
                 
 

 

                
เกาะลนัเตา  ข้ึนกระเชา้นองปิง  นมสัการพระใหญ่โป๋หลิน 

นัง่พีคแทรมถ่ายรปูชมวิววิคตอเรียพีคจดุสงูสดุของฮ่องกง 

หาดรพีลสัเบย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอิม + เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ้ีย 

เทพเจา้แห่งโชคลาภ  แกช้ง หมนุกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

ขอเรือ่งสขุภาพรา่งกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ดยูงิไฟเลเซอร ์SYMPHONY  OF  LIGHT 

สดุฟินส.์..ทานอาหารทะเลหม ูบ่า้นชาวประมงลียนุมนุ 
 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) AIRBUS A380 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว  
ใจกลางแหลง่ชอ้ปป้ิงจิมซาจ ุ่ย  ถนนนาธาน 

EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL 

 



                 
 

 

ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำยละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ทำ่น 
พกั

เดีย่ว 
เด็ก 1 ท่ำนพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  
(เสริมเตยีง) 

เด็ก 1 ท่ำนพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  
(มเ่สริมเตยีง) 

  11-13  มกรำคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

  18-20  มกรำคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

  25-27  มกรำคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

  26-28  มกรำคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

    8-10 กมุภำพนัธ ์2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

  15-17  กมุภำพนัธ ์2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

  16-18  กมุภำพนัธ ์2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

  22-24  กมุภำพนัธ ์2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

  23-25  กมุภำพนัธ ์2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

 

 

 

 

 
 

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระชอ้ปป้ิงเลด้ีมาเกต็ & 

                               เทมเป้ิลสตรที 
                                                        
10.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4  ประตหูมายเลข  9  

แถว  T  เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรจ์ากทางบรษัิทคอยอ านวย
ความสะดวกแกท่า่นในดา้นตั๋วเครือ่งบนิและสมัภาระในการเดนิทาง   

14.05 น.  น าทกุทา่นลดัฟ้าสูเ่กาะฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่EK384 / บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
18.05 น.  การเดนิทางใชเ้วลา 3 ช ัว่โมง ถงึสนามบนิ CHECK LAP KOK สนามบนิแห่งใหม่ของฮ่องกงทีท่ันสมัย

ดว้ยเทคโนโลยแีละสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขา้เมอืง  น าท่าน
เดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมยั ขา้มสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวน
สองชัน้ทีย่าวทีสุ่ดในโลก โดยมคีวามยาวทัง้หมด 2.2 กโิลเมตร (1.4ไมล)์ เชือ่มต่อระหว่างฮ่องกงอนิเตอร์
เนชัน่นอลแอรพ์อรต์กับตัวเมอืงฮอ่งกง ตัวสะพานชัน้บนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์ิง่ สว่นชัน้ล่างเป็นเสน้ทางของ
เอ็มทอีาร ์(MTR) กับแอรพ์อรต์เอ็กเพรสเทรนส ์(Airport Express Trains) สะพานซงิหมา่นี้ ไดถู้กคัดเลอืก
ใหเ้ป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลกอีกดว้ย  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ปากอ่าววคิตอเรยีซึง่เป็นจุดชมววิที่
นักท่องเทีย่วชืน่ชอบอกีแห่งหนึง่ของฮ่องกง น าท่านชม SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสี

เสยีงกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกทีถ่กูบันทกึโดย “กนิเนส เวลิด์ เรคคอรด์” ซึง่การแสดงจะเปิดไฟทีต่กแต่ง
ดว้ยไฟหลากหลายสสีัน ร่วมดว้ยการยงิเลเซอรป์ระกอบเพลงจากอาคารชัน้น ากว่า 40 แห่ง โดยใชเ้วลาใน
การแสดงประมาณ 15 นาท ี

 

 
 
 



                 
 

 
 
 
ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทะเลลยีนุมนู  ( 1 ) 

 
 

  
 
 
 
  
 
 
 

 จากนัน้ใหท้่านอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรอืท่านใดทีต่อ้งการชมทัศนยีภาพของเกาะฮอ่งกงยามราตร ีทา่น
สามารถเดนิชมบรรยากาศและวถิชึวีติยามค า่คนืของชาวฮอ่งกงได ้เนือ่งจากโรงแรมตัง้อยูใ่จกลางยา่นชอ้ปป้ิง 
ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื   

   NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้ 
 

 
 
 

วนัท่ีสอง    กระเชา้นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิต้ีเกท เอาทเ์ลต 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต ารบัของฮอ่งกง ( 2 ) 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่กาะลันเตาซึง่มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่รยีกวา่ “หมูบ่า้นนองปิง”  โดยน าทา่นน่ัง
กระเชา้ไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ขา้มเขาหลายลูกทีม่คีวามยาวถงึ 5.7 กโิลเมตร ขึน้มาจากสถานี
ตงุซงุ ไปยงัปลายทางของหมูบ่า้นนองปิง เลือ่นผา่นทะเลจนีใต ้และวนอทุยานลันเตาเหนอื ในเวลา 20  นาท ี
จากกระเชา้ลอยฟ้า ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง ชืน่ชมทวิทัศน์ และภมู-ิ
ประเทศจากเกอืบทุกๆ สว่นของเกาะ ทีเ่ต็มไปดว้ยภเูขาและความเขยีวขจขีองเกาะลันเตาจากใจกลางเมอืง 
ตงุชงุถงึหมูบ่า้นนองปิงเกาะลันเตา  ทัง้ยงัสามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสัมฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญ่
ทีสุ่ดในโลกไดอ้กีดว้ย จากนัน้พาท่านเดนิผ่านหมู่บา้นนองปิง ซึง่จะมรีา้นคา้ รา้นขายของฝาก ของที่ระลกึ
หลายประเภท ตัง้อยู่เรยีงรายตลอดสองขา้งทาง  แลว้พาท่านเดนิต่อไปยังทางขึน้บันได 268 ขัน้ เพือ่ขึน้สู ่
พระพุทธรปูเทยีนถาน ซึง่ประดษิฐานอยูคู่ก่บัวัดโป๋หลนิ ทีม่คีวามสงูเหนอืระดับน ้าทะเล 371 เมตร องคพ์ระ
สรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร มลูคา่ในการกอ่สรา้งกวา่ 60 ลา้น
เหรยีญฮอ่งกง องคพ์ระน่ังอยูบ่นกลบีดอกบัว ยกพระหัตถข์วาและแบพระหัตถด์า้นซา้ยไวบ้นตัก พระเนตรมอง
ลงมาดว้ยความเป่ียมเมตตา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                 
 

 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 3 ) 

แลว้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้ง ซติีเ้กท เอาทเ์ลต ศนูยก์ารคา้ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของฮอ่งกง ซึง่รวบรวมรา้นคา้ 
Outlet ของเหลา่แบรนดด์ังทัง้หลายไวอ้ยา่งครบครัน อาทเิชน่ Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, 
Bally และแบรนดด์ังระดับโลกอกีมากมาย โดยลดราคาสงูสดุถงึ 70% ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปไดอ้ยา่งอสิระ 
*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดอ้ยา่งจใุจ 
ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื   

   NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้ 
 

 

วนัท่ีสาม (นัง่รถรางพีคแทรม) ส ูย่อดเขาวิคทรอเรยีพีค (สงูสดุ) – รพีสัเบย ์–  
                  ฮ่องกงจิวเวอรร์ี ่– วดัแชกงหมิว – เทพเจา้หวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงถนนแบรนดเ์นม –  

                  ฮ่องกง - กรงุเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต ารบัของฮอ่งกง  ( 4 ) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถรางพคีแทรม ขึน้สู ่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี จดุชมววิสงูทีส่ดุและสวยทีส่ดุของ
ฮอ่งกงกบัความสงู 396 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล สมัผัสบรรยากาศอนับรสิทุธิส์ดชืน่ จากจดุนี ้ทา่นสามารถชม
ทัศนยีภาพอนังดงามของตกึพคีทาวเวอร ์อาคารรปูรา่งครึง่วงกลมทีม่เีอกลักษณ์เด่นทีส่ดุ ชมเกาะฮอ่งกงและ
เกาลูนไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน ทัง้นีย้ังจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับตกึระฟ้าทีส่งูตระหง่านและอาคารต่างๆ ทีก่อ่สรา้ง
ตามหลักฮวงจุย้ อาทเิชน่ ตกึเซ็นทรัลพลาซา่ ตกึไชน่าแบงค ์และตกึอืน่ๆ อันเป็นทีต่ัง้ของธุรกจิชัน้น าของ
ฮอ่งกง พรอ้มทัง้ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของฮอ่งกงนานาชนดิจากรา้นคา้
ภายในอาคารเดอะพีคไดอ้ีกดว้ย และในบรเิวณเดียวกัน ยังมีพพิิธภัณฑ์มาดามรุสโซ ซึง่เป็นพพิิธภัณฑ์
หุ่นจ าลองเสมอืนจรงิของดารา นักแสดง และผูม้ชี ือ่เสยีงของฮ่องกงและทั่วโลก  ใหท้่านไดเ้ขา้เยีย่มชมอกี
ดว้ย (ในการเขา้พพิธิภณัฑท์า่นตอ้งเสยีคา่ต ัว๋เขา้ชมเอง) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“อา่วรพีสัเบย”์ เพือ่
นมัสการและขอพรอันศักดิส์ทิธิ ์จาก “องคเ์จา้แมก่วนอมิ” ปางประทานพรทีช่าวฮอ่งกงเชือ่ว่าศักดิส์ทิธิม์าก 
องคท์า่นมคีวามประณีตงดงาม ตัง้อยูบ่นฐานบวั และ “เจา้แมท่ับทมิ” เพือ่เป็นทีย่ดึเหนีย่วจติใจ และขอใหก้าร
เดนิทางทุกครัง้ปลอดภัย พรอ้มกับนมัสการเทพเจา้แห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิง้เอีย้” ที่มชี ือ่เสยีงว่าหากใครไดม้า
สัมผัสองคท์่าน จะไดรั้บแต่เงนิ ทอง กลับบา้น โดยเอาสองมอืลูบจากเคราท่านลงมาแลว้ก ามาใสใ่นกระเป๋า
ของตัวเอง เสมือนเป็นเคล็ดว่าใหเ้งนิทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเรา บางท่านก็จะลูบกอ้นทองที่อยู่
ดา้นขา้งองคท์่านแลว้ก ามาใสก่ระเป๋าของตัวเองอกีครัง้  หรอืท่านไหนทีม่บีตุรยาก แต่งงานแลว้ยังไม่มบีตุร 
ใหม้าขอพร “องคส์ังกจัจาย(องค ์Baby Buddha) ” จะประสบความส าเร็จเกอืบทุกคน และมคีวามเชือ่ทีว่่าถา้
หากลูบทอ้งซา้ยจะไดลู้กชาย ถา้ลูบทอ้งขวาจะไดลู้กสาวอกีดว้ย แลว้พาท่านเดนิขา้ม “สะพานต่ออาย”ุ ซึง่
ชาวฮอ่งกงเชือ่กันว่าถา้ขา้มสะพานนี้ไดจ้ะสามารถตอ่อายไุด ้ และเมือ่เราขา้มสะพานมาแลว้จะเป็นลานกวา้ง
ทีเ่ต็มไปดว้ยเซยีนและเทพเจา้มากมาย ซึง่รวมถงี “องคเ์ทพเจา้แหง่ความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมอืทา่นจะ
มหีนังสอืเล่มใหญ่ ขา้งๆ องคท์่านจะมหีนิด ากอ้นโต ใหท้ าการอธษิฐาน แลว้ท าการลูบกอ้นหนิซึง่จะน าพาให ้
พบคู่  สว่นทา่นทีม่คีูอ่ยูแ่ลว้เมือ่ไหวข้อพรท่านแลว้ก็ท าใหรั้กมัน่คงและยาวนาน  หลังจากนัน้น าทา่นเยีย่มชม
โรงงาน ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี(HKJ)  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีซนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 5 ) 

จากนัน้น าทา่นสูว่ดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) หนึง่ในวัดยอดนยิมของฮอ่งกง ที่
ประชาชนใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิน่นาน ดา้นในศาลมรีปูปั้นสงูใหญ่ของท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวัด
แหง่นี ้เชือ่วา่มคีวามศกัดิส์ทิธิใ์นการขอพรดา้นโชคลาภ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าเรือ่งรา้ยๆออกไป และ
วัดแห่งนี้ ยังเป็นสถานทีท่ีน่ยิมส าหรับท่านทีต่อ้งการแกปี้ชงอกีดว้ย โดยวธิกีารไหวข้อพรจากท่านแชกงนัน้ 
ทา่นจะตอ้งเขา้ไปยนือยูเ่บือ้งหนา้รปูปั้นของทา่น แลว้อธษิฐานขอพรพรอ้มกบัมองหนา้ทา่น อยา่งมุง่มัน่ตัง้ใจ 
จากนัน้ท าพธิหีมุน กังหันแห่งโชคชะตา หรอืทีเ่รยีกว่า "กังหันน าโชค" เพื่อหมุนรับแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ 
โดยความหมายของใบพัดทัง้สี ่มดีังนี ้
ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรง อายยุนืยาว 
ใบที ่3. โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
ใบที ่4. คดิหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ 

  เมือ่หมนุกงัหนัเสร็จแลว้ ใหต้กีลอง 3 คร ัง้ เพือ่ใหเ้ป็นทีร่บัรูท้ ัว่กนัท ัง้ฟ้าดนิ และใหพ้รน ัน้สมประสงค ์
จากนัน้น าท่านนมัสการ เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน อกีหนึว่ัดทีโ่ด่งดังทีส่ดุของฮอ่งกง ซึง่มี
เทพผูข้ ึน้ชือ่ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ ชว่ยเหลอืเรือ่งสขุภาพพลานามัยของเราและคนทีเ่รารัก ซึง่ท่าน
จะพบกับผูค้นมากมายทีน่ าธูป พรอ้มกับของมาสักการะและแกบ้นเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมอีกีหนึง่จุด
สกัการะทีส่ าคัญและเป็นทีน่ยิมส าหรับการขอพรเรือ่งความรัก คอื เทพเจา้หยกโหลวหรอืเทพเจา้ดา้ยแดง 
ซึง่จะมอียู ่3 องค ์องคก์ลางคอื องคเ์ทพอาวโุส ดา้นซา้ยเป็นเทพเจา้สาว ดา้นขวาเป็นเทพเจา้บา่ว และมดีา้ย
สแีดงเชือ่มทัง้ 3 องคไ์ว ้ส าหรับวธิกีารไหวข้อพรเทพเจา้หยกโหลว ใหเ้ริม่ท านิว้ส าหรับสอดดา้ยแดง โดยจะ
มป้ีายก ากับบอกวธิกีารตัง้อยู่ ณ บรเิวณจุดขอพร ทีส่ าคัญหา้มปล่อยดา้ยหลุดมอืเด็ดขาดจนกว่าจะเสร็จพธิี
หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสูถ่นนสาย ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมหรู (CANTON ROAD) แบรนดเ์นมทุกแบบทุก
ประเภท รวมระดมพลกนัอยูบ่นถนนเสน้นี้ตัง้แตต่น้จนสิน้สดุถนนสายนี ้ใหอ้สิระทา่นเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม
ตามอัธยาศัย อาทเิชน่ Omega, Tudor, Rolex, Armani, Joyce, Dolche & gabbana, Armani Exchange, 
Burberry , Longchamp, DKNY, H&M, Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, 
Dior, Bonjour, PRADA, CHANEL รวมถงึแบรนด์รองเทา้ New balance, Onitsuka tiger ฯลฯ ส่วนท่านที่
ตอ้งการซือ้สนิคา้ประเภทน ้าหอม เครือ่งส าอางค ์ทา่นสามารถขา้มถนนมาซือ้ไดท้ี ่Duty Free Shop (DFS)  
*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดอ้ยา่งจใุจ 
*** กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 

21.30 น. ออกเดนิทางกลับโดย สายการบนิเอมเิรตส ์ (Emirates)  เทีย่วบนิที ่ EK385  / บรกิารอาหารเช็ท  
                      ใหญพ่รอ้มเครือ่งดืม่ไวน ์ เบยีร ์ น า้อดัลมบนเครือ่ง 
23.45 น.       ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ช ัว่โมง ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาเขา้ ชัน้ 2  
                    โดยสวสัดภิาพ 

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 
รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลับกนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจั้ดโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
   (กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงหรอืตอ้งซือ้ตัว๋เดีย่วทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิไทย - ฮอ่งกง 
3. คา่น ้าหนักสมัภาระในการเดนิทาง 30 กโิลกรัม / 1 ทา่น 
4. คา่ทีพ่กัตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบอุยูใ่นรายการ  
6. คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบตุามรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ทีร่ะบอุยูใ่นรายการ  
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  
    (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม    
1. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด  
     (สายการบนิเอมเิรตส ์30 กโิลกรัมตอ่ทา่น (ไมจ่ ากดัจ านวน) สว่นเกนิคดิกโิลกรัมละ 683 บาท)   
2. คา่ภาษีน ้ามนั,คา่ภาษีสนามบนิในกรณีทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่กอ่นการเดนิทาง  
3. คา่อาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ    
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่  คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสริฟ์ ฯลฯ 
5. คา่ท าหนังสอืเดนิทางและคา่แจง้เขา้-ออกคนตา่งดา้วหรอืเอกสารอืน่ ๆ ทีพ่งึใช ้ 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
    (บวกราคาเพิม่ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบก ากบัภาษี VAT หรอืออกใบเสร็จในชือ่บรษัิท หา้งรา้น องคก์ร ฯลฯ) 
7. คา่ธรรมเนียมมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง และคนขับรถ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง ตอ่วนัตอ่คน รวม 3 วัน 60 ดอลลา่รฮ์อ่งกง      
    เด็กและผูใ้หญจ่า่ยเทา่กนั ยกเวน้เฉพาะเด็กทารก  / หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตส่นิน ้าใจของทา่น 
    คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคับทปิ) 
 
 
เอกสารทีต่อ้งใช ้
    พาสปอรต์ไทยอายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนถา่ยเอกสารส าเนาหนา้พาสปอรต์สง่แฟกซห์รอืสแกนมายงับรษัิท 
 
 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
2. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืคา่มดัจ า 50 เปอรเ์ซน็ต ์
3. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 

***กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ 8-10,21-23,23-25,26-28 ธ.ค.,31-1 ม.ค. หรอืกรุ๊ปเหมาสว่นตวั*** 
***ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้*** 

 
 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้   
1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์       
2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่4 - 9  ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวรแ์ตม่ไีกดร์อรับทีส่นามบนิฮอ่งกง) 
3.  คณะจองจ านวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 1 - 3  ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ส ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระคา่มดัจ าทา่นละ  5,000 บาท , ครสิตม์าส- ปีใหม ่ 21-23 ธ.ค., 23-25 ธ.ค., 26-28 ธ.ค.,  



                 
 

     30 ธ.ค.-1 ม.ค. 10,000 บาท  หากยงัไมช่ าระคา่มดัจ าถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ส าหรับผูท้ีว่างมดั
จ ากอ่น  สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 10 วัน 

2. กรุ๊ปจอยหนา้รา้นจ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า ผูใ้หญ ่4 ท่านขึน้ไป บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทาง (บคุคลทีม่อีายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป) ไมค่รบ 4 ทา่น 

3. เทีย่วบนิ,ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคัญ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถ
เดนิทางได)้ 

5. กรณีที่การตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

6. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล  หรอืกรณีท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย
และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบอาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อนเดนิทาง
เรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

8. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิอุบัตเิหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

9. ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ  กรณีทีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่น
ชือ่ได ้

10. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะ   
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

11. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วันคนืคา่มดัจ า 50 เปอรเ์ซน็ต,์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100%   
       เต็มของราคาทัวร ์
12. กรุ๊ปที่เดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวที่ตอ้งการการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight และกรุ๊ปทีแ่จง้ปิดกรุ๊ปและยกเลกิการขาย
จากซรียีท์ัวรจ์ะไมม่กีารคนืมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 
***กอ่นตัดสนิใจจองทัวร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวางมดัจ า เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหต ุ  

รายละเอยีดดา้นการเดนิทางและราคา  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น  หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง  โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิด์ังกลา่วทางบรษัิทจะยดึถอืและค านงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของ
ทา่นผูม้เีกยีรต ิ ซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั   

 
****ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหท้างบรษัิทฯ  เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี*้** 


