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วนัแรก กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง -  เกาะลนัเตา - วดัโป่วหลนิ - City gate Outlet - A Symphony of Lights 

04.00 น.   พรอ้มกนัที่ สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์ M สายการบนิ CATHAY PACIFIC  พบ
เจา้หนา้ทีเ่พือ่รับเอกสารการเขา้เมอืง และทําการเชค็อนิตั๋ว  

06.30 น.      บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ  CX616/CX700 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ทีม่จีอ
สว่นตวัทกุทีน่ ัง่) (กรณุาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นทําการจอง) 

 
10.30 น.   ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  นําทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก 

Exit B 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 1) จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ สถานตีงชุง เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอย

ฟ้านองปิง 360 องศา  
กรณีถา้ลกูคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอพัเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พืน้ทบึ) 
เป็นกระเชา้ครสิตัล (พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ทา่นละ  100 

เหรยีญฮอ่งกง      
ไปยงัเกาะลันเตาเพือ่นมสัการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลนิ  หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา องคพ์ระ
สรา้งทองสมัฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรปูหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสูจ่นีแผน่ดนิใหญ ่
ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสงูท ัง้ส ิน้ 34 
เมตร คา่กอ่สรา้งพระพุทธรปู 60 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง โดยพระพทุธรปูมชีือ่เรยีกอยา่งไมเ่ป็นทางการวา่ 
พระใหญเ่ทยีนถาน ประดษิฐานบนแทน่บชูามคีวามสงูเทา่กบัตกึ 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอ
ฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 

 
 



    

 

 

นําทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหท้กุทา่นไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพรไมว่า่จะเป็นเรือ่ง
สขุภาพ การงาน การเงนิ เนือ่งจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพรจากลานอธษิฐาน ทา่นสามารถเดนิขึน้ชม
ฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบีนัไดทอดยาวจํานวน 268 ขัน้ บรเิวณฐานพระพทุธรปูเป็นทีป่ระดษิฐานของบรมสา
รกีธาต ุ(พระเขีย้วแกว้) และพระพทุธรปูหยกขาว ทีอ่นัเชญิมาจากศรลีังกา ภาพวาดพทุธประวัตโิดยวาดจาก
สน้ํีามนั (ไมร่วมคา่เขา้ชม ทา่นละ  60 เหรยีญฮอ่งกง)  หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมมุสงูได ้และยงัมี
รปูปัน้ของเทพธดิาถวายเครือ่งสกัการะตามความเชือ่ของนกิายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองค์
พระ 

 
นอกจากนีท้า่นยงัสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ   ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทัง้ 5 
พระองค ์ณ อาคารหมืน่พทุธ โดย บนหลังคาวัดจะมสีตัวม์งคลตรงมมุของหลังคา หา้มนําเครือ่งเซน่ไหวท้ี่
ประกอบดว้ยเนือ้สตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 

 
 



    

 

 

จากนัน้ใหท้า่น  อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง  ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร  
บรเิวณหมูบ่า้นจําลองแหง่นีท้า่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรม
ดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว  

แวะพักเหนือ่ย หาของอรอ่ยกนิ แนะนําบวัลอยหยนิหยาง บวัลอย
ทีผ่สมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตัวระหวา่งงาดํา (สดํีา) กบักะท ิ(สขีาว) ให ้
ความสดชืน่ไมน่อ้ย เรือ่งความอรอ่ยพดูไดคํ้าเดยีว “ตอ้งลอง”    
  
หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซอ่มบํารงุ หรอืปิดเนือ่งจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้ของอทุยาน เพือ่นําทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน และจะทําการคนืเงนิคา่
สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 
จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ทีห่า้งดัง  CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย 
กบั OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN 
หรอืวา่จะเป็น BURBERRY รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิจะมซีปุเปอรม์าเก็ตขนาด
ใหญใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จับจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ 
นําทา่นเดนิทาง  ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอนัดับเป็นสะพานแขวนทีม่ชีว่งกลางยาวทีส่ดุเป็นอนัดับ 2 ของ
โลก และในปัจจบุนัอยูท่ีอ่นัดับที ่7 ของโลก ตัวสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มสีองชัน้ ชัน้บนมเีสน้ทางรถ
วิง่จํานวน 6 ชอ่งทาง สว่นชัน้ลา่งใชสํ้าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง และชอ่งทางสํารองสําหรับรถยนต ์ในชว่งฤดู
มรสมุอกี 4 ชอ่งทาง เริม่กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้น
เหรยีญฮอ่งกง 

 

 



    

 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (2)  นําทา่นชม  A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้
ในเวลา 20.00 น. ทกุคํา่คนื  การแสดงมลัตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการบนัทกึในกนิเนสบุค๊วา่เป็น
การแสดงแสงและเสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของโลกครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าสําคัญตา่งๆทีต่ัง้อยูส่อง
ฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นีป้ระดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก์็จะสอ่งแสง
สวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคักของฮอ่งกง จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีส่อง ดสินยีแ์ลนดเ์ต็มวนั (รวมคา่เขา้และคา่เครือ่งเลน่ทกุชนดิเรยีบรอ้ยแลว้) 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   
นําทา่นเดนิทางสู ่ ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์อาณาจักรแหง่จนิตนาการนีป้ระกอบดว้ยพืน้ที ่7 สว่น  ไดแ้ก ่ เมน
สตรที-ยเูอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซแีลนด ์, ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์, ทอย สตอรี ่แลนด ์, กรซิ
ลยี ์กลัช ์และมสิทคิ พอยท์   จากนัน้ไปสบูฉีดอะดรนีาลนีในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภยักบัการลอ่งเรอื
ทอ่งป่าทีเ่ต็มไปดว้ยสงิสาราสตัวต์ลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบดิทีต่ืน่เตน้ เขา้สูอ่าณาจักรแหง่แฟนตาซ ีที่
ซ ึง่คณุจะไดพ้บกบัปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรปีระสานเสยีงมคิกีเ้มาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคต์
เคลือ่นไหวตระการตาแบบ 3 มติ ิลัดไปยงัอาณาจักรของมนุษยต์า่งดาวและขา้มเวลาไปยงัทมูอรโ์รวแ์ลนด ์
ดนิแดนแหง่อนาคตและสิง่ทีพ่ลาดไมไ่ดค้อื รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนวา่อยา่ลมืแวะไป
ถา่ยรปูกบัมคิกี ้และจับมอืกบัเจา้เป็ดชือ่กอ้งโลก เดนิทอ่งไปผา่นสวนหยอ่มทีเ่ต็มไปดว้ยวัตถโุบราณทีส่รา้ง
ภาพลวงตา 3 มติ ิสํารวจพพิธิภณัฑล์กึลับทีซ่ ึง่วัตถโุบราณน่าตืน่ตาจากทั่วโลกมามชีวีติตอ่หนา้ตอ่ตาใน 
มสิทคิ พอยท ์และไมค่วรพลาดกบั   IT’S A SMALL WORLD ลอ่งเรอืชมเหลา่บรรดาตุ๊กตานานาชาต ิ
ซึง่แบง่เป็นโซนของแตล่ะชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมกีารเคลือ่นไหวไปตามเสยีงเพลง  IT’S A SMALL WORLD 
และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะชาต ิและอยา่ลมืแวะทักทายตุ๊กตาสวมชดุประจํา

 



    

 

 

ชาตขิองไทย  สนุกกบัเกมตา่งๆ  การแสดงแสงส ี “เรารักมกิกี!้ ” จากนัน้เชญิทา่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่
ในดสินยีแ์ลนดแ์ละโซนตา่งๆ  

 
พบกบัเครือ่งเลน่ใหมล่า่สดุธมีมารเ์วล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ทา่นสามารถรว่ม
ความสนุกไดโ้ดยการขีย่านพาหนะอนัทันสมยัของ S.H.I.E.L.D. ในการตอ่สูอ้ยา่งกลา้หาญแบบอนิเทอร์
แอคทฟีในพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี S.H.I.E.L.D. ไปพรอ้มกบั Ant-Man and The Wasp 
เพือ่ตอ่สูก้บัเหลา่รา้ย Zola และกองทัพ Hydra swarm-bots  

 

 



    

 

 

และสนุกไปกบั Iron Man Experience บนิไปกบัไอรอ่นแมน เหนอืฟากฟ้าของฮอ่งกง หยบิแวน่ตา 
Stark Vision ขึน้สวมใส ่แลว้เตรยีมตัวสําหรับการเขา้สูย่คุใหมอ่ยา่งเต็มตัว! การบนิแตล่ะครัง้ของ Expo 
Edition Iron Wing จะใชพ้ลังงานจากเตาปฏกิรณ์อารค์ของตนเองและมเีทคโนโลยลีา่สดุจากสตารค์ 
อนิดัสตรี ้รวมถงึ ชดุเกราะโลหะทีม่คีวามทนทานสงู ระบบปัญญาประดษิฐ ์และกระจกทีซ่อ่มแซมตัวเองได ้
เมือ่คณุพรอ้มสําหรับการบนิขึน้ คณุจะไดท้อ่งฟากฟ้าทีต่ืน่เตน้เรา้ใจของตัวเมอืง เพือ่ชมมมุมองทีแ่ปลกใหม่
ลา่สดุและสงูทีส่ดุบนขอบฟ้าของฮอ่งกง น่ันคอื – Hong Kong Stark Tower เพยีงอยากเตอืนวา่ มรีายงาน
ถงึปฏบิตักิารของไฮดรา้อยูบ่รเิวณนี ้ใหเ้ตรยีมพรอ้มสําหรับการตอ่สู!้ ซึง่แตล่ะแหง่ตา่งมจีดุเดน่ความพเิศษ
เฉพาะตัว ทอ่งอเมรกิาฉบบัยอ่สว่นอยา่งมชีวีติชวีาทีถ่นนเมนสตรที พรอ้มดว้ยทาวนส์แควร ์รา้นคา้น่ารัก ๆ 
และหอสงัเกตการณ์วคิตอเรยี 

 
ขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซ ีจะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทกุวัน โดยสามารถชมขบวน
พาเหรดไดท้ีเ่มนสตรที ยเูอสเอ (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ วันนัน้ๆ)  ชมและเชยีรต์ัวละครดสินยี์  ทีร่ว่ม
ขบวนมากมายไมว่า่จะเป็นตัวการต์นูดัง อาท ิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  
ตามดว้ยเจา้หญงิแสนสวยจากนทิานหลากหลายเรือ่ง อาท ิ Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   
หรอืตัวละครจากภาพยนตด์ังอาท ิThe Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ  

 
 



    

 

 

**อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั**   สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม น ัง่รถรางพคีแทรม - ยอดเขาวคิตรอเรยี พคี - ร ีพลัสเ์บย ์– วดัแชกงหมวิ - ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่  
ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติม่ซําขึน้ชือ่ของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋, ขนมจบีกุง้, 
กว๋ยเตีย๋วหลอด, โจ๊ก เป็นตน้ (4)   
จากนัน้นําทา่น เปลีย่นบรรยากาศน ัง่รถรางพคีแทรม ขึน้สูย่อดเขาวคิตอเรยีพคี  จดุชมววิสงูทีส่ดุและ
สวยทีส่ดุของฮอ่งกง โดยรถรางพคีแทรม เป็นรถรางทีใ่ชเ้ดนิทางขึน้และลง ทีเ่ปิดใชบ้รกิารมามากกวา่ 120 
ปีแลว้ 
หมายเหต:ุ กรณีรถรางพคีแทรมปิดซอ่มบํารงุ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้ 
เพือ่นําทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน และจะทําการคนืเงนิคา่สว่นตา่งผูใ้หญท่า่นละ 20 เหรยีญฮอ่งกง 
และเด็กทา่นละ  10 เหรยีญฮอ่งกง 

 
บนยอดเขาวคิตอเรยีพคี ทกุทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของ 
เกาะฮอ่งกงและเกาลนูไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน จดุชมววิทีด่ทีีส่ดุและหา้มพลาดเมือ่มา The Peak สามารถ
มองเห็นววิไดร้อบทศิทัง้ 360 องศา มคีวามสงูถงึ 428 เมตรจากระดับน้ําทะเลทีจ่ดุนีส้ามารถมาชมววิเมอืง
ฮอ่งกงไดท้ัง้วันซึง่ในแตล่ะชว่งเวลาก็จะมวีวิทีส่วยงามแตกตา่งกนัไป ววิทีม่องเห็นก็จะเป็นววิของตกึและ
อาคารสงูระฟ้าของฮอ่งกง  ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซา่,  ตกึไชนา่แบงค์
และตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ ัง้ของธุรกจิ ช ัน้นําของฮอ่งกงพรอ้มท ัง้ถา่ยภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ 

 

 



    

 

 

 

รา้นไอศครมี Gino's Gelato รา้นไอศครมีเจลลาโตสไตลอ์ติาล ีตัง้อยูบ่รเิว
ดา้นลา่งตกึ The Peak หากทา่นตอ้งการลิม้รสไอศครมีทีเ่ป็นแบบเฉพาะของฮอ่งกง 
แนะนําใหล้องทานทีน่ี ่กลิน่หอมของวาฟเฟิลบอล หรอื Egg Waffle ทีทํ่าสดๆใหม่ๆ
จากเตาชวนยัว่น้ําลายนัก มไีอศครมีใหเ้ลอืกหลากหลายรสชาต ิทีส่ามารถเลอืกทอ้ป
ป้ิงไดต้ามทีต่อ้งการไมว่า่จะเป็น มาชเมลโล ่อลัมอล หรอืขนมตา่งๆ   
จากนัน้นําทา่นนมสัการขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิเ์พือ่เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์ โดยเชือ่วา่ ณ 
บรเิวณหาดรพัีลสเ์บย ์เป็นจดุทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของเกาะฮอ่งกง นําทา่นเริม่ขอพร เจา้แมก่วนอมิ จากนัน้
นําทา่นขอพร เทพเจา้ไฉซ่งิเอีย๊ เทพเจา้แหง่โชคลาภ ความมัน่คง ทรัพยส์นิเงนิทอง หรอืถา้ทา่นไหนมลีกู
ยาก ก็สามารถขอพรเรือ่งลกูจากพระสงัฆจาย ได ้ 

 
 



    

 

 

จากนัน้นําทา่น ขา้มสะพานตอ่อาย ุซึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี หรอืคนโสด จะเลอืกขอ
คู ่หรอืขอพรเรือ่งความรัก จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้ จากนัน้ขอพรเรือ่งการเดนิทาง ใหเ้ดนิทาง
ปลอดภยัจาก เจา้แมท่บัทมิ  จากนัน้ใหท้า่นไดรั้บ  พลงัจากศาลาแปดทศิ  ซึง่ถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลังทีด่ี
ทีส่ดุของฮอ่งกง 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 5) พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยหา่นยา่ง 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  วดัแชกงหมวิ  ใหท้า่นไดจ้ดุธปูขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้า่นไดต้ัง้จติ
อธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พอ่แชกง จากนัน้ใหท้า่นหมนุกงัหันทองแดงจะมกีงัหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ 
เดนิทางปลอดภยั , สขุภาพแข็งแรง , โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กนัวา่หากหมนุครบ 3 รอบและตกีลอง 3 
ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป และนําพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

 
 



    

 

 

 
ตํานานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ “วัดกงัหันลม” เป็นอกีหนึง่วัดทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์นั
ยาวนาน สรา้งมาตัง้แต ่ 300 ปีกอ่น ตามตํานานเลา่กนัวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้

ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกงัหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ีห่นา้บา้น ปรากฎวา่โจร
สลัดไดจ้ากไปและไมไ่ดทํ้าการปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวามเชือ่วา่กงัหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชัว่รา้ยทีกํ่าลังจะเขา้
มา และนําพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัดแชกงแหง่นีช้ ึน้ เพือ่ระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่กัการะบชูา
เพือ่ไมใ่หม้สี ิง่ไมไ่ดเ้กดิขึน้ 
 
นําทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดี
ไชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 
โดยการยอ่ใบพัดของกงัหันวัดแชกง มาทําเป็นเครือ่งประดับ ไมว่า่
จะเป็น จี ้ แหวน  กําไล เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดบัตดิตัว และเสรมิ
ดวงชะตา 
นําทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยก อาท ิกําไลหยก  หรอืสตัวนํ์าโชคอยา่งป่ีเสีย่ะ  อสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ หรอืนําโชคแดต่ัวทา่นเอง  
นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  
จากน ัน้อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่  มรีา้นขาย
ของท ัง้เครือ่งหนงั, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืง
ฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายมี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่  OCEAN 
TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัอยู ่และมทีางเชือ่มตดิตอ่กนัสามารถเดนิทะลุ
ถงึกนัได  ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ไมว่า่จะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS 
VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย  สมควรแกเ่วลานําทา่น
เดนิทางสูส่นามบนิ 

21.35 น.    บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิ  CATHAY PACIFIC เทีย่วบนิที ่  CX617/CX709 
(กรณุาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นทําการจอง) 

23.35 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ  
ออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  

  คณะยนืยนัการเดนิทางที ่9 ทา่นมหีวัหนา้ทวัร ์ 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
 
 
 
 

 



    

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีด 
เทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

22 – 24 พฤศจกิายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX757 (20.25-22.35) 17,900 17,900 16,900 5,500 

23 – 25 พฤศจกิายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 17,900 17,900 16,900 5,500 

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 17,900 17,900 16,900 5,500 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 17,900 17,900 16,900 5,500 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,500 

13 – 15 ธันวาคม 2562 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,500 

13 – 15 ธันวาคม 2562 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 18,900 18,900 17,900 5,500 

14 – 16 ธันวาคม 2562 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,500 

14 – 16 ธันวาคม 2562 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 18,900 18,900 17,900 5,500 

15 – 17 ธันวาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 17,900 17,900 16,900 5,500 

20 – 22 ธันวาคม 2562 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,500 

20 – 22 ธันวาคม 2562 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,500 

21 – 23 ธันวาคม 2562 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,500 

21 – 23 ธันวาคม 2562 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,500 

22 – 24 ธันวาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 17,900 17,900 16,900 5,500 

30 ธ.ค. 2562 – 01 ม.ค. 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 26,900 26,900 25,900 7,000 

30 ธ.ค. 2562 – 01 ม.ค. 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 26,900 26,900 25,900 7,000 

31 ธ.ค. 2562 – 02 ม.ค. 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 26,900 26,900 25,900 7,000 

10 – 12 มกราคม 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,500 

10 – 12 มกราคม 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 18,900 18,900 17,900 5,500 

11 – 13 มกราคม 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,500 

11 – 13 มกราคม 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 18,900 18,900 17,900 5,500 

12 – 14 มกราคม 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 17,900 17,900 16,900 5,500 
 



    

 

 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
08 – 10 กมุภาพันธ ์2563 

BUS 1 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,500 

08 – 10 กมุภาพันธ ์2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 18,900 18,900 17,900 5,500 

09 – 11 กมุภาพันธ ์2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 17,900 17,900 16,900 5,500 

09 – 11 กมุภาพันธ ์2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 17,900 17,900 16,900 5,500 

14 – 16 กมุภาพันธ ์2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,500 

14 – 16 กมุภาพันธ ์2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 18,900 18,900 17,900 5,500 

15 – 17 กมุภาพันธ ์2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,500 

15 – 17 กมุภาพันธ ์2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 18,900 18,900 17,900 5,500 

16 – 18 กมุภาพันธ ์2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 17,900 17,900 16,900 5,500 

21 – 23 กมุภาพันธ ์2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,500 

21 – 23 กมุภาพันธ ์2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 18,900 18,900 17,900 5,500 

22 – 24 กมุภาพันธ ์2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,500 

22 – 24 กมุภาพันธ ์2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,500 

23 – 25 กมุภาพันธ ์2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 17,900 17,900 16,900 5,500 

28 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,500 

28 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 18,900 18,900 17,900 5,500 

29 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,500 

29 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,500 

01 – 03 มนีาคม 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 17,900 17,900 16,900 5,500 

06 – 08 มนีาคม 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,500 

07 – 09 มนีาคม 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 18,900 18,900 17,900 5,500 

08 – 10 มนีาคม 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 17,900 17,900 16,900 5,500 

13 – 15 มนีาคม 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,500 

13 – 15 มนีาคม 2563 ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 18,900 18,900 17,900 5,500 

 



    

 

 

BUS 2 ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
14 – 16 มนีาคม 2563 

BUS 1 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 18,900 18,900 17,900 5,500 

14 – 16 มนีาคม 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 18,900 18,900 17,900 5,500 

15 – 17 มนีาคม 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 17,900 17,900 16,900 5,500 

20 – 22 มนีาคม 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,500 

20 – 22 มนีาคม 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,500 

21 – 23 มนีาคม 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,500 

21 – 23 มนีาคม 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,500 

22 – 24 มนีาคม 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,500 

27 – 29 มนีาคม 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,500 

27 – 29 มนีาคม 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,500 

28 – 30 มนีาคม 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,500 

28 – 30 มนีาคม 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,500 

29 – 31 มนีาคม 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,500 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่***  

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง /ทรปิ/ทา่น 
 
หมายเหตุ: หากลกูคา้ไมต่อ้งการเขา้ดสินยีแ์ลนด ์กรุณาแจง้ในวนัทีจ่องทวัร ์หกัคา่ดสินยีแ์ลนดอ์อกทา่นละ  2,000 บาท 
และตรวจสอบเทีย่วบนิของทา่นในวนัทีท่า่นตอ้งการเดนิทางตามตารางรายละเอยีดเทีย่วบนิ 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ ี ่ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะ
มผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม 
ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะ
เขา้รา้นรฐับาลทกุแหง่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 เหรยีญ 
/ คน / รา้น 

• โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
• หมายเหต ุทีฮ่อ่งกงมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจําหน่ายวนัสดุทา้ยลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็

ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคบัลกุทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 



    

 

 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 6,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเจนซีไ่มช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ  ใหถ้อื
วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชี
ธนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
กอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

 



    

 

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนั

ทกุชิน้ไมเ่กนิ 1 ,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

3. กระเป๋าสตางค์, เครือ่งคอมพวิเตอร์ , เครือ่งประดบั , พาสปอรต์, บตัรเครดติ , เอกสารสาํคญั , กลอ้งถา่ยรูป และกลอ้งวดีโีอ , 
ยาประจําตวั, แบตสาํรอง (Power Bank) ขนาดไมเ่กนิ 30,000 mAh นําตดิตวัขึน้เครือ่ง 

4. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนือ้สตัว ์ไส ้
กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก   

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
  ดงันัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500  บาทตอ่ลกูคา้1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ - ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
 เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน)ยกเวน้คา่วซีา่ (ก รณีลกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด (และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

 



    

 

 

14. โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 
 

 


