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วันแรก    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - โรงแรมที่พกั                                                                         (- / - / D) 

ข้อก ำหนดเบ้ืองต้นในกำรเข้ำประเทศฮ่องกง 

**ประเทศฮ่องกงเปิดประเทศ แต่เขม้งวดกบัการแพร่ระบาดอยา่งมาก นกัท่องเท่ียวจะตอ้งผา่นเกณฑเ์ร่ืองโควิด 19 ดงัน้ี 

• ผูเ้ดินทางจ าเป็นตอ้งฉีดวคัซีนครบโดส 
• ตอ้งมีผลการตรวจแบบ ATK ท่ีเป็นลบ แสดงก่อนขึ้นเคร่ืองบิน 
• เม่ือเดินทางถึงประเทศฮ่องกง ตอ้งตรวจ RT-PCR อีกคร้ังหน่ึง  

        ช่วงเฝ้าระวงั 3 วนั สามารถใชบ้ริการต่อไปน้ีได ้
• รถไฟ / รถเมล ์/ ระบบขนส่งมวนชนต่าง ๆ 
• ซุปเปอร์มาร์เก็ต / ตลาด / ห้างสรรพสินคา้ 
• Hiking trails 
• Outlying islands  

 
**รัฐบาลฮ่องกงมีมาตรการ ยงัไม่อนุญาติให้กรุ๊ปทวัร์ท่ีเป็นนกัทอ่งเท่ียวรับประทานอาหารในร้านได ้จนกว่า QR Code จะเป็นสีน ้า
เงิน บริการอาหารบางม้ือจึงเป็นแบบ Box Set เม่ือหลงัจากไดรั้บ QR Code จะเป็นสีน ้าเงินแลว้ สามารถรับประทานท่ีร้านอาหารได ้

 

แพค็เกจ HONG KONG 4วนั 3คืน - สำยกำรบินเอมิเรตส์  
บินช้ันประหยัด รำคำ (บำท)   

เร่ิมต้น   29,900   / ท่ำน 

เดินทำงตั้งแต่  25 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป EMIRATES AIRLINE (EK)  เดินทำง 4 ท่ำนขึน้ไป 

ท่ีพกั โรงแรม MIRA HOTEL  3 คืน 5ดาว หรือเทียบเท่า 
รถรับ-ส่ง บริการรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน 
อำหำร อาหาร 7 ม้ือ 

Emirates Airline EK 
ขาไป EK384 กรุงเทพ (BKK) –  ฮ่องกง  (HKG) 13.45 – 17.40 น. 
ขากลบั EK385 ฮ่องกง (HKG)   -  กรุงเทพ (BKK) 21.00 – 23.15 น. 
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(Test & Go)   
           เม่ือเดินทางถึงสนามบินฮ่องกง   ต้องท าโดยการตรวจ PCR ท่ีสนามบินฮ่องกง  และโหลด  Application  

LeaveHomeSafe  หลงัการตรวจ PCR ท่ีสนามบิน จะน าท่านเดินทางไปยงัท่ีพกั  โดยไม่ตอ้งรอผลตรวจท่ี

สนามบิน  ถา้ผลเป็นลบ และอยูใ่นฮ่องกงภายใน 3 วนั จะจดัอยูใ่น กลุ่มสีเหลือง (Amber Code) / หากอยู ่

           เกิน 3 วัน จะอยู่ในกลุ่มสีฟ้า (Blue Code) ส าหรับกลุ่มสีฟ้า 3 วันแรกจะต้องปฏิบัติเหมือนกลุ่มสีส้ม

เช่นเดียวกนั (นบัวนัเดินทางถึงฮ่องกงเป็น Day 0 และจะตอ้งตรวจ PCR ในวนัท่ี 0 / 2 / 4 /6) 

 
 
 
 

 

 

 

 

สำยกำรบิน: Emirates Airline EK 

10.00 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4-ประต ู9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airline (EK) 

  หมายเหตุ : ถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกท่ีนั่งดว้ย
ตวัเอง ส าหรับการเช็คอินออนไลน์ท่านสามารถท าไดก่้อนการเดินทาง 24 ชัว่โมงและจนถึงก่อนเวลาเคร่ือง
ออก 1.5ชัว่โมง 

13.45 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบิน Emirates Airline เท่ียวบินท่ี EK384 (13.45-17.40) (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

17.40 น. สายการบิน Emirates Airline น าท่านถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง และผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

 และผา่นการตรวจ RT PCR แลว้ 
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จุดนัดพบ:       เม่ือเดินทางถึงสนามบินฮ่องกง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแลว้ ให้ท่าน

เดินไปท่ี ทำงออก B มองหำเสำร์สีน ้ำเงินหมำยเลข 9. ซ่ึงเป็นจุดนดัพบของกรุ๊ปทวัร์ใหส้ังเกตป้าย C.P. Holidays 

ไกด์ทอ้งถ่ินจะรอท่านบริเวณดงักล่าว ท าการเช็คช่ือและโรงแรมท่ีท่านพกัและนัดหมายเวลาส าหรับการไปซิต้ี

ทวัร์หรือเวลาส าหรับรถรับกลบัในวนัเดินทางกลบัตามท่ีท่านไดท้ าการจองไว ้  

 

 

 

 

 

                      

                        หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปขึ้นรถท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมไวใ้หเ้ป็นรถ Alphard แบบส่วนตัว เม่ือถึงโรงแรมท่ี

พกัท่านสามารถเช็คอินห้องพกัดว้ยพาสปอร์ตไดเ้ลย ส าหรับการเขา้พกัในแต่ละโรงแรมเจา้หนา้ท่ีของโรงแรม

จะท าการขอมดัจ าการเขา้ห้องพกัอาจจะเป็นบตัรเครดิตหรือเงินสด ทั้งน้ีเงินมดัจ าจะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

หลงัจากท าการเช็คเอา้ทแ์ลว้หากท่านมดัจ าเป็นเงินสดจะคืนเป็นเงินสด หรือ หากมดัจ าดว้ยบตัรเครดิตวงเงินจะ

คืนกลบัมาภายในบตัรประมาณ 2 อาทิตย ์   

     พกัท่ี         Mira Hotel  https://www.themirahotel.com 5* หรือเทียบเท่า 

อาหารเยน็     รับประทานอาหารเยน็ แบบ Dinner Box Set  

 

  

 

 

 

 

https://www.themirahotel.com/rooms_category/hotel-rooms/
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วันท่ีสอง เดอะ พคี – วดัเจำ้แม่กวนอมิ รีพลสัเบย์ - อสิระช้อปป้ิงย่ำนดรงแรมที่พกั                                 ( DS/L/-) 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ แบบต่ิมซ า เป็นชุด Box Set 

09.00 น.            น าท่านเดินทางไป จุดชมวิว เดอะ พีค – The Peak อยู่ดา้นบนของยอดเขา วิคตอเรีย พีค Victoria Peak ซ่ึง
ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในฝ่ังของเกาะฮ่องกงโดยมีความสูงจากประมาณ 552 จากระดบัน ้ าทะเล เป็นท่ีเท่ียวอนัดบั
หน่ึงท่ีคนนิยมไปมากท่ีสุด เพราะเป็นทั้งจุดชมวิวมองเห็นภาพพาโนรามาของเมืองฮ่องกงได ้เป็นรถรางท่ีใช้
เดินทางขึ้นและลง The Peak นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกขึ้นไปชมวิวท่ีด้านบนด้วยรถราง และ
ในขณะท่ีนั่งรถรางขึ้นไปดา้นบนนั้น ให้ลองสังเกตุวิวภายนอกดู จะมีเหตุการณ์ท่ีเรียกว่า “The Peak Tram 
illusion” เกิดขึ้น โดยปกติเม่ือเรานัง่รถขึ้นเนินนั้น ก็จะมองเห็นตึกสูงท่ีอยู่ไกลออกไปยงัคงตั้งตรงปกติ แต่ท่ี 
Peak Tram นั้น หากลองสังเกตุดูท่ีวิวด้านขวามือนั้น จะรู้สึกเหมือนตึกก าลงัจะลม้เอียงไปด้านหน้า เป็น
ปรากฎการณ์ท่ีแปลกและไม่เหมือนรถรางท่ีอ่ืน 

 

 

 

 

 

   
 11.00               น าท่านสู่ อ่ำวรีพัลส์เบย์หรืออ่ำวน ้ำตื้น ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าว

อ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผ่อน ซ่ึงดา้นหน่ึงของอ่าวมี วดั
เทียนโฮ่ว (Tin Hau Temple) ในวดัแห่งน้ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหลายองค์ประดิษฐานอยู่ทั้งโพธิสัตวก์วนอิมท่ีเป็นท่ี
เคารพศรัทธาและขึ้นช่ือเร่ืองการขอลูก องคเ์ทียนโฮ่วท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาในฐานะเทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผูป้ก
ปักษรั์กษาคนเดินทาง เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียท่ีผูค้นนิยมมาขอโชคลาภโดยใช้มือหรือธนบตัรลุบรูปป้ันท่าน องค์
พระสังกจัจายน์ท่ีชาวจีนเช่ือกนัว่าสามารถขอเพศของลูกได ้นอกจากนั้นยงัมีพระพุทธรูปแบบไทย สะพาน
แห่งการต่อชะตาท่ีเช่ือวา่เม่ือขา้มสะพานไปแลว้จะเป็นดินแดนแห่งสวรรคท่ี์มีสัญลกัษณ์มงคล 
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กลางวนั             รับประทานอาหารกลางวนั แบบ Box Set 

บ่าย                    อิสระให้ท่ำนได้ช้อปป้ิง อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง การชอ้ปป้ิงถือเป็นกิจกรรมท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือท่านมาเยือน
ฮ่องกง สามารถเลือกมาชอ้ปป้ิงสินคา้ระดบั Hi End ณ ห้างดงั Ocean Terminal / Heritage 1881 สามารถนั่ง
รถแท๊กซ่ีประมาณ 10-15 นาที ตลอดเส้นทางถนนชอ้ปป้ิงแลว้มาจบท่ี Harbour City ภายในมีร้านคา้อีก 450
ร้านคา้และอีกกว่า50ร้านอาหาร 2โรงภาพยนตแ์ละยงัเป็นท่าเรือส าราญขนาดใหญ่และขนาดเลก็ ภายในเต็ม
ไปดว้ยร้านคา้อาทิเช่น Prada และ Louis Vuitton ยาวไปจนถึง Uniqlo และ Zara ไม่วา่ท่านอยากชอ้ปป้ิงอะไร
ฮ่องกงมีใหเ้ลือกสรรอยา่งครบครร  

 

 

 

 

 

 

 

     พกัท่ี         Mira Hotel  https://www.themirahotel.com 5* หรือเทียบเท่า 

อาหารเยน็     อิสระอาหารเยน็ 

 

  

 

 

 

วันท่ีสำม            ตรวจคัดกรอง PCR - เกำะลนัเตำ Ngong ping – City gate Outlet Mall –  Symphony of Light     ( DS/L/-) 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ แบบต่ิมซ า เป็นชุด Box Set 

จากนั้น               น าท่านเดินทางไป ท ำกำรตรวจหำเช้ือฯ ด้วยวิธี RT-PCR ท่ีศูนยต์รวจหาเช้ือของทางการฮ่องกง  

                           เป็นวนัท่ี 2 หลงัจากวนัแรกท่ีเดินทางมาฮ่องกง (Community Testing Centre) 

https://www.themirahotel.com/rooms_category/hotel-rooms/
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10.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เกาะลนัเตา  เกาะใหญ่ท่ีสุดของฮ่องกง ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง

แลว้ น าท่าน นั่งกระเช้ำ Ngong ping 360 ไหว้พระใหญ่ (แบบ Standard Cabin)  กราบนมสัการขอพรกบั

องค์ Tian Tan Buddha Statue จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 

องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงเหนือระดบัน ้าทะเล 371เมตร  

 

   
 

 
 

*บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิง กรณีกระเชา้ปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศ โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้และสวงนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี* 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั แบบ Box Set  
หลงัอาหาร น าทุกท่านชอ้ปป้ิงหา้งดงั City gate Outlet Mall หน่ึงในแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฮ่องกงท่ีใครมาแลว้
ตอ้งแวะชอ้ปป้ิงกระจายให้ได ้เพราะซิต้ีเกตส์แห่งน้ีเต็มไปดว้ยร้านคา้แบรนด์เนมชั้นน ากว่า 80 ร้าน เช่น Esprit 
outlet, Guess outlet, Coach Factory, Crocs Outlet ฯลฯ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
 น าท่านชม Symphony of Light การแสดงแสง สี เสียง ซ่ึงทาง Hong Kong Tourism Board จดัขึ้นเพื่อเป็นการ

โปรโมทการท่องเท่ียวของฮ่องกง โดยร่วมกบัอาคารสูงทั้งสองฝ่ังของอ่าววิคตอเรีย 44 อาคารท่ีมีรูปทรงแตกต่าง
กนัตามหลกัฮวงจุย้ประดบัไฟดา้นบน จากนั้นจะมีการยิงแสงเลเซอร์และแสงไฟต่างๆ ประกอบเสียงเพลงและ
ค าบรรยายเป็นภาษาองักฤษ จีนกลาง ฯลฯ สลบัวนักนัไป  จากนั้นน าท่านกลบัโรงแรมท่ีพกั  
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วันท่ีส่ี           วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้ำเซียน – ร้ำนกงัหันจิวเวลร่ี - อสิระช้อปป้ิง - กรุงเทพฯ                                   (DS/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
            ** ได้รับข้อความผลตรวจเป็นลบ และ จะได้รหัสเพื่อเปลี่ยนเป็นรหัสสนี ้าเงนิในตอนเช้า 

08.00               รับประทานเชา้ แบบต่ิมซ า ณ ร้านอาหาร 

   09.00              น าท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันน ำโชค  ถา้มาวดัน้ีตอ้งอธิฐานขอในดา้น โชคลาภ ทรัพยสิ์นเงินทอง 
ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเร่ือง มีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆมา
ให้ และวดัน้ียงัเป็นจุดหมายของนกัธุรกิจท่ีอยากสมหวงัในเร่ืองงาน ท าธุรกิจราบร่ืนเน่ืองจาก *แชกง*ขึ้นช่ือ
วา่เป็นเซียนผูผ้ดุงความยติุธรรม ซ่ือสัตยแ์ละรบชนะเสมอ สาเหตุท่ีวดัน้ีช่ือวา่วดั *กงัหนั*เพราะเป็นสัญลกัษณ์
ในการปัดเป่าเร่ืองร้ายให้ออกจากผูท่ี้มาไหวน้ั่นเอง  และในวดักงัหันยงัมีอีก 2 จุดท่ีหลายๆท่านอาจจะยงัไม่
ทราบคือ จุดไหวไ้ทส่้วยเอ๊ีย หรือเทพเจา้คุม้ครองดวงชะตาอยูด่า้นซา้ยมือองเทพเจา้แชกง และเทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ีย
หรือเทพเจา้โชคลาภทั้ง 5 องคอ์ยู่ดา้นขวาของเทพเจา้แชกง ในจุดน้ีมีกอ้นเงินทองแบบจีนให้เราน ากลบัไปตั้ง
บูชาไวท่ี้บา้นไดด้ว้ย 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ วัดหวังต้ำเซียน (Wong Tai Sin Temple) เป็นวดัท่ีผูค้นนิยมเดินทางมาขอพรเร่ืองความรัก (คนโสด 

ก็ขอให้เจอเน้ือคู่ ส่วนคนมีคู่ก็ขอให้รักยืนยาว) เน่ืองจากมีเทพเจา้หยกโหลว หรือท่ีรู้จกักนัในนามเทพเจา้แห่ง

จนัทรา หรือผูเ้ฒ่าแห่งดวงจนัทร์ (The Old Man from The Moon) เช่ือกนัว่าส่ิงท่ีผูเ้ฒ่าถือในมือเป็นสมุดเน้ือคู่ 

ตามต านานเล่าว่าผูเ้ฒ่ามีหน้าท่ีจดรายช่ือคู่รัก ซ่ึงภาพท่ีเรามองเห็นเม่ือเดินเขา้ไปยงัจุดๆ นั้น คือ เทพเจา้หยก

โหลว อยูต่รงกลางระหวา่งเจา้สาว (ดา้นซา้ย) และเจา้บ่าว (ดา้นขวา) โดยมีดา้ยแดงเป็นตวัเช่ือม 
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จากนั้นน าท่านสู่ ร้ำนฮ่องกงจิวเวลร่ี ร้านจิวเวลลี่กงัหนัของแทต้น้ต ารับร้านHKJ เขา้ชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี เพื่อเลือกซ้ือ

ของฝากไปใหค้นท่ีท่านรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของประดบัของท่านเองซ่ึงมีลกัษณะสวยงาม โดดเด่น ซ่ึงมีกงัหนัลมท่ีมี

ช่ือเสียงเป็นท่ีนิยม และเป็นมงคลแก่ผูส้วมใส่ 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัเมนูเป็ดยา่ง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย         ใหท้่านไดอิ้สระตามอธัยาศยั 

        สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

สำยกำรบิน: Emirates Airline EK 

21.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดย สายการบิน Emirates Airline เท่ียวบินท่ี EK385 (21.00-23.15) (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

23.15 น. สายการบิน Emirates Airline น าท่านถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ ประเทศไทย....พร้อมความประทบัใจ 

 

.................................................................................................. 
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เอกสำรท่ีต้องเตรียมก่อนเดินทำง และ เดินทำงเข้ำประเทศไทย 

• พำสปอร์ตตัวจริง **อำยุกำรใช้งำนต้องเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน 

• ผู้ท่ีจะเดินทำงเข้ำประเทศไทย ต้องได้รับวัคซีน Covid 19 ครบ 2 เข็ม และมีเอกสำรข้อมลูรับรองกำรได้รับวัคซีนป้องกนัโควิด 19 ครบ  

2 เข็ม ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข (จำกแอปหมอพร้อม) (โดยผู้เดินทำงจะต้องเป็นผู้เตรียมเอกสำร) 

 

เง่ือนไขและขั้นตอนส ำหรับกำรเดินทำงเข้ำฮ่องกง 

• เตรียมพำสปอร์ตตัวจริง **อำยุกำรใช้งำนต้องเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน 

• กรอกข้อมลูในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของรัฐบำลฮ่องกงที่ https://www.chp.gov.hk/hdf   เพ่ือรับ QR Code  

สีเหลืองและแสดงต่อเจ้ำหน้ำท่ีที่ท่ำอำกำศยำนฮ่องกง โดย QR Code จะมีอำยุ 72 ช่ัวโมง  (บริษัทเป็นคนเตรียมให้) 

• หลักฐำนกำรฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ท่ีได้รับกำรรับรองโดยรัฐบำลฮ่องกง (ผู้เดินทำงจะต้องเป็นผู้เตรียมเอกสำร) 

• จะต้องตรวจ ATK และถ่ำยรูปคู่พำสปอร์ตก่อนเดินทำงมำสนำมบิน (ผู้เดินทำงจะต้องท ำด้วยตัวท่ำนเอง) 

• แสดงหลักฐำนกำรส ำรองห้องพกัในฮ่องกง เป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 คืน (บริษัทเป็นคนเตรียมให้) 

• เม่ือถึงเดินทำงถึงฮ่องกง ต้องเข้ำรับตรวจคัดกรอง RT- PCR หลังตรวจเสร็จแล้วผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองตำมปกติ 

• เข้ำรับตรวจคัดกรอง RT- PCR ในวันที่ 3 ของกำรท่องเท่ียว บริษทัพำไปยังศูนย์ตรวจ 
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    อตัรำนีร้วม  

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุ ช้ันประหยัดไป-กลับ และค่าภาษี
สนามบินทุกแห่งท่ีมีส าหรับเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเป็นไปตามเง่ือนไขของตัว๋ตามท่ี
สายการบินระบุ 

• ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุ  กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณตอ้งการ 
TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุทางบริษทัขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผูเ้ขา้พกั
ทั้งน้ีการจดัหอ้งจะเป็นดุลยพินิจและสถานะหอ้งของทางโรงแรมเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผู ้
ประสานงานและท าการรีเควสตามท่ีลูกคา้ไดแ้จง้มา กรณีเดินทาง 3ท่านหากตอ้งการพกัท่านเดียวมี
แต่พกัเด่ียวเพิ่มหรือพกั 1 หอ้งเตียงจะเป็นแบบเตียงเสริมท่ีทางโรงแรมจดัให้ 

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
• ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 
• ค่ำน ้ำหนักสัมภำระช้ันประหยัดตำมที่สำยกำรบินก ำหนด 
• รำคำนีค้ิดจำกกำรเดินทำงขั้นต ่ำ 4 ท่ำน หำกต้องกำรเดินทำง 2-3 ท่ำน กรุณำเช็ครำคำกับเจ้ำหน้ำท่ี

อกีคร้ัง 
 

อตัรำนีไ้ม่รวม 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในห้อง 
รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม 

                นอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
• ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 
• ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
• ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  
• ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (คิดค านวณจากค่าบริการ กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

7% (ค านวณจากค่าบริการ) 
• ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น / คนขับรถ คนละ 50 HKD/ทริป  ยกเว้นเด็กทำรก 
• ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 

 
เง่ือนไขกำรให้บริกำรและกำรยกเลกิ ส ำหรับแพคเกจทัวร์ 

• กรุณาช าระค่าบริการเตม็จ านวนเน่ืองจากแพคเกจทวัร์ทางบริษทัตอ้งท าการออกตัว๋เคร่ืองบินและท า
การันตีห้อง 
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เง่ือนไขกำรยกเลกิ  

• ยกเลิกก่อนเดินทางกรณีตัว๋ไดมี้การออกตัว๋ไปแลว้เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมา

เดินทางแทนได ้และตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้ าการออกแลว้และตอ้งท า
การแกไ้ขช่ือหรือเง่ือนไขเป็นไปตามชนิดของตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋เรือหรือเง่ือนไขของทางโรงแรม
เป็นตน้ 

• เม่ือท่านออกเดินทางแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้
ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายใุชง้าน ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง
เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6เดือน บริษทัไม่
รับผิดชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 

• เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 

• ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า 
• ท่านจะตอ้งเดินทางตามโปรแกรมท่ีทางบริษทัฯ ก าหนดเท่านั้น  
• การลงร้านฮ่องกงจิวเวลล่ีหากลูกคา้ไม่ตอ้งการเขา้ไปชมสินคา้ในร้าน ขอสงวนสิทธ์ในการเก็บ

ค่าบริการเพิ่มท่านละ 2,500บาท เน่ืองจากทางร้านเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยค่ารถใหก้บัทางทวัร์
เพื่อท่ีตอ้งการให้น าลูกคา้ไปเลือกซ้ือหรือชมสินคา้ ส าหรับการซ้ือสินคา้ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อยา่ง
ใด  

หมำยเหต ุ
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของ

เงินตราต่างประเทศและจากการปรับขึ้นค่าน ้ามนัของสายการบิน 
• รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีจะยึดถือผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
• บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผดิชอบต่อปัญหา นดัหยดุงาน 

การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  เพื่อใหท้่านเกิด
ประโยชน์และความสุขในการท่องเท่ียว การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แตท่างบริษทัจะ
แกไ้ขให้ดีท่ีสุด 

• หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหายซ่ึงจะมีผลในการเดินทางของคณะทวัร์ หรือคณะท่ีสูญหายให้
ถือเป็นความรับผดิชอบส่วนบคุคล 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนัเน่ือง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทางการเมือง 


