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เดนิทางโดย สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค 

โหลดกระเป๋าได ้30 กโิลกรมั 
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พเิศษ !!! เมนตู ิม่ซ า พรอ้มดว้ยอาหารสไตลฮ์อ่งกงอกีมากมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิค CATHAY PACIFIC (CX) 

ขาไป CX700 BKK - HKG 08.25 – 12.10 

สายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิค CATHAY PACIFIC (CX) 
ขากลบั CX709 HKG - BKK 22.00 – 23.55 

หากท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แต่ละกรุป๊นัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 

หากท่านตอ้งการจองต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เช่นความล่าชา้ของ

เทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์

แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตุผลต่างๆทีอ่ยูเ่หนอืความควบคุม

ของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆไดใ้นทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว เทีย่วบนิ 

 

05 – 07  เมษายน 2562 
(วนัจกัร)ี 

18,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX709 HKGBKK 22.25-00.15 
 

19 – 21  เมษายน  2562 
17,900.- 5,900.- 

CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 
 

 27 – 29  เมษายน  2562 
 

17,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX709 HKGBKK 22.00-23.55 
 

24 – 26  พฤษภาคม  2562 
 

15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 
 

31 พฤษภาคม – 02 มถินุายน 
2562 

15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 

02 – 04  มถินุายน 2562 15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

22 – 24  มถินุายน 2562 15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX709 HKGBKK 22.00-23.55 

:: ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก :: 
 

ราคาอืน่ๆ 

1. ทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิราคา 9,900 บาท/ทา่น 

3. ราคาขา้งตน้ส าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที ่
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06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร ์M 

ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น

สมัภาระและบตัรขึ้นเคร่ือง 

08.15 น. ออกเดินทางสูท่า่อากาศยาน Check Lap Kok โดยเท่ียวบินท่ี CX700 สายการบิน Cathay Pacific 

 ** บริการอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

12.10 น. ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสมัภาระเรียบรอ้ย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 น าทา่นเดินทางสู่ เกาะลนัเตา  เป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดในบรรดาเกาะท ัง้หมดของฮอ่งกง เป็นท่ีตัง้ของ

สนามบินนานาชาติเช็กแล็บก็อก และยงัมีแหลง่ทอ่งเท่ียวอนัมีเอกลกัษณ์ระดบัโลกของฮ่องกง น าทา่น

สัมผัสก ับประสบการณ์ ท่ี น่ า ต่ืนตาต่ืน ใจก ับ ก ระเช้าลอยฟ้ านองปิง  (Ngong Ping Skyrail 

360)  เสน้ทางการทอ่งเท่ียวบนรถกระเชา้เคเบิลท่ีสามารถชมทศันียภาพอนังดงามไดแ้บบพาโนรามิค 

เช่ือมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมูบ่า้นนองปิง บนเกาะลนัเตา ระยะทางกวา่ 5.7 ก.ม. จากรถกระเชา้ทา่น

จะไดช้มทศันียภาพอนังดงามของสนามบินนานาชาติฮอ่งกงทิวทศัน์เหนือทอ้งทะเลของทะเลจีนใต ้ทิวทศัน์

ของเนินเขาอนัเขียวขจี ล าธาร น ้าตกและป่าอนัเขียวชอุม่ของอุทยานลนัเตาเหนือ กระเชา้ไปถึงสุดทางท่ี 

วนัท่ี 1 
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเชา้นองปิง 360 –  หมู่บา้นนองปิง – พระใหญ่โป้วหลิน –  อิสระชอ้ปป้ิง 
City Gate Outlet                                                                                        ( - / 
กลางวนั / - ) 

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

หมู่บา้นนองปิง หมูบ่า้นสวยงามท่ีสรา้งแบบสถาปัตยกรรมจีน มีอากาศท่ีเย็นสบาย ขา้งทางเต็มไปดว้ย

รา้นอาหาร รา้นขายมากมาย นอกจากน้ียงัมีเซเวน่ และรา้นกาแฟดงัอยา่ง Starbuck จากนั้นทา่นก็จะพบ

กบั พระใหญ่โป่วหลิน แหง่เกาะลนัเตาซ่ึงเป็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญท่ี่สุดในโลก องคพ์ระ

ท าขึ้นจากการเช่ือมแผน่ทองสมัฤทธ์ิ กวา่ 200 แผน่ เขา้ดว้ยกนั น ้าหนักรวม 250 ตนั และสูง34เมตร หนั

พระพกัตไ์ปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายงัหุบเขาและโขดหินเบ้ืองลา่งซ่ึงเป็นพระพุทธรูปนั่ง 

ท าจากทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด จากนั้นใหท้ ่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ีหา้งดัง CITYGATE OUTLET 

MALL ใหท้ ่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศัยพบกบัOUTLET สินคา้แบรนด์เนมระดับโลกมากมายเช่น

COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE ห รือว่าจะ เป็น BURBERRY รวมท ั้งรองเท ้ากีฬ า

มากมายหลายย่ีหอ้และช ัน้ใตดิ้นจะมีSUPERMARKET ขนาดใหญใ่หท้า่นไดจ้บัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

 **อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        พกัท่ี SAV Hotel / Penta Hotel  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า ณ เมืองฮ่องกง 
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วนัท่ี 2 

วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – โรงงานจิวเวอร่ี – รา้นหยก – เจา้แม่กวนอิม หาดรีพลัสเ์บย ์–  

จุดชมวิว วิคตอเรียพีค (รถรางข้ึนพีคแทรม) - ชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ยและโอเช่ียนเทอรมิ์นอล                   

(เชา้ / กลางวนั / - ) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนั้นน าทา่นสู ่วดัแชกงหมิว (วดักงัหนั)  เม่ือ 300 กวา่ปีท่ีแลว้เดิมท่ีวดัน้ีเป็นวดัเล็กๆเป็นวดัท่ีเกา่แก่

และอนุรักษ์โบราณสถานซ่ึงอยูท่างดา้นหลงัของเรือนใหมว่ดั เรือนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเน้ือท่ี 

50,000 ตารางฟุตดา้นในมีรูปปัน้สูงใหญข่องทา่นแชกงซ่ึงเป็นเทพประจ าวดัแหง่น้ีซ่ึงทางดา้นขา้งมีอาวุธรบ

ของทหารแบบโบราณและมีกงัหนัอยูห่ลายตวัมีกลองดา้นละตวั ประชาชนท่ีเขา้วดัแชกงจะตอ้งหมุนกงัหนั

หรือท่ีเรียกวา่กงัหนัน าโชคเพ่ือหมุนแตส่ิ่งดีๆเขา้มาในชีวิตและปัดเป่าส่ิงท่ีไมดี่ออกไป โดยความหมายของ

ใบพดัท ัง้ส่ีดงัน้ี 

ใบท่ี 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั ใบท่ี 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืน 

ใบท่ี 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา    ใบท่ี 4. คิดหวงัส่ิงใดก็สมความปรารถนาทุกประการ  

และกอ่นท่ีทา่นจะออกจากวดัอยา่ลืมจะตอ้งตีกลองใหเ้สียงดงัสนั่นเพ่ือความเป็นศิริมงคล 
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หลงัจากนั้นน าทา่นไหวพ้ระขอพรตอ่ ณ วดัหวงัตา้เซียน  เป็นวดัท่ีมีอายุกวา่คร่ึงศตวรรษรายลอ้มดว้ย

อาคารท่ีพกัอาศยัของการเคหะ วดัแหง่น้ีขึ้นช่ือดา้นอิทธิฤทธ์ิในการ ดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ จึงไดรั้บการนับ

ถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย จากนั้นน าทา่นสู่ โรงงานจิวเวอร่ี  ท่ีโดง่ดงัท่ีสุดบนเกาะฮ่องกง ท่ีไดแ้รง

บนัดาลใจน ากงัหนัมาพลิกแพลงเป็นจ้ีลอ้มเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดงัมาจดัวางต าแหน่งของเพชรแตล่ะเม็ด

ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองรางตามหลกัฮวงจุย้ ซ่ึงจ าลองเลียนแบบมาจาก “แซก้ง๋เม๋ียว” กงัหนัใหญ ่4 ใบพดัท่ีชาว

ฮอ่งกงเล่ือมใสศรัทธาท่ี “วดัเชอกุง” ซ่ึงเป็นวดัท่ีดงัมากและมีต านานความเช่ือมายาวนานวา่คนท่ีมีเคราะห์

เม่ือจบัใบพดัของกงัหนัหมุนไปโดยรอบแลว้จะท าใหชี้วิตหมุนเวียนไปในทางท่ีดีและสามารถพดัเอาส่ิงช ัว่รา้ย

ตา่งๆออกไปได ้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

น าทา่น ชมรา้นหยก สินคา้ขึ้ นช่ืออีกอยา่งของจีน แผน่ดินใหญ ่ท่ีไมว่า่ทา่นจะเดินทางไปเมืองไหนของ

ประเทศจีน ทา่นจะไดเ้ขา้ชมร้านหยก ทา่นสามารถเลือกซ้ือหยกท่ีมีการดดัแปลงเป็นเคร่ืองบูชาต่างๆ 

ท ัง้ป๊ีเซ๊ียะก าไลหยก, จ้ีหยก และอ่ืนๆ อีกมากมาย น าทา่น น าทา่นสมัผสัประสบการณท่ี์ไมค่วรพลาดในการ

มาเท่ียวฮ่องกง แลว้น าทา่น นัง่รถรางพีคแทรม (รวมรถราง 1 เท่ียว) สู่จุดชมวิวบนยอดเขาเดอะพีค 

รถรางจะเคล่ือนผา่นวิวทิวทศัน์ในมุมสวยงามและหาชมท่ีไหนไมไ่ดแ้ลว้ไมว่า่จะเป็นวิวของตึกสูงระฟ้าของ

เกาะฮ่องกงหรือทศันียภาพอนัแปลกตาของอา่ยวิคตอเรียและเกาลูนพีคแทรมเป็นพาหนะเกา่แกท่ี่สุดของ

ฮอ่งกงเปิดใหบ้ริการมาตัง้แตปี่ค.ศ.1888 ถือวา่เป็นแหง่แรกในเอเชียเดิมเป็นรถรางท่ีใชพ้ลงังานไอน ้าในการ

ขบัเคล่ือนแตใ่นปีค.ศ. 1926 ก็ไดถู้กเปล่ียนมาเป็นระบบเกียร์ไฟฟา้และเปล่ียนเป็นการควบคุมดว้ยระบบไม

โครโพรเซสเซอร์ซ่ึงเป็นระบบใหมล่่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนดใ์นปีค.ศ.1989 จากนั้นน าทุกทา่นสู ่ 

REPULSE BAY  หาดทรายรูปจนัทร์เส้ียวแหง่น้ีสวยทีสุดแหง่หน่ึงและยงัใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร์
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ไปหลายเร่ืองมีรูปปั้นของเจา้แมก่วนอิมและเจา้แมทิ่นโห่ว ซ่ึงท าหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเดน่

อยูท่า่มกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสูช่ายหาดนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพ่ือ

เป็นสิริมงคลขา้มสะพานตอ่อายุ หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซ่ียนเทอรมิ์นอล 

ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ฝากคนท่ีทา่นรักทางบา้น สนุกสนานกบัการเลือกสินคา้ราคาพิเศษอาทิ

เช่น เส้ือผา้ ,รองเทา้ ,กระเป๋า,เข็ ดข ัด ,น ้ าหอมสินคา้แบรนด์ช่ือดังต่างๆ ท ั้ง Bvlgari, BURBERRY, 

Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, miu miu, ST.MICHEL, TOY R’US , BOSSINI , 

GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG, ESPRIT, G2000  

 **อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

               พกัท่ี SAV Hotel / Penta Hotel  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า ณ เมืองฮ่องกง 

 

วนัท่ี 3 
อิสระท่องเท่ียวช็อปป้ิงตามอธัยาศยั หรือซ้ือบตัรเขา้สวนสนุกฮ่องกงดิสนียแ์ลนด–์ กรุงเทพ  

(เชา้ / - / - ) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 

 ใหท้า่นอิสระทอ่งเท่ียว หรือ ช็อปป้ิงตามอธัยาศยั  

หมายเหตุ: Check Out โรงแรม ไมเ่กิน 12.00 น. น ากระเป๋า สมัภาระลงมาฝากไวท่ี้ Looby ของ

โรงแรม รถจะมารับลูกคา้ท่ีโรงแรม ประมาณ 18.00 น. เพ่ือน าลูกคา้เดินทางไปสูส่นามบิน 
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 แหล่งท่องเท่ียวแนะน า : 

ย่านมงกก๊  

ยา่นมงก๊ก เป็นอีกยา่นท่ีมีความคึกคกัมาก ๆ เพราะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีดี

ท่ีสุดอนัดบัตน้ ๆ ของฮอ่งกง มีท ัง้ตรอกซอยท่ีขายสินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ 

รองเทา้ กระเป๋าแฟช ัน่ ราคาไมแ่พง รวมไปถึง 

รา้นขายของฝากของท่ีระลึกหลากหลายแบบ ถา้อยากชอ้ปป้ิงสินคา้ 

แฟช ั่น  ราคาเบา ๆ แนะน าให ้ไป  Ladies Market ซ่ึ ง มี

ลกัษณะคลา้ยกบัตลาดนัดกลางคืนในบา้นเรานั่นเอง  

ย่านจิมซาจุ่ย  

ขาชอ้ปท ัง้หลาย ถา้ไมไ่ดม้าชอ้ปป้ิงในยา่นน้ีจะถือวา่พลาด

มาก โดยเฉพาะใครท่ีชอบสินคา้แบรนดเ์นม ในยา่นน้ีมี

หลากหลายแบรนดด์งัระดบัโลกใหเ้ดินเลือกซ้ือสินคา้กนั

อยา่งจุใจ และมกัจะมีกิจกรรมจดัลดราค าอยูบ่อ่ยครั้ง บอก

เลยวา่ขาชอ้ปตอ้งไป 

 Sky 100   

อีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีอยากใหคุ้ณไดส้ัมผสัในฮ่องกง กบั

การชมอา่ววิคตอเรียและตึกสูงระฟ้ามากมายในฮ่องกงจาก

จุดชมวิวบนตึก Sky 100 ซ่ึงเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในฮ่องกง มี

ความสูงราว ๆ 393 เมตร โดยท่ีจุดชมวิวดา้นบนนั้นสามารถ

มองเห็นวิวทิวทศัน์ไดก้วา้งไกลแบบ 360 องศา ไม่วา่จะมา

เท่ียวชมเวลาไหน ก็ประทบัใจไมแ่พก้นั  

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://sky100.com.hk/ 
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ชิงชา้สวรรคย์กัษ ์(The Hongkong observation Wheel)  

การนั่งชิงชา้สวรรคย์กัษ์ท่ีฮ่องกงก็เป็นอีกประสบการณ์ท่ีน่า

ล้ิมลองเม่ือไปเท่ียวฮอ่งกง ชิงชา้สวรรคย์กัษ ์น้ีมีความสูงมาก

ถึง 60 เมตร แต่ละกระเชา้จะบรรจุคนได ้8 คน และหาก

ใครอยากเซอร์ไพรสแ์ฟน ก็มีกระเชา้พิเศษไวร้ับรอง ซ่ึงมีการ

จดัโต๊ะดินเนอร์สุดหรูหรา พรอ้มท ัง้อาหารและเคร่ืองด่ืมสุดพ

รีเมียม เปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนั คา่ตัว๋ขึ้นกระเชา้ส าหรับคนท ัว่ไป

จะอยูท่ี่คนละ 100 ดอลลาร์ฮอ่งกง  

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ hkow.hk 

Avenue Of Stars 

ชมรอยประทบัมือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงริมอา่ววิคตอเรีย ท่ีเป็น

แรงบนัดาลใจของโลกฮอลลีวูด้ตะวนัออกกวา่รอ้ยฝ่ามือ อาทิ 

ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหวย่, จางมา่นอว้ี, เจ็ท ลี, มิเชล โหยว่ ยงั

ไมร่วมถึงคนดงัอ่ืนๆ ท่ีไดป้ระทบัรอยมือลงบนพ้ืนซีเมนต ์ หรือ 

ทา่นสามารถซ้ือบตัรเขา้ สวนสนุกฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์

(HONGKONG DISNEYLANDS) 

ผูใ้หญจ่า่ยเพ่ิมทา่นละ 2,500 บาท / เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี จา่ยเพ่ิมทา่นละ 2,200 บาท  

(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง) บตัรเขา้สวนสนุกสามารถเลน่เคร่ืองเลน่แบบไมจ่ ากดัจ านวนครั้งภายใน 1 

วนั  น าทา่นเดินทางเขา้สู่อาณาจกัรแห่งเวทยม์นตร์ ท่ีไดร้ับแรงบนัดาลใจจากเทพนิยายในฝัน ส ารวจ

ดินแดนทัง้ 7 แห่ง ท่ีเต็มไปดว้ยมนตม์ายา ความสวยงาม ความต่ืนเตน้ ประทบัใจกบัเคร่ืองเล่นมาก

หลากหลายชนิด สัมผสัตวัการ์ตูนดิสนียท่ี์ทา่นช่ืนชอบและร่วมชมขบวนพาเหรดของเหลา่การ์ตูนท่ีแสน

ย่ิงใหญต่ระการตา 
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****** FLIGHT CX 703 ****** 

16.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรงตอ่เวลานัดหมาย*** 

19.50 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี CX703 

 **บริการอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

21.50 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 

 

****** FLIGHT CX 617 ****** 

17.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรงตอ่เวลานัดหมาย*** 

21.35 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี CX617 

 **บริการอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

23.30 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 
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****** FLIGHT CX 709 ****** 

18.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรงตอ่เวลานัดหมาย*** 

22.00 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี CX709 

 **บริการอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

23.55 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 

 

******************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกบัการท่องเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่ เซนิเจิน้) 

ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, ผา้ไหม, 

ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทีย่ว
ทุกท่านทราบวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 

ไมม่กีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทุกเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 
**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

**คา่ทปิหวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทัวร*์* 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน  10 ทา่นข ึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!! กรุณาอา่นและท าความเขา้ใจ 

PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

ขนาดของรถบสัทีใ่ชใ้นการเดนิทาง จะจดัตามจ านวนของผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความสะดวกสบาย

ของการเดนิทาง และผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัร์ขา้งตน้คา่ภาษีสนามบิน 

ภาษีน ้ามนั 

✓ คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรือ 3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการทอ่งเท่ียวหรือระดบัเดียวกนั  

**เน่ืองจากหอ้งพกัโรงแรมในฮ่องกงจะมีขนาดเล็ก หอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน ขนาดของหอ้งจะเท่ากนักบั

หอ้งพกั 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน พ้ืนท่ีใชส้อยก็อาจจะไม่เพียงพอ ฉะนั้นหากลูกค้าตอ้งการพกัดว้ยกนั 3 

ท่าน กรุณายอมรบัขนาดหอ้งพกัของโรงแรมในฮ่องกง เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาท่ีหนา้งาน 

✓ **ในกรณีท่ีทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบริษทัอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป** 

✓ คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

✓ เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน ไมเ่กิน 30 กิโล / ทา่น 

✓ คา่ประกนัอุบติัเหตุประเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

× คา่ธรรมเนียมวีซา่เด่ียว ส าหรับลูกคา้ตา่งชาติ 

× คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด **เกินจาก 30 กิโลกรัม 

× คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทอ่งเท่ียว คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์มินิบาร์และทีวีชอ่ง

พิเศษของโรงแรม เป็นตน้ 

× คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิมและภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยของแตล่ะประเทศ 

× ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท / ทา่น / ทริป (หวัหนา้ทวัร์แลว้แตจ่ะพอใจในการบริการ) 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

➢ ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 

➢ ช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือภายใน 21 วนั กอ่นออกเดินทาง 
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เง่ือนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอขอสงวนสิทธ์ิในการยึดเงินมดัจ า 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 21 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร์ท ัง้หมด 

• กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษทัฯ ตอ้งมีการการันตีมดั

จ าท่ีนั่งกบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ CharterFlight และโรงแรมท่ีพกัตา่งๆ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่มดัจ า หรือ คา่ทวัร์ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

• เม่ือออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบิน 

• ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้เม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าท ัง้หมด 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี ระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 

**ส าคญั!! บริษทัฯ ท าธุรกิจเพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมาย

และในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ท ัง้ไทยและฮ่องกง เซินเจ้ิน จูไห ่ขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ี

เทา่นั้น ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกไ์มส่ามารถให ้

ความชว่ยเหลือใดๆ ไดท้ ัง้ส้ิน** 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

➢ ส าหรับผูโ้ดยสาร ท่ีไมไ่ดถื้อ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

➢ ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการ คอนเฟริม

เดินทางกอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน 

➢ ส าหรับ ลูกคา้ชาวต่างชาติ เก็บเพ่ิม 3,500 บาท/ท่าน (ไมร่วมคา่วีซา่ส าหรับตา่งชาติและลูกคา้เป็น
ผูด้ าเนินการย่ืนวีซา่เอง บริษทัทวัร์ไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

➢ ราคาทวัร์ใชต้ ัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเล่ือนวนัเดินทางได ้ตอ้งเดินทางไป-กลบัตามวนัเดินทางท่ีระบุเทา่นั้น 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 15 คนขึ้นไป 

➢ ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับขึ้นภาษีน ้ามนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพ่ิมตาม

ความเป็นจริง 
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➢ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

หรือเหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผู ้

เดินทางเป็นหลกั 

➢ บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้สิน หากเกิดเหตุการณสุ์ดวิสยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 

การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรัพยสิ์นสูญหาย

อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของตวัทา่นเอง 

➢ กรณีท่ีสถานท่ีทอ่งเท่ียวใดๆ ท่ีไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส้ิน 

➢ กรณีท่ีทา่นสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไมเ่ขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการทอ่งเท่ียว หรือไมเ่ดินทาง

พรอ้มคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 

➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ีระบุไว ้ 

เน่ืองจากการครอบครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

➢ กรณีท่ีทา่นใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทอ่งเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูกปฏิเสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน 

➢ เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลฮอ่งกง 
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