
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

ประกาศ !!! 

   เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นใน

อนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง  
 

กําหนดการเดินทาง  
19-21 กันยายน / 24-26 ตุลาคม 2558 

13-15/20-22/27-29 พฤศจิกายน  2558       
11-13/18-20 ธันวาคม 2558 

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮองกง – เกาะลนัเตา - CITY GATE OUTLER - AVENUE OF STAR - A Symphony of Lights  

05.30 น.          พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) ชั้น 4 ประตู 8 บริเวณ ISLAND-W 

สายการบนิ HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

08.25 น.            บินลัดฟา สูฮองกง โดยเที่ยวบิน HX768 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง  
12.10 น.  เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแหงใหมของฮองกง  ซึ่งอดีตเคยเปนสวนหนึ่งในเครือจักรภพ  และได  

สงกลับคืนสูประเทศจีนเมื่อป  ค.ศ. 1997 ปจจุบันไดกลายเปนเขตปกครองพิเศษของจีน มีขนาดพื้นที่ไมใหญโตนัก  แตมี



 

ความหลากหลาย  มีประวัติศาสตรอันยาวนานที่นาสนใจ  ขณะเดียวกันก็แฝงไวซ่ึงความทันสมัย  และวิถีชีวิตที่มีสีสัน  จึง

ไดรับการขนานนามวา เปนเสนหแหงตะวันออก หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว  

นําทานเดินทางสู เกาะลันเตา เปนเกาะที่มีขนาดใหญเปน 2 เทาของเกาะฮองกง และเปนเกาะที่ใหญที่สุดในจํานวนหมูเกาะ

โดยรอบ นําทานนั่งกระเชา SKYRIAL ขึ้นสูที่ราบสูง NGONG PING ซ่ึงเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญ คือ วัดโปวหลิน ซ่ึง

ประดิษฐานพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจงที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 24 เมตร และมีสวนขายน้ําชาซ่ึงมีอยูแหงเดียวใน

ฮองกง จากนั้นนําทานอิสระชอปปงที่ CITY GATE OUTLER MALL ใหทานชอปปงสินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET 

สินคาแบรนเนมระดับโลกมากมาย รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายยี่หอ และช้ันใตดินจะมี Supermarket ขนาดใหญให

ทานไดจับจายกันไดอยางจุใจ   นําทานเดินทางสู AVENUE OF STAR ใกล STAR FERRY ซ่ึงเปนสถานที่ที่ดาราดังของ

ฮองกง เชน หลิวเตอหัว , หล่ี หมิง , เฉินหลง , ไดทําการประทับรอยมือไว ณ จุดนี้ ใหทานไดถายรูปหุนจําลองของดาราดัง

เหลานี้ และภาพวิวฝงฮองกง ที่อยูตรงกันขามดวยเชนกัน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

20.00 น. นําทานชม A Symphony of Lights  เวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทึกใน

กินเนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟาสําคัญตาง ๆ ที่ตั้งอยู

สองฟากฝงของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟาของตึกเหลานี้ ประดับไปดวยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวาง

ตระการตาเปนสีตางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง 

 พักที ่MK KOWLOON HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สอง               วัดแชกงหมิว – วัดเจาแมกวนอิม - Repulse Bay – วัดหมันโหมว - Tin Hua Temple - The Yuen Yuen Institute    

เชา     รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (ต่ิมซํา) 

นําทานชม วัดแชกงหมิว เปนวัดเตาเกาแกที่สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกนายพลเชอ ผูชวยขจัดโรครายใหหมดไปจากชาทิน 

วัดที่เหน็ในปจจุบันเปนวัดใหม ไดรบัการปรับปรุงลาสุดในปค.ศ. 1993 ในอารามมีกังหันทองแดงสําหรับหมนุขบัไลโรค

รายเพิ่มเขามา เปนสัญลักษณของวัด สวนหลังเกาที่สรางเม่ือ 300 ปกอน ไมเปดใหคนทั่วไปเขาชม โดยในวันที่ 3 ของ

เทศกาลตรุษจีน ชาวฮองกงนิยมมารวมตัวกัน เพื่อทาํพิธีทางศาสนา ณ ที่แหงนี ้ จากนั้นนําทานชม วัดเจาแมกวนอิม Hung 

Hom หรือ  Hung Hom Kwun Yum  Temple เปนวัดเกาแกของฮองกงสรางต้ังแตป ค.ศ. 1873  ถึงแมจะเปนวัดขนาด

เล็กแตเปนวัดเจาแมกวนอิมที่ชาวฮองกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแนนวัด  ถาใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซี

เขาบอกวาที่นี่แมนมาก! ทีพ่ิเศษกวานั้นนอกจากสักการะขอพรแลวยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย  ซ่ึงคน

สวนใหญจะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเปนศิริมงคลในเทศกาลปใหม  ซ่ึงทางวัดจะจําหนายอุปกรณสาํหรับเซนไหว

พรอมซองแดงไวใหผูมาขอพร เม่ือสักการะขอพรโชคลาภแลวก็ใหนําซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนาองคเจาแม

กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไวซึ่งภายในซองจะมีจํานวนเงินทีท่างวัดจะเขียนไวมากนอยแลวแตโชค

(สวนใหญจะเกินลานขึ้นไป) ถาหากเราประสพความสําเร็จเม่ือมีโอกาสไปฮองกงอีกก็คอยกลับไปทาํบญุ โดยการซือ้

กระดาษไหวเจาไปสักการะ นําทานเดินทางสู ชายหาดน้ําตื้น Repulse Bay พรอมนมัสการองคเจาแมกวนอิม , เทพเจาโชค

ลาภ และเทวรปู , เทพเจาตางๆ ที่ต้ังประดิษฐานอยูอยางเดนสงา เพื่อเปนสิริมงคล  

เที่ยง  รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย จากนั้นนําทานชม  วัดหมันโหมว Man Mo Temple เปนวัดที่ศักดิ์สิทธ์ิอีกวัดหนึ่ง ที่เปนที่นิยมสักการะและขอพร ของคน

ฮองกงในเทศกาลสําคัญ จะมีคนฮองกงจํานวนมากเดินทางมาสักการะขอพรเทพเจาของวัดนี้ คนสรางวัดคือ ถามอาฉอย 



 

และ โหลอาไกว เม่ือค.ศ. 1847 ตั้งอยูบนถนน Hollywood Road ภายในวัดมีเทพเจา 2 องค คือ เทพเจาหม่ัน(หมั่นเชิง

ไตกว้ัน) และ เทพเจาโหมวไต (กวานไตกวั้น) เทพเจาหมั่นไตกวั้น จะมีปากกาอยูในกํามือ สวนเทพเจาโหมวไตกวั้น (กวาน

ไตกวั้น)หรือ เทพเจากวนอู จะมีถือมีดอยูในมือ วัดนี้มีเรื่องเลานาสนใจอยูวา คนฮองกงสมัยกอนนั้นจะไมชอบที่จะไป

โรงพัก ฉะนั้นเม่ือเกิดเรื่องอาชญากรรมขึ้นมาอยางเชน ของหาย หรือมีขโมย แลวตองการคนหาความจริง คูกรณีจะไปที่วัด

นี้ จะเขามาสาบานตอหนาองคเทพเจาโมไตหรือองคเทพเจากวนอู โดยคนที่กลาสาบานจะเปนคนพูดจริง สวนคนที่ไมกลา

สาบานจะเปนคนผิดหรือเปนขโมย  แตสมัยนี้คงไมมีแลวที่คนจะเขาไปดานในวัด เพื่อไปตัดสินคดีกัน สวนเทพเจาหมั่น

ไตกว้ัน จะดูแลเก่ียวกับเอกสาร และหนังสือตางๆ ฉะนั้นคนฮองกงจะพาบุตรหลานไปกราบไหว และขอใหลูกหลาน เรียน

หนังสือเกง สอบได จากนั้นนําทานเดินทางสู  Tin Hua Temple วัดแหงนี้ถูกสรางมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 18 โดยตระกูล

ไท (Tai Family) เปนชาวฮกเกี้ยน อพยพมาจากเมืองกวางเจา มาปกหลักที่ประเทศฮองกง หมูบานของพวกเขาไมมีแลว 

ปจจุบันกลายเปนที่ตั้งของสนามบินเกาฮองกง Kai Tak Airport ครอบครัวตระกูลไท มักชอบเดินทางไป Causeway Bay 

และอยูมาวันหนึ่ง มีคนในตระกูลไทพบเจอองคเจาแมทับทิมอยูในกอนหิน ที่ใกลชายฝง หลังจากนั้นพวกเขาไดตั้งศาล

เล็กๆ เพื่อเปนการสักการะ ตอมาในภายหลังศาลแหงนี้กลับเปนที่นิยมเปนอยางมากของบรรดาชาวประมง ไดเขามาเพื่อ

สักการะขอพรกอนออกทะเล ประชาชนจึงไดรวมใจกันบริจาคและสรางวัดTin Hau ขึ้นมา นําทานชม  The Yuen Yuen 

Institute เปนวัดขนาดใหญบนพื้นที่กวา 40,000 ตารางเมตรแหงนี ้เปนวัดแหงเดียวในฮองกงที่บูชาทั้งศาสนาพุทธ ลัทธิเตา 

และขงจื้อ จุดเดนอยูที่วิหาร Great Temple of the Three Religions หรือ หอฟา ที่สรางขึ้นดวยหินธรรมชาติ เหมือนหอฟา 

Tian Tan ในปกกิ่ง ภายในมีเทพเจาและพระศาสดาของทั้งศาสนาพุทธ ขงจื้อ และเตา และเทพเจาตามโหราศาสตรดวงจีนที่

สัมพันธกับปนักกษัตรหรือปเกิด หรือที่เรารูจักในนามไทสวยเอี๊ย Tai Sui เทพเจาผูคุมครองดวงชะตาซ่ึงเปนเทพเจาที่เปนที่

ยอมรับนับถือกันมากที่สุดของลัทธิเตา จากนั้นนําทานเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรรี่ ที่โดงดังที่สุดบนเกาะฮองกงของ บริษัท 

ฮองกง จิวเวอรี่ กรุป จํากัด ไดเกิดแรงบันดาลใจ นํากังหัน มาพลิกแพลงเปน จี้ ลอมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวาง

ตําแหนงของเพชรแตละเม็ด ซึ่งถือเปน เคร่ืองราง ตามหลักฮวงจุย ซ่ึงจําลองเลียนแบบมาจาก "แซกงเมี๋ยว" กังหัน ใหญ 4 

ใบพัด ที่ชาวฮองกงเลื่อมใสศรัธทา ที่ "วัดไชกง" ซึ่งเปนวัดที่ดังมาก และมีตํานานความเช่ือมายาวนานวา คนที่มีเคราะห 

เม่ือ จับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแลว จะทําใหชีวิต หมุนเวียนไปในทางที่ดี และ สามารถพัดเอา ส่ิงชั่วรายตางๆ 

ออกไปได  

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 พักที ่MK KOWLOON HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สาม         วัดหวังตาเซียน – วัดนางช ี– ยานจิมซาจุย - กรุงเทพฯ   

เชา     รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (ต่ิมซํา) 

นําทานเดินทางสู  วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดนี้วา หวองไทซิน) เปนวัดเกาแกอายุกวารอยป ที่ไมมีวันเส่ือม

คลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮองกง คงจะสังเกตไดทุกครั้งเมื่อมีโอกาสไปเยี่ยมเยีน ไมวาจะเปนมวลชน

จํานวนมากที่มาสักการะ หรือแมกระทั่งควันธูปคละคลุงไปทั่วบริเวณ   ทานเทพเจาหวังตาเซียน เดิมทานชื่อ "หวองชอเผง" 

เปนมนุษยเดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิตเมตตาตอชาวโลก ทานมีความกตัญูตอพอแมสูงมาก และชวยพอแมต้ังแตเล็ก 

ทํางานดูแลเลี้ยงแพะ อยูมาวันหนึ่งทานไดพบกับนักพรต และนักพรตไดชวนไปศึกษาร่ําเรียนวิชาบนภูเขาไกล ทานหวอง

ชอเผงกอตัดสินใจตามนักพรตทานนั้นไปศึกษาร่ําเรียนวิชา ทานขยันหม่ันเพียรเรียนจนบรรลุ จนทานสามารถเสกกอนหิน

ใหกลายเปนแพะได เมื่อทานไดร่ําเรียนวิชาจนถองแทแลว กอไดลาอาจารยของทานกลับมา ใชวิชาความรูดานสมุนไพร 



 

เพื่อบําเพ็ญประโยชน เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข ตลอดจนผูที่เดือดรอนไปทั่วทุกสารทิศ เม่ือเกิดโรคระบาดใหญ

ในประเทศจีน ทานหวังตาเซียนไดใชวิชาการแพทย จัดยาสมุนไพรใหแกชาวบานเพื่อตอสูกับโรคราย ตลอดอายุขัยทอง

ทาน ไดมีลูกศิษยมากมายที่เคารพทานและรํ่าเรียนวิชาจากทาน จวบจนประชาชนตางยกยองใหทานเปนเทพหวองไทซิน 

และไดตั้งศาลเอาไวเพื่อกราบสักการะ  เม่ือคร้ังชาวจีนอพยพมายังเกาะฮองกง ไดอันเชิญกระถางธูปของทานมาดวย และได

วาดรูปของทานโดยหมึกและพูกันจีนโบราณ เพื่อแสดงถึงตัวทาน ทั้งหมดไดตั้งสถิตยไวทีวัดหวังตาเซียน เกาะเกาลูน 

ประเทศฮองกงจวบจนปจจุบัน  ตอมาเกิดโรคระบาดใหญบนเกาะฮองกง ชาวฮองกงไดมาไหวขอพรจากเทพเจาหวังตา

เซียนและขอยาที่ทางวัดจัดไวไปตมกินจนหายจากโรคระบาดครั้งนั้นมาได จึงทําใหชาวฮองกงมีความศรัทธาตอเทพเจา

หวังตาเซียนเปนอยางมาก   อีกส่ิงหนึ่งที่ผูคนศรัทธาและนิยมทําเมื่อมาถึงวัดหวังตาเซียนไดแก การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพ

เจาหวังตาเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮองกงมีความเชื่อถือศรัทธาวาเซียมซีวัดหวังตาเซียนมีความ

แมนยําเปนอยางยิ่ง 

จากนั้นนําทานเดินทางสู  วัดนางชี Chi Lin Nunnery วัดนี้สรางขึ้นมาเม่ือ 1934 โดยเงินบริจาคของประชาชน ตกแตงสไตล

ราชวงศถัง โครงสรางของวัดนี้จะไมใชตะปูตอกเลยแมแตที่เดียว และใชไมอยางเดียว ความสําคัญของวัดนี้ เปนสํานักนางชี

แหงเดียวในฮองกง ที่ภายในวัดมีเพียงนางชีเทานั้น เปนที่พํานักสําหรับนางชีจากที่ตางๆ  ไฮไลทที่ทําใหที่นี่ดังไดก็คือ ตอน

เริ่มเปดวัดนี้ ไดมีการนําดอกบัวสีชมพูมาปลูก เม่ือเวลาผานไป มีดอกบัวหลายๆ สีเกิดขึ้น ชาวฮองกงตางแปลกใจ และพา

กันศรัทธามากข้ึน ในสระบัว นอกจากจะมีสีชมพูแลว ยังมีดอกบัว สีเหลือง สีมวง และ สีขาว ทั้งๆที่ตอนแรกมีเพียงพันธุสี

ชมพูอยางเดียว  ดานในบรรยากาศราบรื่น เหมาะอยางยิ่งกับการเดินทางไปเพื่อถายรูป ดานในตัวอาคารมี พระพุทธเจา เจา

แมกวนอิม ซึ่งจะมีหลายๆ ปางคดานใน สวยงามมาก และเปนสีทองทุกองค 

เที่ยง  รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย  นําทานอิสระชอปปง ยานจิมซาจุย ตามอัธยาศัย หรือเลือกชอปปงที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคาแบรนด

เนมช่ือดังตางๆ ระดับโลกกวา 700 รานคา อาทิ เชน Amani, Prada, Gucci หรือของเด็กเลนที่หาง Toyr'us และแหลง ชอป

ปงสินคาปลอดภาษีที่ DFS Galleria เชน Burburry , Carlier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

หมายเหต ุ: อาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการทํากิจกรรมหรือการชอปปงของทาน 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน  

23.15 น.                บนิลัดฟากลับสู กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES เทีย่วบนิที่ HX773  

01.10 น.         เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมรับความประทบัใจไปแสนนาน 

ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ    

           ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย เนนบริการ คืองานของเรา           

 (*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 15 ทานขึน้ไป ***) 

หมายเหตุ : ตามนโยบาย รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ 3ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนกัทองเที่ยวทั่วไปได

รูจักคือ  จิววเอรรี่ ซึง่จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรยีนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา  

รานทกุรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-60 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของ

ลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบงัคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 



 

ขอควรระวัง!!! ทานใดที่ตองออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจาหนาที่กอนทุกครั้ง 

**กอนทําการจองทวัรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทกุหนา และทกุบรรทดั เนือ่งจากทาง

บริษทัฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก** 

 

กําหนดการเดินทาง  19-21 กันยายน 2558 
อัตราคาบริการ     ผูใหญ (พักหองคู)           ทานละ      16,888     บาท   

     พักหองเดี่ยวจายเพิ่ม              ทานละ               4,000           บาท 

กําหนดการเดินทาง  24-26 ตุลาคม 2558 
อัตราคาบริการ     ผูใหญ (พักหองคู)           ทานละ      18,888     บาท   

     พักหองเดี่ยวจายเพิ่ม              ทานละ               4,500           บาท 

กําหนดการเดินทาง  13-15/20-22/27-29 พฤศจิกายน 2558 
อัตราคาบริการ     ผูใหญ (พักหองคู)           ทานละ      16,888     บาท   

     พักหองเดี่ยวจายเพิ่ม              ทานละ               4,000           บาท 

กําหนดการเดินทาง 11-13/18-20 ธันวาคม 2558 
อัตราคาบริการ     ผูใหญ (พักหองคู)           ทานละ      17,888     บาท   

     พักหองเดี่ยวจายเพิ่ม              ทานละ               4,000           บาท 
 

หมายเหตุ ราคาทัวรนี้  ไมแจกกระเปา / ไมมรีาคาเดก็ ซึง่ราคาทัวรดงักลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากสภาวะน้าํมนัโลกทีมี่

การปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษนี้ํามันขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เก็บคาภาษี

น้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

          บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพทาง

การเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคญั (ราคา

ดังกลาวขางตนสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที)่  

อัตราคาบริการดังกลาวรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไวในรายการ 

 คาภาษีสนามบนิทุกแหงตามทีก่ําหนดไวในรายการ 

 คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) , อาหารและเคร่ืองดื่มทุกม้ือ ตามที่ระบุไวในรายการ 

 คายานพาหนะ และคาธรรมเนยีมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ 



 

 น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได 1 ช้ิน ตอทาน น้าํหนักตองไมเกิน 7 กิโลกรัม , คาประกันวินาศ

ภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบนิที่มีการเรียกเก็บ 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุ

ตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายรุะหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูที่มีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม

จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม  ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต ทกุ

กรณ ีตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรบัรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

การประกนัไมคุมครอง 

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเล่ือน, ไสต่ิง, อาการที่เก่ียวของกับการติดยา, 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, 

บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ 

และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม 

อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 

 คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ 

 คาวีซาจีน และฮองกงสําหรับผูถือหนงัสือเดินทางตางชาติทีร่ะบุวาตองยื่นวีซาจีน และฮองกง 

 คาใชจายอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดื่ม คาอาหาร คาน้ําดื่มบนรถที่ฮองกง คาโทรศพัท คาซักรีด ฯลฯ 

 คาภาษทีุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดนิทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

 คาทิปไกด และ คนขับรถ 60 HKD ตอทาน และของหัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย 300 บาทตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % ในกรณทีี่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถกูตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ 

ที่จาย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัททัวร

เทานัน้  

เงื่อนไขการใหบรกิาร 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน  

2. เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบบุนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง

การเดินทางใดๆ ทั้งสิน้ ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงิน  ทั้งหมดหรือบางสวน

ใหกับทาน 

3. คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร แตมีไกดทองถิ่นพูดไทยรับที่ฮองกง) ครบ 15 ทาน มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-

กลับ พรอมกับคณะ  

4. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ

เรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 200 

HKD  /คน  /วัน 

5. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัท

ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. โรงแรมที่อยูในรายการเปนการนําเสนอเทานั้น เมื่อทําการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยูในระดับเดียวกันแตอาจจะไมได

อยูในยานเดียวกัน 



 

7. การยกเลิก 

7.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

7.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 

7.3 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 15วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 

7.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปทีม่ีการการันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรง

หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบนิพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT 

และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 

1. จํานวนผูเดินทางขั้นต่าํผูใหญ 15 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี ้เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

3. รายการทองเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคญั 

4. บริษทัฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่

ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ

ความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบนิ จะ

ไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบ

ลวงหนา 

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตาม

สถานการณดังกลาว 

8.  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะ

คาใชจายทุกอยาง ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว

นักทองเที่ยวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแลวในกรณีทีท่านไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋ว

เครื่องบินไมสามารถนาํมาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  

12. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 

13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ

คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

ขอควรระวัง!! 

หนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเช็คกับเจาหนาทีทุ่กครั้งวาตองทําการยืน่วีซาเขาฮองกง และมาเกาหรือไม 
** ทานสามารถสอบถามขอมูลไดที่ การทองเที่ยวฮองกง โทร. 02-233-7377 
 


