
FUN 5 : ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจ้ิน-ไหว้พระ 5 วดั : 3D (HX) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก ำหนดวนัเดินทำง :  มิถนุำยน – ตลุำคม 2562 (ทุกวนัเสำร ์– วนัจนัทร)์ 
**ไม่รวมทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ช ำระพรอ้มเงินค่ำทวัร ์1,000 บำท / ผูโ้ดยสำร 1 ท่ำน** 

**รวมค่ำวีซ่ำจนีแบบกรุป๊แลว้** 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง กรุงเทพฯ- ฮ่องกง– กระเชำ้นองปิง- วดัโป่หลิน(1)- ซิตี้ เกท เอำ้ทเ์ล็ต 

     สะพำนชิงหม่ำ- เซินเจิ้ น (รถไฟ)                         (เยน็) 

06.00 น.    พรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 ประต ู5 เคำนเ์ตอร ์K  

  สายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน ์เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

08.25 น.    ออกเดินทางสู่สนำมบินฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี HX – 768 

11.30 น.    เดินทางถึง สนำมบินเช็กลบักอ๊ก ฮ่องกง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

 (บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่บนเครื่อง) (1) 

  (เวลำทอ้งถ่ินท่ีฮ่องกง เร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

  ฮ่องกง : มีวดัน่าสนใจหลายแหง่ คนฮ่องกงจะนิยมไปวดัโดยเฉพาะช่วงเทศกาลส าคญัอยา่งวนัตรุษจีน, วนัไหวพ้ระ 

  จนัทร ์ฯลฯ เพ่ือขอพรใหมี้สุขภาพแข็งแรง, ร า่รวย, มีความสุขกายสุขใจหรือกิจการเจริญรุง่เรือง 

 
 
 



FUN 5 : ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจ้ิน-ไหว้พระ 5 วดั : 3D (HX) 

 

 
  กระเชำ้นองปิง: ชมทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา ทั้งอ่าวตุงชุงและสนามบินนานาชาติฮ่องกง พบกบั  

  หมู่บำ้นนองปิง ท่ีจ าลองชีวติความเป็นอยูข่องชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ แทรกตวัดว้ยรา้นน ้าชา, รา้นอาหาร,  

 รา้นขายของท่ีระลึก, หอพุทธประวติั เป็นตน้  

  **หำกกระเชำ้นองปิง 360 ปิดปรบัปรุงซ่อมแซม ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม น ำคณะข้ึนไหวพ้ระโดยใชร้ถแทน** 

 วดัโป่หลิน: สรา้งในปี 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆเ์พียง 3 องค ์ต่อมาในปี 1924 ไดเ้ปล่ียนเป็น 

ศาสนสถานโปลินพรอ้มทั้งมีการสรา้งอาราม และโบสถเ์พ่ิมขึ้ นจึงท าใหมี้พระภิกษุเดินทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวน

มาก ใหท่้านนมสัการพระโพธิสตัวก์วนอิม, พระมญัชุศรีโพธิสตัวแ์ละพระสมนัตภทัรโพธิสตัว ์สกัการะพระพุทธรูป

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก (สูง 34 เมตร) ซ่ึงสรา้งจากทองสมัฤทธ์ิ 202 แผ่น (หนัก 250 ตนั) ในปี 1990 ก่อนแลว้

เสร็จในปี 1993 แมก้ารขึ้ นไปนมสัการองคพ์ระจะตอ้งฝ่าด่านบนัได 268 ขั้น เม่ือข้ึนไปดา้นบนท่านจะไดพ้บกบัววิ

ทิวทศัน์แบบ 360 องศา พรอ้มไดช้มประติมากรรมเหล่านางฟ้าท่ีก าลงัถวายเครื่องบูชาเบ้ืองหน้าพระพกัตรแ์ลว้ 

ยงัไดน้มสัการพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปหยกขาวจากศรีลงักาท่ีตั้งอยูภ่ายในหอ้งใตฐ้านพระ  

  ซิต้ีเกท เอำ้ทเ์ล็ต: แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฮ่องกงเต็มไปดว้ยรา้นแบรนดช์ั้นน ากวา่ 80 รา้นคา้ เช่น Esprit Outlet, 

Guess Outlet, Mango Outlet, Coach Factory, Crocs Outlet, Adidas Factory Outlet, K-Swiss Outlet, New 

Balance Outlet, Nike Factory Outlet ฯลฯ ท่ีพรอ้มน าสินคา้มาลดราคา 30–70% กนัตลอดทั้งปี 

สะพำนชิงหม่ำ: ยาวเป็นอนัดบั 9 ของโลกเช่ือมระหวา่งเกาะลนัเตากบัฝ่ังเกาลูนเป็นสะพาน 2 ชั้น ชั้นบนมีเลน

ส าหรบัรถวิง่ 6 เลน และชั้นล่างส าหรบัรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสวา่งไสว 

 

 

 

 

 

 

 

เซินเจิ้ น : โดยรถไฟ (45 นาที) ปัจจุบนัเป็นประตูหน้าด่านและจุดเช่ือมต่อทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัระหวา่เงฮ่องกง

กบัจีนแผ่นดินใหญ่ รฐับาลจีนจึงก าหนดใหเ้ซินเจิ้ นท่ีเคยเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเล็กๆ ทางตอนใตข้องมณฑล

กวางตุง้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี ค.ศ.1980 ท่ีน่ีจึงกลายเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของจีน  

เย็น        รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร (2)  

น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม Lee Garden Hotel / James Joys Coffeetel Hotel หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที่สองของกำรเดินทำง วดักวนอู(2)- พิพิธภณัฑเ์ซินเจิ้ น- รำ้นบวัหิมะ- ศูนยห์ยก- โรงงำนผำ้ไหม 

    หลอหวู่ ชอ้ปป้ิง- Shekou Sea World (สือโข่วซีสเ์วิลด์)      (เชำ้/กลำงวนั/เย็น) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรมท่ีพกั (3)  

  วดักวนอู: สญัลกัษณ์ของความซ่ือสตัย ์ความจงรกัภกัดี ความกลา้หาญ โชคลาภ เปรียบเสมือนตวัแทนของความ 

เด็ดเดียวเป็นธรรม กลา้หาญ  

  ศูนยห์ยก: ของล ้าค่าของชาวจีนท่ี ขึ้ นช่ือและมีความเช่ือวา่หยก คือสญัลกัษณ์ของ 

  ความดีงาม, สติปัญญาและความ ยุติธรรม ซ่ึงหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความ 

  สุข, ความเจริญรุง่เรือง, ความร า่รวย, ความมีโชครวมถึงท าให ้อายุยนือีกดว้ย ใหท่้าน 

  ไดเ้ลือกชมหยกท่ีไดผ่้านการเจียระไนมาเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค อาทิ ก าไลหยก  

  แหวน หยกหรือเผ่เยา้ พรอ้มจิบชาตามอธัยาศยั น ้าชาเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีอยูคู่่กบัชาวจีน 

  มานานหลายพนัปี คนจีนคน้พบ ใบชาและใชป้ระโยชน์จากใบชา โดยแรกเร่ิมไดเ้ก็บ 



FUN 5 : ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจ้ิน-ไหว้พระ 5 วดั : 3D (HX) 

  เอาใบชาป่ามาท ายารกัษาโรค ภายหลงัจึงไดน้ ามาอบแหง้และ ชงเป็นเคร่ืองด่ืมและ 

  พฒันาเป็นน ้าชาแต่ละประเภท อาทิ ชาอู่หลง, ชาผู่เอ๋อ, ชาหลงจิ่ง, ชากวนอิม เป็นตน้ 

พิพิธภณัฑเ์ซินเจิ้ น: ตั้งอยูใ่จกลางเมือง ภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัเมืองเซินเจิ้ น พบกบัวตัถุโบราณ, 

ประวติัศาสตร,์ วทิยาศาสตร,์ เทคโนโลย,ี วฒันธรรมและศิลปะ เปิดใหเ้ขา้ชมตั้งแต่ปี 1988 

  โรงงำนผำ้ไหม: ท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะผา้หม่ไหมท่ีหม่อุ่นในหน้าหนาวและเยน็สบายในหน้ารอ้น  

กลำงวนั      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4)  

 รำ้นบวัหิมะ: รา้นยาท่ีเล่ืองช่ือท่ีสุดสามารถรกัษาแผลท่ีโดนน ้ารอ้นลวกและแผลพุพองไดเ้ป็นอยา่งดี  

  หลอหวู่ เซ็นเตอร:์  เน่ืองจากการจดัรา้นปละประเภทสินคา้ท่ีขาย เช่น เส้ือผา้, รองเทา้, กระเป๋า, ของเล่น,  

  เซรามิก, วตัถุโบราณ, แผ่นซีดี, เครื่องใชไ้ฟฟ้า ฯลฯ ใหค้วามรูสึ้กคลา้ยกบัหา้งมาบุญครองของไทย หลกัส าคญั 

ก่อนตกลงซ้ือทุกครั้งตอ้งตรวจสอบสินคา้ใหล้ะเอียดเพราะของเลียนแบบก็ยอ่มมีหลายเกรดหลายราคา 

  Shekou Sea World:  ศูนยร์วมความบนัเทิงแหง่แรกของเมืองเซินเจิ้ น ปัจจุบนัไดถู้กพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว

เต็มรูปแบบ ท่านสามารถเดินชมบริเวณโดยรอบไดอ้ยา่งไม่รูจ้บ อาทิ  เรอืหมิงหวา เป็นไฮไลตส์ าคญัของท่ีแหง่น้ี 

ซ่ึงในอดีตเคยเป็นเรือส าราญภายใตก้ารดูแลของรฐับาล เต้ิง เส่ียวพิง แต่ในปัจจุบนัไดป้ลดระวางโดยใชเ้ป็นสถาน

ท่ีตั้งรา้นอาหาร และสถานท่ีท่องเท่ียวใหผู้ม้าชมไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร (5)  

น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม Lee Garden Hotel / James Joys Coffeetel Hotel หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง ฮ่องกง (รถไฟ)- วดัเชอกุง(3)- โรงงำนจวิเวอรร์ี่- รำ้นสมุนไพร- วดัทินฮ่ำว(4) 

     วดักวนอิมยมืเงิน(5)- ถนนนำธำน- ฮ่องกง– กรุงเทพฯ  (เชำ้/กลำงวนั/-) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรมท่ีพกั (6)  

 น าท่านเดินทางกลบัสู่ฮ่องกง (รถไฟ : 45 นาที)  

 

 

 

 

 

 

  วดัเชอกุง: สรา้งเพ่ือเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทพัแหง่ราชวงศซ์่งผูมี้ช่ือเสียงทั้งดา้นการรบ, ผดุงคุณธรรมและ

ช่วยขจดัปัดเป่าโรคภยัส่ิงไม่ดีทั้งหลายออกไปได ้โดยสรา้งขึ้ นครั้งแรกเม่ือ 300 ปีก่อน ต่อมาราวปี 1993 จึงได้

สรา้งวดัแหง่ใหม่ขึ้ นมาทดแทนของเดิมและน ารูปป้ันท่านนายพลท่ีมีความสูงถึง 10 ม. เขา้ ไปตั้งไวใ้นอารามดา้น

ในพรอ้มดว้ยรูปป้ัน 8 เซียนแหง่ลทัธิเต๋า ซ่ึงอยูบ่ริเวณทางเดินดา้นนอกซา้ย-ขวา ทุกวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตาม

ปฏิทินจีนชาวฮ่องกงจะเดินทางมาท่ีวดัแหง่น้ีเพ่ือถวายกงัหนัลม เพราะเช่ือวา่กงัหนัลมน้ีจะช่วยพดัพาส่ิงชัว่รา้ยและ

โรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัน าพาแต่ความโชคดีเขา้มา ใหท่้านไดห้มุนกงัหนัทองแดงตามความเช่ือของชาวฮ่องกง

โดยหมุน 3 รอบ  

  โรงงำนจวิเวอรร์ี่: ไดเ้ชิญซินแสช่ือดงัจดัวางต าแหน่งของเครื่องประดบัแต่ละเม็ดใหเ้ขา้กบักงัหนัซ่ึงเป็นเคร่ืองราง

ตามหลกัฮวงจุย้ โดยจ าลองเลียนแบบมาจากแชกงเหม่ียว กงัหนัใหญ่ 4ใบพดัท่ีชาวฮ่องกงใหค้วามเล่ือมใสศรทัธา 
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  ศำลเจำ้แม่กวนอิมยืมเงิน: สกัการะองคเ์จา้แม่กวนอิมท่ีมีอายุกวา่ 700 ปี ซ่ึงเป็นศาลดั้งเดิมของเมืองฮ่องกง 

ทุกๆ ปี คนฮ่องกงจะมาท าพิธีการยมืเงิน เจา้แม่ไปบูชาเพ่ือความเจริญรุง่เรืองแลว้ในช่วงส้ินปีก็จะน ามาคืน 

กลำงวนั      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7)  

บ่ำย  รำ้นสมุนไพร: ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้ทอ้งถ่ินของฮ่องกง ตามอธัยาศยั 

  เจา้แม่ทบัทิม ณ วดัทินฮ่าว:  เพ่ือช่วยคุม้ครองการเดินทางใหป้ลอดภยั หรือเรียกวา่ เทพธิดาแหง่สรวงสวรรค ์

หรือเทพีแหง่ทอ้งทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาวประมง หรือผูเ้ดินทางใหร้อดพน้ 

จากพายุและความหายนะทางทะเล  

 ฮำรเ์บอร ์พลำซ่ำ, โอเช่ียน เทอรมิ์นอล(ถนนนำธำน): จุดนัดพบของ ขาชอ้ปท่ีรวมหา้งฯ ขนาดใหญ่ 2 แหง่เขา้ 

  ดว้ยกนั (ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนพลาซ่าและรา้นคา้ของทางหา้งฯ) โดยเน้นขายสินคา้จากแบรนดด์งั

ระดบัโลกและแบรนดท์ัว่ไปทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแลว้กวา่ 700 รา้นคา้ พบกบั DFS Galleria หา้งฯ 

ปลอดภาษีท่ียกขบวนแบรนด์หรูจากทัว่โลก เช่น Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, Hermes, 

Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปอยา่งจุใจ 

 

 

 

 

 

(อำหำรเย็น อิสระตำมอธัยำศัย เพ่ือไม่เสียเวลำในกำรชอ้ปป้ิง) 

 ไดเ้วลำอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง   

20.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี HX – 779 

  (บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่บนเครื่อง) (8) 

22.50  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 

 

อตัราค่าบริการ : Fun 5 

ฮ่องกง – กระเชำ้นองปิง – เซินเจิ้ น – ไหวพ้ระ 5 วดั  

3 วนั / 2 คืน (HX) 

Period ผูใ้หญ่ 2 – 3 ท่าน เด็ก ต า่กวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก ต า่กวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มเีตียงเสริม) 

พกัเด่ียว 

8 – 10 มิ.ย. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

15 – 17 มิ.ย. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

22 – 24 มิ.ย. 62 11,999.- 14,999.- 14,999.- 3,000.- 

29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

6 – 8 ก.ค. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

13 – 15 ก.ค. 62 12,999.- 15,999.- 15,999.- 3,000.- 

20 – 22 ก.ค. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

27 – 29 ก.ค. 62 15,999.- 18,999.- 18,999.- 3,000.- 

3 – 5 ส.ค. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 
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10 - 12 ส.ค. 62 13,999.- 16,999.- 16,999.- 3,000.- 

17 – 19 ส.ค. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

24 - 26 ส.ค. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

31 ส.ค. – 2 ก.ย. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

7 – 9 ก.ย. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

14 –16 ก.ย. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

21 - 23 ก.ย. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

12 –14 ต.ค. 62 15,999.- 18,999.- 18,999.- 3,000.- 

19 - 21 ต.ค. 62 13,999.- 16,999.- 16,999.- 3,000.- 

26 – 28 ต.ค. 62 12,999.- 15,999.- 15,999.- 3,000.- 

***เง่ือนไขส ำหรบักำรจองทวัร*์** 

1. **ไม่รวมทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ช ำระพรอ้มเงินค่ำทวัร ์1,000 บำท / ผูโ้ดยสำร 1 ท่ำน** 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ขึ้ นไป ออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะจากเมืองไทย) 

3. การท่องเท่ียวประเทศฮ่องกง, เซินเจิ้ น น้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว  

   คือ รา้นหยก, รา้นจิวเวอรร่ี์, รา้นบวัหิมะ, โรงงานผา้ไหม, รา้นสมุนไพร เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ย 

   ค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 1,000 HKD/ ท่าน ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

4. ** อตัรำน้ีเป็นรำคำส ำหรบัวีซ่ำกรุป๊เขำ้จนีเท่ำนั้น หำกสถำนทูตจนียกเลิกกำรท ำวีซ่ำกรุป๊ เปล่ียนเป็นท ำ  

    วีซ่ำเด่ียวในเล่ม ณ วนัที่เดินทำง ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรขอเก็บค่ำวีซ่ำเพ่ิมท่ำนละ 2,300 บำท**  

  โปรดทรำบ ผูท่ี้มีความประสงค ์ยืน่ค าขอวซี่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุป๊) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ... ดงัต่อไปน้ี 

  1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 08.อิรกั  

  09.อิหรา่น 10.อียปิต ์11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน  

  18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรีย 

  ไม่สามารถยืน่ค าขอวซี่าแบบหมู่คณะ(กรุป๊) ได ้ 

  ตอ้งยืน่ค าขอววซี่าจีนแบบเด่ียว เท่าน้ัน และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนั ท าการ ***ตั้งแต่ ปี 2014 เป็นตน้มา*** 

5. กรณีลกูคา้ท่านใด มีวซี่าจนีอยูใ่นเล่มพาสปอรต์ ทางตรวจคนเขา้เมือง(ตม.) จะถึอวา่ท่านใชว้ซี่าในเล่มใชใ้นการผ่านด่าน 

    เขา้เมืองจีน ทางบริษัททวัรฯ์ ไม่สมารถยืน่เป็นวซี่ากรุป๊ใหไ้ด ้และกรณีท่านใดไม่แจง้วา่มีวซี่าจีน อยูใ่นเล่มพาสปอรต์แลว้น้ัน  

    กรณีท่ีมีค่าใชจ้า่ยเกิดขึ้ นทางลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบเองทั้งหมดทั้งส้ิน ** 

6. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาโปรโมชัน่ของสายการบิน ตอ้งท าการจองพรอ้มหน้าพาสและเม่ือท่ีนัง่คอนเฟิรม์ ตอ้งท าการจา่ย 

   เงินค่าทวัรเ์ต็มจ านวนทนัที และเม่ือออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได ้

 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 

*ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) ชั้นทศันาจรตามรายการ (กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลง หรือตอ้งซ้ือ 

  ตัว๋เด่ียวทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน) และภาษีสนามบินทุกแห่ง 

*ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการระบุ พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีท่านตอ้งการ เพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง :  

  Twin = หอ้ง 2 เตียง : Double = หอ้ง 1 เตียงใหญ่ : Single = หอ้งเตียงเด่ียว : Triple = หอ้ง 3 เตียง : หากไม่มีการระบุ ทางบริษัทฯ  

  ขออนุญาติจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัท่าน 

*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีระบุในรายการ (หากท่านไม่ทานอาหารมื้ อใดมื้ อหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินได)้ 

*ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

*วีซ่ากรุ๊ป (หมู่คณะแบบ 144 ชัว่โมง) 

*ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ ไม่เกิน 20 กิโลกรมั 
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*ค่ามคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 

*ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดั 

  ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  

 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม  

**ไม่รวมทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ช ำระพรอ้มเงินค่ำทวัร ์1,000 บำท / ผูโ้ดยสำร 1 ท่ำน** 

*ค่าท าหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางต่างชาติ 

*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

*ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีมีน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรมั 

*ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

*ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% คิดจากยอดบริการ  

 

เง่ือนไขกำรจอง  

1. มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พรอ้ม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาท่ีบริษัทฯ 

2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งน้อย 15 - 20 วนั 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิก  

1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

2. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัรใ์นทุกกรณี 

3. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 7-14 วนั คิดค่าใชจ้่าย 50% เปอรเ์ซ็นตข์องราคาทวัรใ์นทุกกรณี 

4. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 1-6 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกรณี 

 

หมำยเหตุ 

1.บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2.บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏวิติัและอื่นๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง  

   บริษัทฯหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้หรือจาก 

   อุบติัเหตุต่างๆ 

3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระ 

   ไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่  

   ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

5.รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่าง  

   ประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม  

   สถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน, บริษัทฯ  

   ขนส่ง หรือหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่า  

   บริการน้ันๆ 

8.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย 

   ผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

9.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน  

   จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให ้

   ทราบล่วงหน้า 

 

***เน่ืองจำกสภำวะน ้ำมนัโลกท่ีมีกำรปรบัรำคำสูงข้ึน ท ำใหส้ำยกำรบินอำจมีกำรปรบัรำคำภำษีน ้ำมนัข้ึนในอนำคต  

ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษีน ้ำมนัเพ่ิมตำมควำมเป็นจริง 
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***ฮ่องกง รณรงคเ์รื่องกำรใช่ถุง  กรณีไปซ้ือของตำมรำ้นคำ้ทุกรำ้นโดยถำ้ตอ้งกำรถงุจำก 

รำ้นคำ้ ตอ้งจำ่ยเพิ่มอีก 50 เซ็นต ์กรุณำ พกถุงผา้ไปดว้ยทุกครั้งท่ีจบัจา่ยซ้ือของทุกชนิด 

 

 
 

 
 


