
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮอ่งกงพาชอ้ป ฟินฟิน 

3 วนั 2 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตสE์K 

 
 

 

รายการทัวร ์+ ตั�วเครื�องบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ไหวอ้งคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มน ั)งกระเชา้นองปิงชมววิ 360 องศา 

2. ไหวพ้ระชื)อดงัของฮอ่งกงที)วดัแชกงหมวิ, วดัหวงัตา้เซยีน 

3. อสิระชอ้ปปิ3 งสนิคา้มากมายที)เลดี3มารเ์ก็ตและซติ ี3เกท 

4. ลิ3มลองติ)มซําตน้ตาํหรบัแสนอรอ่ยหา่นยา่งฮอ่งกง,บะหมี)ตน้ตาํหรบัฮอ่งกง 

5. รวมคา่กระเชา้นองปิง 

เร ิ)มเพยีง 12,900.- 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
  
 

วนัที)   01-03 ธนัวาคม 2561 13,888.- 

วนัที)  06-08 ธนัวาคม 2561 14,888.- 

วนัที)  07-09 ธนัวาคม 2561 16,888.- 

วนัที)  08-10 ธนัวาคม 2561 17,888.- 

วนัที)  13-15 ธนัวาคม 2561 14,888.- 

วนัที)  14-16 ธนัวาคม 256 14,888.- 

วนัที)  15-17 ธนัวาคม 2561 13,888.- 

วนัที)  16-18 ธนัวาคม 2561 13,888.- 

วนัที)  27-29 ธนัวาคม 2561 14,888.- 

วนัที)  28-30 ธนัวาคม 2561 17,888.- 

วนัที)  29-31 ธนัวาคม 2561 19,888.- 

วนัที)  30 ธนัวาคม-01 มกราคม 2562 21,888.- 

วนัที)  31 ธนัวาคม-02 มกราคม 2562 21,888.- 

 
 
     เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ)า  

1. กรงุเทพฯ– ฮอ่งกง– Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   ✈ X O 

 
WEST HOTEL ,  
PANDA HOTELหรอื
เทยีบเทา่ 
 

2. 
ฮอ่งกง– วดัแชกง– วดัหวังตา้เซยีน -พระใหญล่ันเตา + กระเชา้
นองปิง   + City Gate Outlet  

O O X 

 
WEST HOTEL ,  
PANDA HOTELหรอื
เทยีบเทา่ 
 

3. 
ฮอ่งกง– วดัเจา้แมก่วนอมิ- Jewelry Factory- ศนูยห์ยกและ
สมนุไพร-อสิระชอ้ปปิKงตลาดเลดีKมารเ์ก็ต- กรงุเทพฯ 

O X ✈  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที) 1: กรงุเทพฯ–ฮอ่งกง– Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   

10.30 น. 
พรอ้มกันที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมบิรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั Kน 4 เคาน์เตอรT์ สายการบนิEmirate 

Airline โดยมเีจา้หนา้ที� ... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

14.00 น. 

ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ EmirateAirlineเที)ยวบนิที) EK384 

*ขอสงวนสทิธิZในการเลอืกที�นั�งบนเครื�องเนื�องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึ�งระบบการจองที�นั�งเป็นแบบ

สุม่ที�นั�งวา่งหากทา่นมคีวามประสงคท์ี�จะระบทุี�นั�งบนเครื�องหรอืเปลี�ยนที�นั�งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิสามารถดอูตัรา

คา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนีK* 

18.05 น. 

เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง (เช็คแล็บก็อก) (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)นําท่านผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้พรอ้มกันณทางออกEXIT B สนามบนิตั Kงอยู่บนเกาะลันเตาฮ่องกงเป็น

ดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้จากนัKนนําทา่นเดนิทางผ่าน

เสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมัยผ่านสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึ�งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์

ที�มคีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตรซึ�งไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชื�อดังระดับโลกนอรแ์มนฟอสเตอร์

ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกงนําทา่นชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการ

ตาตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลงSymphony of Lights (โชวร์อบ 20.00 น.  ในกรณีเดนิทางมาทันเวลา) 

คํ)า รับประทานอาหารคํ�า– พเิศษเมนบูะหมี)ตน้ตาํหรบัฮอ่งกง 

 

 

 

 

 

 

 

         เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก West Hotel , Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที) 2: ฮอ่งกง–วดัแชกง–วดัหวงัตา้เซยีน -พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิง   + City Gate Outlet 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ณ ภตัตาคาร แบบติ)มซํา 

 
 

จากนัKนนําท่านนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึKนในปี ค.ศ.1921 เพื�ออุทศิ
ใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิ�มในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลัง
วเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดที�ชาวฮอ่งกงเชื�อ
ว่ามคีวามศักดิZสทิธิZเป็นหนึ�งในวัดที�โด่งดังที�สุดของฮอ่งกงมเีทพซึ�งขึKนชื�อใน
การดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายที�นําธูป และของมาสักการะเพื�อ
ขอพรต่างๆ ตั Kงแต่ เ รื�องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ 
สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนีสมยัโบราณที�มเีสาสแีดงขนาดใหญ่
และหลังคาสทีองเหลอืงอร่าม..จากนัKนเดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ี�มคีวามศักดิZสทิธิZมาก มอีายุ
กวา่ 300 ปีตั Kงอยูใ่นเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึKนเพื�อเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคนหนึ�งเป็นทหารมชีื�อว่าท่าน
แชกง เนื�องจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขึKนในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้น
ทั�วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชื�อถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุก
ประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันนําโชคที�ตั Kงอยูใ่นวัดเพื�อจะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวาม
เจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ที�การงาน โชคลาภ ยศศักดิZ และถา้หากคนที�ดวงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ย
หมุนปัดเป่าเอาสิ�งรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที� 2 ของเดอืน
แรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธุรกจิจะมาวัดนีKเพื�อถวายกังหันลมเพราะเชื�อว่ากังหันจะชว่ยพัดพาสิ�งชั�ว
รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร - เมน ูหา่นยา่ง 

 จากนัKนนําท่านเดนิทางสู่เกาะลนัเตาขึ3นกระเชา้นองปิงเพื�อสัมผัส
ประสบการณ์อันน่าตื�นเตน้ชมววิทวิทัศน์หมูเ่กาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงู
แบบ360องศาระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาที
จากนัKนนําท่านนมัสการพระโพธสิัตว์กวนอมิพระมัญชศูรีโพธสิัตวแ์ละ
พระสมนัตภทัรโพธสิตัวณ์วัดโปหลนิซึ�งสรา้งขึKนในปีค.ศ. 1920 เดมิเป็น
วัดขนาดเล็กที�มพีระภกิษุสงฆเ์พียง 3 องค์ต่อมาในปีค.ศ. 1924 ได ้
เปลี�ยนเป็นศาสนสถานโปลินพรอ้มทั Kงมีการสรา้งอารามและโบสถ์
เพิ�มขึKนทําใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุเดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมากวดัโป่
หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารที�เนืKอสตัวท์กุชนดิวัดโปหลนิตั Kงอยูท่ี�ระดับความสงู 22 เมตรสามารถมองเห็น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิZประทับกลางแจง้องคใ์หญ่ที�สุดในโลกจากเกอืบทุกๆส่วนของเกาะจากกระถางธูป
ขนาดใหญท่ี�ดา้นลา่งไตข่ึKนบนัได 268 ขั Kนสูฐ่านที�องคพ์ระนั�งประทับอยูเ่หนอืระดับนํKาทะเล 371 เมตรองคพ์ระ
สรา้งจากการเชื�อมแผ่นสมัฤทธิZถงึ 200 แผ่นหนัก 250 ตันและสงู 34 เมตรองคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขา
เบืKองลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ี�ฐานองคพ์ระมรีปูปัKนเทพธดิากําลังถวายเครื�องสกัการะแดพ่ระพทุธบนสวรรคต์าม
ความเชื�อของนกิายมหายานจงึเป็นที�มาของชื�อพระพุทธรูปเทยีนถานบนยอดเขานีKเทยีนถานแปลว่าแท่นบชูา
บนสวรรคภ์ายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมายจากนัKนเที�ยวชมหมูบ่า้นนองปิงที�จําลองชวีติความ
เป็นอยู่ของชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นนํKาชารา้นอาหารรา้ยขายของที�ระลกึจากนัKนอสิระให ้
ท่านชอ้ปปิKงCITYGATE OUTLETมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซืKออยา่งครบครันตั KงแตN่IKE, ADIDAS, QUICK SILVER, 
BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ 

คํ)า รบัประทานอาหารคํ)าอสิระตามอธัยาศยั 

        เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก West Hotel , Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที) 3: 
ฮอ่งกง–วดัเจา้แมก่วนอมิ -Jewelry Factory-ศูนยห์ยกและสมุนไพร-อสิระช้
อปปิ3 งตลาดเลดี3มารเ์ก็ต- กรงุเทพฯ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติ)มซํา 

 
นําทา่นชมโรงงานที)มชีื)อเสยีงในเรื)องการออกแบบเครื)องประดบัรา้น Jewelry Factory จากน ั3นนํา

ทา่นสู ่ศนูยห์ยกและสมนุไพร ชมวธิกีารเลอืกซื3อหยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซื3อสมนุไพรที)ไดร้บั

การการนัตคีุณภาพจากรฐับาลฮอ่งกง ...เดนิทางสูว่ดัเจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yum Temple Hong 

Hom)เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิที�มชี ื�อเสยีงแห่งหนึ�งในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา 

ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอมิที� Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง

สรา้งตั Kงแต่ปี ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็ก  แต่เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิที�ชาวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทุก

วันจะมคีนมาบชูาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครที�ชอบเสี�ยงเซยีมซเีขาบอกว่าที�นี�แมน่มากที�พเิศษกว่านัKน นอกจาก

สกัการะขอพรแลว้ยงัมพีธิขีอซองอั Kงเปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย   หลังจากนัKนนําทา่นอสิระชอ้ปปิ3 งเลดี3มาร์

เก็ตซึ�งเป็นตลาดกลางแจง้ที�มชี ื�อเสยีงแห่งหนึ�งของฮอ่งกงมสีนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปทั KงเสืKอผา้แฟชั�น

กระเป๋ารองเทา้เครื�องประดับเครื�องสําอางของเลน่ฯลฯมสีนิคา้มากกวา่100 กว่ารา้นและของกนิซึ�งเป็นอาหาร

ทอ้งถิ�นของที�นี�ทา่นสามารถตอ่ลองสนิคา้ไดม้ากกวา่30% 

กลางวนั -คํ)า       อสิระอาหารกลางวนัและเย็น.... เพื)อความสะดวกในการชอ้ปปิ3 งตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัที�จดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง(เชค็แล็บก็อก) 

21.45 น.     เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย Emirate Airlines เที�ยวบนิที�EK385 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี)ยนแปลงไดท้ ั3งนี3ข ึ3นอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวสิยัตา่งๆที)ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 
 

**หมายเหต ุกระเชา้นองปิงปิดปรบัปรุง วนัที) 14-20 ก.ย. และพฤศจกิายน 6วนั 2561  
ทางเราจะเปลี)ยนเป็นขึ3นรถโคช้แทนคะ่** 

ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเที)ยวแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิเจ ิ3น)กําหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พื3นเมอืงใหน้กัทอ่งเที)ยวท ั)วไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่

ไหม, หยก ซึ)งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเที)ยวทุกทา่นทราบวา่ รา้น
รฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื3อหรอืไมซ่ื3อข ึ3นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 
ท ั3งส ิ3น  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที)เกดิข ึ3นจากทา่น

เป็นจาํนวนเงนิ 300 ฮอ่งกงดอลลา่ / คน / รา้น 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก ์

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร*์** 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํ)ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึ3นไปกอ่น
การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ)า 6 หนา้ 
หมายเหต ุ: 

1. สําหรบัผูเ้ดนิทางที)อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิ)ม 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ําเนนิการยื)นวซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

แนะนําการบื)นวซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ)นและคนขบัรถรวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

 
โปรแกรม: ฮอ่งกง พาชอ้ป ฟินฟิน 3 วนั 2 คนื 

     โดยสายการบนิเอมเิรตส ์EK 
 
อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

01-03 ธันวาคม 2561 13,888.- 13,888.- 13,888.- 6,000 7,700 

06-08 ธันวาคม 2561 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000 7,700 

07-09 ธันวาคม 2561 16,888.- 16,888.- 16,888.- 7,000 7,900 

08-10 ธันวาคม 2561 17,888.- 17,888.- 17,888.- 7,000 9,500 

13-15 ธันวาคม 2561 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000 7,700 

14-16 ธันวาคม 2561 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000 7,700 

15-17 ธันวาคม 2561 13,888.- 13,888.- 13,888.- 6,000 7,700 

16-18 ธันวาคม 2561 13,888.- 13,888.- 13,888.- 6,000 7,700 

27-29 ธันวาคม 2561 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000 7,700 

28-30 ธันวาคม 2561 17,888.- 17,888.- 17,888.- 7,000 9,000 

29-31 ธันวาคม 2561 19,888.- 19,888.- 19,888.- 8,000 11,000 

30 ธันวาคม-01 มกราคม 
2562 

21,888.- 21,888.- 21,888.- 8,000 11,500 

31 ธันวาคม-02 มกราคม 
2562 

21,888.- 21,888.- 21,888.- 8,000 11,500 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 5,000 บาท / ทา่น *** 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี3รวม  
 
 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั Kนประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 นํKาหนักกระเป๋าเดนิทางที�สามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (นํKาหนัก 30 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 
200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืKอประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ�มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีKยประกันเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีKยประกันเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%  

 
อตัราคา่บรกิารนี3ไมร่วม 

 
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,คา่นํKาหนักเกนิจากทางสายการบนิ
กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิKน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหาย
ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 ราคาทัวรข์า้งตน้ยังไมร่วมคา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขับรถรวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมนํKามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึKนราคา 

 

เง ื)อนไขการจอง  
 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 
วันหลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื�องจาก

ทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิมฉิะนัKนจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทั Kงหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิZ เก็บคา่ใชจ้่ายทั Kงหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิZในการคนืคา่มัดจําทั Kงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิyในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั3งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที)

บรษิทัฯกําหนดไว ้ (10ทา่นขึ3นไป)เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระ

คา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยัง

คณะตอ่ไปแตท่ั KงนีKทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจําตั�วในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิZในการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นที�เกดิขึKน

จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิZในการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิที�เกดิขึKนแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวน

สทิธิZในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั3งหมด 

9. ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเที)ยวแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกงมาเกา๊จไูหเ่ซนิเจ ิ3น)กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธ์

สนิคา้พื3นเมอืงใหน้กัทอ่งเที)ยวท ั)วไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาลคอืบวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยกซึ)งจาํเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ยเพราะมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเที)ยวทกุทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทกุรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวน

ทกุทา่นแวะชมซื3อหรอืไมซ่ื3อข ึ3นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดๆท ั3งส ิ3นและถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงค์

จะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืงทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที)เกดิข ึ3นจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ300 ฮอ่งกงดอลลา่ / คน / รา้น 

 

 

 


