายานที�ใหญ่ที�สุดในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียง

ใตส้รา้งขึ�นตั �งแต่ปี ค.ศ.1930 แลว้เสร็จในปี ค.ศ.2000 โดย

สถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบของราชวงศถ์ังของจนี ตัวอารามจะมี

มากมายหลายหลังซึ�งแต่ละหลังจะมอีงศพ์ระโพธสิัตวใ์หผู้ค้น

ไดก้ราบไหว.้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร - เมน ูหา่นยา่ง 



 

 
 
 
 
 

 
 

 ทา่นชมโรงงานที�มชีื�อเสยีงในเรื�องการออกแบบเครื�องประดบัรา้น Jewelry Factory จากน ั�นนําทา่น

สู ่ศนูยห์ยกและสมนุไพร ชมวธิกีารเลอืกซื�อหยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซื�อสมนุไพรที�ไดร้บัการ

การนัตีคุณภาพจากรฐับาลฮ่องกงจากนั�นนําท่าน

เดินทางสู่เกาะลนัเตาขึ�นกระเช้านองปิงเพื�อสัมผัส

ประสบการณ์อันน่าตื�นเตน้ชมววิทวิทัศน์หมูเ่กาะทะเลจนีใต ้

และภเูขาสงูแบบ360องศาระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมตรโดย

ใชเ้วลาประมาณ 25 นาทีจากนั�นนําท่านนมัสการพระ

โพธสิัตวก์วนอมิพระมัญชูศรโีพธสิัตว์และพระสมันตภัทร

โพธสิัตวณ์วัดโปหลนิซึ�งสรา้งขึ�นในปีค.ศ. 1920 เดมิเป็น

วัดขนาดเล็กที�มพีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องคต์่อมาในปีค.ศ. 

1924 ไดเ้ปลี�ยนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทั �งมกีารสรา้งอารามและโบสถ์เพิ�มขึ�นทําใหปั้จจุบันมพีระภกิษุ

เดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมากวัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารที�เนื�อสัตวท์ุกชนดิวัดโปหลนิตั �งอยู่

ที�ระดับความสงู 22 เมตรสามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ�ประทับกลางแจง้องคใ์หญ่ที�สดุในโลกจาก

เกอืบทุกๆสว่นของเกาะจากกระถางธปูขนาดใหญ่ที�ดา้นลา่งไตข่ึ�นบนัได 268 ขั �นสูฐ่านที�องคพ์ระนั�งประทับอยู่

เหนือระดับนํ�าทะเล 371 เมตรองคพ์ระสรา้งจากการเชื�อมแผ่นสัมฤทธิ�ถงึ 200 แผ่นหนัก 250 ตันและสูง 34 

เมตรองคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบื�องล่างบรเิวณทะเลจนีใตท้ี�ฐานองคพ์ระมรีปูปั�นเทพธดิากําลังถวาย

เครื�องสกัการะแดพ่ระพทุธบนสวรรคต์ามความเชื�อของนกิายมหายานจงึเป็นที�มาของชื�อพระพุทธรปูเทยีนถาน

บนยอดเขานี�เทียนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรค์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมายจากนั�น

เที�ยวชมหมู่บา้นนองปิงที�จําลองชวีติความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นนํ�าชา

รา้นอาหารรา้ยขายของที�ระลกึจากนั�นอสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งCITYGATE OUTLETมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื�ออยา่งครบ

ครันตั �งแตN่IKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯฯ ....จากนั�นพเิศษสดุๆ 

นําทกุทา่นน ั�งรถ Open top Bus 2 ช ั�น open airเพื�อชมเมอืงบนถนนนาธาน จมิซาจุย่ เลดี�มาเกต๊ ทา่นจะ

ไดส้ัมผัสบรรยากาศโดยรอบๆเมอืงและถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ OPEN TOP BUS ใชเ้วลา (ประมาณ 30-45 

นาท ี) 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�าอสิระตามอธัยาศยั 

 เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก Prudential Hotel , Kimberley Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

วนัที� 3: 
ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(น ั�งรถรางพคีแทรม)-หาดรพีสัเบย-์อสิระชอ้ปปิ� งถนน
นาธาน-กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติ�มซํา 

 นําท่านชมววิทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกงบรเิวณยอดเขาThe Peak  หรอืวคิตอเรยีพคี (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่

กับววิทวิทัศน์ของตกึสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมววิที�สูงที�สุดและสวยที�สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชื�น

สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนูไดท้ั �งเกาะอยา่งชดัเจนเป็นจดุชมววิรา้นอาหารและ

รา้นขายของที�ระลกึหลายรา้นจะเป็นหา้งรา้นขายของฝากรา้นขายของBrand name เป็นแหล่งชอปปิ� งที�สูง

ที�สดุในฮอ่งกง ...จากนั�นนําท่านนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภณชายหาดรพีัลส์

เบยส์รา้งขึ�นในปีค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเที�ยวจํานวนมากเดนิทางมาสักการบชูาขอพรศักดิ�สทิธิ�จาก

เจา้แมก่วนอมิเจา้แมท่ับทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภโดยเฉพาะการขอลกูที�เชื�อกนัวา่ถา้ใครมาขอก็มักสมหวัง

ทกุครั �งไป.. 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ หา่นยา่ง 

 

จากนั�นนําชมโรงงานจวิเวอรร์ี�ซ ึ�งเป็นโรงงานที�มชี ื�อเสยีงที�สดุของฮอ่งกงในเรื�องการออกแบบเครื�องประดับทา่น
สามารถหาซื�อไดใ้นราคาพเิศษ !! และนําท่านเลอืกซื�อยาสมุนไพรจนีต่างๆอกีมากมายใหท้่านอสิระชอ้ปปิ�ง
ถนนนาธานตามอัธยาศัยเช่นชอ้ปปิ�งที�Ocean Terminal และHarbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชื�อดังต่างๆ
ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้อาทเิชน่Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, 
Louis Vuitton, Choleฯลฯหา้งขายของเด็กเลน่Toy r'usรา้นชอ้ปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษีที�DFS  Galleria 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�าอสิระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

21.50 น.     เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย Emirate Airlines เที�ยวบนิที�EK385 

23.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

**หมายเหต ุกระเชา้นองปิงปิดปรบัปรุง กลางเดอืนกนัยายน 4วนั และพฤศจกิายน 6วนั2561  

ทางเราจะเปลี�ยนเป็นขึ�นรถโคช้แทนคะ่** 

 

ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิเจ ิ�น)กําหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พื�นเมอืงใหน้กัทอ่งเที�ยวท ั�วไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่

ไหม, หยก ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเที�ยวทุกทา่นทราบวา่ รา้น
รฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื�อหรอืไมซ่ื�อข ึ�นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 
ท ั�งส ิ�น  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นจากทา่น

เป็นจํานวนเงนิ 300 ฮอ่งกงดอลลา่ / คน / รา้น 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก ์

ทา่นละ 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร*์** 

 
 

โปรแกรม: VIP HONGKONG 
3 วนั 2 คนืโดยสายการบนิเอมเิรตสE์K (Business class) 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

วันที� : 10-12 สงิหาคม  2561 25,900 25,900 23,900 8,500 11,600 

วันที� : 24-26 สงิหาคม  2561 25,900 25,900 23,900 8,500 11,600 

วันที� : 07-09 กนัยายน 2561 24,900.- 24,900.- 22,900.- 8,500 11,600 

วันที� : 22-24 กนัยายน 2561 25,900.- 25,900.- 23,900 8,500 11,000 

วันที� : 13-15 ตลุาคม 2561 32,900.- 32,900.- 30,900.- 10,500 15,600 



 

 
 
 
 
 

 
 

วันที� : 20-22 ตลุาคม 2561 30,900.- 30,900.- 28,900.- 9,500 15,600 

วันที� : 21-23 ตลุาคม 2561 30,900.- 30,900.- 28,900.- 9,500 15,600 

วันที� : 26-28 ตลุาคม 2561 26,900.- 26,900.- 24,900.- 8,500 13,600 

วันที� : 09-11 พฤศจกิายน 2561 26,900.- 26,900.- 24,900.- 8,500 13,600 

วันที� : 08-10 ธันวาคม 2561 32,900.- 32,900.- 30,900.- 10,500 15,600 

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

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึ�นไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ�า 6 หนา้ 

 

หมายเหต ุ: 

1. สําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิ�ม 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ําเนนิการยื�นวซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

แนะนําการบื�นวซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์ ทา่นละ600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม  

 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�สามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (นํ�าหนัก 30 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิ�มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบี�ยประกันเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี�ยประกันเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหาย

ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ�นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง  600 บาท/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

เง ื�อนไขการจอง  

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื�องจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิมฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�

ในการคนืคา่มัดจําทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�บรษิทัฯ

กําหนดไว ้ (15ทา่นขึ�นไป)เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆที�

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจําตั�วในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ใน

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

9.   ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจ ิ�น)กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธ์

สนิคา้พื�นเมอืงใหน้กัทอ่งเที�ยวท ั�วไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึ�งจาํเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทกุ

ทา่นแวะชม ซื�อหรอืไมซ่ื�อข ึ�นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั�งส ิ�น  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้

รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 300 ฮอ่งกงดอลลา่ / คน / รา้น 

 


