
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 

 

สายการบนิคาเธ ่แปซฟิิค โหลดกระเป๋าได ้30 กโิลกรมั 

พกัโรงแรม 4 ดาว เมอืงฮอ่งกง 2 คนื 
พเิศษ !!! บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 สกัการะพระใหญพ่ระพทุธรปูน่ังปรางสมาธทิองสมัฤทธิ ์หมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง 

 ชอ้ปป้ิง CITY GATE OUTLET  ศนูยร์วมสนิคา้มากมาย 

 ขอโชค ขอลาภ แกปี้ชง ทีว่ดัเชกง หมวิ (วดักงัหนั) วัดศกัดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงฮอ่งกงกวา่ 300 ปี 

 ขอพรกบัฮวงชูปิง (หวอ่งไทส่นิ) ทีเ่ลือ่งลอืตามค ากลา่วทีว่า่ “ท าใหค้วามปรารถนาทกุประการเป็นจรงิ

ตามทีข่อ”  

 ช็อปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังจากทั่วโลก ทัง้เสือ้ผา้ น ้าหอม กระเป๋า และอืน่ๆ อกีมากมาย ทีย่า่นจ ิม่ ซา่ จุย่ 

 Free Day 1 วนั ใหท้า่นไดม้เีวลาทอ่งเทีย่ว ช็อปป้ิงไดต้ามอัธยาศัย 

 พเิศษ!!! ทานอาหารเเบบคนฮอ่งกง กบัเมนูต ิม๋ซ า 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

**คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หัวหนา้ทวัร*์* 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน  9 ทา่นขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!!กรณุาอา่นและท าความเขา้ใจ 

PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ นบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

ขนาดของรถบสัทีใ่ชใ้นการเดนิทาง จะจดัตามจ านวนของผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความ

สะดวกสบายของการเดนิทาง และผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว เทีย่วบนิ 

06 - 08 กรกฎาคม 61 15,900.- 5,500.- 
CX616 BKKHKG 06.40-10.25 
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

13 - 15 กรกฎาคม 61 15,900.- 5,500.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

14 - 16 กรกฎาคม 61 15,900.- 12,900.- 5,500.- 
CX616 BKKHKG 06.40-10.25 

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

20 - 22 กรกฎาคม 61 15,900.- 12,900.- 5,500.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

03 - 05 สงิหาคม 61 15,900.- 5,500.- 
CX616 BKKHKG 06.40-10.25 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

10 - 12 สงิหาคม 61 

วนัแมแ่หง่ชาต ิ
17,900.- 5,500.- 

CX616 BKKHKG 06.40-10.25 

CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

17 - 19 สงิหาคม 61 15,900.- 5,500.- 
CX616 BKKHKG 06.40-10.25 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

18 - 20 สงิหาคม 61 15,900.- 5,500.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

24 - 26 สงิหาคม 61 15,900.- 5,500.- 
CX616 BKKHKG 06.40-10.25 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

25 - 27 สงิหาคม 61 15,900.- 5,500.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

31 สงิหาคม – 02 กนัยายน 61 15,900.- 5,500.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

21 - 23 กนัยายน 61 14,900.- 5,500.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

06 - 08 ตลุาคม 61 17,900.- 5,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 

12 – 14 ตลุาคม 61 

วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 
18,900.- 5,500.- 

CX616 BKKHKG 06.40-10.25 

CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

13 - 15 ตลุาคม 61 

วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 
18,900.- 5,500.- 

CX616 BKKHKG 06.40-10.25 

CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

19 - 21 ตลุาคม 61 16,900.- 5,500.- 
CX616 BKKHKG 06.40-10.25 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

20 - 22 ตลุาคม 61 17,900.- 5,500.- 
CX616 BKKHKG 06.40-10.25 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

26 - 28 ตลุาคม 61 16,900.- 5,500.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX703 HKGBKK 20.00-22.05 

ราคาอืน่ๆ 

1. ทารก INFANT (อายุต า่กวา่ 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 

2. จอยแลนด ์ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิราคา 9,900 บาท 

3. ราคาขา้งตน้ส าหรบัพาสปอรท์ไทยเทา่น ัน้ ส าหรบัพาสปอรท์ตา่งชาต ิกรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที ่

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – หมบูา้นนองปิง – อสิระชอ้ปป้ิง City Gate Outlet          ( - / กลางวนั / - ) 
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**ส าหรบัเทีย่วบนิ CX616 ** 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4ประต ู6 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร ์M ของ

สายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ

และบัตรขึน้เครือ่ง 

06.40 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยาน Check Lap Kok โดยเทีย่วบนิที ่CX616 สายการบนิ Cathay Pacific 

 ** บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

10.25 น. ถงึ สนามบนิ CHEAK LAP KOK 

 

**ส าหรบัเทีย่วบนิ CX700 ** 

05.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4ประต ู6 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร ์M ของ

สายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ

และบัตรขึน้เครือ่ง 

08.15 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยาน Check Lap Kok โดยเทีย่วบนิที ่CX700 สายการบนิ Cathay Pacific 

 ** บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

12.10 น. ถงึสนามบนิ CHEAK LAP KOK 

 หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยน าทา่นน่ังรถโคช้ปรับอากาศขา้มสะพานชงิหม่าสูฝ่ั่งเกาลนูฮ่องกง

ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีโดยอยู่ตดิกบัมณฑลกวา่งตง (กวางตุง้) 

น าทา่นเดนิทาง สูเ่กาะลนัเตา  ซึง่ถอืไดว้่าเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วอันมเีอกลกัษณร์ะดบัโลก ของฮ่องกง น าทา่น

สมัผัสกบัประสบการณ์ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจจาก กระเชา้ลอยฟ้านองปิง (Ngong Ping Skyrail 

360)  เสน้ทางการทอ่งเทีย่วบนรถกระเชา้เคเบลิทีส่ามารถชมทศันียภาพอันงดงามไดแ้บบพาโนรามคิ เชือ่ม

จากใจกลางเมอืงตงุชงุถงึหมู่บา้นนองปิง บนเกาะลนัเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. จากรถกระเชา้ทา่นจะไดช้ม

ทศันียภาพอันงดงามของสนามบนินานาชาตฮิ่องกงทวิทศันเ์หนือทอ้งทะเลของทะเลจนีใต ้ทวิทศันข์องเนนิ

เขาอันเขยีวขจ ีล าธาร น ้าตกและป่าอนัเขยีวชอุม่ของอุทยานลนัเตาเหนือ เมือ่กระเชา้ไปถงึสดุทางทา่นจะได ้

สกัการะพระใหญ่เกาะลนัเตาซึง่เป็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก องคพ์ระท าข ึน้จาก

การเชือ่มแผน่ทองสมัฤทธิ ์กว่า 200 แผ่น เขา้ดว้ยกนั น ้าหนักรวม 250 ตนั และสงู34เมตร หันพระพักตไ์ป

ทางดา้นทะเลจนีใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหนิเบือ้งลา่งซึง่เป็นพระพุทธรูปน่ัง ท าจากทอง

สมัฤทธิก์ลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (1) 

 จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงทีห่า้งดงั CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศยัพบกบั

OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมายเชน่COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรอืวา่จะ

เป็นBURBERRY รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้และชัน้ใตด้นิจะมSีUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท้า่น

ไดจ้ับจา่ยกนัไดอ้ย่างจุใจ 

 **อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศรยั 

พกัที ่Hotel Ease ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 

วนัที ่2 
วดัแชกงหมวิ – วดัหวอ่งไตส๋นิ – โรงงานจวิเวอรี ่– รา้นหยก – เจา้แมก่วนอมิ หากรพีลัเบย ์– จดุ

ชมววิวคิตอเรยีพคี - ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่และโอเชีย่นเทอรม์นิอล                      (เชา้ / กลางวนั / - ) 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนัน้น าทา่นสู ่วดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั)  เมือ่ 300 กว่าปีทีแ่ลว้เดมิทีว่ัดนี้เป็นวัดเล็กๆเป็นวัดที่

เกา่แกแ่ละอนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลงัของเรอืนใหมว่ัด เรอืนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บน

เนื้อที ่50,000 ตารางฟตุดา้นในมรีูปปั้นสงูใหญข่องทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ซ ึง่ทาง

ดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหารแบบโบราณและมกีงัหันอยู่หลายตวัมกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้วัดแช

กงจะตอ้งหมุนกงัหนัหรอืทีเ่รยีกว่ากงัหันน าโชคเพือ่หมุนแตส่ ิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติและปัดเป่าส ิง่ทีไ่ม่ดี

ออกไป โดยความหมายของใบพัดทัง้สีด่งันี ้

ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 

ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรงอายุยนื 

ใบที ่3. โชคลาภเงนิทองไหลมาเทมา 

ใบที ่4. คดิหวังส ิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ  

และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวัดอยา่ลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล หลงัจากนัน้

น าทา่นไหวพ้ระขอพรตอ่ ณ วดัหวงัตา้เซยีน  เป็นวัดทีม่อีายกุว่าครึง่ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทีพ่ัก

อาศยัของการเคหะ วัดแห่งนี้ข ึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธิใ์นการ ดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ จงึไดร้บัการนับถอืเป็น

พเิศษจากบรรดาคนป่วย จากนัน้น าทา่นสู ่โรงงานจวิเวอรี ่ ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุบนเกาะฮ่องกง ทีไ่ดแ้รง

บันดาลใจน ากงัหนัมาพลกิแพลงเป็นจีล้อ้มเพชร โดยเชญิซนิแสชือ่ดงัมาจัดวางต าแหน่งของเพชรแต่

ละเม็ดซึง่ถอืเป็นเครือ่งรางตามหลกัฮวงจุย้ ซ ึง่จ าลองเลยีนแบบมาจาก “แซก้ง๋เมี๋ยว” กงัหันใหญ่ 4 

ใบพัดทีช่าวฮ่องกงเลือ่มใสศรัทธาที ่“วัดเชอกงุ” ซึง่เป็นวัดทีด่งัมากและมตี านานความเชือ่มายาวนาน

ว่าคนทีม่เีคราะหเ์มือ่จบัใบพัดของกงัหันหมนุไปโดยรอบแลว้จะท าใหช้วีติหมนุเวยีนไปในทางทีด่แีละ

สามารถพัดเอาส ิง่ชัว่รา้ยตา่งๆออกไปได ้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

น าทา่น ชมรา้นหยก สนิคา้ข ึน้ชือ่อกีอย่างของจนี แผน่ดนิใหญ่ ทีไ่ม่ว่าทา่นจะเดนิทางไปเมอืงไหน

ของประเทศจนี ทา่นจะไดเ้ขา้ชมรา้นหยก ทา่นสามารถเลอืกซือ้หยกทีม่กีารดดัแปลงเป็นเครือ่งบูชา

ตา่งๆ ทัง้ป๊ีเซี๊ยะ, ก าไลหยก, จีห้ยก และอืน่ๆ อกีมากมาย น าทา่น สูจ่ดุชมววิบนเขาวคิตอเรยีพคี ให ้

ทา่นไดช้มววิทิวิทศันใ์นมุมสวยงามและหาชมทีไ่หนไม่ไดแ้ลว้ไมว่่าจะเป็นววิของตกึสงูระฟ้าของเกาะ

ฮ่องกงหรอืทศันียภาพอนัแปลกตาของอ่ายวคิตอเรยีและเกาลนู จากนัน้น าทา่นชมหาดทราย 

REPULSE BAY  หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้วแหง่นี้สวยทสีดุแห่งหนึง่และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท า

ภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโหว่ ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครอง

ชาวประมงโดดเดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาดนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและ

เทพเจา้แห่งโชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคลขา้มสะพานตอ่อาย ุหลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นจมิซาจุย่

และโอเซีย่นเทอรม์นิอล ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ฝากคนทีท่า่นรักทางบา้น สนุกสนานกบั

การเลอืกสนิคา้ราคาพเิศษอาทเิชน่เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เข็ดขดั,น ้าหอมสนิคา้แบรนดช์ือ่ดงัตา่งๆ ทัง้ 

Bvlgari, BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, miu miu, ST.MICHEL, TOY R’US , 

BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG, ESPRIT, G2000 

**อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่Hotel Ease ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 

วนัที ่3 อสิระทอ่งเทีย่ว ช็อปป้ิงตามอธัยาศยั – กรุงเทพ                                           (เชา้ / - / - ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 ใหท้า่นอสิระทอ่งเทีย่ว หรอื ชอ็ปป้ิงตามอัธยาศยั  
หมายเหต:ุ Check Out ไมเ่กนิ 12.00 น. น ากระเป๋า 
สมัภาระลงมาฝากไวท้ ี ่Looby ของโรงแรม รถจะมารบั

ลกูคา้ทีโ่รงแรม ประมาณ 17.00 น. เพือ่น าลกูคา้
เดนิทางไปสูส่นามบนิ 
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 แหลง่ทอ่งเทีย่วแนะน า: 

ยา่นมงกก๊  
 

ย่านมงกก๊ เป็นอกียา่นทีม่คีวามคกึคกัมาก ๆ เพราะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีด่ทีีส่ดุอันดบัตน้ ๆ ของฮ่องกง มี
ทัง้ตรอกซอยทีข่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชัน่ ราคาไม่แพง รวมไปถงึรา้นขาย
ของฝากของทีร่ะลกึหลากหลายแบบ ถา้อยากชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่ ราคาเบา ๆ แนะน าใหไ้ป Ladies 

Market ซึง่มลีกัษณะคลา้ยกบัตลาดนัดกลางคนืในบา้นเราน่ันเอง  
 

ยา่นจมิซาจุย่  
 
ขาชอ้ปทัง้หลาย ถา้ไม่ไดม้าชอ้ปป้ิงในย่านนี้จะถอืว่าพลาด

มาก โดยเฉพาะใครทีช่อบสนิคา้แบรนดเ์นม ในย่านนี้มี
หลากหลายแบรนดด์งัระดบัโลกใหเ้ดนิเลอืกซือ้สนิคา้กนั

อย่างจุใจ และมักจะมกีจิกรรมจัดลดราคาอยูบ่่อยครัง้ บอก
เลยว่าขาชอ้ปตอ้งไป 
 

 Sky 100   
 
อกีหนึง่ประสบการณ์ทีอ่ยากใหค้ณุไดส้มัผัสในฮ่องกง กบัการ

ชมอ่าววคิตอเรยีและตกึสงูระฟ้ามากมายในฮ่องกงจากจุดชม
ววิบนตกึ Sky 100 ซึง่เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในฮ่องกง มคีวามสงู

ราว ๆ 393 เมตร โดยทีจุ่ดชมววิดา้นบนนัน้สามารถมองเห็นววิ
ทวิทศันไ์ดก้วา้งไกลแบบ 360 องศา ไม่ว่าจะมาเทีย่วชมเวลา
ไหน ก็ประทบัใจไม่แพก้นั ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได ้

ที ่sky100.com.hk 
 

เดอะพคี  
 
เดอะพคี หรอืวคิตอเรยี พคี เป็นจุดชมววิของเกาะฮ่องกงทีม่ี

ทศันียภาพทีส่วยงามมาก ๆ นักทอ่งเทีย่ว   จะไดเ้ห็นอ่าว
วคิตอเรยี และตกึสงูระฟ้า ทัง้จากทางเกาะฮ่องกง และเกาะ
เกาลนู ยิง่ถา้ไปเทีย่วชมในชว่งเย็นก็จะยิง่สวยงาม เพราะ

อาคารตา่ง ๆ จะเปิดไฟตระการตาสวยงามมาก ๆ การขึน้ไปยัง
เดอะพคี มทีัง้แบบน่ังรถบัสและน่ังพคีแทรม หรอืรถรางไฟฟ้า

ขึน้ไป และบรเิวณจุดชมววิก็จะมีทัง้ทีเ่ขา้ชมฟรแีละเสยีเงนิ ดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่thepeak.com.hk 
 

ชงิชา้สวรรคย์กัษ ์(The Hongkong observation 
Wheel)  

 
การน่ังชงิชา้สวรรคย์ักษ์ทีฮ่่องกงก็เป็นอกีประสบการณ์ทีน่่า
ล ิม้ลองเมือ่ไปเทีย่วฮ่องกง ชงิชา้สวรรคย์กัษ์  นี้มคีวามสงูมาก

ถงึ 60 เมตร แตล่ะกระเชา้จะบรรจคุนได ้8 คน และหากใคร
อยากเซอรไ์พรสแ์ฟน ก็มกีระเชา้พเิศษไวร้บัรอง ซึง่มกีารจัด

โตะ๊ดนิเนอรส์ดุหรูหรา พรอ้มทัง้อาหารและเครือ่งดืม่สดุพรี
เมยีม เปิดใหเ้ขา้ชมทกุวัน คา่ตัว๋ข ึน้กระเชา้ส าหรับคนทัว่ไปจะอยู่ทีค่นละ 100 ดอลลารฮ์อ่งกง ดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่hkow.hk 

 
       

 

 

 

HONG KONG SUMMER SALE 2018  ลดมากถงึ 70 – 80% 

เร ิม่ต ัง่แต ่วนัที ่1 ม.ิย. – 31 ส.ค. 2561 โดยชว่งดงักลา่วรา้นคา้ตา่งๆ ในฮอ่งกง ไมว่า่

จะเป็นตามหา้งสรรพสนิคา้ หรอื Shop ตา่งๆ จะเร ิม่จดัโปรโมช ัน่ลดราคาสนิคา้ ในชว่ง

ฤดรูอ้น บางรา้นจดัโปรโมช ัน่ลดมากถงึ 80% ใหท้า่นไดเ้ดนิเลอืกซือ้สนิคา้ตามใจชอบ 

ท ัง้นีร้า้นคา้อาจจะจดัโปรโมช ัน่ลดสนิคา้แตกตา่งกนั ท ัง้วนัเวลา และราคาสนิคา้ หาก

ทา่นเห็นแลว้สนิคา้โดนตา ราคาโดนใจ ก็เลอืกซือ้กนัไดเ้ลย 

http://sky100.com.hk/about-sky100/
https://www.thepeak.com.hk/en/
http://www.hkow.hk/en/
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**ส าหรบัเทีย่วบนิ CX617 ** 

17.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรงตอ่เวลานัดหมาย*** 

21.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่CX617 

 **บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

23.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพ 

 

**ส าหรบัเทีย่วบนิ CX709** 

17.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรงตอ่เวลานัดหมาย*** 

22.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่CX709 

 **บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

00.15+1 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้คา่ภาษีสนามบนิ 

ภาษีน ้ามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั **เนือ่งจากหอ้งพกั

โรงแรมในฮอ่งกงจะมขีนาดเล็ก หอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น ขนาดของหอ้งจะเทา่กนักบัหอ้งพกั 1 ทา่น หรอื 2 

ทา่น พืน้ทีใ่ชส้อยก็อาจจะไมเ่พยีงพอ ฉะน ัน้หากลกูคา้ตอ้งการพกัดว้ยกนั 3 ทา่น กรณุายอมรบัขนาด

หอ้งพกัของโรงแรมในฮอ่งกง เพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหาทีห่นา้ 

 **ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ ไม่เกนิ 30 กโิล / ทา่น 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เดีย่ว ส าหรบัลกูคา้ตา่งชาต ิ

× คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด **เกนิจาก 30 กโิลกรัม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

× คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 

× ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท / ทา่น / ทรปิ (หัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วัน 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง (ฮ่องกง มาเกา๊ จูไห่ เซนิเจิน้) ก าหนดให ้

มกีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้ัก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, 

ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ 

รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ 

ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่น

เป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 
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 ช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอขอสงวนสทิธิใ์นการยดึเงนิมัดจ า 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CharterFlight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้เนื่องจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 

 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

    **ส าคญั!! บรษัิทฯ ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผดิ

กฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและฮ่องกง เซนิเจิน้ จูไห่ ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทวัรแ์ละมัคคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้** 

 

เง ือ่นไขอืน่ๆ  

 ส าหรับผูโ้ดยสาร ทีไ่ม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็ว่ากรุป๊มกีาร คอนเฟรมิ

เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวันเดนิทางทีร่ะบุเทา่นัน้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 15 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความ

เป็นจรงิ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผู ้

เดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 

การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอัน

เนื่องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่เดนิทาง

พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบุไว ้ 

เนื่องจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย ส ิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไมว่่าดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮ่องกง 



 

โค้ดทัวร์ HKCU-3 

 เลือกทัวร์ฮ่องกงแต่ละเดือนคลิกด้านล่างเลยจ้า  สอบถามผ่านไลน์ คลิ๊ก  

ทวัรฮ์่องกง มกราคม  ทวัรฮ์่องกง กมุภาพันธ์ 

ทวัรฮ์่องกง มนีาคม  ทวัรฮ์่องกง เมษายน  

ทวัรฮ์่องกง พฤษภาคม  ทวัรฮ์่องกง มถินุายน  

ทวัรฮ์่องกง กรกฎาคม ทวัรฮ์่องกง สงิหาคม  

ทวัรฮ์่องกง กนัยายน ทวัรฮ์่องกง ตลุาคม   

ทวัรฮ์่องกง พฤศจกิายน ทวัรฮ์่องกง ธันวาคม  

  
 

http://line.me/ti/p/%40ren8435k
https://goo.gl/nhuRoP
https://goo.gl/9btyhC
https://goo.gl/rTfB1C
https://goo.gl/LS4W42
https://goo.gl/TdPuJ6
https://goo.gl/Yj7okB
https://goo.gl/yGB6jD
https://goo.gl/cKybic
https://goo.gl/F4ieHZ
https://goo.gl/M6SEkU
https://goo.gl/yToDto
https://goo.gl/rjPmQA

