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เกาะลนัเตา  นมสัการพระใหญ่โป๋หลิน 

นัง่พีคแทรมถ่ายรปูชมวิววิคตอเรยีพีคจดุสงูสดุของฮ่องกง 

หาดรพีลสัเบย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอิม + 28เทพเจา้ไฉซิ่งเอ้ีย 

เทพเจา้แห่งโชคลาภ   แกช้ง หมนุกงัหนันําโชค วดัแชกงหมิว 

ขอเรือ่งสขุภาพรา่งกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ดยูิงไฟเลเซอร ์SYMPHONY  OF  LIGHT 

สดุฟินส.์..ทานอาหารทะเลหม ู่บา้นชาวประมงลียนุมนุ 
 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) AIRBUS A380 
บินหรเูครือ่งบิน 2 ชัน้ลําท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก  

 
 
 

 
การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว  

ใจกลางแหลง่ชอ๊ปป๊ิงจิมซาจ ุ่ย  ถนนนาธาน 
EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL 

 

 



                 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง & อตัราค่าบรกิาร 
 

               

กาํหนดการเดินทาง 
รายละเอียด 

เท่ียวบิน 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น 
พัก

เดี่ยว 

เด็ก 1 ท่านพักกบั
ผูใ้หญ ่2 ท่าน  
(เสริมเตียง) 

เด็ก 1 ท่านพักกบั
ผูใ้หญ ่2 ท่าน  
(มเ่สริมเตียง) 

3-5  กมุภาพันธ ์2560 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

11-13  กมุภาพันธ ์2560 
(หยดุมาฆบชูา) 

ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    19,900 6,000 18,900 17,900 

12-14  กมุภาพันธ ์2560 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

17-19  กมุภาพันธ ์2560 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

24-26  กมุภาพันธ ์2560 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

3-5  มีนาคม 2560 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

10-12  มีนาคม 2560 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

17-19  มีนาคม 2560 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

24-26  มีนาคม 2560 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2560 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 
 
 
 
  

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระชอ้ปป้ิงเลด้ีมาเก็ต & 

                               เทมเป้ิลสตรีท 
                                                        

10.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4  ประตหูมายเลข  9  
แถว   T  เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์( EK) พบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทวัรจ์ากทางบรษัิทคอยอํานวย
ความสะดวกแกท่า่นในดา้นตัว๋เครือ่งบนิและสมัภาระในการเดนิทาง   

13.45 น.  นําทกุทา่นลดัฟ้าสูเ่กาะฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่EK384 / บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
17.30 น.  การเดนิทางใชเ้วลา 3 ช ัว่โมง ถงึสนามบนิ  CHECK LAP KOK สนามบนิแห่งใหม่ของฮ่องกงทีท่นัสมัย

ดว้ยเทคโนโลยแีละส ิง่อํานวยความสะดวกตา่ง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมอืง   นําทา่น
เดนิทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทนัสมัย นําทา่นขา้มสะพานแขวนซงิหม่า  (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็น
สะพานแขวนสองชัน้ทีย่าวทีส่ดุในโลกมคีวามยาวทัง้หมด 2.2 กโิลเมตร(1.4ไมล)์เชือ่มตอ่ระหว่างฮ่องกง
อนิเตอรเ์นชัน่นอลแอรพ์อรต์กบั ตวัเมอืง ตวัสะพานชัน้บนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์ิง่สว่นชัน้ลา่งเป็นเสน้ทางของ
เอ็มทอีาร ์(MTR) กบัแอรพ์อรต์เอ็กเพรสเทรนส ์(Airport Express Trains) สะพานซงิหม่านี้ไดถ้กูคดัเลอืกให ้
เป็นสญัลกัษณ์ของคูร่ักทัว่โลก  จากนัน้นําทา่นสู่28ปากอา่ววคิตอเรยี28ซึง่เป็นจุดชมววิทีนั่กทอ่งเทีย่วชืน่ชอบอกี
แห่งหนึง่ของฮ่องกง 28นําทา่น 28ชม SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทีใ่หญ่



                 

 

ทีส่ดุในโลกทีถ่กูบันทกึโดย “กนิเนส เวลิด์ เรคคอรด์” ซึง่การแสดงจะเปิดไฟทีต่กแตง่ดว้ยไฟสตีา่งๆ ร่วมดว้ย
การยงิเลเซอรป์ระกอบเพลงจากอาคารชัน้นํากว่า 40 แห่ง โดยเวลาทีใ่ชใ่นการแสดงประมาณ 15 นาท ี

 

 
 
 
 
คํา่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทะเลลยีุนมนู  ( 1 ) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 จากนัน้ใหท้า่นอสิระพักผ่อนตามอัธยาศยัหรอืบางทา่นทีต่อ้งการ ชมทศันียภาพเกาะฮ่องกงยามราตร ีทา่น

สามารถเดนิชมบรรยากาศวถิชึวีติยามคํา่คนืของคนฮ่องกงไดเ้ลย เนื่องจากโรงแรมพักอยู่ในย่านชอ้ปป้ิง 
ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื  

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้ 
 
 

วนัท่ีสอง    นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิต้ีเกท เอาทเ์ลต 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซําตน้ตําหรบัของฮอ่งกง ( 2 ) 

หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่กาะลนัเตา ซึง่มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่รยีกว่า “หมู่บา้นนองปิง ”  โดยนําทา่น
น ัง่รถบสัของทางนองปิงขึน้ไป (เนื่องจากกระเชา้ปิดซอ่มแซมเพือ่เปลีย่นสายเคเบิล้เป็นระยะเวลา 5 เดอืน)
ระหว่างทางทา่นจะไดช้มทศันียภาพอันสวยงามสองขา้งทางถงึบรเิวณหมู่บา้นนองปิง ซึง่จะมรีา้นคา้ รา้นขาย
ของฝากของทีร่ะลกึหลายประเภท  แลว้พาทา่นเดนิตอ่ไปยังทางขึน้บันได 268 ขัน้สู ่พระพทุธรปูเทยีนถาน 
ประดษิฐานอยู่คูก่บัวัดโป๋หลนิ เหนือระดบัน้ําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 
แผ่น หนัก 250 ตนัและสงู 34 เมตร มูลคา่การกอ่สรา้ง 60 ลา้นเหรยีญฮ่องกง องคพ์ระ น่ังอยู่บนกลบีดอกบัว 
ยกพระหัตถข์วาและแบพระหัตถด์า้นซา้ยไวบ้นตกั พระเนตรมองลงมาดว้ยความเป่ียมเมตตา    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 3 ) 
แลว้นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้ง ซติีเ้กท เอาทเ์ลต ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ทีร่วบรวมรา้นคา้ Outlet แบรนดด์งั
ทัง้หลายไม่ว่าจะเป็น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนดด์งัระดบัโลกอกีมากมาย
ซึง่ลดราคามากถงึ 70% ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ๊ปไดอ้ย่างอสิระ 
*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ใหจ้ใุจ 
ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื  

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้ 
  



                 

 

 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม (นัง่รถรางพีคแทรม) ส ูย่อดเขาวิคทรอเรียพีค (สงูสดุ) – รีพสัเบย ์–  

                  ฮ่องกง28จิวเวอรร์ี่ – วดัแชกงหมิว – เทพเจา้หวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงถนนแบรนดเ์นม –  
                  ฮ่องกง - กรงุเทพฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซําตน้ตําหรบัของฮอ่งกง  ( 4 ) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถรางพคีแทรม ขึน้สู ่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี จุดชมววิสงูทีส่ดุและสวยทีส่ดุของ
ฮ่องกงกบัความสงู 396 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล สมัผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่   สามารถชมทศันียภาพอั น
งดงามของตกึพคีทาวเวอร ์อาคารรูปร่างครึง่วงกลมทีม่เีอกลกัษณ์เดน่ทีส่ดุ  ชมเกาะฮ่องกงและเกาลนูไดท้ัง้
เกาะอย่างชดัเจน  ทัง้นี้ยังตืน่ตากบัตกึระฟ้าทีส่งูตระหง่าน  และอาคารตา่งๆ ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ 
อาท ิตกึเซ็นทรัลพลาซา่  ตกึไชน่าแบงค ์และตกึอืน่ๆ อันเป็นทีต่ัง้ของธุรกจิชัน้นําของฮ่องกง  พรอ้มทัง้ 
ถา่ยภาพอันสวยงามน่าประทบัใจ   และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของฮ่องกงนานาชนดิจากรา้นคา้ภายในอาคาร 
เดอะพคีไดอ้กีดว้ย และในบรเิวณเดยีวกนั ยังมพีพิธิภณัฑม์าดามรุสโซ ซึง่เป็นพพิธิภณัฑห์ุ่นจําลองเสมอืน
จรงิของดารา นักแสดง และผูม้ชี ือ่เสยีงของฮ่องกง และทัว่โลก  ใหท้า่นไดเ้ขา้เยีย่มชมอกีดว้ย 
(ในการเขา้พพิธิภณัฑท์า่นตอ้งเสยีคา่ต ัว๋เขา้ชมเอง) แลว้นําทา่นสู ่“อา่วรพีสัเบย”์ นําทา่นนมัสการและ
ขอพรอันศกัดิส์ทิธิ ์จาก  “องคเ์จา้แม่กวนอมิ ” ซึง่เป็นปางประทานพร  ซึง่ศกัด ิส์ทิธิม์ากและมคีวามประณีต
งดงาม ซึง่องคท์า่นตัง้อยู่บนฐานบัว และ “เจา้แม่ทบัทมิ” เพือ่เป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจและขอใหก้ารเดนิทางทกุ
ครัง้ปลอดภยั  พรอ้มกบั นมัสการเทพเจา้แห่งโชคลาภ  “ไฉ่ซิง้เอีย้ 28” ทีม่ชีือ่เสยีงว่าใครไดม้าสมัผัสทา่นจะ
ไดร้ับแตเ่งนิ ทอง กลบับา้น  โดยเอาสองมอืลบูจากเคราทา่นลงมาแลว้กํามาใสใ่นกระเป๋าของตวัเอง  
เหมอืนกบัเป็นเคล็ดว่าใหเ้งนิทองไหลเขา้สูก่ระเป๋าของเรา บางคนก็จะลบูกอ้นทองทีอ่ยู่ดา้นขา้งองคท์า่นแลว้
กํามาใสก่ระเป๋าของเราอกีครัง้  หรอืทา่นไหนทีม่บีุตรยาก แตง่งานแลว้ยังไม่มบีุตรใหม้าขอพร 
“องคส์งักจัจาย(องค ์Baby Buddha) ” จะประสบความสาํเร็จเกอืบทกุคน และมคีวามเชือ่ทีว่่าถา้หากลบูทอ้ง
ซา้ยจะไดล้กูชาย ถา้ลบูทอ้งขวาจะไดล้กูสาวอกีดว้ย  แลว้พาทา่นเดนิขาม “สะพานตอ่อายุ ” ซ ึง่ชาวฮ่องกง
เชือ่กนัว่าถา้ขา้มสะพานนี้ไดจ้ะสามารถตอ่อายุได ้ และเมือ่เราขา้มสะพานมาแลว้จะเป็นลานกวา้งทีเ่ต็มไป
ดว้ยเซยีนและเทพเจา้มากมาย ซึง่รวมถงี “องคเ์ทพเจา้แห่งความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมอืทา่นจะมหีนังสอื
เลม่ใหญ่ ขา้งๆ องคท์า่นจะมหีนิดํากอ้นโตใหทํ้าการอธษิฐาน  แลว้ทําการลบูกอ้นหนิซึง่จะนําพาใหพ้บคู ่ 
สว่นทา่นทีม่คีูอ่ยู่แลว้เมือ่ไหวข้อพรทา่นแลว้ก็ทําใหร้ักมั่นคงและยาวนาน   หลงัจากนัน้ นําทา่นเยีย่มชม
โรงงาน 28ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี(HKJ)  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้ับรางวัลอันดบัเยีย่ม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 5 ) 
จากนัน้นําทา่นสูว่ดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั) เมือ่ 300 กว่าปีทีแ่ลว้เดมิทีว่ัดนี้เป็นวัดเล็ก ๆ เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละ
อนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลงัของเรอืนใหม่ วัดเรอืนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 
ตารางฟตุ ดา้นในมรีูปปั้นสงูใหญ่ของทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจําวัดแห่งนี้ ซ ึง่ทาง ดา้นขา้งมอีาวุธรบของ
ทหารแบบโบราณ และมกีงัหันอยู่หลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกงัหัน หรอื 
ทีเ่รยีกว่า "กงัหันนําโชค" เพือ่หมุนแตส่ ิง่ด ีๆ เขา้มาในชวีติ และปัดเป่าส ิง่ทีไ่ม่ดอีอกไป โดยความหมายของ 



                 

 

ใบพัดทัง้สีด่งันี้ 
ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรง อายุยนื 
ใบที ่3. โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
ใบที ่4. คดิหวงัส ิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ 

และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวดัอยา่ลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสน ัน่เพือ่ความเป็นสริมิงคล 
จากนัน้นําทา่นนมัสการ เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของฮ่องกง เทพ
ซึง่ข ึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  ชว่ยเหลอืเรือ่งสขุภาพพลานามัยของเราและคนทีเ่รารัก ซึง่ทา่นจะ
พบกบัผูค้นมากมายทีนํ่าธูป พรอ้มกบัของมาสกัการะและแกบ้นเป็นจํานวนมาก หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่
ถนนสายชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมหร ู(CANTON ROAD) แบรนดเ์นมทกุแบบทกุประเภท รวมระดมพลกนัอยูบ่น
ถนนเสน้นี้ตัง้แตเ่ร ิม่จนสิน้สดุถนน  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั อาทเิชน่ Omega, Tudor, 
Rolex, Armani, Joyce, Dolche & gabbana, Armani Exchange, Burberry , Longchamp, DKNY, H&M, 
Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior, Bonjour, SASA สว่นบางทา่นที่
ตอ้งการซือ้รองเทา้ New balance, Onitsuka tiger หรอืของเลน่สาํหรับเด็กรา้น TOY R’US ก็สามารถซือ้ได ้
ในหา้ง โอเซีย่นเทอรม์นิอล และทา่นทีต่อ้งการน้ําหอม เครือ่งสาํอางค ์ก็สามารถขา้มถนนมาซือ้ไดท้ี ่
Duty Free Shop (DFS) ไดเ้ลย 
*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดจ้ใุจ 
*** กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 

21.15 น. ออกเดนิทางกลบัโดย สายการบนิเอมเิรตส ์ (Emirates)  เทีย่วบนิที ่ EK385  / บรกิารอาหารเช็ท  
                      ใหญพ่รอ้มเครือ่งดืม่ไวน ์ เบยีร ์ นํา้อดัลมบนเครือ่ง 
23.15 น.       ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ช ัว่โมง ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาเขา้ ชัน้ 2  
                    โดยสวัสดภิาพ 

 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 

รายการทอ่งเทีย่วนี้อาจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ถอืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ัดโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นสาํคญั 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
   (กรณีอยู่ตอ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงหรอืตอ้งซือ้ตัว๋เดีย่วทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัเงือ่นไขสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิไทย - ฮ่องกง 
3. คา่น้ําหนักสมัภาระในการเดนิทาง 30 กโิลกรัม / 1 ทา่น 
4. คา่ทีพ่ักตามระบุในรายการพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุหรอืเทยีบเทา่ 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบุอยู่ในรายการ  
6. คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบุตามรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ทีร่ะบุอยู่ในรายการ  
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  
    (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม    
1. คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกําหนด  
     (สายการบนิเอมเิรตส ์30 กโิลกรัมตอ่ทา่น (กีใ่บก็ได)้ สว่นเกนิคดิกโิลกรัมละ 28683 บาท28)   
2. คา่ภาษีน้ํามัน,คา่ภาษีสนามบนิในกรณีทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่กอ่นการเดนิทาง  
3. คา่อาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ    
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่  คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสริฟ์ ฯลฯ 
5. คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่แจง้เขา้-ออกคนตา่งดา้วหรอืเอกสารอืน่ ๆ ทีพ่งึใช ้ 
6. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีเงนิไดห้ักคนื ณ ทีจ่่าย 3% คดิจากยอดบรกิาร 
7. ค่าธรรมเนยีมมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ 10 ดอลล่ารฮ์่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่ารฮ์่องกง ต่อวันต่อคน รวม 3 วัน 60 ดอลล่ารฮ์่องกง      
    เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเทา่กนั ยกเวน้เฉพาะเด็กทารก  / หัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตส่นิน้ําใจของทา่น 
    คา่ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุทา่น (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บังคบัทปิ) 
 
 
เอกสารทีต่อ้งใช ้



                 

 

    พาสปอรต์ไทยอายุการใชง้านเหลอืมากกว่า 6 เดอืนถา่ยเอกสารสาํเนาหนา้พาสปอรต์สง่แฟกซห์รอืสแกนมายังบรษัิท 
 
 
 
 
 
 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 11 – 30 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทวัรใ์นทกุกรณี 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 10 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 
                                    ***กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืกรุ๊ปเหมาสว่นตวั*** 
               ***ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้*** 
 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้   
1.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทวัร)์       
2.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 4 - 9  ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัรแ์ตม่ไีกดร์อรับทีส่นามบนิฮ่องกง) 
3.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ไม่ถงึ 1 - 3  ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 
 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. สาํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระคา่มัดจําทา่นละ  5,000 บาท  หากยังไม่ชาํระคา่มัดจําถอืว่าการจองไม่สมบูรณ ์บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์สาํหรับผูท้ีว่างมัดจํากอ่น  สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 10 วัน 
2. กรุ๊ปจอยหนา้รา้นจํานวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ ผูใ้หญ่ 4 ทา่นขึน้ไป บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทาง (บุคคลทีม่อีายุตัง้แต ่12 ปีข ึน้ไป) ไม่ครบ 4 ทา่น 
3. เทีย่วบนิ,ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ
เดนิทางได)้ 

5. กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

6. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่
จลาจล  หรอืกรณีทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย
และตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

7. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบอาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  กอ่นเดนิทาง
เรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

8. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิอุบัตเิหตทุีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชาํรุดจากสายการบนิ 

9. ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ  กรณีทีท่า่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่น
ชือ่ได ้

10. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะ    
ถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

11. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วันเก็บคา่ใชจ้่าย 5,000 บาท, ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100%   
       เต็มของราคาทวัร ์
12.  กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาล  และกรุ๊ปเหมาสว่นตวั ทีต่อ้งการการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนใน

ประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

***กอ่นตัดสนิใจจองทัวร ์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวางมัดจํา เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 
หมายเหต ุ  



                 

 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทางและราคา  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น  หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง  โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นี้การขอสงวนสทิธิด์งักลา่วทางบรษัิทจะยดึถอืและคํานงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของ
ทา่นผูม้เีกยีรต ิ ซ ึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั   

 
****ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหท้างบรษัิทฯ  เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครัง้นี้*** 
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