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NT099
ทวัรฮ์อ่งกง ลนัเตา นองปิง ดสินยีแ์ลนด ์3 วัน 2 คนื (CX)
ทัวรฮ์่องกง , 3 วัน 2 คนื ,

PENTA HOTEL

นงัรถรางพคี แทรม ชมววิเกาะฮอ่งกงบนยอดเขา วคิตอเรยี พคี

หมนุกงัหนัขอโชคลาภและแกช้งตามความเชอืของคนฮอ่งกง ณ วดัแชกงหมวิ

เต็มอมิกบั ดสินยีแ์ลนด ์กบัเครอืงเลน่ทงัหมด 7 โซนแบบเต็มวนั

เต็มอมิกบัเครอืงเลน่โซนใหม ่I RONMAN Experience

ไหวพ้ระใหญ ่ณ วดัโป่วหลนิ ตนืตาตนืใจกบั แสง ส ีSYMPHONY OF LIGHT

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ฮอ่งกง - เกาะลนัเตา - วดัโป่วหลนิ - Citygate Outlet - A Symphony of Lights

04.00 น.
พรอ้มกันทสีนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ CATHAY PACIFIC พบเจา้หนา้ททํีาการเช็คอนิตัว

06.30 น.



บนิลัดฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเทยีวบนิ CX616/CX700 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง (ทมีจีอสว่นตัวทกุทนัีง)
(กรุณาเช็คเทยีวบนิในตารางวันเดนิทางกอ่นทําการจอง)

10.30 น.
ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ใหค้ณะทา่นออก Exit B” 

กลางวนั
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สถาน ีTUNG CHUNG เพอืขนึ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศากรณีถา้ลกูคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว
สามารถอพัเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พนืทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตลั (พนืกระจกใส) สามารถแจง้หวัหนา้ทวัรไ์ด ้โดยเพมิเงนิ
ทา่นละ 100 เหรยีญฮอ่งกง/เทยีว 

ไปยัง เกาะลนัเตา เพอืนมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรือ นยิมเรียกวา่พระใหญ่ลันเตา องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธ ิ160 ชนิ
องคพ์ระพทุธรูปหันพระพักตรไ์ปทางเหนือสูจ่นีแผน่ดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่โดยมคีวามสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว
หากนับรวมฐานแลว้มคีวามสงูทังสนิ 34 เมตร คา่กอ่สรา้งพระพทุธรูป 60 ลา้นเหรียญฮ่องกง โดยพระพทุธรูปมชีอืเรียกอย่างไม่เป็นทางการวา่
พระใหญ่เทยีนถาน ประดษิฐานบนแทน่บชูามคีวามสงูเทา่กับตกึ 3 ชนั ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกงิ 

นําทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหท้กุทา่นไดตั้งจติอธษิฐานขอพรไม่วา่จะเป็นเรืองสขุภาพ การงาน การเงนิ
เนืองจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร จากลานอธษิฐาน ทา่นสามารถเดนิขนึชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบัีนไดทอดยาวจํานวน 268 ขัน
บรเิวณฐานพระพทุธรูป เป็นทปีระดษิฐานของบรมสารีกธาต ุ(พระเขยีวแกว้) และพระพทุธรูปหยกขาว ทอัีนเชญิมาจากศรีลังกา
ภาพวาดพทุธประวัตโิดยวาดจากสนี ้าํมัน (ไม่รวมคา่เขา้ชม ทา่นละ 60 เหรียญฮ่องกง) หรือชมววิของเกาะลันเตาในมุมสงูได ้
และยังมรีูปปันของเทพธดิาถวายเครืองสกัการะตามความเชอืของนกิายมหายานประดษิฐานอยู่รอบ  ๆบรเิวณฐานองคพ์ระ 

นอกจากนีทา่นยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ ภายในเป็นทปีระดษิฐานของ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทัง 5 พระองค ์ณ อาคารหมนืพทุธ
โดยบนหลังคาวัดจะมสีตัวม์งคลตรงมุมของหลังคา หา้มนําเครืองเซน่ไหวท้ปีระกอบดว้ยเนือสตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอันขาด 

จากนันใหท้า่น อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้า่นไดอ้สิระเทยีวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร
บรเิวณหมู่บา้นจําลองแหง่นีทา่นจะไดพ้บความสนุกทสีามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรมดังเดมิไวไ้ดอ้ย่างลงตัว แวะพักเหนือย
หาของอร่อยกนิ แนะนําบัวลอยหยนิหยาง บัวลอยทผีสมผสานกันไดอ้ย่างลงตัวระหวา่งงาดํา (สดํีา) กับกระท ิ(สขีาว) ใหค้วามสดชนืไม่นอ้ย
เรืองความอร่อยพดูไดคํ้าเดยีว “ตอ้งลอง” หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซอ่มบํารุง หรอืปิดเนอืงจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเป็นรถโคช้ของอทุยาน เพอืนําทา่นขนึสูย่อดเขาแทน และจะทําการคนืเงนิคา่สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่า่นละ
40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ 20 เหรยีญฮอ่งกง 

จากนันใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง ทหีา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET
สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวา่จะเป็น BURBERRY
รวมทังรองเทา้กฬีามากมายหลายยีหอ้ และชนัใตด้นิจะมซีปุเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ่ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ ไม่วา่จะเป็น ของกนิ ของใช ้
หรือวา่ผลไมส้ด  ๆจับจา่ยกันไดอ้ย่างจใุจ 

จากนันนําทา่นเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนทมีชีว่งกลางยาวทสีดุเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจบัุนอยู่ทอัีนดับท ี7
ของโลก ตัวสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มสีองชนั ชนับนมเีสน้ทางรถวงิจํานวน 6 ชอ่งทาง สว่นชนัลา่งใชสํ้าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง
และชอ่งทางสํารองสําหรับรถยนต ์ในชว่งฤดมูรสมุอกี 4 ชอ่งทาง เรมิกอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2
พันลา้นเหรียญฮ่องกง

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

นําทา่นชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์รมิตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุค่าํคนื
การแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทไีดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรทยีงิใหญ่ทสีดุของโลกครอบคลมุพนืทอีาคารตกึระฟ้าสําคัญตา่งๆทตัีงอยู่สองฟากฝังของอ่าววคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นีประดับไปดว้ยแสงไฟ
ซงึเพยีงกดสวติชก็์จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่ง  ๆแสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮ่องกง

พกัที
PENTA HOTEL / SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ดสินยีแ์ลนดเ์ต็มวนั (รวมคา่เขา้และคา่เครอืงเลน่ทกุชนดิเรยีบรอ้ยแลว้)



เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์อาณาจักรแหง่จนิตนาการนีประกอบดว้ยพนืท ี7 สว่น ไดแ้ก ่เมนสตรที-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์,
แฟนตาซแีลนด ์, ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์, ทอย สตอร ีแลนด ์, กรซิลยี ์กลัช ์และมสิทคิ พอยท ์จากนันไปสบูฉีดอะดรีนาลนีในแอดเวนเจอรแ์ลนด์
ผจญภัยกับการลอ่งเรือทอ่งป่าทเีต็มไปดว้ยสงิสาราสตัวต์ลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบดิทตีนืเตน้ เขา้สูอ่าณาจักรแหง่แฟนตาซี
ทซีงึคณุจะไดพ้บกับปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสยีงมคิกเีมาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคตเ์คลอืนไหวตระการตาแบบ 3 มติิ
ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษยต์า่งดาวและขา้มเวลาไปยังทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ดนิแดนแหง่อนาคตและสงิทพีลาดไม่ไดค้อื รถไฟเหาะ SPACE
MOUTAIN แน่นอนวา่อย่าลมืแวะไปถ่ายรูปกับมคิก ีและจับมอืกับเจา้เป็ดชอืกอ้งโลก
เดนิทอ่งไปผา่นสวนหย่อมทเีต็มไปดว้ยวัตถุโบราณทสีรา้งภาพลวงตา 3 มติิ
สํารวจพพิธิภัณฑล์กึลับทซีงึวัตถุโบราณน่าตนืตาจากทัวโลกมามชีวีติตอ่หนา้ตอ่ตาใน มสิทคิ พอยท ์และ ไมค่วรพลาดกบั IT’S A SMALL
WORLD ลอ่งเรือชมเหลา่บรรดาตุก๊ตานานาชาต ิซงึแบง่เป็นโซนของแตล่ะชาตไิว ้โดยตุก๊ตาจะมกีารเคลอืนไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A
SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครืองดนตรีทเีป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะชาต ิและอย่าลมืแวะทักทายตุก๊ตาสวมชดุประจําชาตขิองไทย
สนุกกับเกมตา่ง  ๆการแสดงแสงส ี“เรารักมกิก!ี” จากนันเชญิทา่นสนุกสนานกับเครืองเลน่ในดสินียแ์ลนดแ์ละโซนตา่ง  ๆ

พบกับเครืองเลน่ใหม่อย่าง Iron Man Experience บนิไปกบัไอรอ่นแมน เหนอืฟากฟ้าของฮอ่งกง หยบิแวน่ตา Stark Vision ขนึสวมใส่
แลว้เตรียมตัวสําหรับการเขา้สูยุ่คใหม่อย่างเต็มตัว! การบนิแตล่ะครังของ Expo Edition Iron Wing
จะใชพ้ลังงานจากเตาปฏกิรณ์อารค์ของตนเองและมเีทคโนโลยีลา่สดุจากสตารค์ อนิดัสตรี – รวมถงึ ชดุเกราะโลหะทมีคีวามทนทานสงู
ระบบปัญญาประดษิฐ ์และกระจกทซีอ่มแซมตัวเองได ้เมอืคณุพรอ้มสําหรับการบนิขนึ คณุจะไดท้อ่งฟากฟ้าทตีนืเตน้เรา้ใจของตัวเมอืง
เพอืชมมุมมองทแีปลกใหม่ลา่สดุและสงูทสีดุบนขอบฟ้าของฮ่องกง นันคอื – Hong Kong Stark Tower เพยีงอยากเตอืนวา่
มรีายงานถงึปฏบัิตกิารของไฮดรา้อยู่บรเิวณนี ใหเ้ตรียมพรอ้มสําหรับการตอ่สู!้ ซงึแตล่ะแหง่ตา่งมจีดุเดน่ความพเิศษเฉพาะตัว
ทอ่งอเมรกิาฉบับย่อสว่นอย่างมชีวีติชวีาทถีนนเมนสตรีท พรอ้มดว้ยทาวนส์แควร ์รา้นคา้น่ารัก  ๆและหอสงัเกตการณ์วคิตอเรีย 

ขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซ ีจะจดัแสดงในเวลา 13.30 น. ของทกุวนั โดยสามารถชมขบวนพาเหรดไดท้เีมนสตรที ยูเอสเอ
(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนันนัๆ) ชมและเชยีรต์วัละครดสินยี ์ทรีว่มขบวนมากมายไมว่า่จะเป็นตวัการต์นูดงั อาท ิMickey mouse,
Minnie mouse, Winnie and the Pooh ตามดว้ยเจา้หญงิแสนสวยจากนทิานหลากหลายเรอืง อาท ิSnow White, Rapunzel,
Cinderella ฯลฯ หรอืตวัละครจากภาพยนตด์งัอาท ิThe Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ

**อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั** สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัสูท่พีกั

พกัที
PENTA HOTEL / SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
นงัรถรางพคีแทรม - ยอดเขาวคิตรอเรยี พคี - ร ีพลสัเบย ์- วดัแชกงหมวิ - ชอ้ปปิงจมิซาจุย่ ฮอ่งกง - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ยตมิซําขนึชอืของฮ่องกง อาท ิฮะเกา๋, ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตยีวหลอด, โจ๊ก เป็นตน้ 

จากนันนําทา่นเปลยีนบรรยากาศ นงัรถรางพคีแทรม ขนึสู ่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี จดุชมววิสงูทสีดุและสวยทสีดุของฮ่องกง โดยรถรางพคีแทรม
เป็นรถรางทใีชเ้ดนิทางขนึและลง ทเีปิดใชบ้รกิารมามากกวา่ 120 ปีแลว้บนยอดเขาวคิตอเรียพคี ทกุทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศบรสิทุธสิดชนื
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลนูไดทั้งเกาะอย่างชดัเจน จดุชมววิทดีทีสีดุและหา้มพลาดเมอืมา The Peak
สามารถมองเห็นววิไดร้อบทศิทัง 360 องศา มคีวามสงูถงึ 428
เมตรจากระดับน ้าํทะเลทจีดุนีสามารถมาชมววิเมอืงฮ่องกงไดทั้งวันซงึในแตล่ะชว่งเวลาก็จะมวีวิทสีวยงามแตกตา่งกันไป
ววิทมีองเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอาคารสงูระฟ้าของฮ่องกง ทกีอ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซา่,
ตกึไชนา่แบงคแ์ละตกึอนืๆ อนัเป็นทตีงัของธุรกจิ ชนันําของฮอ่งกงพรอ้มทงัถา่ยภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ
รา้นไอศครีม Gino's Gelato รา้นไอศครีมเจลลาโตสไตลอ์ติาล ีตังอยู่บรเิวดา้นลา่งตกึ The Peak
หากทา่นตอ้งการลมิรสไอศครีมทเีป็นแบบเฉพาะของฮ่องกง แนะนําใหล้องทานทนีี กลนิหอมของวาฟเฟิลบอล หรือ Egg Waffle
ททํีาสดๆใหม่ๆจากเตาชวนยัวน ้าํลายนัก มไีอศครีมใหเ้ลอืกหลากหลายรสชาต ิทสีามารถเลอืกทอ้ปปิงไดต้ามทตีอ้งการไม่วา่จะเป็น มาชเมลโล่
อัลมอล หรือขนมตา่งๆ
จากนันนําทา่นนมัสการขอพรสงิศักดสิทิธเิพอืเป็นสริมิงคลทบีรเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชอืวา่ ณ บรเิวณหาดรีพัลสเ์บย์
เป็นจดุทมีฮีวงจุย้ทดีทีสีดุของเกาะฮ่องกง นําทา่นเรมิขอพร เจา้แมก่วนอมิ 

จากนันนําทา่นขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอยี เทพเจา้แหง่โชคลาภ ความมันคง ทรัพยส์นิเงนิทอง หรือถา้ทา่นไหนมลีกูยาก



ก็สามารถขอพรเรืองลกูจากพระสงัฆจาย ได ้

จากนันนําทา่น ขา้มสะพานตอ่อายุ ซงึเชอืกันวา่ขา้มหนงึครังจะมอีายุเพมิขนึ 3 ปี หรือคนโสด จะเลอืกขอคู ่หรือขอพรเรืองความรัก
จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้

จากนันขอพรเรืองการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แมท่บัทมิ จากนันใหท้า่นไดรั้บ พลงัจากศาลาแปดทศิ
ซงึถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลังทดีทีสีดุของฮ่องกง

กลางวนั
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยหา่นยา่ง

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจ้ดุธปูขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้า่นไดตั้งจติอธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พอ่แชกง
จากนันใหท้า่นหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง
เชอืกันวา่หากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง จะชว่ยปัดเป่าสงิชวัรา้ยออกไป และนําพาสงิดีๆ เขา้มาตํานานวัดแชกง หรือเรียกอกีชอืหนงึวา่
“วัดกังหันลม” เป็นอกีหนงึวัดทมีปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนาน สรา้งมาตังแต ่300 ปีกอ่น ตามตํานานเลา่กันวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการทจีะมาปลน้ชาวบา้น
เมอืนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้หีนา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดทํ้าการปลน้
ชาวบา้นจงึมคีวามเชอืวา่กังหันลมนันชว่ยขจัดสงิชวัรา้ยทกํีาลังจะเขา้มา และนําพาสงิดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัดแชกงแหง่นีชนึ
เพอืระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทสีกัการะบชูาเพอืไม่ใหม้สีงิไม่ไดเ้กดิขนึ 

นําทา่นเยียมชม โรงงานจวิเวอรร์ ีทขีนึชอืของฮ่องกงพบกับงานดไีชนท์ไีดรั้บรางวัลอันดับเยียม และใชใ้นการเสรมิดวงเรืองฮวงจุย้
โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครืองประดับ ไม่วา่จะเป็น จ ีแหวน กําไล เพอืใหเ้ป็นเครืองประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา

นําทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกยีวกับหยก อาท ิกําไลหยก หรือสตัวนํ์าโชคอย่างปีเสยีะ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอืเป็นของฝาก
หรือเป็นของทรีะลกึ หรือนําโชคแดตั่วทา่นเอง 

นําทา่น ชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้แบรนเนมตา่งๆ
จากนันอสิระใหท้า่นเต็มอมิกับการชอ้ปปิงย่านจมิซาจุย่มักจะตังตน้กันทสีถานีจมิซาจุย่ มรีา้นขายของทังเครืองหนัง, เครืองกฬีา, เครืองใชไ้ฟฟ้า,
กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทเีป็นของพนืเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชอื
OCEAN TERMINAL ซงึประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกันอยู่ และมทีางเชอืมตดิตอ่กันสามารถเดนิทะลถุงึกันได ้
ใหแ้บรนดดั์งมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื ไม่วา่จะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI
และอกีมากมาย 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

21.35 น.
บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC เทยีวบนิท ีCX703/CX709/CX617
(กรุณาเช็คเทยีวบนิในตารางวันเดนิทางกอ่นทําการจอง)

23.35 น.
คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์อ่งกง
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 21:40 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์อ่งกง

หมายเหตุ

ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเทยีวแหง่เมอืงจนีเพอืโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื บัวหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม,
หยก ซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลกูคา้ทุกท่านวา่
รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบังคบัใดๆ ทังสนิ
และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300
หยวน / คน / รา้น
• โรงแรมทพีกัทอีาจะมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั

•  ทฮีอ่งกงมชี่างภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจําหนา่ยวันสดุทา้ยลกูทัวรท์่านใดสนใจสามารถซอืไดแ้ตถ่า้ท่านใดไมส่นใจกไ็มต่อ้งซอื โดยไมม่กีารบังคบัลกุทัวรท์ังสนิ
แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 30 กก.

• คา่รถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื 3 ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามราย

• คา่อาหารตามมอืทรีะบุในรายการ

• คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• นักท่องเทยีวตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ท่านเพอืสาํรองทนัีง

• นักท่องเทยีวตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณนัีกท่องเทยีวไมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด
รวมถงึกรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ

• การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น.
และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• กรณทีนัีกท่องเทยีวตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีว(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร



ทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆ

• กรณนัีกท่องเทยีวตอ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีว(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื
โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี
• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด

• ทังน ีทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น
การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพีกัฯลฯ

• การเดนิทางทตีอ้งการนัตมีดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลาํ Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทังหมด

• การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น.
และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนัีกท่องเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ

• ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน

• ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่าน

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทไีมม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 10
วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทมีวีซีา่
แตห่ากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกาํหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คาํนําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง และอนืๆ
เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้

• อตัราคา่บรกิารนคีาํนวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณทีมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ
คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทกาํกบัเท่านัน

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ทีํามาจากพชื และเนอืสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข ่เนอืสตัว ์ไสก้รอกฯ
เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราทสีงูมาก
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