
              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เดนิทางโดย สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค 

โหลดกระเป๋าได ้30 กโิลกรมั 
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 



              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 

หากทา่นตอ้งการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้ของ

เทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์

แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนือความควบคมุ

ของบรษัิท ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว เทีย่วบนิ 

 

02 – 04 พฤศจกิายน 61 
 

14,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 
 

09 – 11 พฤศจกิายน 61 
 

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

CX709 HKGBKK 22.00-23.55 
 

16 – 18 พฤศจกิายน 61 
 

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

CX709 HKGBKK 22.00-23.55 
 

14 – 16   ธนัวาคม    61 
 

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

CX709 HKGBKK 22.00-23.55 
 

15 – 17   ธนัวาคม    61 
 

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

CX709 HKGBKK 22.00-23.55 

11 – 13   มกราคม    62 14,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX709 HKGBKK 22.00-23.55 

18 – 20   มกราคม    62 15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX709 HKGBKK 22.00-23.55 

25 – 27   มกราคม    62 15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX709 HKGBKK 22.00-23.55 

22 – 24  กมุภาพนัธ ์ 62 15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX709 HKGBKK 22.00-23.55 

23 – 25  กมุภาพนัธ ์ 62 15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX709 HKGBKK 22.00-23.55 

08 – 10   มนีาคม    62 14,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX709 HKGBKK 22.00-23.55 

15 – 17   มนีาคม    62 15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX709 HKGBKK 22.00-23.55 

22 – 24   มนีาคม    62 15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX709 HKGBKK 22.00-23.55 

30  มนีาคม – 01 เมษายน 62 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 ิกรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที ่



              

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

05.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4ประต ู6 ทา่อากาศยานสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร ์M ของ

สายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระ

และบตัรขึน้เครือ่ง 

08.15 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยาน Check Lap Kok โดยเทีย่วบนิที ่CX700 สายการบนิ Cathay Pacific 

 ** บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

12.10 น. ถงึสนามบนิ CHEAK LAP KOK หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะลนัเตา  ซึง่ถอืไดว้า่เป็นแหล่งท่องเทีย่วอันมเีอกลักษณ์ระดับโลกของฮอ่งกง จากนัน้ 

นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจกับ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง (Ngong Ping Skyrail 

360)  เสน้ทางการทอ่งเทีย่วบนรถกระเชา้เคเบลิทีส่ามารถชมทัศนียภาพอันงดงามไดแ้บบพาโนรามคิ เชือ่ม

จากใจกลางเมอืงตงุชงุถงึหมูบ่า้นนองปิง บนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. จากรถกระเชา้ท่านจะไดช้ม

ทัศนียภาพอันงดงามของสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงทวิทัศน์เหนือทอ้งทะเลของทะเลจนีใต ้ทวิทัศน์ของเนนิ

เขาอนัเขยีวขจ ีลําธาร น้ําตกและป่าอนัเขยีวชอุม่ของอทุยานลันเตาเหนือ เมือ่กระเชา้ไปถงึสดุทางท่านจะได ้

สกัการะพระใหญโ่ป้วหลนิ แห่งเกาะลันเตาซึง่เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิก์ลางแจง้ที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก 

องคพ์ระทําขึน้จากการเชือ่มแผน่ทองสมัฤทธิ ์กวา่ 200 แผน่ เขา้ดว้ยกัน น้ําหนักรวม 250 ตัน และสงู34เมตร 

หันพระพักตไ์ปทางดา้นทะเลจนีใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายังหุบเขาและโขดหนิเบือ้งล่างซึง่เป็นพระพุทธรูป

น่ัง ทําจากทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุ  

 จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงทีห่า้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัยพบกบั

OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมายเชน่COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรอืวา่จะ

เป็นBURBERRY รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้และชัน้ใตด้นิจะมSีUPERMARKET ขนาดใหญใ่หท้า่น

ไดจ้ับจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ 

 **อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 จากนัน้นําทกุทา่นไปชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตา ตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลง 

Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุคํ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสดุยอด

ตระการตาซึง่เป็นการแสดง แสงและเสยีงครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าสําคัญตา่งๆ ทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ังของ

อา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นีป้ระดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก์็จะสอ่งแสงสวา่งตระการ

ตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคักของฮอ่งกง 

พกัที ่SAV Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 

 

 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – หมบูา้นนองปิง – อสิระชอ้ปป้ิง City Gate Outlet  –  Symphony of light                          

                                                                                                                   ( - / กลางวนั / - ) 



              

 

    

วนัที ่2 
วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – โรงงานจวิเวอรี ่– รา้นหยก – เจา้แมก่วนอมิ หากรพีลัเบย ์–  

จดุชมววิวคิตอเรยีพคี - ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่และโอเชีย่นเทอรม์นิอล                  (เชา้ / กลางวนั / - ) 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนัน้นําทา่นสู ่วดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั)  เมือ่ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทีว่ัดนีเ้ป็นวัดเล็กๆเป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละ

อนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลังของเรอืนใหม่วัด เรอืนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 

ตารางฟตุดา้นในมรีปูปัน้สงูใหญข่องทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจําวัดแหง่นีซ้ ึง่ทางดา้นขา้งมอีาวุธรบของทหาร

แบบโบราณและมกีงัหันอยูห่ลายตัวมกีลองดา้นละตัว ประชาชนทีเ่ขา้วัดแชกงจะตอ้งหมนุกังหันหรอืทีเ่รยีกว่า

กงัหันนําโชคเพือ่หมนุแตส่ ิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติและปัดเป่าสิง่ทีไ่มด่อีอกไป โดยความหมายของใบพัดทัง้สีด่ังนี ้

ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรงอายยุนื 

ใบที ่3. โชคลาภเงนิทองไหลมาเทมา ใบที ่4. คดิหวังสิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ  

และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวัดอยา่ลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล หลังจากนัน้นําท่าน

ไหวพ้ระขอพรตอ่ ณ วดัหวงัตา้เซยีน  เป็นวัดทีม่อีายกุวา่ครึง่ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทีพั่กอาศัยของการ

เคหะ วัดแหง่นีข้ ึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธิใ์นการ ดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ จงึไดรั้บการนับถอืเป็นพเิศษจากบรรดาคน

ป่วย จากนัน้นําท่านสู่ โรงงานจวิเวอรี ่ ทีโ่ด่งดังทีสุ่ดบนเกาะฮ่องกง ทีไ่ดแ้รงบันดาลใจนํากังหันมาพลกิ

แพลงเป็นจีล้อ้มเพชร โดยเชญิซนิแสชือ่ดังมาจัดวางตําแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซึง่ถอืเป็นเครือ่งรางตาม

หลักฮวงจุย้ ซึง่จําลองเลยีนแบบมาจาก “แซก้ง๋เมีย๋ว” กงัหันใหญ ่4 ใบพัดทีช่าวฮอ่งกงเลือ่มใสศรัทธาที ่“วัด

เชอกงุ” ซึง่เป็นวัดทีด่ังมากและมตํีานานความเชือ่มายาวนานว่าคนทีม่เีคราะหเ์มือ่จับใบพัดของกังหันหมนุไป

โดยรอบแลว้จะทําใหช้วีติหมนุเวยีนไปในทางทีด่แีละสามารถพัดเอาสิง่ชัว่รา้ยตา่งๆออกไปได ้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

นําท่าน ชมรา้นหยก สนิคา้ขึน้ชือ่อกีอย่างของจีน แผ่นดนิใหญ่ ที่ไม่ว่าท่านจะเดนิทางไปเมอืงไหนของ

ประเทศจีน ท่านจะไดเ้ขา้ชมรา้นหยก ท่านสามารถเลือกซือ้หยกที่มีการดัดแปลงเป็นเครื่องบูชาต่างๆ 

ทัง้ป๊ีเซี๊ยะ, กําไลหยก, จีห้ยก และอืน่ๆ อกีมากมาย นําทา่น สูจ่ดุชมววิบนเขาวคิตอเรยีพคี ใหท้า่นไดช้มววิ ิ

ทวิทัศน์ในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไม่ไดแ้ลว้ไม่ว่าจะเป็นวิวของตึกสูงระฟ้าของเกาะฮ่องกงหรือ

ทัศนียภาพอันแปลกตาของอา่ยวคิตอเรยีและเกาลูน จากนัน้นําท่านชมหาดทราย REPULSE BAY  หาด

ทรายรูปจันทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทสีดุแห่งหนึง่และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีูปปั้น

ของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ ซึง่ทําหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยที่

ทอดยาวลงสูช่ายหาดนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคลขา้มสะพาน

ตอ่อาย ุหลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นจมิซาจุย่และโอเซีย่นเทอรม์นิอล ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้

สนิคา้ฝากคนทีท่า่นรักทางบา้น สนุกสนานกบัการเลอืกสนิคา้ราคาพเิศษอาทเิชน่เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เข็ด

ขัด,น้ําหอมสนิคา้แบรนดช์ือ่ดังต่างๆ ทัง้ Bvlgari, BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, 

miu miu, ST.MICHEL, TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG, 

ESPRIT, G2000 



              

 

    

**อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที ่SAV Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 
 

วนัที ่3 
อสิระทอ่งเทีย่ว ช็อปป้ิงตามอธัยาศยั หรอืซือ้บตัรเขา้สวนสนกุฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด–์ กรงุเทพ                                            

                                                                                                                        (เชา้ / - / - ) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร (4) 

 ใหท้า่นอสิระทอ่งเทีย่ว หรอื ชอ็ปป้ิงตามอธัยาศัย  
หมายเหต:ุ Check Out ไมเ่กนิ 12.00 น. นํากระเป๋า สมัภาระลงมาฝากไวท้ี ่Looby ของโรงแรม  
รถจะมารับลกูคา้ทีโ่รงแรม ประมาณ 17.00 น. เพือ่นําลกูคา้เดนิทางไปสูส่นามบนิ 
 

 แหลง่ทอ่งเทีย่วแนะน า: 
 
 

ยา่นมงกก๊  
 

ยา่นมงกก๊ เป็นอกียา่นทีม่คีวามคกึคกัมาก ๆ เพราะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง
ทีด่ทีีส่ดุอนัดับตน้ ๆ ของฮอ่งกง มทีัง้ตรอกซอยทีข่ายสนิคา้แบรนด์
เนม เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชัน่ ราคาไมแ่พง รวมไปถงึรา้นขาย
ของฝากของทีร่ะลกึหลากหลายแบบ ถา้อยากชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่ 
ราคาเบา ๆ แนะนําใหไ้ป Ladies Market ซึง่มลีักษณะคลา้ยกบั
ตลาดนัดกลางคนืในบา้นเราน่ันเอง  
 
ยา่นจมิซาจุย่  
 

ขาชอ้ปทัง้หลาย ถา้ไมไ่ดม้าชอ้ปป้ิงในยา่นนีจ้ะถอืวา่พลาดมาก 
โดยเฉพาะใครทีช่อบสนิคา้แบรนดเ์นม ในยา่นนีม้หีลากหลายแบรนด์
ดังระดับโลกใหเ้ดนิเลอืกซือ้สนิคา้กนัอยา่งจใุจ และมกัจะมกีจิกรรม
จัดลดราคาอยูบ่อ่ยครัง้ บอกเลยวา่ขาชอ้ปตอ้งไป 
 

 Sky 100   
 

 อกีหนึง่ประสบการณ์ทีอ่ยากใหค้ณุไดส้มัผัสในฮอ่งกง กบัการ 

ชมอา่ววคิตอเรยีและตกึสงูระฟ้ามากมายในฮอ่งกง 
จากจดุชมววิบนตกึ Sky 100 ซึง่เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในฮอ่งกง  
มคีวามสงูราว ๆ 393 เมตร โดยทีจ่ดุชมววิดา้นบนนัน้สามารถ 
มองเห็นววิทวิทัศนไ์ดก้วา้งไกลแบบ 360 องศา ไมว่า่จะมา 
เทีย่วชมเวลาไหน ก็ประทับใจไมแ่พก้นั ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได ้ 
 
 



              

 

    

เดอะพคี  
 
เดอะพคี หรอืวคิตอเรยี พคี เป็นจดุชมววิของเกาะฮอ่งกงทีม่ี
ทัศนยีภาพทีส่วยงามมาก ๆ นักทอ่งเทีย่ว   จะไดเ้ห็นอา่ววคิตอเรยี 
และตกึสงูระฟ้า ทัง้จากทางเกาะฮอ่งกง และเกาะเกาลนู ยิง่ถา้ไป
เทีย่วชมในชว่งเย็นก็จะยิง่สวยงาม เพราะอาคารตา่ง ๆ จะเปิดไฟ
ตระการตาสวยงามมาก ๆ การขึน้ไปยงัเดอะพคี มทีัง้แบบน่ังรถบสั
และน่ังพคีแทรม หรอืรถรางไฟฟ้าขึน้ไป และบรเิวณจดุชมววิก็จะมี
ทัง้ทีเ่ขา้ชมฟรแีละเสยีเงนิ ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได ้

ที ่thepeak.com.hk 
 
ชงิชา้สวรรคย์กัษ ์(The Hongkong observation Wheel)  
 

การน่ังชงิชา้สวรรคย์กัษ์ทีฮ่อ่งกงกเ็ป็นอกีประสบการณ์ทีน่่าลิม้ลอง
เมือ่ไปเทีย่วฮอ่งกง ชงิชา้สวรรคย์กัษ์  นีม้คีวามสงูมากถงึ 60 เมตร 
แตล่ะกระเชา้จะบรรจคุนได ้8 คน และหากใครอยากเซอรไ์พรสแ์ฟน 
ก็มกีระเชา้พเิศษไวรั้บรอง ซึง่มกีารจัดโต๊ะดนิเนอรส์ดุหรหูรา พรอ้ม
ทัง้อาหารและเครือ่งดืม่สดุพรเีมยีม เปิดใหเ้ขา้ชมทกุวัน คา่ตั๋วขึน้
กระเชา้สําหรับคนทั่วไปจะอยูท่ีค่นละ 100 ดอลลารฮ์อ่งกง ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่hkow.hk 
    
หรอื ทา่นสามารถซือ้บตัรเขา้ สวนสนกุฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(HONGKONG DISNEYLANDS) 
 

ผูใ้หญจ่า่ยเพิม่ทา่นละ 2,500 บาท / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี จา่ยเพิม่ทา่นละ 2,200 บาท  
(ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง) บัตรเขา้สวนสนุกสามารถเล่นเครือ่งเล่นแบบไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ภายใน 1 
วัน  นําทา่นเดนิทางเขา้สูอ่าณาจักรแหง่เวทยม์นตร ์ทีไ่ดรั้บแรงบันดาลใจจากเทพนยิายในฝัน สํารวจดนิแดน
ทัง้ 7 แหง่ ทีเ่ต็มไปดว้ยมนตม์ายา ความสวยงาม ความตืน่เตน้ ประทับใจกับเครือ่งเล่นมากหลากหลายชนดิ 
สมัผัสตัวการต์นูดสินยีท์ีท่า่นชืน่ชอบและรว่มชมขบวนพาเหรดของเหลา่การต์นูทีแ่สนยิง่ใหญต่ระการตา 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

17.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ CHEAK LAP KOK ***กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมาย*** 

22.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่CX709 

 **บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

23.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพและประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ค่าภาษีสนามบนิ 

ภาษีน้ํามนั 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดับเดยีวกนั  

**เนือ่งจากหอ้งพกัโรงแรมในฮอ่งกงจะมขีนาดเล็ก หอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น ขนาดของหอ้งจะเทา่กนักบั

หอ้งพกั 1 ทา่น หรอื 2 ทา่น พืน้ทีใ่ชส้อยก็อาจจะไมเ่พยีงพอ ฉะน ัน้หากลูกคา้ตอ้งการพกัดว้ยกนั 3 ทา่น 

กรณุายอมรบัขนาดหอ้งพกัของโรงแรมในฮอ่งกง เพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหาทีห่นา้งาน 

 **ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป** 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ ไมเ่กนิ 30 กโิล / ทา่น 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่ว สําหรับลกูคา้ตา่งชาต ิ

× คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด **เกนิจาก 30 กโิลกรัม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 

× ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท / ทา่น / ทรปิ (หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 

 ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่ เซนิเจิน้) 

ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, 

ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่ว

ทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก 

ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน  /คน  /รา้น  

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1, 000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น **  

**คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทัวร์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน  9 ทา่นขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง  

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!! กรณุาอา่นและท าความเขา้ใจ 

PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป -กลบั  

ขนาดของรถบสัทีใ่ชใ้นการเดนิทาง จะจดัตามจ านวนของผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความสะดวกสบาย

ของการเดนิทาง และผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 



              

 

    

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอขอสงวนสทิธิใ์นการยดึเงนิมดัจํา 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CharterFlight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตั๋วแลว้ หากท่านมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคนืค่าต ัว๋ได  ้เนื่องจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 

 สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

**สําคัญ!! บรษัิทฯ ทําธุรกจิเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผดิ

กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจิน้ จูไห่ ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคุเทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้** 

 

เงือ่นไขอืน่ๆ  

 สําหรับผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีาร คอนเฟรมิ

เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 15 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน้ํามันเพิม่ตามความ

เป็นจรงิ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย หรอื

เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู ้

เดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิัย เชน่ ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 

การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอัน

เนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีที่สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ที่ไม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตุสุดวสิัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ทีอ่ยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่ว หรอืไมเ่ดนิทาง

พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 

เนือ่งจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืไมว่่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง 


