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HONGKONG FEEL GOOD 3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตสE์K 
 

 
รายการทวัร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ไหวอ้งคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มน ัง่กระเชา้นองปิงชมววิ 360 องศา 
2. ไหวพ้ระชือ่ดงัของฮอ่งกงทีว่ดัแชกงหมวิ, วดัหวงัตา้เซยีน 
3. อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทีเ่ลดีม้ารเ์ก็ตและซติ ีเ้กท 
4. ลิม้ลองติม่ซ าตน้ต าหรบัแสนอรอ่ยหา่นยา่งฮอ่งกง,บะหมีต่น้ต าหรบัฮอ่งกง 
5. รวมคา่กระเชา้นองปิง 

 

 
 
 
 

เร ิม่เพยีง14,888.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 
  
 

วนัที ่ 01-03 มกราคม 2562 14,888.- 

วนัที ่  04-06 มกราคม 2562 14,888.- 

วนัที ่  05-07 มกราคม 2562 14,888.- 

วนัที ่  11-13  มกราคม 2562 14,888.- 

วนัที ่  12-14  มกราคม 2562 14,888.- 

วนัที ่  18-20  มกราคม 2562 14,888.- 

วนัที ่  19-21  มกราคม 2562 14,888.- 

วนัที ่  25-27  มกราคม 2562 14,888.- 

วนัที ่  26-28  มกราคม 2562 14,888.- 

วนัที ่  15-17  กมุภาพนัธ ์ 2562 14,888.- 

วนัที ่  16-18  กมุภาพนัธ ์ 2562 14,888.- 

วนัที ่  22-24 กมุภาพนัธ ์ 2562 14,888.- 

วนัที ่  23-25 กมุภาพนัธ ์ 2562 14,888.- 

      
     เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่  

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-อสิระชอ้ปป้ิงตลาดเลดีม้ารเ์ก็ต- กรงุเทพฯ 

O X ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

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

10.30 น. 
พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมบิรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอรT์ สายการบนิEmirate 

Airline โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

14.00 น. 

ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ EmirateAirlineเทีย่วบนิที ่EK384 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบ

สุม่ทีน่ั่งวา่งหากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่งหรอืเปลีย่นทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิสามารถดอูตัรา

คา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี้* 
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18.05 น. 

เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง (เช็คแล็บก็อก) (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)น าท่านผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้พรอ้มกันณทางออกEXIT B สนามบนิตัง้อยู่บนเกาะลันเตาฮ่องกงเป็น

ดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้จากนัน้น าทา่นเดนิทางผ่าน

เสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมัยผ่านสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนต์

ทีม่คีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตรซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลกนอรแ์มนฟอสเตอร์

ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกงน าทา่นชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการ

ตาตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลงSymphony of Lights (โชวร์อบ 20.00 น.  ในกรณีเดนิทางมาทันเวลา) 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า– พเิศษเมนบูะหมีต่น้ต าหรบัฮอ่งกง 

 

 

 

 

 

 

 

         เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก West Hotel , Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 
ฮ่องกง–วดัแชกง–วดัหวงัตา้เซยีน -พระใหญ่ลนัเตา + กระเชา้นองปิง   + City Gate 

Outlet 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 
 

จากนัน้น าท่านนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทศิ

ใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลัง

วเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทีช่าวฮอ่งกงเชือ่

ว่ามคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ด่งดังทีสุ่ดของฮอ่งกงมเีทพซึง่ขึน้ชือ่ใน

การดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีน่ าธูป และของมาสักการะเพือ่

ขอพรต่างๆ ตัง้แต่เรือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนี

สมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลังคาสทีองเหลอืงอร่าม..จากนัน้เดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัด

เกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคล

ส าคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่ว่าท่านแชกง เนื่องจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและท่าน

แชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจาก

ท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีน

ชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่

ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันน าโชคม ี4ใบพดั 

คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเท
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มา ในทุกๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนีเ้พือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่

วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร - เมน ูหา่นยา่ง 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เกาะลนัเตาขึน้กระเชา้นองปิงเพื่อสัมผัส

ประสบการณ์อันน่าตืน่เตน้ชมววิทวิทัศน์หมูเ่กาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงู

แบบ360องศาระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาที

จากนัน้น าท่านนมัสการพระโพธสิัตว์กวนอมิพระมัญชศูรีโพธสิัตวแ์ละ

พระสมนัตภทัรโพธสิตัวณ์วัดโปหลนิซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1920 เดมิเป็น

วัดขนาดเล็กที่มพีระภกิษุสงฆเ์พียง 3 องค์ต่อมาในปีค.ศ. 1924 ได ้

เปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พิม่ขึน้ท าใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุเดนิทางมาจ า

วัดกันเป็นจ านวนมากวัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารทีเ่นื้อสัตวท์ุกชนดิวัดโปหลนิตัง้อยูท่ีร่ะดับความ

สงู 22 เมตรสามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุๆสว่น

ของเกาะจากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ดา้นล่างไต่ขึน้บันได 268 ขัน้สู่ฐานที่องค์พระน่ังประทับอยู่เหนือ

ระดับน ้าทะเล 371 เมตรองคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผ่นสัมฤทธิถ์งึ 200 แผ่นหนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร

องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ีฐ่านองคพ์ระมรีปูปัน้เทพธดิาก าลังถวายเครือ่ง

สักการะแด่พระพุทธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิายมหายานจงึเป็นทีม่าของชือ่พระพุทธรูปเทยีนถานบน

ยอดเขานี้เทยีนถานแปลว่าแท่นบชูาบนสวรรคภ์ายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมายจากนัน้เทีย่ว

ชมหมูบ่า้นนองปิงทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน ้าชารา้นอาหาร

รา้ยขายของที่ระลกึจากนั้นอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงCITYGATE OUTLETมีสนิคา้ใหเ้ลือกซือ้อย่างครบครัน

ตัง้แตN่IKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก West Hotel , Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3: 
ฮอ่งกง–วดัเจา้แมก่วนอมิ -Jewelry Factory-ศูนยห์ยกและสมุนไพร-อสิระช้

อปป้ิงตลาดเลดีม้ารเ์ก็ต- กรงุเทพฯ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 น าทา่นชมโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบัรา้น Jewelry Factory จากน ัน้น า

ทา่นสู ่ศนูยห์ยกและสมนุไพร ชมวธิกีารเลอืกซือ้หยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซือ้สมนุไพรทีไ่ดร้บั

การการนัตคีุณภาพจากรฐับาลฮอ่งกง ...เดนิทางสูว่ดัเจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yum Temple Hong 

Hom)เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา 

ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอมิที ่Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง

สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็ก  แต่เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทุก

วันจะมคีนมาบชูาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกว่าทีน่ี่แมน่มากทีพ่เิศษกว่านัน้ นอกจาก

สกัการะขอพรแลว้ยงัมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย   หลังจากนัน้น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงเลดีม้าร ์

เก็ตซึง่เป็นตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของฮอ่งกงมสีนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปทัง้เสือ้ผา้แฟชัน่

กระเป๋ารองเทา้เครือ่งประดับเครือ่งส าอางของเลน่ฯลฯมสีนิคา้มากกวา่100 กว่ารา้นและของกนิซึง่เป็นอาหาร

ทอ้งถิน่ของทีน่ีท่า่นสามารถตอ่ลองสนิคา้ไดม้ากกวา่30% 

กลางวนั -ค า่       อสิระอาหารกลางวนัและเย็น.... เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง(เชค็แล็บก็อก) 

21.45 น.      เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย Emirate Airlines เทีย่วบนิทีE่K385 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจ ิน้)ก าหนดใหม้ี

การประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, 

ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บั

นกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุ

เมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 ฮอ่งกงดอลลา่ / คน / รา้น 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร*์** 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

 

หมายเหต ุ: 

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
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2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่

เองบรษิทัทวัรส์ามารถแนะน าการบืน่วซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น(คา่ทปิ

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

โปรแกรม: HONGKONG FEEL GOOD 3 วนั 2 คนื 
     โดยสายการบนิเอมเิรตส ์EK 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

01-03 มกราคม 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000 7,700 

04-06 มกราคม 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000 7,700 

05-07 มกราคม 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000 7,700 

11-13  มกราคม 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000 7,700 

12-14  มกราคม 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000 7,700 

 18-20  มกราคม 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000 7,700 

19-21  มกราคม 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000 7,700 

  25-27  มกราคม 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000 7,700 

  26-28  มกราคม 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000 7,700 

 15-17  กมุภาพันธ ์ 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000 7,700 

 16-18  กมุภาพันธ ์ 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000 7,700 

 22-24 กมุภาพันธ ์ 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000 7,700 

  23-25 กมุภาพันธ ์ 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000 7,700 

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

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 30 กโิลกรัม)  
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8. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่ง

สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,คา่น ้าหนักเกนิจากทาง

สายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยังไมร่วมคา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย

ภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด

เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วนั   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (10ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิท

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจ าตัว๋ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยบางสว่น

ทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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9. ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกงมาเกา๊จไูหเ่ซนิเจ ิน้)ก าหนดใหม้กีาร

ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาลคอืบวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, 

หยกซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ยเพราะมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่รา้นรฐับาล

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชมซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดๆท ัง้ส ิน้และถา้

หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืงทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ300 

ฮอ่งกงดอลลา่ / คน / รา้น 


