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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-นัง่รถรางพีคแทรมขึ้นสู่จดุชมวิวเดอะพีค-เลด้ีสม์ารเ์กต็ 

05.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ M สายการบิน

คาเธย ์แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก 

08.15 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ีCX700 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

12.15 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยนําท่านนัง่รถโคช้ปรบัอากาศขา้ม

สะพานชงิหมา่สู่ฝ ัง่เกาลูน ฮ่องกงตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีโดย

อยูต่ดิกบัมณฑลกว่างตง (กวางตุง้) โดยมาเก๊าอยูท่างฝ ัง่ตะวนัตกห่างไปราว 61 กโิลเมตร ฮ่องกงเดมิเป็น

เพยีงหมูบ่า้นประมงเลก็ๆ แห่งหน่ึงในเขตอําเภอซนิอนั เมอืงเซนิเจิน้ หลงัจากจนีพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ิน 

เกาะฮ่องกง และเกาลนูจงึถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลําดบั ต่อมาภายหลงัในปี 

1898 องักฤษไดท้าํสญัญาเช่าซือ้พืน้ทีท่างตอนใตข้องลาํน้ําเซนิเจิน้ ซึง่ปจัจบุนัเรยีกว่า ‘เขตดนิแดนใหม’่ 

รวมทัง้เกาะรอบขา้ง ซึง่มบีรเิวณกวา้งใหญ่กว่าเมือ่ครัง้องักฤษเขา้ยดึครองในสมยัสงครามฝ่ินเกอืบสบิเท่า 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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นําท่านสมัผสัประสบการณ์ทีไ่มค่วรพลาดในการมาเทีย่วฮ่องกง นัง่รถรางพีคแทรมขึ้นสู่จดุชมวิวเดอะ

พีครถรางจะเคลื่อนผ่านววิทวิทศัน์ในมมุสวยงามและหาชมทีไ่หนไมไ่ดแ้ลว้ ไมว่่าจะเป็นววิของตกึสงูระฟ้า

ของเกาะฮ่องกง หรอืทศันียภาพอนัแปลกตาของอ่ายวคิตอเรยีและเกาลนูพคีแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่ทีสุ่ด

ของฮ่องกง เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1888 ถอืว่าเป็นแห่งแรกในเอเชยี เดมิเป็นรถรางทีใ่ชพ้ลงังานไอ

น้ําในการขบัเคลื่อนแต่ในปี ค.ศ.1926 กไ็ดถู้กเปลีย่นมาเป็นระบบเกยีรไ์ฟฟ้า และเปลีย่นเป็นการควบคุม

ดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอร ์ ซึง่เป็นระบบใหมล่่าสุดจากประเทศสวติเซอรแ์ลนดใ์นปี ค.ศ.1989 (มี

ประสทิธภิาพ และความปลอดภยัสงู)เมือ่คุณไต่ระดบัขึน้ไปยงัเดอะพคีตามรางกระเชา้ไฟฟ้าถงึอาคาร

ดา้นบนแลว้นัน้ ท่านยงัสามารถขึน้ไปชมบนดาดฟ้าทีเ่รยีกว่า Peak Tower Sky Terrace (ไม่รวมค่าเขา้ชม) 

อาคารน้ีถอืเป็นสญัลกัษณ์ของยอดเขาวคิตอเรยีพคีมลีกัษณะคลา้ยทัง่ ดา้นในนัน้มรีา้นคา้หลายรา้น อสิระ

ใหท่้านไดช้ื่นชมกบับรรยากาศ และถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยัสมควรแก่เวลานําท่านนัง่รถโคช้กลบั

ลงมาดา้นล่าง นําท่านสู่แหล่งช้อปป้ิงยอดนิยมเลด้ีสม์ารเ์กต็ ประกอบดว้ยรา้นรวงขนาดเลก็กว่า 100 

รา้นทอดยาว 1 กโิลเมตร ตัง้อยูบ่นถนนตุงชอยชื่อของตลาดแห่งน้ีมทีีม่าจากการเป็นแหล่งขายสนิคา้

ประเภทเสือ้ผา้และเครือ่งประดบัราคาถูกสําหรบัสตรทุีกวยัเสือ้ผา้ เครือ่งประดบั รองเทา้ และของทีร่ะลกึใน

ราคายอ่มเยาใหโ้อกาสคุณไดฝึ้กฝนทกัษะการต่อราคาอยา่งเพลดิเพลนิ แต่ในปจัจุบนัมสีนิคา้อกีหลากหลาย 

เช่น นาฬกิา เครือ่งสาํอาง กระเป๋า เครือ่งตกแต่งบา้น ซดีแีละของกระจกุกระจกิใหเ้ลอืกซือ้ และเพลดิเพลนิ

กบัการชมตลาดไดโ้ดยไมจ่าํเป็นตอ้งตัง้ใจไปซือ้สนิคา้ใดๆ สกัชิน้ 

***อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั*** นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

พกัท่ี SAV HOTEL / MK HOTEL / M1 HOTEL หรือเทียบเท่า 3*ห้องพกัขนาดเลก็ 10 ตรม. ไม่มีเตียง

เสริม 

วนัท่ีสอง ฮ่องกง-หาดรีพลสัเบย-์เจ้าแม่กวนอิม-วดัแชกงหมิว-หวงัต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights 

เช้า       รบัประทานอาหารต่ิมซาํ ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรปูจนัทรเ์สีย้วแห่งน้ีสวยทีสุ่ดแห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากใน

การถ่ายทําภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูป ัน้ของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ทาํหน้าทีป่กป้องคุม้ครอง

ชาวประมงโดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด นมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และ

เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายซุึง่เชื่อกนัว่าขา้มหน่ึงครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี

นําท่านเยีย่มชมโรงงานจิวเวอรร่ี์ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม แวะชม

สนิคา้โอท๊อปของจนีร้านหยก ซึง่ชาวจนีถอืเป็นเครือ่งราง และเครือ่งประดบัตดิตวั 

นําท่านเดนิทางสู่วดัแชกงหมิง หรือวดักงัหนันําโชค ตัง้อยูท่ีต่ําบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง 

เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชาในเรือ่งความ

ศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูป ัน้เจา้พ่อแช ้ ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์

ประจาํวดัตํานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารก่อจลาจลแขง็เมอืงขึน้ทัว่

ประเทศ และเหตุการณ์น้ีไดก่้อเกดิบุรษุชาตนิกัรบทีช่ื่อว่าขนุพล แช ้ ก๊ง ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความ

วุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองกไ็ดช้ื่อว่าเป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยก

ทพัไปปราบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านกไ็ดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนัดาบ

ไรพ้่ายของท่าน คนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง 

ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง ถงึกบัจาํลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึสาํนักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ ี

ชื่อว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีวและวดัแช ้ ก๊ง ยงัเป็นทีม่าของจี้
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กงัหนันําโชคทีม่ชีื่อเสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่มว่่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืก

ซือ้สนิคา้มงคลชิน้น้ี เพื่อเสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านสู่วดัหวงัต้าเซียน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดัน้ีว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวดัเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ทีไ่ม่มี

วนัเสื่อมคลายไปจากความศรทัธาของประชาชนชาวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ากมวลชนจาํนวนมากทีม่าสกัการะ 

หรอืแมก้ระทัง่ควนัธปูคละคลุง้ไปทัว่บรเิวณท่านเทพเจา้หวงัตา้เซยีนเดมิท่านชื่อ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษย์

เดนิดนิธรรมดาคนหน่ึง ทีม่จีติเมตตาต่อชาวโลก ท่านมคีวามกตญั�ตู่อพ่อแมส่งูมาก และช่วยพ่อแมต่ัง้แต่

เลก็ ทาํงานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวนัหน่ึงท่านไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศกึษารํ่าเรยีนวชิาบน

ภเูขาไกล ท่านหว่องชอ้เผ่งกอ้ตดัสนิใจตามนกัพรตท่านนัน้ไปศกึษารํ่าเรยีนวชิา ท่านขยนัหมัน่เพยีรเรยีน

จนบรรลุ จนท่านสามารถเสกกอ้นหนิใหก้ลายเป็นแพะได ้ เมือ่ท่านไดร้ํ่าเรยีนวชิาจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้า

อาจารยข์องท่านกลบัมา ใชว้ชิาความรูด้า้นสมนุไพร เพื่อบาํเพญ็ประโยชน์ เดนิทางรกัษาประชาชนจนีทีเ่จบ็

ไข ้ ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปทัว่ทุกสารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญ่ในประเทศจนี ท่านหวงัตา้เซยีนไดใ้ช้

วชิาการแพทย ์ จดัยาสมุนไพรใหแ้ก่ชาวบา้นเพื่อต่อสูก้บัโรครา้ย ตลอดอายขุยัทองท่าน ไดม้ลีกูศษิย์

มากมายทีเ่คารพท่านและรํ่าเรยีนวชิาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกยอ่งใหท่้านเป็นเทพหว่องไท่ซนิ 

และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พื่อกราบสกัการะ 

นําทุกท่านสู่จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด (TsimShaTsui Promenade) ยา่นการคา้ทีส่าํคญัของฮ่องกง 

ประกอบไปดว้ยตกึรามสงูชนั ใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นรบัลมเยน็ๆ รมิอ่าววคิตอเรยี ถ่ายรปู ชมแสงสขีอง

วฒันธรรมและความเจรญิรุ่งเรอืงเพราะอ่าววคิตอเรยีเป็นจดุเริม่ตน้ของฮ่องกง น้ําลกึทีค่ ัน่ระหว่างเกาะ

ฮ่องกงกบัแหลมเกาลนูคอืแหล่งจบัปลาของหมู่บา้นชาวประมง ซึง่ไดเ้ตบิโตกลายเป็นศูนยก์ลางการคา้

ระหว่างประเทศในเวลาต่อมา ปจัจบุนัอ่าวน้ียงัคงเป็นศูนยก์ลางการดําเนินชวีติของเมอืง และยงัเป็นหน่ึงใน

ภมูทิศัน์เมอืงทีง่ดงามเป็นเลศิทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก นําทุกท่านไปชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีง

สุดตระการตาตอบโตก้นัตามจงัหวะเสยีงเพลงSymphony of Lightsความมหศัจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 

น. ทุกคํ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสุดยอดตระการตาซึง่เป็นการแสดง แสงและเสยีงครอบคลุมพืน้ทีอ่าคารตกึ

ระฟ้าสําคญัต่างๆ ทีต่ ัง้อยู่สองฟากฝ ัง่ของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ 

ซึง่เพยีงกดสวติชก์จ็ะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสต่ีางๆ แสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง***

อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั*** สมควรแก่เวลานําท่านเขา้ทีพ่กั 

พกัท่ี SAV HOTEL / MK HOTEL / M1 HOTEL หรือเทียบเท่า 3*ห้องพกัขนาดเลก็ 10 ตรม. ไม่มีเตียง

เสริม 

วนัท่ีสาม อิสระตามอธัยาศยั-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 

***ไม่มีบริการรถ และไม่รวมอาหารทุกมือ้*** 

ทวัรเ์ลือกซ้ือเพ่ิม : ไหว้พระใหญ่เกาะลนัเตา รวมรถรบัส่ง 2,000 บาท (8 ท่านขึน้ไป) 

ทวัรเ์ลือกซ้ือเพ่ิม : ฮ่องกงดิสนียแ์ลนดร์วมรถรบัส่ง 3,000.- บาท 

ฮ่องกงดิสนียแ์ลนดอ์าณาจกัรแห่งจนิตนาการน้ีประกอบดว้ยพืน้ที ่4 ส่วน ไดแ้ก่ เมนสตรที-ยเูอสเอ, แอด

เวนเจอรแ์ลนด,์ แฟนตาซแีลนด ์ และทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ ซึง่แต่ละแห่งต่างมจีดุเด่นความพเิศษเฉพาะตวั ท่อง

อเมรกิาฉบบัยอ่ส่วนอย่างมชีวีติชวีาทีถ่นนเมนสตรที พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร ์ รา้นคา้น่ารกัๆ และหอ

สงัเกตการณ์วคิตอเรยี จากนัน้ไปสูบฉีดอะดรนีาลนีในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ ผจญภยักบัการล่องเรอืท่องป่าที่

เตม็ไปดว้ยสงิสาราสตัวต์ลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบดิทีต่ื่นเตน้ เขา้สู่อาณาจกัรแห่งแฟนตาซ ี ทีซ่ึง่คุณจะ
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ไดพ้บกบัปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรปีระสานเสยีงมคิกีเ้มาส ์ พรอ้มดว้ยเอฟเฟคตเ์คลื่อนไหว

ตระการตาแบบ 3 มติ ิ ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต่์างดาวและขา้มเวลาไปยงัทูมอรโ์รวแ์ลนดด์นิแดนแห่ง

อนาคต และสิง่ทีพ่ลาดไมไ่ดค้อื รถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนว่าอย่าลมืแวะไปถ่ายรปูกบัมคิกี ้และ

จบัมอืกบัเจา้เป็ดชื่อกอ้งโลก และโซนใหมล่่าสุด ไมค่วรพลาดกบั IT’S A SMALL WORLD ล่องเรอืชมเหล่า

บรรดาตุ๊กตานานาชาต ิ ซึง่แบ่งเป็นโซนของแต่ละชาตไิว ้ โดยตุ๊กตาจะมกีารเคลื่อนไหวไปตามเสยีงเพลง 

IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชาต ิ และอยา่ลมืแวะ

ทกัทายตุ๊กตาสวมชุดประจาํชาตขิองไทย เชญิท่านสนุกสนานกบัเครือ่งเล่นในดสินียแ์ลนดแ์ละโซนต่างๆ ต่อ

ตามอธัยาศยั 

โปรแกรมแนะนํา (สอบถามการเดินทางได้จากไกดท้์องถ่ินและหวัหน้าทวัร)์ 

ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้ประเภทต่างๆ อย่างเตม็อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชัน้

เลศิของฮ่องกงมทุีกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่าํหน่ายสนิคา้

แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหาร

ชัน้เลศิ บรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืกช้อปป้ิงท่ีโอเช่ียนเทอรมิ์นัล 

แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้นําทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO 

ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่Toy’s Us 

ย่านหว่านไช WAN CHAI เป็นถนนคนเดนิของชาวฮ่องกง ขายสนิคา้มากมายหลายอยา่ง ซึง่ชาวฮ่องกง

นิยมมาเลอืกซือ้ จา่ยจ่ายใชส้อยสนิคา้ทีย่า่นน้ี จะมทีัง้รา้นคา้ทีอ่ยูใ่นตวัตกึ  และจะมแีผงลอยออกมาวางขาย

กนับนถนนเลยสนิคา้กจ็ะมคีลา้ยๆ กบัตลาดกลางคนืฝ ัง่เกาลนู มตีัง้แต่เครือ่งประดบัเลก็ๆ น้อยๆ เสือ้ผา้ 

กระเป๋า รองเทา้ ของเล่นสาํหรบัเดก็ๆ ของใชใ้นชวีติประจาํวนั  และของตกแต่งบา้น แมก้ระทัง่สนิคา้

พืน้เมอืงฮ่องกงกส็ามารถหาซือ้ไดใ้นถนนเสน้น้ี 

ย่านมงกก๊ ขึน้ชื่อว่าเป็นย่านทีม่ตีลาดบรรยากาศจอแจทีน่่าแวะไปจบัจ่าย ตลาดเลดีส้ม์ารเ์กต็บนถนนตุง

ฉ่อยในเขตมงก๊กนับเป็นตลาดกลางวนัทีเ่ป็นทีนิ่ยมมากทีสุ่ดในเขตเกาลนู ตลาดแห่งน้ีเหมาะสําหรบันกัชอ้ป

ทีต่อ้งการจะหาเสือ้ผา้ เครื่องประดบัและของกระจกุกระจกิสาํหรบัตกแต่งบา้นราคาถูก นอกจากน้ีรา้นคา้

และแผงลอยหลายแห่งยงัจาํหน่ายสนิคา้สําหรบัผูช้ายและเดก็อกีดว้ย ตลาดปลาทองในเขตมงก๊กเป็นแหล่ง

หาซือ้ของประดบัตูป้ลา ซึง่เชื่อกนัว่าสามารถนําโชคดมีาใหเ้จา้ของหากตัง้ถูกตําแหน่งในบา้นตามหลกัฮวง

จุย้ ใกล้ๆ  กนัเป็นแหล่งชุมนุมของคนเลีย้งนกในฮ่องกง 

สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ***กรณุาตรงต่อเวลานัดหมาย*** 

19.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX703 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

21.45 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพ่ิม 

1-3 มิ.ย. 12,999 12,999 12,999 3,500 

15-17 มิ.ย. 12,999 12,999 12,999 3,500 

29 มิ.ย.-1 ก.ค. 12,999 12,999 12,999 3,500 

13-15 ก.ค. 12,999 12,999 12,999 3,500 

27-29 ก.ค. 15,999 15,999 15,999 4,500 

10-12 ส.ค. 14,999 14,999 14,999 4,500 

24-26 ส.ค. 13,999 13,999 13,999 3,500 

7-9 ก.ย. 13,999 13,999 13,999 3,500 

21-23 ก.ย. 13,999 13,999 13,999 3,500 

5-7 ต.ค. 15,999 15,999 15,999 4,500 

19-21 ต.ค. 15,999 15,999 15,999 4,500 

 

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษน้ํีามนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 

ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าท่ีพกัตามท่ีระบไุว้ในรายการหรือเทียบเท่า (กรณีพกั 3 ท่านไม่มี

เตียงเสริม)/ ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 30 กก. / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ด้

ระบุไว ้/ ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอด

การเดนิทาง 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และค่าทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 90 HKD/ท่าน***/ ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย 

และค่าธรรมเนียมสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียม

กระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนกัเกนิ 30 กก. / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ / 

ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และกรณุาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ทาํการจองกรณตีอ้งการใบกํากบัภาษ/ี ค่า

ภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจาํท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาํเนาหน้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 

 

***เง่ือนไขพิเศษสาํหรบัการจองทวัร*์** 

1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์

2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ

ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
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เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 

- หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนักําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 

- ตอ้งมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 

เง่ือนไขการยกเลิก  

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 

 

หมายเหต ุ

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า

ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 

2. เน่ืองจากสภาวะน้ํามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ทาํใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษน้ํีามนัขึน้ในอนาคต 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษน้ํีามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภาษน้ํีามนัใหมท่ีอ่าจจะ

เกดิขึน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 

4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการ 

เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 

5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการชําระค่าทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  

6. เมือ่ท่านไดช้ําระเงนิมดัจาํหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทาง

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 

7. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว  

คอืรา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัร์

เพิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

 


