
                 
 

 

                 
เกาะลนัเตา  ข้ึนกระเชา้นองปิง  นมสัการพระใหญ่โป๋หลิน 

นัง่พีคแทรมถ่ายรปูชมวิววิคตอเรียพีคจดุสงูสดุของฮ่องกง 

หาดรพีลสัเบย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอิม + เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ้ีย 

เทพเจา้แห่งโชคลาภ   แกช้ง หมนุกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

ขอเรือ่งสขุภาพรา่งกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ดยูิงไฟเลเซอร ์SYMPHONY  OF  LIGHT 

สดุฟินส.์..ทานอาหารทะเลหม ูบ่า้นชาวประมงลียนุมนุ 
 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) AIRBUS A380 

 

 
 

 

 

การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว  
ใจกลางแหลง่ชอ๊ปป๊ิงจิมซาจ ุ่ย  ถนนนาธาน 

EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL 



                 
 

 
ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกั

เดีย่ว 
เด็ก 1 ทา่นพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
(เสริมเตยีง) 

เด็ก 1 ทา่นพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
(มเ่สริมเตยีง) 

  18-20  พฤษภาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45)   18,900 7,000 17,900 16,900 

  19-21  พฤษภาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45)   18,900 7,000 17,900 16,900 

  25-27  พฤษภาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45)   18,900 7,000 17,900 16,900 

  26-28  พฤษภาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45)   18,900 7,000 17,900 16,900 

   1-3  มถินุายน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45)   18,900 7,000 17,900 16,900 

  8-10  มถินุายน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45)   18,900 7,000 17,900 16,900 

15-17  มถินุายน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45)   18,900 7,000 17,900 16,900 

22-24  มถินุายน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45)   18,900 7,000 17,900 16,900 

29 ม.ิย. - 1 ก.ค. 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45)   18,900 7,000 17,900 16,900 

6-8  กรกฎาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45)   18,900 7,000 17,900 16,900 

7-9  กรกฎาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45)   18,900 7,000 17,900 16,900 

 13-15  กรกฎาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45)   18,900 7,000 17,900 16,900 

 14-16  กรกฎาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45)   18,900 7,000 17,900 16,900 

 20-22  กรกฎาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45)   18,900 7,000 17,900 16,900 

 21-23  กรกฎาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45)   18,900 7,000 17,900 16,900 

 28-30  กรกฎาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45)   19,900 7,000 18,900 17,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระชอ้ปป้ิงเลด้ีมาเก็ต & 

                               เทมเป้ิลสตรที 
                                                        
10.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4  ประตหูมายเลข  9  

แถว   T  เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรจ์ากทางบรษัิทคอยอํานวย
ความสะดวกแกท่า่นในดา้นตั๋วเครือ่งบนิและสมัภาระในการเดนิทาง   

14.00 น.  น าทกุทา่นลดัฟ้าสูเ่กาะฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่EK384 / บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
18.05 น.  การเดนิทางใชเ้วลา 3 ช ัว่โมง ถงึสนามบนิ CHECK LAP KOK สนามบนิแหง่ใหมข่องฮอ่งกงทีทั่นสมัย

ดว้ยเทคโนโลยแีละสิง่อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขา้เมอืง  นําทา่น
เดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย นําทา่นขา้มสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็น
สะพานแขวนสองชัน้ทีย่าวทีสุ่ดในโลกมคีวามยาวทัง้หมด 2.2 กโิลเมตร(1.4ไมล)์เชือ่มต่อระหว่างฮ่องกง
อนิเตอรเ์นชัน่นอลแอรพ์อรต์กบั ตัวเมอืง ตัวสะพานชัน้บนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์ิง่สว่นชัน้ลา่งเป็นเสน้ทางของ
เอ็มทอีาร ์(MTR) กบัแอรพ์อรต์เอ็กเพรสเทรนส ์(Airport Express Trains) สะพานซงิหมา่นี้ไดถ้กูคัดเลอืกให ้
เป็นสัญลักษณ์ของคูรั่กทั่วโลก  จากนัน้นําทา่นสูป่ากอา่ววคิตอเรยีซึง่เป็นจุดชมววิทีนั่กทอ่งเทีย่วชืน่ชอบอกี
แหง่หนึง่ของฮอ่งกง นําทา่นชม SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในโลกทีถ่กูบันทกึโดย “กนิเนส เวลิด์ เรคคอรด์” ซึง่การแสดงจะเปิดไฟทีต่กแตง่ดว้ยไฟสตีา่งๆ รว่มดว้ยการ
ยงิเลเซอรป์ระกอบเพลงจากอาคารชัน้นํากวา่ 40 แหง่ โดยเวลาทีใ่ชใ่นการแสดงประมาณ 15 นาท ี

 

 
 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทะเลลยีนุมนู  ( 1 ) 
 

 

  
 
 
 
  
 
 
 

 จากนัน้ใหท้่านอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือบางท่านทีต่อ้งการชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่าน
สามารถเดนิชมบรรยากาศวถิชึวีติยามคํา่คนืของคนฮอ่งกงไดเ้ลย เนือ่งจากโรงแรมพักอยูใ่นยา่นชอ้ปป้ิง 
ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื  

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้ 
 
 

วนัท่ีสอง    กระเชา้นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิต้ีเกท เอาทเ์ลต 
 

                            



                 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต าหรบัของฮอ่งกง ( 2 ) 

หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่กาะลันเตาซึง่มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่รยีกวา่ “หมูบ่า้นนองปิง”  โดยนําทา่นน่ัง
กระเชา้ไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ขา้มเขาหลายลกูมคีวามยาวถงึ 5.7 กโิลเมตร ขึน้มาจากสถานีตงุ
ซงุ ไปยังปลายทางของหมูบ่า้นนอนปิงเลือ่นผา่นทะเลจนีใต ้และวนอทุยานลันเตาเหนือ ในเวลา 20  นาท ี
จากกระเชา้ลอยฟ้าทา่นสามารถชมทัศนียภาพของสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง ไดเ้ห็นทวิทัศนแ์ละภมูปิระเทศ
จากเกอืบทุก ๆ สว่นของเกาะทีเ่ต็มไปดว้ยภูเขาและความเขยีวขจขีองเกาะลันเตาจากใจกลางเมอืงตงุชงุถงึ
หมู่บา้นนอนปิงเกาะลันเตา  ทัง้ยังมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญ่ทีสุ่ดในโลก
จากนัน้พาทา่นเดนิผา่นหมูบ่า้นนองปิง ซึง่จะมรีา้นคา้ รา้นขายของฝากของทีร่ะลกึหลายประเภท  แลว้พาทา่น
เดนิต่อไปยังทางขึน้บันได 268 ขัน้สู่ พระพุทธรูปเทยีนถาน ประดษิฐานอยู่คู่กับวัดโป๋หลนิ เหนือ
ระดับน้ําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร 
มูลค่าการก่อสรา้ง 60 ลา้นเหรียญฮ่องกง องคพ์ระน่ังอยู่บนกลีบดอกบัว ยกพระหัตถข์วาและแบพระหัตถ์
ดา้นซา้ยไวบ้นตัก พระเนตรมองลงมาดว้ยความเป่ียมเมตตา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 3 ) 
แลว้นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้ง ซติีเ้กท เอาทเ์ลต ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ ่ทีร่วบรวมรา้นคา้ Outlet แบรนดด์ัง
ทัง้หลายไมว่า่จะเป็น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนดด์ังระดับโลกอกีมากมาย
ซึง่ลดราคามากถงึ 70% ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ๊ปไดอ้ยา่งอสิระ 
*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ใหจ้ใุจ 
ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื  

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้ 
  
 
 

วนัท่ีสาม (นัง่รถรางพีคแทรม) ส ูย่อดเขาวิคทรอเรียพีค (สงูสดุ) – รพีสัเบย ์–  
                  ฮ่องกงจิวเวอรร์ี่ – วดัแชกงหมิว – เทพเจา้หวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงถนนแบรนดเ์นม –  

                  ฮ่องกง - กรงุเทพฯ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต าหรบัของฮอ่งกง  ( 4 ) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถรางพคีแทรม ขึน้สู ่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี จดุชมววิสงูทีส่ดุและสวยทีส่ดุของ
ฮอ่งกงกับความสงู 396 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล สัมผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่   สามารถชมทัศนียภาพอัน
งดงามของตกึพคีทาวเวอร ์อาคารรูปร่างครึง่วงกลมทีม่เีอกลักษณ์เด่นทีส่ดุ ชมเกาะฮอ่งกงและเกาลนูไดทั้ง้
เกาะอย่างชัดเจน  ทัง้นี้ยังตืน่ตากับตกึระฟ้าทีส่งูตระหง่าน  และอาคารต่างๆ ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ 
อาท ิตกึเซ็นทรัลพลาซา่  ตกึไชน่าแบงค ์และตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ัง้ของธรุกจิชัน้นําของฮอ่งกง  พรอ้มทัง้ 
ถา่ยภาพอนัสวยงามน่าประทับใจ   และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของฮอ่งกงนานาชนดิจากรา้นคา้ภายในอาคาร 
เดอะพคีไดอ้กีดว้ย และในบรเิวณเดยีวกนั ยังมพีพิธิภัณฑม์าดามรสุโซ ซึง่เป็นพพิธิภัณฑห์ุน่จําลองเสมอืนจรงิ
ของดารา นักแสดง และผูม้ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกง และท่ัวโลก  ใหท้า่นไดเ้ขา้เยีย่มชมอกีดว้ย 
(ในการเขา้พพิธิภณัฑท์า่นตอ้งเสยีคา่ต ัว๋เขา้ชมเอง) แลว้นําทา่นสู ่“อา่วรพีสัเบย”์ นําทา่นนมัสการและ
ขอพรอันศักดิส์ทิธิ ์จาก “องคเ์จา้แมก่วนอมิ” ซึง่เป็นปางประทานพร  ซึง่ศักดิส์ทิธิม์ากและมคีวามประณีต
งดงาม ซึง่องคท์า่นตัง้อยูบ่นฐานบัว และ “เจา้แมท่ับทมิ” เพือ่เป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจและขอใหก้ารเดนิทางทกุ
ครัง้ปลอดภัย พรอ้มกบั นมัสการเทพเจา้แหง่โชคลาภ “ไฉ่ซิง้เอีย้” ทีม่ชี ือ่เสยีงวา่ใครไดม้าสมัผัสทา่นจะไดรั้บ
แตเ่งนิ ทอง กลับบา้น  โดยเอาสองมอืลบูจากเคราทา่นลงมาแลว้กํามาใสใ่นกระเป๋าของตัวเอง เหมอืนกบัเป็น
เคล็ดว่าใหเ้งนิทองไหลเขา้สูก่ระเป๋าของเรา บางคนก็จะลูบกอ้นทองทีอ่ยู่ดา้นขา้งองคท์่านแลว้กํามาใส่

กระเป๋าของเราอกีครัง้  หรอืทา่นไหนทีม่บีตุรยาก แตง่งานแลว้ยังไมม่บีตุรใหม้าขอพร 



                 
 

 
“องคส์งักจัจาย(องค ์Baby Buddha) ” จะประสบความสําเร็จเกอืบทกุคน และมคีวามเชือ่ทีว่า่ถา้หากลบูทอ้ง
ซา้ยจะไดล้กูชาย ถา้ลบูทอ้งขวาจะไดล้กูสาวอกีดว้ย แลว้พาทา่นเดนิขาม “สะพานตอ่อายุ” ซึง่ชาวฮอ่งกง
เชือ่กันว่าถา้ขา้มสะพานนี้ไดจ้ะสามารถต่ออายุได ้ และเมือ่เราขา้มสะพานมาแลว้จะเป็นลานกวา้งทีเ่ต็มไป
ดว้ยเซยีนและเทพเจา้มากมาย ซึง่รวมถงี “องคเ์ทพเจา้แหง่ความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมอืทา่นจะมหีนังสอื
เล่มใหญ่ ขา้งๆ องคท์่านจะมีหนิดํากอ้นโตใหทํ้าการอธษิฐาน  แลว้ทําการลูบกอ้นหนิซึง่จะนําพาใหพ้บคู ่ 
ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แลว้เมื่อไหวข้อพรท่านแลว้ก็ทําใหร้ักมั่นคงและยาวนาน   หลังจากนั้นนําท่านเยี่ยมชม
โรงงาน ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี(HKJ)  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 5 ) 
จากนัน้นําทา่นสูว่ดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั) เมือ่ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทีว่ัดนี้เป็นวัดเล็ก ๆ เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละ
อนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยูท่างดา้นหลังของเรอืนใหม่ วัดเรอืนใหมส่รา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 
ตารางฟุต ดา้นในมรีูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจําวัดแห่งนี้ ซึง่ทาง ดา้นขา้งมอีาวุธรบของ
ทหารแบบโบราณ และมกีงัหันอยูห่ลายตัว มกีลองดา้นละตัว ประชาชนทีเ่ขา้วัดแชกงจะตอ้งหมนุกงัหัน หรอื 
ทีเ่รยีกวา่ "กงัหันนําโชค" เพือ่หมนุแตส่ิง่ด ีๆ เขา้มาในชวีติ และปัดเป่าสิง่ทีไ่มด่อีอกไป โดยความหมายของ 
ใบพัดทัง้สีด่ังนี ้
ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรง อายยุนื 
ใบที ่3. โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
ใบที ่4. คดิหวงัส ิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ 

และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวดัอยา่ลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสน ัน่เพือ่ความเป็นสริมิงคล 
จากนัน้นําทา่นนมัสการ เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกง เทพ
ซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ  ชว่ยเหลอืเรือ่งสขุภาพพลานามัยของเราและคนทีเ่รารัก ซึง่ทา่นจะ
พบกบัผูค้นมากมายทีนํ่าธปู พรอ้มกบัของมาสกัการะและแกบ้นเป็นจํานวนมาก หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่

ถนนสายชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมหร ู(CANTON ROAD) แบรนดเ์นมทกุแบบทกุประเภท รวมระดมพลกนัอยูบ่น
ถนนเสน้นีต้ัง้แตเ่ริม่จนสิน้สดุถนน  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย อาทเิชน่ Omega, Tudor, 
Rolex, Armani, Joyce, Dolche & gabbana, Armani Exchange, Burberry , Longchamp, DKNY, H&M, 
Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior, Bonjour, SASA สว่นบางทา่นที่
ตอ้งการซือ้รองเทา้ New balance, Onitsuka tiger หรอืของเลน่สําหรับเด็กรา้น TOY R’US ก็สามารถซือ้ได ้
ในหา้ง โอเซีย่นเทอรม์นิอล และทา่นทีต่อ้งการน้ําหอม เครือ่งสําอางค ์ก็สามารถขา้มถนนมาซือ้ไดท้ี ่
Duty Free Shop (DFS) ไดเ้ลย 
*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดจ้ใุจ 
*** กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 
 
 

21.50 น. ออกเดนิทางกลับโดย สายการบนิเอมเิรตส ์ (Emirates)  เทีย่วบนิที ่ EK385  / บรกิารอาหารเช็ท  
                      ใหญพ่รอ้มเครือ่งดืม่ไวน ์ เบยีร ์ น า้อดัลมบนเครือ่ง 
23.45 น.       ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ช ัว่โมง ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาเขา้ ชัน้ 2  
                    โดยสวัสดภิาพ 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 
รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลับกนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจั้ดโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นสําคัญ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
   (กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงหรอืตอ้งซือ้ตั๋วเดีย่วทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิไทย - ฮอ่งกง 
3. คา่น้ําหนักสมัภาระในการเดนิทาง 30 กโิลกรัม / 1 ทา่น 
4. คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบอุยูใ่นรายการ  
6. คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบตุามรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ทีร่ะบอุยูใ่นรายการ  
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  
    (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
 
 
 



                 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม    
1. คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด  
     (สายการบนิเอมเิรตส ์30 กโิลกรัมตอ่ทา่น (ไมจํ่ากดัจํานวน) สว่นเกนิคดิกโิลกรัมละ 683 บาท)   
2. คา่ภาษีน้ํามัน,คา่ภาษีสนามบนิในกรณีทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่กอ่นการเดนิทาง  
3. คา่อาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ    
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่  คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสริฟ์ ฯลฯ 
5. คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่แจง้เขา้-ออกคนตา่งดา้วหรอืเอกสารอืน่ ๆ ทีพ่งึใช ้ 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีเงนิไดห้ักคนื ณ ทีจ่า่ย 3% คดิจากยอดบรกิาร 
7. คา่ธรรมเนยีมมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง และคนขบัรถ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง ตอ่วนัตอ่คน รวม 3 วนั 60 ดอลลา่รฮ์อ่งกง      
    เด็กและผูใ้หญจ่า่ยเทา่กนั ยกเวน้เฉพาะเด็กทารก  / หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตส่นิน้ําใจของทา่น 
    คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน้ําใจของทกุทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคับทปิ) 
 
 
เอกสารทีต่อ้งใช ้
    พาสปอรต์ไทยอายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนถา่ยเอกสารสําเนาหนา้พาสปอรต์สง่แฟกซห์รอืสแกนมายังบรษัิท 
 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
2. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืคา่มัดจํา 50 เปอรเ์ซ็นต ์
3. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 

***กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืกรุ๊ปเหมาสว่นตัวและกรุ๊ปทีแ่จง้ปิดกรุ๊ปแลว้*** 
***ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้*** 

 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้   
1.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทวัร)์       
2.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่4 - 9  ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทวัรแ์ตม่ไีกดร์อรับทีส่นามบนิฮอ่งกง) 
3.  คณะจองจํานวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 1 - 3  ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. สํารองทีน่ั่งพรอ้มชาํระคา่มัดจําทา่นละ  5,000 บาท หากยังไมช่าํระคา่มัดจําถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

สําหรับผูท้ีว่างมัดจํากอ่น  สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 10 วัน 
2. กรุ๊ปจอยหนา้รา้นจํานวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ ผูใ้หญ ่4 ทา่นขึน้ไป บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทาง (บคุคลทีม่อีายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป) ไมค่รบ 4 ทา่น 
3. เทีย่วบนิ,ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถ
เดนิทางได)้ 

5. กรณีที่การตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

6. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่
จลาจล  หรอืกรณีทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย
และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบอาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ําระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อนเดนิทาง
เรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

8. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชาํรดุจากสายการบนิ 

9. ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ  กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่น
ชือ่ได ้

10. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะ   
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

11. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วันคนืคา่มัดจํา 50 เปอรเ์ซ็นต,์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100%   
       เต็มของราคาทัวร ์



                 
 
12. กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวทีต่อ้งการการันตมีัดจํากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight และกรุ๊ปทีแ่จง้ปิดกรุ๊ปและยกเลกิการขาย
จากซรียีทั์วรจ์ะไมม่กีารคนืมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวางมดัจํา เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหต ุ  

รายละเอยีดดา้นการเดนิทางและราคา  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น  หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง  โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นี้การขอสงวนสทิธิด์ังกลา่วทางบรษัิทจะยดึถอืและคํานงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของ
ทา่นผูม้เีกยีรต ิ ซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ   

 
****ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหท้างบรษัิทฯ  เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครัง้นี*้** 


