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GO2-ICN TG001 

HILIGHT  

 

•เทีย่ว 2 เมอืงสดุคุม้  

•นมสัการองคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มชมววิทวิทศัน ์ 
•อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย ที ่OUTLET MALL 
  ตลาดตงเหมนิทีเ่ซนิเจ ิน้ และถนนนาธาน 

•เทีย่วชมหมุูบ่า้นฮากกากนัเคงิเป็นหมูบ่า้นพืน้เพของ  
  เมอืงเซนิเจ ิน้ 

•ชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นน า้ 
  แบบ 3D แสง ส ีเสยีง  
•สกัการะสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิช์ ือ่ดงัของฮอ่งกง วดัหวงัตา้  

  เซยีน, วดัแชกงหมวิ 
 

วนัที1่. กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา + 

กระเชา้นองปิง– เซนิเจ ิน้ 

วนัที2่. เซนิเจ ิน้-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปป้ิงตลาด

ตงเหมนิ-ชมโชวม์า่นน า้ 3มติ(ิ3D Water 

Show) 

วนัที3่. เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแช

กงหมวิ– อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-กรงุเทพฯ 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี [FD] 

เดนิทาง: เม.ย.-พ.ค 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 11,888.- 

ฮอ่งกง..  
FRIENDS ZONE 

3D2N 
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 กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่03-05 พ.ค. 62 11,888.- 

วนัที ่04-06 พ.ค. 62 11,888.- 

วนัที1่0-12 พ.ค. 62 11,888.- 

วนัที1่1-13 พ.ค. 62 11,888.- 

วนัที1่8-20 พ.ค. 62 16,888.- 

วนัที2่4-26 พ.ค. 62 11,888.- 

วนัที2่5-27 พ.ค. 62 11,888.- 

วนัที3่1-02 พ.ค. 62 11,888.- 

วนัที0่1-03 ม.ิย. 62 11,888.- 

วนัที0่7-09 ม.ิย. 62 11,888.- 

วนัที2่2-24 ม.ิย. 62 11,888.- 

วนัที2่9 ม.ิย.-01 ก.ค. 62 11,888.- 

วนัที1่0-12ส.ค. 62 14,888.- 

วนัที3่0ส.ค.-01ก.ย. 62 11,888.- 

 

 
 
รมการเด ิ
 

 

นทางโปรแกรมกรเดนิทาง 

** ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา + กระเชา้

นองปิง– เซนิเจ ิน้ ✈ x 🍽 
Higgert Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เซนิเจ ิน้-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ-
ชมโชวม์า่นนํา้ 3มติ(ิ3D Water Show) 🍽  🍽 🍽 

Higgert Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ– 
อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-กรงุเทพฯ 🍽 x ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  

 

 

กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิง– เซนิเจ ิน้ 

04.00 น. 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 

2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก

จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

06.30 น. 
       ออกเดนิทางสูฮ่่องกง  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD508 

      (บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

10.15 น.    

เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่

เมอืงไทย 1 ชม.) ซ ึง่ตัง้อยูบ่นเกาะลนัเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุ

ทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้ หลงัจากผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B จากนัน้นําทา่นเดนิ

ทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทนัสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA 

BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตร 

ซึง่ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดงัระดบัโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่าง

ทางทา่นจะไดช้มทวิทศันข์องเกาะฮ่องกง  จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป พระใหญ่

ลนัเตา เกาะลนัเตา เพือ่สมัผัสประสบการณอ์ันน่าตืน่เตน้ชมววิทวิทศันห์มู่เกาะ

ทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงู ระยะทางกว่า 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 

นาท ีจากนัน้นําทา่นนมัสการพระโพธสิตัวก์วนอมิพระมัญชศูรโีพธสิตัว ์และพระ

สมันตภทัรโพธสิตัว ์ณ วัดโปหลนิ ซึง่สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาด

เล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสน

สถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พิม่ข ึน้ทําใหปั้จจบุันมพีระภกิษุ

เดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมาก วดัโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารที่

เนื้อสตัวท์กุชนดิ วัดโปหลนิตัง้อยู่ทีร่ะดบัความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็น

พระพุทธรปูทองสมัฤทธิป์ระทบักลางแจง้องคใ์หญ่ทีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ 

สว่นของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด่า้นลา่ง ไตข่ ึน้บนัได 268 ขัน้สูฐ่านที่

องคพ์ระน่ังประทบัอยู่เหนือระดบัน้ําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่ม

แผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพกัตร์

ไปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ีฐ่านองคพ์ระมรีูปปัน้เทพธดิากําลงั

ถวายเครือ่งสกัการะแดพ่ระพุทธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิายมหายาน จงึ

เป็นทีม่าของชือ่พระพุทธรูปเทยีนถานบนยอดเขานี้เทยีนถานแปลว่าแทน่บูชา

บนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนัน้เทีย่วชม

หมู่บา้นนองปิงทีจํ่าลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรก

ตวัดว้ยรา้นน้ําชา รา้นอาหาร รา้ยขายของทีร่ะลกึ  

กลางวนั              รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจที ่CITYGATE OUTLET  มสีนิคา้ใหเ้ลอืก

ซือ้อย่างครบครัน ตัง้แต ่NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, 

BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ 

..หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้ (โดยรถไฟ) ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 

เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ที่

สาํคญัของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมัยอกี

ดว้ย.. 

คํา่            รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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           เขา้สูท่ ีพ่กั เซนิเจ ิน้ Higgert Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่2:  
เซนิเจ ิน้-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ-ชมโชวม์า่น

นํา้ 3มติ(ิ3D Water Show) 

 

เชา้ 
       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก หรอื แบบติม่ซํา 

 

จากนัน้นําทกุทา่นสูห่มู่บา้นฮากกากนัเคงิถกูสรา้งข ึน้ตามสไตลก์ารสรา้งบา้น

ของชาวฮากกา  กอ่นหนา้ทีเ่มอืงเซนิเจิน้จะถกูแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิแห่ง

แรกของประเทศจนี คนพืน้เพของเมอืงเซนิเจิน้ลว้นเป็นชาวฮากกาทัง้ส ิน้ 

เพือ่ใหค้นรุ่นหลงัไดรํ้าลกึ และ ศกึษาถงึความเป็นมาของเซนิเจิน้ รัฐบาลจนีจงึ

ไดล้งทนุใหม้กีารสรา้งหมูบ่า้นฮากกากนัเคงิข ึน้ ทีน่ี่เราจะไดเ้ห็นประเพณี 

วัฒนธรรมของชาวจนีฮากกา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งของการตกแตง่อาคาร

บา้น อาหารการกนิ ประวัตคิวามเป็นมาของชาวจนีฮากกาในอดตี นําทา่น

เดนิทางสูศ่นูยส์มุนไพรจนีหรอืบัวหมิะ และชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงเซนิเจิน้ 

อาทเิชน่ หยก ยางพารา ฯลฯ เพือ่ฝากคนทีท่า่นรัก 

กลางวนั           รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

 

...จากนัน้เดนิทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศนูยร์วมแห่งการชอ้ปป้ิงสนิคา้

ภายในประเทศ ทีน่ี่นับว่าเป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาชอ้ปป้ิง เพราะ

นอกจากทีน่ี่จะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแลว้ยังเป็นแหลง่รวมเรือ่งอาหารการกนิอกีดว้ย 

ทีน่ี่มสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ 

ราคาไมแ่พงเรยีกวา่ใครชอบตอ่รับรองวา่สนุกแน่ๆ...นําทา่นชมโชว ์

MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์่านน้ําแบบ 3D เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกบัเด็กหญงิผู ้

กลา้กบัลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชีือ่ว่า "ปีกแห่งความรกั" 

เพือ่เอามาชว่ยนกทีถ่กูทําลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง ทีใ่ชท้นุสรา้งกว่า 

200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรง

ละครทางน้ําขนาดใหญ่ทีส่ามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืนในการสรา้ง

แทน่แสดงบนน้ําทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกครอบคลมุพืน้ที ่5,600 ตารางเมตร เป็น

ศลิปะแนวใหม่และเป็นความทา้ทายเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและสรา้งเพือ่เป็น

ตวัแทนของธรรมชาต ิการแสดงบนเวทมีทีัง้หมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกบั

มหัศจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เชน่ แสง

เลเซอร ์ ไฟ  เครือ่งเปลง่แสง  ม่านน้ํา  ระเบดิน้ํา ฯลฯ กว่า600ชนดิ  เป็นโชว์

น้ําทีใ่หญ่และทนัสมัยทีส่ดุในโลก โชวก์ารแสดงสือ่ประสมในชว่งเวลากลางคนื 

เป็นสญัลกัษณ์ใหม่ในทา่เรอื OCT 

คํา่        รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

         เขา้สูท่ ีพ่กั เซนิเจ ิน้ Higgert Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3:  
เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ– อสิระชอ้ป

ป้ิงถนนนาธาน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก  
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 ออกเดนิทางสู ่ฮ่องกง โดยรถไฟ (ประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้นําทา่นนมัสการ 

วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อทุศิใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่ม

ผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลทัธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้

หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทีช่าวฮ่องกงเชือ่ว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่

ในวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของฮ่องกงมเีทพซึง่ข ึน้ชือ่ในการดแูลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บจะ

มผีูค้นมากมายทีนํ่าธูป และของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรัก

ไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีกัษณะคลา้ยวัดจนี

สมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม..จากนัน้

เดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศกัดิส์ทิธิม์าก มอีายกุว่า 300 ปี

ตัง้อยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลสาํคญัคนหนึง่

เป็นทหารมชีือ่ว่าทา่นแชกง เนื่องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิข ึน้ในทางภาคใต ้

ของจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคนจนีมี

ความเชือ่ถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสาํเร็จ

ในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันนําโชคทีต่ัง้อยู่ในวัดเพือ่จะไดห้มุนเวยีน

ชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ 

ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมุนปัดเป่า

เอาส ิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหนันําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 

ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ 

เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกงและ

นักธุรกจิจะมาวดันี้เพือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่ว่ากงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ย

และโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั 
      รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้นําชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของฮ่องกงใน

เรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบัทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! ใหท้า่น

อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศยั เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ 

Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัตา่งๆ ระดบัโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิ

เชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis 

Vuitton, Choleฯลฯ  หา้งขายของเดก็เลน่ Toy r'usรา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี

ที ่DFS  Galleria   

       รบัประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิ Hongkong International Airport 

22.20 น. 

       ออกเดนิทางจากสนามบนิ Hongkong International Airport เพือ่

เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD503  (บน

เครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

00.10+1 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ….                    

 

ฮอ่งกง.. FRIENDS ZONE 

D3N2 BY FD 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ18ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ18

ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับ
ผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ18ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

03-05 พฤษภาคม 2019 
11,888.- 

14,888.- 14,888.- 14,888.- - 
4,000.- 

04-06 พฤษภาคม 2019 
11,888.- 

14,888.- 14,888.- 14,888.- - 
4,000.- 

10-12 พฤษภาคม 2019 
11,888.- 

14,888.- 14,888.- 14,888.- - 
4,000.- 

11-13 พฤษภาคม 2019 
11,888.- 

14,888.- 14,888.- 14,888.- - 
4,000.- 

18-20 พฤษภาคม 2019 
16,888.- 

19,888.- 19,888.- 19,888.- - 
5,000.- 

24-26 พฤษภาคม 2019 
11,888.- 

14,888.- 14,888.- 14,888.- - 
4,000.- 

25-27 พฤษภาคม 2019 
11,888.- 

14,888.- 14,888.- 14,888.- - 
4,000.- 

31 พ.ค.-02 ม.ิย. 2019 
11,888.- 

14,888.- 14,888.- 14,888.- - 
4,000.- 

01-03 มถินุายน 62 11,888.- 
14,888.- 14,888.- 14,888.- - 

4,000.- 

07-09 มถินุายน 62 11,888.- 
14,888.- 14,888.- 14,888.- - 

4,000.- 

22-24 มถินุายน 62 11,888.- 
14,888.- 14,888.- 14,888.- - 

4,000.- 

29 ม.ิย.-01 ก.ค. 62 11,888.- 
14,888.- 14,888.- 14,888.- - 

4,000.- 

10-12สงิหาคม 62 14,888.- 
17,888.- 17,888.- 17,888.- - 

5,000.- 

30ส.ค.-01ก.ย. 62 11,888.- 
14,888.- 14,888.- 14,888.- - 

4,000.- 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 5,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
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2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 36 ชม. 

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและฮ่องกงขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิแอรเ์อเซยี 20 กโิลกรัม คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ

ทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

8. คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถทําคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และสาํหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

9. กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุป๊ 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวน

สทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุดอลลา่ร ์

ฮอ่งกง 

 


