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HONGKONG FEEL GOOD 

 

รายการทวัร ์+ ตวัเครอืงบนิ 

13,888.- 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
1. ไหวอ้งคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มนงักระเชา้นองปิงชมววิ
2. ไหวพ้ระชอืดงัของฮอ่งกงทวีดัแชกงหมวิ
3. อสิระชอ้ปปิงสนิคา้มากมายทเีลดมีารเ์ก็ตและซติเีกท
4. ลมิลองตมิซําตน้ตาํหรบัแสนอรอ่ยหา่นยา่งฮอ่งกง
5. รวมคา่กระเชา้นองปิง 

 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
 

  
 

วนัท ี  01-03  มนีาคม 2562 

วนัท ี  02-04  มนีาคม 2562 

วนัท ี  03-05  มนีาคม 2562 

วนัท ี  07-09  มนีาคม 2562 

วนัท ี  08-10  มนีาคม 2562 

วนัท ี  09-11  มนีาคม 2562 

วนัท ี  14-16  มนีาคม 2562 

วนัท ี  15-17  มนีาคม 2562 

วนัท ี  16-18  มนีาคม 2562 

วนัท ี  21-23  มนีาคม 2562 

วนัท ี  22-24  มนีาคม 2562 

วนัท ี  23-25  มนีาคม 2562 

วนัท ี  28-30  มนีาคม 2562 

วนัท ี  29-31  มนีาคม 2562 

วนัท ี  30 มนีาคม – 01 เมษายน 2562 

วนัท ี  04-06  เมษายน 2562 

วนัท ี 05-07  เมษายน 2562 

วนัท ี 06-08  เมษายน 2562 

วนัท ี 12-14  เมษายน 2562 

วนัท ี  13-15  เมษายน 2562 

วนัท ี  14-16  เมษายน 2562 

วนัท ี  15-17  เมษายน 2562 

วนัท ี  18-20  เมษายน 2562 

  

ไหวอ้งคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มนงักระเชา้นองปิงชมววิ 360 องศา
ไหวพ้ระชอืดงัของฮอ่งกงทวีดัแชกงหมวิ, วดัหวงัตา้เซยีน 
อสิระชอ้ปปิงสนิคา้มากมายทเีลดมีารเ์ก็ตและซติเีกท 
ลมิลองตมิซําตน้ตาํหรบัแสนอรอ่ยหา่นยา่งฮอ่งกง,บะหมตีน้ตาํหรบัฮอ่งกง
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องศา 

บะหมตีน้ตาํหรบัฮอ่งกง 

14,888.- 

13,888.- 

14,888.- 

14,888.- 

14,888.- 

13,888.- 

14,888.- 

14,888.- 

14,888.- 

14,888.- 

14,888.- 

14,888.- 

14,888.- 

14,888.- 

14,888.- 

14,900.- 

14,900.- 

15,900.- 

19,900.- 

20,900.- 

20,900.- 

19,900.- 

15,900.- 



 
 
 
 
 
 

 
 

วนัท ี  19-21  เมษายน 2562 

วนัท ี 26-28  เมษายน 2562 

วนัท ี  27-29  เมษายน 2562 

วนัท ี  28-30  เมษายน 2562 

เสน้ทางการเดนิทาง 
กรงุเทพ 

1. 
กรงุเทพฯ– ฮอ่งกง– Symphony of Lights [
 

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

3. 
ฮอ่งกง– วดัเจา้แมก่วนอมิ- Jewelry Factory
สมนุไพร-อสิระชอ้ปปิงตลาดเลดมีารเ์ก็ต

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัท ี1: กรงุเทพฯ–ฮอ่งกง–

10.30 น. 
พรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภูมบิรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั

Airline โดยมเีจา้หนา้ท ี... 

14.00น. 

ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ 

*ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงเนอืงจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซงึระบบการจองทนัีงเป็นแบบ

สุม่ทนัีงวา่งหากทา่นมคีวามประสงคท์จีะระบทุนัีงบนเครอืงหรอืเปลยีนทนัีงจะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิสามารถดอูตัรา

คา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี

18.05น. 

เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง

การตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้พรอ้มกันณทางออก

ดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้จากนันนําทา่นเดนิทางผ่าน

เสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมัยผ่านสะพานแขวนซงิหมา่

ทมีคีวามยาวมากกว่า 2.2 

ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงนําทา่นชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการ

ตาตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลง

คาํ รับประทานอาหารคํา– พเิศษเมนบูะหมตีน้ตําหรบัฮอ่งกง

 

 

 

 

  

 เชา้ กลาง
วนั 

Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   
✈ X 

-พระใหญล่ันเตา + กระเชา้
O O 

Jewelry Factory- ศนูยห์ยกและ
อสิระชอ้ปปิงตลาดเลดมีารเ์ก็ต- กรงุเทพฯ 

O X 

– Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ

พรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภูมบิรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เคาน์เตอร์

... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น

ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ EmirateAirlineเทยีวบนิท ีEK384

ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงเนอืงจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซงึระบบการจองทนัีงเป็นแบบ

สุม่ทนัีงวา่งหากทา่นมคีวามประสงคท์จีะระบทุนัีงบนเครอืงหรอืเปลยีนทนัีงจะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิสามารถดอูตัรา

ยรายการน*ี 

สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง (เช็คแล็บก็อก) (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย

การตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้พรอ้มกันณทางออกEXIT B สนามบนิตังอยูบ่นเกาะลันเตาฮอ่งกงเป็น

ดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้จากนันนําทา่นเดนิทางผ่าน

เสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมัยผ่านสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซงึเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์

2 กโิลเมตรซงึไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังระดับโลกนอรแ์มนฟอสเตอร์

ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงนําทา่นชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการ

ตาตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลงSymphony of Lights (โชวร์อบ 20.00 น

พเิศษเมนบูะหมตีน้ตําหรบัฮอ่งกง 
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15,900.- 

15,900.- 

15,900.- 

15,900.- 

คาํ  

O 

WEST HOTEL ,  
PANDA HOTELหรอื
เทยีบเทา่ 
 

X 

WEST HOTEL ,  
PANDA HOTELหรอื
เทยีบเทา่ 
 

✈  

ชมแสดงไฟ]   

เคาน์เตอรT์ สายการบนิEmirate 

คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

384 

ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงเนอืงจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซงึระบบการจองทนัีงเป็นแบบ

สุม่ทนัีงวา่งหากทา่นมคีวามประสงคท์จีะระบทุนัีงบนเครอืงหรอืเปลยีนทนัีงจะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิสามารถดอูตัรา

เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)นําท่านผ่านพธิี

สนามบนิตังอยูบ่นเกาะลันเตาฮอ่งกงเป็น

ดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้จากนันนําทา่นเดนิทางผ่าน

ซงึเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์

การออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังระดับโลกนอรแ์มนฟอสเตอร์

ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงนําทา่นชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการ

น.  ในกรณีเดนิทางมาทันเวลา) 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 เดนิทางเขา้สูท่พีัก West Hotel , Panda Hotel 

 

วนัท ี2: 
ฮอ่งกง–วดัแชกง–วดัหวงัตา้เซยีน
Outlet 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ ภตัตาคาร แบบตมิซํา

 
 

จากนันนําท่านนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขนึในปี ค

ใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิรมิในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลัง

วเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทชีาวฮอ่งกงเชอื

ว่ามคีวามศักดสิทิธเิป็นหนงึในวัดที

การดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทนํีาธูป และของมาสักการะเพอื

ขอพรตา่งๆ ตังแตเ่รอืงความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนี

สมัยโบราณทมีเีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลังคาสทีองเหลอืงอร่

เกา่แกท่มีคีวามศักดสิทิธมิาก มอีายกุวา่ 

สําคัญคนหนงึเป็นทหารมชีอืว่าท่านแชกง เนอืงจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขนึในทางภาคใตข้องจนีและท่าน

แชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทวัไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชอืถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจาก

ทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันนําโชคทตีังอยูใ่นวัดเพอืจะไดห้มนุเวยีน

ชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน โชคลาภ ยศศักดิ

ไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสงิรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี

ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง

มาเทมา ในทุกๆวันท ี2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีช

เชอืวา่กังหันจะชว่ยพัดพาสงิชวัรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

 จากนันนําท่านเดนิทางสู่เกาะลนัเตาขนึกระเชา้นองปิง

ประสบการณอ์ันน่าตนืเตน้ชมววิทวิทัศน์หมูเ่กาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงู

แบบ360องศาระยะทางกวา่ 5

จากนันนําท่านนมัสการพระโพธสิัตวก์วนอมิพระมัญชูศรีโพธสิัตว์และ

พระสมนัตภทัรโพธสิตัวณ์วัดโปหลนิซึ

วัดขนาดเล็กทีมพีระภกิษุสงฆ์เพียง

เปลยีนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทังมกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พมิขนึทําใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุเดนิทางมาจํา

วัดกันเป็นจํานวนมากวัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารทเีนอื

สงู 22 เมตรสามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธปิระทับกลางแจง้องคใ์หญท่สีดุในโลกจากเกอืบทุกๆสว่น

  

West Hotel , Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วดัหวงัตา้เซยีน -พระใหญ่ลนัเตา + กระเชา้นองปิง

รบัประทานอาหารเชา้ณ ภตัตาคาร แบบตมิซํา 

จากนันนําท่านนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขนึในปี ค.ศ.1921 เพอือุทศิ

เด็กหนุ่มผูร้เิรมิในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลัง

วเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทชีาวฮอ่งกงเชอื

ว่ามคีวามศักดสิทิธเิป็นหนงึในวัดทโีด่งดังทสีุดของฮอ่งกงมเีทพซงึขนึชอืใน

การดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทนํีาธูป และของมาสักการะเพอื

ขอพรตา่งๆ ตังแตเ่รอืงความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนี

สมัยโบราณทมีเีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม..จากนันเดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัด

เกา่แกท่มีคีวามศักดสิทิธมิาก มอีายกุวา่ 300 ปีตังอยูใ่นเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคล

สําคัญคนหนงึเป็นทหารมชีอืว่าท่านแชกง เนอืงจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขนึในทางภาคใตข้องจนีและท่าน

ระประวัตไิว ้ทําใหค้นทวัไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชอืถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจาก

ทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันนําโชคทตีังอยูใ่นวัดเพอืจะไดห้มนุเวยีน

ชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน โชคลาภ ยศศักดิ

ไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสงิรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี

ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหล

ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนเีพอืถวายกงัหันลมเพราะ

เชอืวา่กังหันจะชว่ยพัดพาสงิชวัรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  

อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร - เมน ูหา่นยา่ง 

เกาะลนัเตาขนึกระเชา้นองปิงเพอืสัมผัส

ประสบการณอ์ันน่าตนืเตน้ชมววิทวิทัศน์หมูเ่กาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงู

5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาที

จากนันนําท่านนมัสการพระโพธสิัตวก์วนอมิพระมัญชูศรีโพธสิัตว์และ

พระสมนัตภทัรโพธสิตัวณ์วัดโปหลนิซงึสรา้งขนึในปีค.ศ. 1920 เดมิเป็น

วัดขนาดเล็กทีมพีระภกิษุสงฆ์เพียง 3 องค์ต่อมาในปีค.ศ. 1924 ได ้

เปลยีนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทังมกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พมิขนึทําใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุเดนิทางมาจํา

วัดกันเป็นจํานวนมากวัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารทเีนอืสัตวท์ุกชนดิวัดโปหลนิตังอยูท่รีะดับความ

เมตรสามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธปิระทับกลางแจง้องคใ์หญท่สีดุในโลกจากเกอืบทุกๆสว่น
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กระเชา้นองปิง   + City Gate 

เพอือุทศิ

เด็กหนุ่มผูร้เิรมิในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลัง

วเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทชีาวฮอ่งกงเชอื

โด่งดังทสีุดของฮอ่งกงมเีทพซงึขนึชอืใน

การดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทนํีาธูป และของมาสักการะเพอื

ขอพรตา่งๆ ตังแตเ่รอืงความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนี

จากนันเดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัด

วัดแชกงสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคล

สําคัญคนหนงึเป็นทหารมชีอืว่าท่านแชกง เนอืงจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขนึในทางภาคใตข้องจนีและท่าน

ระประวัตไิว ้ทําใหค้นทวัไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชอืถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจาก

ทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันนําโชคทตีังอยูใ่นวัดเพอืจะไดห้มนุเวยีน

ชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน โชคลาภ ยศศักด ิและถา้หากคนทดีวง

ไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสงิรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4

สมความปรารถนา และ เงนิทองไหล

าวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนเีพอืถวายกงัหันลมเพราะ

เชอืวา่กังหันจะชว่ยพัดพาสงิชวัรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

เปลยีนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทังมกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พมิขนึทําใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุเดนิทางมาจํา

สัตวท์ุกชนดิวัดโปหลนิตังอยูท่รีะดับความ

เมตรสามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธปิระทับกลางแจง้องคใ์หญท่สีดุในโลกจากเกอืบทุกๆสว่น



 
 
 
 
 
 

 
 

ของเกาะจากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีดา้นล่างไต่ขนึบันได

ระดับนําทะเล 371 เมตรองคพ์ร

องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบอืงลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ฐีานองคพ์ระมรีปูปันเทพธดิากําลังถวายเครอืง

สักการะแด่พระพุทธบนสวรรคต์ามความเชอืของนกิายมหายานจงึเป็นทมีาของชอืพระพุทธรูปเทยีนถ

ยอดเขานีเทยีนถานแปลว่าแท่นบชูาบนสวรรคภ์ายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมายจากนันเทยีว

ชมหมูบ่า้นนองปิงทจํีาลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นนําชารา้นอาหาร

รา้ยขายของทรีะลกึจากนันอสิระใหท้า่นชอ้ปปิง

NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN 

คาํ รบัประทานอาหารคาํอสิระตามอธัยาศยั

 เดนิทางเขา้สูท่พีัก West Hotel , Panda Hotel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี3: 
ฮอ่งกง–วดัเจา้แมก่วนอมิ
อปปิงตลาดเลดมีารเ์ก็ต

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบตมิซํา
 นําทา่นชมโรงงานทมีชีอืเสยีงในเรอืงการออกแบบเครอืงประดบัรา้น 

ทา่นสู ่ศนูยห์ยกและสมนุไพร 

การการนัตคีณุภาพจากรฐับาลฮอ่งกง

Hom)เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทมีชีอืเสยีงแห่งหนงึในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา 

ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แมก่วนอมิท ี

สรา้งตังแตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็ก  แต่เป็นวัดเจา้แมก่

วันจะมคีนมาบชูาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครทชีอบเสยีงเซยีมซเีขาบอกว่าทนีแีมน่มากทพีเิศษกว่านัน นอกจาก

สกัการะขอพรแลว้ยงัมพีธิขีอซองอั

เก็ตซงึเป็นตลาดกลางแจง้ทมีชีอืเสยีงแห่งหนงึของฮ่องกงมสีนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปทังเสอืผา้แฟชนั

กระเป๋ารองเทา้เครอืงประดับเครอืงสําอางของเล่นฯลฯมสีนิคา้มากกว่า

ทอ้งถนิของทนีทีา่นสามารถตอ่ลองสนิคา้ไดม้ากกวา่

  

ของเกาะจากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีดา้นล่างไต่ขนึบันได 268 ขันสู่ฐานทีองค์พระนังประทับอยู่เหนือ

เมตรองคพ์ระสรา้งจากการเชอืมแผ่นสัมฤทธถิงึ 200 แผ่นหนัก

องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบอืงลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ฐีานองคพ์ระมรีปูปันเทพธดิากําลังถวายเครอืง

สักการะแด่พระพุทธบนสวรรคต์ามความเชอืของนกิายมหายานจงึเป็นทมีาของชอืพระพุทธรูปเทยีนถ

ยอดเขานีเทยีนถานแปลว่าแท่นบชูาบนสวรรคภ์ายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมายจากนันเทยีว

ชมหมูบ่า้นนองปิงทจํีาลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นนําชารา้นอาหาร

รา้ยขายของทรีะลกึจากนันอสิระใหท้า่นชอ้ปปิงCITYGATE OUTLETมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอือยา่งครบครันตังแต่

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

รบัประทานอาหารคาํอสิระตามอธัยาศยั 

West Hotel , Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วดัเจา้แมก่วนอมิ -Jewelry Factory-ศนูยห์ยกและสมนุไพร
อปปิงตลาดเลดมีารเ์ก็ต- กรงุเทพฯ 

ณ ภตัตาคาร แบบตมิซํา 

ทา่นชมโรงงานทมีชีอืเสยีงในเรอืงการออกแบบเครอืงประดบัรา้น Jewelry Factory 

ทา่นสู ่ศนูยห์ยกและสมนุไพร ชมวธิกีารเลอืกซอืหยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซอืสมนุไพรทไีดร้บั

การการนัตคีณุภาพจากรฐับาลฮอ่งกง ...เดนิทางสูว่ดัเจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yum Temple Hong 

เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทมีชีอืเสยีงแห่งหนงึในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา 

ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แมก่วนอมิท ีHung HomKwun Yum Temple' 

ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็ก  แต่เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทชีาวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทุก

วันจะมคีนมาบชูาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครทชีอบเสยีงเซยีมซเีขาบอกว่าทนีแีมน่มากทพีเิศษกว่านัน นอกจาก

สกัการะขอพรแลว้ยงัมพีธิขีอซององัเปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย   หลังจากนันนําทา่น

งทมีชีอืเสยีงแห่งหนงึของฮ่องกงมสีนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปทังเสอืผา้แฟชนั

กระเป๋ารองเทา้เครอืงประดับเครอืงสําอางของเล่นฯลฯมสีนิคา้มากกว่า100 กว่ารา้นและของกนิซงึเป็นอาหาร

ทอ้งถนิของทนีทีา่นสามารถตอ่ลองสนิคา้ไดม้ากกวา่30% 
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ขันสู่ฐานทีองค์พระนังประทับอยู่เหนือ

แผ่นหนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร

องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบอืงลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ฐีานองคพ์ระมรีปูปันเทพธดิากําลังถวายเครอืง

สักการะแด่พระพุทธบนสวรรคต์ามความเชอืของนกิายมหายานจงึเป็นทมีาของชอืพระพุทธรูปเทยีนถานบน

ยอดเขานีเทยีนถานแปลว่าแท่นบชูาบนสวรรคภ์ายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมายจากนันเทยีว

ชมหมูบ่า้นนองปิงทจํีาลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นนําชารา้นอาหาร

มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอือยา่งครบครันตังแต่

ศนูยห์ยกและสมนุไพร-อสิระช้

Jewelry Factory จากนนันํา

ชมวธิกีารเลอืกซอืหยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซอืสมนุไพรทไีดร้บั

Kwun Yum Temple Hong 

เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทมีชีอืเสยีงแห่งหนงึในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา 

Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง

วนอมิทชีาวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทุก

วันจะมคีนมาบชูาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครทชีอบเสยีงเซยีมซเีขาบอกว่าทนีแีมน่มากทพีเิศษกว่านัน นอกจาก

หลังจากนันนําทา่นอสิระชอ้ปปิงเลดมีาร์

งทมีชีอืเสยีงแห่งหนงึของฮ่องกงมสีนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปทังเสอืผา้แฟชนั

กว่ารา้นและของกนิซงึเป็นอาหาร



 
 
 
 
 
 

 
 

กลางวนั -คํา อสิระอาหารกลางวนัและเย็น

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทจีดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบิ

21.45น.     เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ
และเหตสดุวสิยัตา่งๆทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั

ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง 
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงใหน้กัทอ่งเทยีวทวัไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ

ไหม, หยก ซงึจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทุกทา่นทราบวา่ รา้น
รฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 
ทงัสนิ  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่น

เป็นจํานวนเงนิ 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงั

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํากวา่ 
การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา 6 หนา้
 

หมายเหต ุ: 

1. สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก
บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพมิ 3,000 บาท/ทา่น
แนะนําการบนืวซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถรวม
แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร ์

โปรแกรม: HONGKONG FEEL GOOD
     โดยสายการบนิเอมเิรตส์

 
อตัราคา่บรกิาร                                                                                     
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่

พักหอ้งละ 2
ทา่นละ

 01-03  มนีาคม 2562 14,888.

 02-04  มนีาคม 2562 13,888.

  

กลางวนัและเย็น.... เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงตามอธัยาศยั

ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทจีดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง(เชค็แล็บก็อก

เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย Emirate Airlines เทยีวบนิทEีK385 

สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ
ละเหตสดุวสิยัตา่งๆทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิเจนิ
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงใหน้กัทอ่งเทยีวทวัไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ

หยก ซงึจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทุกทา่นทราบวา่ รา้น
รฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ละถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่น
เป็นจํานวนเงนิ 300 ฮอ่งกงดอลลา่ / คน / รา้น 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก ์

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํากวา่ 6 
หนา้ 

ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ําเนนิการยนืวซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถรวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น
แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

HONGKONG FEEL GOOD3 วนั
โดยสายการบนิเอมเิรตสE์K 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

ผูใ้หญ ่
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

14,888.- 14,888.- 14,888.- 

,888.- 13,888.- 13,888.- 
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เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

เชค็แล็บก็อก) 

สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 
จะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิเจนิ)กําหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงใหน้กัทอ่งเทยีวทวัไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่

หยก ซงึจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทุกทา่นทราบวา่ รา้น
รฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ละถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่น

และมคัคุเทศก ์

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร*์** 

6 เดอืน หรอื 180 วนั ขนึไปกอ่น

ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

ไมร่วมคา่วซีา่สําหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ําเนนิการยนืวซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

ตอ่ทา่น(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

วนั 2 คนื 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

6,000  

6,000  



 
 
 
 
 
 

 
 

 03-05  มนีาคม 2562 14,888.

07-09  มนีาคม 2562 14,888.

 08-10  มนีาคม 2562 14,888.

09-11  มนีาคม 2562 13,888.

 14-16  มนีาคม 2562 14,888.

15-17  มนีาคม 2562 14,888.

16-18  มนีาคม 2562 14,888.

21-23  มนีาคม 2562 14,888.

22-24  มนีาคม 2562 14,888.

23-25  มนีาคม 2562 14,888.

28-30  มนีาคม 2562 14,888.

29-31  มนีาคม 2562 14,888.

30 มนีาคม – 01 เมษายน 
2562 

14,888.

วนัท ี  04-06  เมษายน 2562 14,900.

วนัท ี 05-07  เมษายน 2562 14,900.

วนัท ี 06-08  เมษายน 2562 15,900.

วนัท ี 12-14  เมษายน 2562 19,900.

วนัท ี  13-15  เมษายน 2562 20,900.

วนัท ี  14-16  เมษายน 2562 20,900.

วนัท ี  15-17  เมษายน 2562 19,900.

วนัท ี  18-20  เมษายน 2562 15,900.

วนัท ี  19-21  เมษายน 2562 15,900.

วนัท ี 26-28  เมษายน 2562 15,900.

วนัท ี  27-29  เมษายน 2562 15,900.

วนัท ี  28-30  เมษายน 2562 15,900.

  

  

*** ราคาทารก 
  
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม  

  

14,888.- 14,888.- 14,888.- 

14,888.- 14,888.- 14,888.- 

14,888.- 14,888.- 14,888.- 

,888.- 13,888.- 13,888.- 

14,888.- 14,888.- 14,888.- 

14,888.- 14,888.- 14,888.- 

14,888.- 14,888.- 14,888.- 

14,888.- 14,888.- 14,888.- 

14,888.- 14,888.- 14,888.- 

14,888.- 14,888.- 14,888.- 

14,888.- 14,888.- 14,888.- 

14,888.- 14,888.- 14,888.- 

14,888.- 14,888.- 14,888.- 

14,900.- 14,900.- 14,900.- 

14,900.- 14,900.- 14,900.- 

15,900.- 15,900.- 15,900.- 

19,900.- 19,900.- 19,900.- 

20,900.- 20,900.- 20,900.- 

20,900.- 20,900.- 20,900.- 

19,900.- 19,900.- 19,900.- 

15,900.- 15,900.- 15,900.- 

15,900.- 15,900.- 15,900.- 

15,900.- 15,900.- 15,900.- 

15,900.- 15,900.- 15,900.- 

15,900.- 15,900.- 15,900.- 

  

  

ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 5,000 บาท / ทา่น 
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6,000  

6,000  

6,000  

6,000  

6,000  

6,000  

6,000  

6,000  

6,000  

6,000  

6,000  

6,000  

6,000  

6,000  

6,000  

6,000  

8,000  

8,000  

8,000  

8,000  

6,000  

6,000  

6,000  

6,000  

6,000  

  

  

ทา่น *** 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) 

อยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)  
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ 
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 
5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ  
6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 
7. นําหนักกระเป๋าเดนิทางทสีามารถโหลดไดท้า่นละ 
8. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในว

200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ
เพมิเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบยีประกันเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 
 - เบยีประกันเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทมีอีายมุากกวา่ 16 
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทมีอีายนุอ้ยกวา่ 
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน
9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%  

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครอืงดมืทสีังพเิศษ 
กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว
ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ราคาทัวรข์า้งตน้ยังไมร่วมคา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถนิและคนขับรถรวม
4. คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา

 
 

เงอืนไขการจอง  
 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีักและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด 

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด

4. สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ

ในการคนืคา่มัดจําทังหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนทบีรษิทัฯ

กําหนดไว ้ (10ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆที

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่งันทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรม

เนยีมในการมัดจําตัวในกรณีทไีมส่ามารถเดนิทางได ้

  

Economy Class) ทรีะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ

ามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

นําหนักกระเป๋าเดนิทางทสีามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (นําหนัก 30 กโิลกรัม)  
คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

7 วัน] 
10 วัน]  
16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครอืงดมืทสีังพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,
คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหาย

ราคาทัวรข์า้งตน้ยังไมร่วมคา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถนิและคนขับรถรวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน

การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนอืงจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีักและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ

วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด  

วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด 

นังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนทบีรษิทัฯ

เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆที

จนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่งันทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรม 
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ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 
ซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

,คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิ
คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหาย

บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

วันทา่นควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนอืงจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีักและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

นังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนทบีรษิทัฯ

เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆที

จนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ



 
 
 
 
 
 

 
 

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นที

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

9. ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง

พนืเมอืงใหน้กัทอ่งเทยีวทวัไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาลคอืบวัหมิะ

โปรแกรมทวัรด์ว้ยเพราะมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทกุรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซอื

หรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดๆทงัสนิและถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุ

ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ

  

กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นที

อาท ิ กรณีออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ

ามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกงมาเกา๊จไูหเ่ซนิเจนิ)กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้

พนืเมอืงใหน้กัทอ่งเทยีวทวัไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาลคอืบวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, 

วรด์ว้ยเพราะมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทกุรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซอื

หรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดๆทงัสนิและถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุ

จะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ300 ฮอ่งกงดอลลา่ / คน / รา้น 
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กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิ

โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใิน

เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ

กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้

, หยกซงึจาํเป็นตอ้งบรรจใุน

วรด์ว้ยเพราะมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทกุรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซอื

หรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดๆทงัสนิและถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง


