
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - นัง่รถรางพีคแทรมขึน้สูจ่ดุชมววิเดอะพีค - Peak Tower 
Sky Terrace - หาดรีพลสัเบย์ - เจ้าแมก่วนอมิ - เลดีย์้มาร์เก็ต 

   

HIGGERT HOTEL / 

RENSHANHENT HOTEL หรือ
เทยีบเท่า 

2 ฮ่องกง - วดัแชกงหมวิ - หวงัต้าเซียน - จิมซาจุ่ย - Symphony of Lights    

HIGGERT HOTEL / 

RENSHANHENT HOTEL หรือ
เทยีบเท่า 

3 อิสระตามอธัยาศยั - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ    - 

 ก าหนดเดนิทาง : กรกฎาคม – ตุลาคม  2562    
 

 

WONDERFUL HONG KONG 
ฮ่องกง  Special Shop  ไหว้พระ ชอปป้ิง 

3 วนั  2 คนื 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

13,900.- 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - น่ังรถรางพีคแทรมขึน้สู่จุดชมวิวเดอะพีค - Peak Tower Sky Terrace - หาดรีพลัสเบย์ - 
เจ้าแม่กวนอมิ - เลดีย์้มาร์เกต็ 

04.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ Mสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

06.40 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX616 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
10.25 น  ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย 

น าท่านนัง่รถโคช้ปรับอากาศขา้มสะพานชิงหม่าสู่ฝ่ังเกาลูน ฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกบัมณฑลกว่างตง (กวางตุง้) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกห่างไปราว 61 
กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็นเพียงหมู่บา้นประมงเลก็ๆ แห่งหน่ึง ในเขตอ าเภอซินอนั เมืองเซินเจ้ิน หลงัจากจีนพ่าย
แพใ้นสงครามฝ่ิน เกาะฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 1860 ตามล าดบั ต่อมา
ภายหลงัในปี 1898 องักฤษได้ท าสัญญาเช่าซ้ือพ้ืนท่ีทางตอนใตข้องล าน ้ าเซินเจ้ิน ซ่ึงปัจจุบันเรียกว่า “เขต
ดินแดนใหม่” รวมทั้งเกาะรอบขา้ง ซ่ึงมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กว่าเม่ือคร้ังองักฤษเขา้ยึดครองในสมยัสงคราม
ฝ่ินเกือบสิบเท่า 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสัมผสัประสบการณ์ท่ีไม่ควรพลาดในการมาเท่ียวฮ่องกง น่ังรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
รถรางจะเคล่ือนผ่านวิวทิวทศัน์ในมุมสวยงามและหาชมท่ีไหนไม่ไดแ้ลว้ ไม่ว่าจะเป็นวิวของตึกสูงระฟ้าของ
เกาะฮ่องกง หรือทศันียภาพอนัแปลกตาของอ่าววิคตอเรียและเกาลนูพีคแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่ท่ีสุดของฮ่องกง 
เปิดให้บริการมาตั้ งแต่ปี ค.ศ.1888 ถือว่าเป็นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็นรถรางท่ีใช้พลังงานไอน ้ าในการ
ขบัเคล่ือนแต่ในปี ค.ศ.1926 กไ็ดถ้กูเปล่ียนมาเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้า และเปล่ียนเป็นการควบคุมดว้ยระบบไมโคร
โพรเซสเซอร์ ซ่ึงเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ.1989 (มีประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภยัสูง)เม่ือคุณไต่ระดบัข้ึนไปยงัเดอะพีคตามรางกระเชา้ไฟฟ้าถึงอาคารดา้นบนแลว้นั้น ท่านยงัสามารถ
ข้ึนไปชมบนดาดฟ้าท่ีเรียกวา่ Peak Tower Sky Terrace (ไม่รวมค่าเขา้ชม) อาคารน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของยอด
เขาวิคตอเรียพีคมีลกัษณะคลา้ยทัง่ ดา้นในนั้นมีร้านคา้หลายร้าน อิสระให้ท่านไดช่ื้นชมกบับรรยากาศ และ
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลาน าท่านนั่งรถโค้ชกลับลงมาด้านล่าง เท่ียวชมหาดทราย
รีพลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทร์เส้ียวแห่งน้ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท า
ภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปป้ันของ เจ้าแม่กวนอิม และเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงท าหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมง
โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด นมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชค
ลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนัว่าขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ปี น าท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิง
ยอดนิยมเลด้ีส์มาร์เก็ต ประกอบดว้ยร้านรวงขนาดเล็กกว่า 100 ร้านทอดยาว 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนถนนตุงชอ

05.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ Mสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค

เจ้าหน้าที่บริษทัฯ ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

08.15 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX700 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

12.10 น ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย 



 

 

ยช่ือของตลาดแห่งน้ีมีท่ีมาจากการเป็นแหล่งขายสินคา้ประเภทเส้ือผา้และเคร่ืองประดบัราคาถกูส าหรับสตรีทุก
วยัเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ และของท่ีระลึกในราคายอ่มเยาใหโ้อกาสคุณไดฝึ้กฝนทกัษะการต่อราคาอย่าง
เพลิดเพลิน แต่ในปัจจุบนัมีสินคา้อีกหลากหลาย เช่น นาฬิกา เคร่ืองส าอาง กระเป๋า เคร่ืองตกแต่งบา้น ซีดีและ
ของกระจุกกระจิกใหเ้ลือกซ้ือ และเพลิดเพลินกบัการชมตลาดไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งตั้งใจไปซ้ือสินคา้ใดๆ สกัช้ิน 
***อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย*** สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั 
พกัที่ SAV HOTEL / PENTA HOTEL / SILKA HOTEL หรือเทียบเท่า  
ห้องพกัขนาดเล็กประมาณ 10-12 ตรม. ไม่มีเตียงเสริม 

วนัที่สอง ฮ่องกง - วดัแชกงหมวิ - หวงัต้าเซียน - จมิซาจุ่ย - Symphony of Lights 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร – เมนูติม่ซ า 
น าท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิว หรือวดักงัหนัน าโชค ตั้งอยู่ท่ีต  าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวดั
เก่าแก่ของฮ่องกง สร้างข้ึนเม่ือ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศชิ์ง ข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิใน
ดา้นของโชคลาภทรัพยสิ์นเงินทอง โดยมีรูปป้ันเจา้พ่อแช ้ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ประจ าวดัต านาน
เล่าวา่ในช่วงปลายของราชวงศชิ์ง แผน่ดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแขง็เมืองข้ึนทัว่ประเทศ และเหตุการณ์น้ี
ไดก่้อเกิดบุรุษชาตินกัรบท่ีช่ือว่าขุนพล แช ้ก๊ง ท่ีไดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึนแทบทุกสารทิศ 
และท่านเองกไ็ดช่ื้อวา่เป็นนกัรบท่ีไดช่ื้อวา่ไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดรั้บชยั
ชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช่ื้อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกนัดาบไร้พ่ายของท่าน คนจีนถือวา่มีความเป็น
มงคลในดา้นของศาสตร์ฮวงจุย้ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับ
จ าลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกส านกังานใหญ่ของธนาคารท่ีมีช่ือว่าตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์
ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียวและวดัแช้ ก๊ง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหันน าโชคท่ีมีช่ือเสียงของวงการการท่องเท่ียว
ฮ่องกง ท่ีไม่ว่าทวัร์ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี เพ่ือเสริมสร้างบารมี และศิริ
มงคลให้กบัชีวิตดว้ยกนัทั้งส้ิน น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี  ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บ
รางวลัอนัดบัเยี่ยม แวะชมสินคา้โอท๊อปของจีน ร้านหยก ซ่ึงชาวจีนถือเป็นเคร่ืองราง และเคร่ืองประดบัติดตวั 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ท่ีไม่มีวนั
เส่ือมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตไดจ้ากมวลชนจ านวนมากท่ีมาสักการะ หรือ
แมก้ระทัง่ควนัธูปคละคลุง้ไปทัว่บริเวณท่านเทพเจา้หวงัตา้เซียนเดิมท่านช่ือ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษยเ์ดินดิน
ธรรมดาคนหน่ึง ท่ีมีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตญัญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เลก็ ท างาน
ดูแลเล้ียงแพะ อยูม่าวนัหน่ึงท่านไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศึกษาร ่ าเรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านห



 

 

ว่องช้อเผ่งกอ้ตดัสินใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษาร ่ าเรียนวิชา ท่านขยนัหมัน่เพียรเรียนจนบรรลุ จนท่าน
สามารถเสกกอ้นหินใหก้ลายเป็นแพะได ้เม่ือท่านไดร้ ่ าเรียนวิชาจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้าอาจารยข์องท่านกลบัมา 
ใชว้ิชาความรู้ดา้นสมุนไพร เพ่ือบ าเพญ็ประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนท่ีเจบ็ไข ้ตลอดจนผูท่ี้เดือดร้อนไป
ทัว่ทุกสารทิศ เม่ือเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวงัตา้เซียนไดใ้ชวิ้ชาการแพทย ์จดัยาสมุนไพรใหแ้ก่
ชาวบา้นเพ่ือต่อสู้กบัโรคร้าย ตลอดอายุขยัทองท่าน ไดมี้ลูกศิษยม์ากมายท่ีเคารพท่านและร ่ าเรียนวิชาจากท่าน 
จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซิน และไดต้ั้งศาลเอาไวเ้พ่ือกราบสักการะ น าทุกท่านสู่ 
จมิซาจุ่ย พรอมเมอนาด (TsimShaTsui Promenade) ย่านการคา้ท่ีส าคญัของฮ่องกง ประกอบไปดว้ยตึกรามสูง
ชนั ให้ทุกท่านไดเ้ดินเล่นรับลมเยน็ๆ ริมอ่าววิคตอเรีย ถ่ายรูป ชมแสงสีของวฒันธรรมและความเจริญรุ่งเรือง
เพราะอ่าววิคตอเรียเป็นจุดเร่ิมตน้ของฮ่องกง น ้ าลึกท่ีคัน่ระหว่างเกาะฮ่องกงกบัแหลมเกาลูนคือแหล่งจบัปลา
ของหมู่บา้นชาวประมง ซ่ึงไดเ้ติบโตกลายเป็นศูนยก์ลางการคา้ระหว่างประเทศในเวลาต่อมา ปัจจุบนัอ่าวน้ี
ยงัคงเป็นศูนยก์ลางการด าเนินชีวิตของเมือง และยงัเป็นหน่ึงในภูมิทศันเ์มืองท่ีงดงามเป็นเลิศท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก น าทุกท่านชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง
Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตา
ซ่ึงเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆ ท่ีตั้งอยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรีย
โดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ 
แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 
***อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย*** สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั 
พกัที่ SAV HOTEL / PENTA HOTEL / SILKA HOTEL หรือเทียบเท่า  

ห้องพกัขนาดเล็กประมาณ 10-12 ตรม. ไม่มีเตียงเสริม 

วนัที่สาม อสิระตามอธัยาศัย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

***ไม่มบีริการรถ และไม่รวมอาหารทุกมือ้***   
อสิระเตม็วนั เอาใจคนรักการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมนักช้อปตวัจริงห้ามพลาด 
ทัวร์เลอืกซ้ือเพิม่ : ไหว้พระใหญ่เกาะลนัเตา รวมรถรับส่ง 2,000 บาท (10 ท่านขึ้นไปกรณีที่มีจองไม่ถงึ ทาง
บริษทัฯ ขอเปลี่ยนรถรับส่งเป็นรถไฟฟ้า หรือรถแท็กซ่ีขึ้นอยู่กบัจ านวน) 
ทัวร์เลอืกซ้ือเพิม่ : ฮ่องกงดสินีย์แลนด์รวมรถรับส่ง 3,000.- บาท (10 ท่านขึ้นไปกรณีที่มีจองไม่ถงึ ทางบริษทัฯ 
ขอเปลี่ยนรถรับส่งเป็นรถไฟฟ้า หรือรถแท็กซ่ีขึ้นอยู่กบัจ านวน) 
โปรแกรมแนะน า (สอบถามการเดนิทางได้จากไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์) 



 

 

- ย่านจมิซาจุ่ย ถนนนาธานซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือก
ซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็อ่ิมจุใจ ไม่วา่คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชั้น
เลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการศูนยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมหอ้งเส้ือท่ีจ าหน่ายสินคา้แบ
รนดเ์นมของดีไซเนอร์นานาชาติช่ือดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อีกทั้งยงัเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารชั้นเลิศ 
บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกบัร้านอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ีโอเช่ียนเทอร์มินลั แหล่งรวม
สินคา้ Brand Name ชั้นน าท่ีมีใหเ้ลือกชม และชอ้ปมากกวา่ 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, 
GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s Us 
- ย่านหว่านไช WAN CHAI เป็นถนนคนเดินของชาวฮ่องกง ขายสินคา้มากมายหลายอยา่ง ซ่ึงชาว

ฮ่องกงนิยมมาเลือกซ้ือ จ่ายจ่ายใชส้อยสินคา้ท่ียา่นน้ี จะมีทั้งร้านคา้ท่ีอยูใ่นตวัตึก  และจะมีแผงลอยออกมา
วางขายกนับนถนนเลยสินคา้ก็จะมีคลา้ยๆ กบัตลาดกลางคืนฝ่ังเกาลนู มีตั้งแต่เคร่ืองประดบัเลก็ๆ นอ้ยๆ เส้ือผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ ของเล่นส าหรับเดก็ๆ ของใชใ้นชีวิตประจ าวนั  และของตกแต่งบา้น แมก้ระทัง่สินคา้พ้ืนเมือง
ฮ่องกงกส็ามารถหาซ้ือไดใ้นถนนเสน้น้ี 
- ย่านมงก๊ก ข้ึนช่ือวา่เป็นยา่นท่ีมีตลาดบรรยากาศจอแจท่ีน่าแวะไปจบัจ่าย ตลาดเลด้ีส์มาร์เกต็บนถนน

ตุงฉ่อยในเขตมงก๊กนบัเป็นตลาดกลางวนัท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในเขตเกาลูน ตลาดแห่งน้ีเหมาะส าหรับนกัชอ้ป
ท่ีตอ้งการจะหาเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัและของกระจุกกระจิกส าหรับตกแต่งบา้นราคาถกู นอกจากน้ีร้านคา้และ
แผงลอยหลายแห่งยงัจ าหน่ายสินคา้ส าหรับผูช้ายและเดก็อีกดว้ย ตลาดปลาทองในเขตมงก๊กเป็นแหล่งหาซ้ือ
ของประดบัตูป้ลา ซ่ึงเช่ือกนัวา่สามารถน าโชคดีมาใหเ้จา้ของหากตั้งถูกต าแหน่งในบา้นตามหลกัฮวงจุย้ ใกล้ๆ  
กนัเป็นแหล่งชุมนุมของคนเล้ียงนกในฮ่องกง และแหล่งชอ้ปท่ีไม่ควรพลาด 
- ย่านคอสเวย์เบย์CAUSEWAY BAY ถือเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงหรูของฮ่องกงท่ีมีร้านคา้ชั้นน าทัว่โลกและมี

สินคา้แบรนดเ์นมดงัๆ จากทัว่โลกไม่วา่จะเป็นสินคา้จากญ่ีปุ่น สินคา้แฟชัน่ ศูนยอ์าหาร ซุปเปอร์มาเกต็ และยงั
มีสินคา้เกือบทุกชนิดใหน้กัชอ้ปไดเ้ลือกซ้ือกนัไม่วา่จะเป็นกระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ เพราะยา่นน้ีมีหา้งใหญ่ๆ 
มากมายเช่น Sogo, Lee Gardens, Times Square  
- ย่านเซ็นทรัล CENTRAL เป็นอีกยา่นของเกาะฮ่องกงท่ีมีแหล่งชอ้ปป้ิงหา้งร้านสินคา้แบรนดเ์นม

มากมายใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ลือกชอ้ปกนัและท่ียา่นเซ็นทรัลน้ีหา้งท่ีน่ีสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งสะดวกเพราะมี
สะพานลอยเช่ือมถึงกนัท าใหเ้ดินชอปป้ิงแต่ละหา้งไดอ้ยา่งสะดวก  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย*** 
 
 

 
 
 
 
21.30 น.   ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX617 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
23.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 



 

 

22.25 น.   ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX709 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
00.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
*********************************** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ไฟล์บิน 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
มเีตยีงและไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 

5-7 ก.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX617 2135-2330 
13,900 13,900 3,500 

12-14 ก.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
13,900 13,900 3,500 

19-21 ก.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX617 2135-2330 
13,900 13,900 3,500 

26-28 ก.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
15,900 15,900 4,500 

2-4 ส.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
13,900 13,900 3,500 

9-11 ส.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX617 2135-2330 
15,900 15,900 4,500 

10-12 ส.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
16,900 16,900 4,500 

16-18 ส.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
13,900 13,900 3,500 

30 ส.ค.-1 ก.ย.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
13,900 13,900 3,500 

6-8 ก.ย.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
13,900 13,900 3,500 



 

 

13-15 ก.ย.62 
CX700 0815-1210 

CX617 2135-2330 
13,900 13,900 3,500 

20-22 ก.ย.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
13,900 13,900 3,500 

27-29 ก.ย.62 
CX700 0815-1210 

CX617 2135-2330 
13,900 13,900 3,500 

4-6 ต.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
15,900 15,900 4,500 

11-13 ต.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
19,900 19,900 4,500 

12-14 ต.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
21,999 21,999 5,500 

18-20 ต.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX617 2135-2330 
19,900 19,900 4,500 

25-27 ต.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
15,900 15,900 4,500 

 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้** 

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และภาษีน ้ามนั กรุงเทพฯ- ฮ่องกง - กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านท่ี 3 เป็นเตียงเสริม) 
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว ้ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกนิ 30 กก. 



 

 

 ค่าวซ่ีาเข้าเมอืงจีนเป็นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีที่มวีซ่ีาจนีอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)   
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของกรรมธรรม)์  
 มคัคุเทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง 
 
 

อตัรานีไ้ม่รวม
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน*** 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางที่น า้หนักเกนิ 30 กก. 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  และกรุณาแจง้ล่วงหนา้ตั้งแต่ท าการจองกรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี
 ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอีก 
 ค่าวซ่ีาจนีแบบเดี่ยวกรณีด่านตม. แจ้งปิด

 
 

เงือ่นไขพเิศษส าหรับการจองทัวร์ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัร์ 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือตัว๋รถโดยสาร 

และจองหอ้งพกั เพ่ือประโยชนข์องลกูคา้ 
 

***ลูกค้าท่านในมีวซ่ีาจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วซ่ีาในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน บริษัทฯ ทวัร์
ไม่สามารถยืน่เป็นวซ่ีากรุ๊ปให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวซ่ีาจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต 

กรณีทีม่ีค่าใช้จ่ายเกดิขึน้ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบเองทั้งหมด*** 
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทางอฟัเดตเพิม่เตมิตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2561 
- ส าเนาหนงัสือเดินทาง (สแกนสี หรือถ่ายรูปสี แบบหนา้ตรงเตม็หนา้เท่านั้น ตามตวัอยา่ง) 
- และหนงัสือเดินทางตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
- ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
- ท่ีอยูปั่จจุบนั (นามสกุลเดียวกนั ใชท่ี้อยูเ่ดียวกนัได)้  
- เบอร์โทรศพัท ์

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

2. เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึน ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัข้ึนในอนาคต ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง เพราะทางบริษทัยงัไม่ไดร้วมภาษีน ้ามนัใหม่ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง
ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 

5. การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย  

6. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

7. การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว  คือร้าน
หยก ร้านบวัหิมะ ร้านผา้ไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพ่ิม ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใชจ่้ายบางส่วน

ท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วนั  เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 


