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!!ทวัร ์ฮ่องกง...สุดคุม้ ลดทั้งเกาะ 70-80%!!  

!!Hongkong Summer Sale!! 

ข้ึนกระเชา้นองปิง – ไหวพ้ระใหญ่ลนัเตา – ชอ้ปป้ิง 3 วนั 2 คืน 

เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC โหลดกระเป๋าได ้30 กิโลกรมั 

เดินทางวนัที่ 21-23 กรกฎาคม 2561  
 
 
 
 
 

 นัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า  สกัการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลนัเตา 

 ขอพร เจา้แม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพลัสเ์บย ์พรอ้มชมวิวเกาะฮ่องกง แบบพานาโรม่าทีส่วยทีสุ่ด 

 วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม พดัพาเอาสิง่ไม่ดี ออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากรา้ยกลายเป็นด ี

 ชมโชวแ์สง สี เสียง  SYMPHONY OF LIGHTS  ** พกัโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ** 

 ชอ้ปป้ิงจุใจ = => ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ยCITYGATE OUTLET 

 อิม่อร่อยกบัเมนูพิเศษ !!  ต่ิมซ ารสชาติตน้ต ารบั  

พิเศษอาหารทะเลสดๆ หลีห่ยุ่นมุ่น ใหท่้านไดเ้ต็มอิม่กบัเมนู กุง้มงักรอบซีส, เป๋าฮ้ือนึง่ซีอ้ิว, กั้งทอด

กระเทียม, ปูผดัพริกไทยด า, กุง้ลวก, หอยเชลลน์ึง่กระเทียมและวุน้เสน้, ปลาสดนึง่ซีอ้ิว  

 
 

วนัเสารที์ ่21 ก.ค.61      กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเชา้ลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลนัเตา  

        CITY GATE OUTLET  –SYMPHONY OF LIGHTS           (–/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                                                                 

05.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M  ชั้น 4 ทางเขา้ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก
ระหวา่งประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ ( CX ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยอาํนวยความสะดวก
แก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 

http://www.hongkongsmiletrip.com/
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** เคร่ืองล าใหญ่มีอาหารเช้าบริการพร้อมเคร่ืองดื่ม มีจอส่วนตัวทุกทีน่ั่ง **  
08.15 น      นาํท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี  CX 700 
12.10 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok  (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา โดยเกิดจากการ

ถมทะเลออกไป มีพื้นท่ีโดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลก
ติดต่อกนัถึง 8 ปีซอ้น ตั้งแต่ปี 2001 – 2008. ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนติดกบั
มณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัผา่นพิธีตรวจ
คนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ ใหท้่านออก Exit B จากนั้นเดินทางสู่ เกาะลนัเตา    ซ่ึงถือไดว้า่เป็นแหล่งท่องเท่ียว
อนัมีเอกลกัษณ์ระดบัโลกของฮ่องกง นาํท่านสัมผสักบัประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจจาก กระเช้าลอยฟ้านองปิง 
(NGONG PING SKYRAIL 360) เส้นทางการท่องเท่ียวบนรถกระเชา้เคเบิล ท่ีสามารถชมทศันียภาพอนังดงาม
ไดแ้บบพาโนรามา ในมุมกวา้งถึง 360 องศา  เช่ือมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บา้นนองปิงบนเกาะลนัเตา 
ระยะทางกวา่ 5.7 ก.ม.  จากกระเชา้ ท่านจะไดช้มทศันียภาพอนังดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทศัน์
เหนือทอ้งทะเลของทะเลจีนใต ้ ทิวทศัน์ของเนินเขาอนัเขียวขจี ลาํธาร นํ้าตก และป่าอนัเขียวชอุ่มของอุทยาน
ลนัเตาเหนือ  

เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที ่1) 
 
 
 
 
 

หลงัอาหารนาํท่านไป สัสักการะ  พระใหญ่เกาะลนัเตา หรือ พระพุทธรูปเทยีนถาน ( TIAN TAN BUDDHA 
STATUE) ท่ีตั้งตระหง่านอยูบ่ริเวณริมหนา้ผา เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก องคพ์ระ
ทาํข้ึนจากการเช่ือมแผน่ทองสัมฤทธ์ิกวา่ 200 แผน่ เขา้ดว้ยกนั นํ้าหนกัรวม 250 ตนั และสูง 34 เมตร หนัพระ
พกัตร์ไปทางดา้นทะเลจีนไต ้และมองอยา่งสงบลงมายงัหุบเขาและโขดหินเบ้ืองล่างซ่ึง และเชิญท่านอิสระตาม
อธัยาศยั ล้ิมลองความอร่อยของ อาหารจีนตน้ตาํรั บเมนู อาหารตะวนัตกชั้นเลิศ หรือจะนัง่จิบกาแฟเอก็ซ์เพรสโซ่
อนัหอมกรุ่น จากร้านอาหารและร้านคา้คาเฟ่ในหมู่บา้ นนองปิง   หรือบางท่านอาจจะเลือกซ้ือของขวญัของท่ี
ระลึกจากหมู่บา้นนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเคร่ืองประดบัคริสตลั เพื่อเตือนความทรงจาํแห่งการมาเยอืน  
จากนั้นนาํท่านนัง่กระเชา้กลบัมายงัสถานีตุงชุง เพื่อมาชอ้ปป้ิงท่ี FACTORY OUTLET หรือ OUTLET MALL ท่ี
ช่ือวา่ CITY GATE OUTLET มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมายอาทิเช่น Nike, Adidas, Polo Ralph Lauren, Burberry, 
Samsonite นาฬิกาแบรนด ์ต่างๆ อาทิเช่น อามาน่ี, ดีเซล และสินคา้อ่ืนๆอีกเพียบ... 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   บริการท่านด้วยอาหารทะเลสดๆ หลีห่ยุ่นมุ่น ให้ท่านได้เต็มอิม่กบัเมนู กุ้ง
 มังกรอบซีส , เป๋าฮือ้น่ึงซีอิว้ , กั้งทอดกระเทยีม , ปูผดัพริกไทยด า , กุ้งลวก, หอยเชลล์น่ึงกระเทยีมและวุ้นเส้น , 
ปลาสดน่ึงซีอิว้ เป็นต้น (มือ้ที2่) 
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จากนั้นนาํท่านชม SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเร่ิมตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มตรง ด่ืมดํ่ากบัการแสดงแสง สี 
เสียง และการยงิเลเซอร์ประกอบดนตรีอนัตระกานตา ยามคํ่าคืน โดยแบ่ง THEME การแสดง ออกเป็น 5 แบบ 
เร่ิมการแสดงดว้ย AWAKENING,  ENERGY,  HERITAGE, PATNERSHIP และจบลงดว้ย THE FINAL  (หาก
มาทนัชมโชว)์ 

ทีพ่กั  HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN HOTEL// 
HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัอาทิตยที์ ่22 ก.ค.61        อิสระ !! ชอ้ปป้ิง หรือซ้ือ OPTION TOUR       (ติม่ซ า่/–/-)                                                                                                                                                                 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซ า (มือ้ที ่3) 
หลงัอาหารอิสระกบัการชอ้ปป้ิงตาม อธัยาศยั ไม่วา่จะเป็น ย่านมงก๊ก , ย่านถนนนาธาน , ย่านคอสเวเบย์  หรือจะ
โซนตามถนน CANTON ระยะทางกวา่คร่ึงกิโลเมตร แหล่งรวมสินคา้ แบรนดเ์นม ชั้นนาํมากมาย 
หา้งสรรพสินคา้ OCEAN TERMINAL  และ HARBOUR CITY ท่ีมีร้านคา้กวา่ 700 ร้าน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ
กนัแบบเตม็ๆ อาทิเช่น  H&M ร้านยอดนิยม เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ,  ESPRIT แบรนดด์งัราคาถูก ,  
ONITSUKA TIGER ร้องเทา้สัญชาติญ่ีปุ่นท่ีใครๆก็ใส่กนั , ZARA เส้ือผา้ท่ีลดกระหนํ่าตลอดทั้งปี , UNIQLO 
แบรนดด์งัจากญ่ีปุ่นท่ีราคาไม่แพง , รวมถึงร้านของเล่นท่ีใหญ่ท่ีสุดอยา่ง TOY’ US ท่ีมีของเล่นหลากหลาย ให้
นอ้งๆไดเ้ลือกสัน ไม่วา่จะเป็น PLAY STATION หรือ เคร่ืองเล่น PSP หรือ แมแ้ต่ TRANSFORMER รุ่นใหม่
แกะกล่อง รวมถึงสารพดั LEGO ในรูปแบบต่างๆ สาํหรับเด็กผูช้าย และของเล่นสาํหรับเด็กผูห้ญิงท่ีจดัโซนสี
ชมพไูวอ้ยา่งน่ารัก รวมถึง ANGRY BIRDS ขนาดจมัโบท่ี้เป็นสินคา้ขายดีมาก  

     OPTION  TOUR !! 
ผู้ใหญ่ท่านละ  3,000  บาท 

  เด็กอายุต ่ากว่า 11 ขวบ ท่านละ 2,500 บาท 
  ( ตั๋ว + รถรับส่ง แต่ขอสงวนที่ 10 ท่านขึน้ไป หากน้อยกว่า 10 ท่าน รับ–ส่ง โดย รถไฟ MTR ) 

**** อสิระอาหารกลางวนัและเยน็ตามอธัยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง**** 
ทีพ่กั  HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN HOTEL// 

HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วนัจนัทรที์ ่23 ก.ค.61    รีพลสัเบย ์– รา้นจิวเวอรี ่+ รา้นสมุนไพรจีน – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน  

    ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ                   (ติม่ซ า่/-/–) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่4) 
หลงัอาหารนาํท่านขา้มไปยงัฝ่ังเกาะฮ่องกง จากนั้นนาํท่านนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชค
ลาภ  ณ ชายหาดรีพลัส์เบย์  สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1993 ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวจาํนวนมากเดินทางมา
สักการบูชาขอพรศกัด์ิสิทธ์ิจาก  เจ้าแม่กวนอมิ , เจ้าแม่ทบัทมิ  และ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ  ท่ีชายหาดนํ้าต้ืน  อ่าว
รีพลสั เบย์  ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่นในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และท่ี
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น่าสนใจคือดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัพระพุทธรูปและเทพเจา้ต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือ
ศรัทธาพระสังกจัจายบูชาเพื่อความสุข , เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน , พระกาฬ  เทพเจา้แห่งความมัง่คั่ ง
เหลือกินเหลือใช้ , มีเทพแห่งวาสนา , เทพแห่งดวงชะตา , รวมทั้งกามเทพ ท่ีมีวธีิการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และ
อธิษฐานดว้ยการลูบคลาํหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ อิสระท่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ีคืออีก
ดา้นของเสน่ห์ท่ีคน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง  
 
 
 
 
 จากนั้น นาํท่าน ชม  โรงงานจิวเวอร์ร่ี  ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบ
เคร่ืองประดบัท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ!! และนาํท่านเลือกซ้ือยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมายจากนั้น
นาํท่านเดินทางไป วดัแชกงหมิว  หรือ วดักงัหัน  เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายกุวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่น
เขต Shatin วดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสาํคญัคนหน่ึงเป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง เน่ืองจากมี
เหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้าํวรีะประวติัไว ้ทาํใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคน
จีนมีความเช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสาํเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้ง
ไปหมุนกงัหนันาํโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มุนเวยีนชีวติของเราและครอบครัวใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ดา้น
หนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้าย
และไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนันาํโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแขง็แรง , เดินทาง
ปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฎิทินจีนชาวฮ่องกง
และนกัธุรกิจจะมาวดัน้ีเพื่อถวายกงัหนัลมเพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาส่ิงชัว่ร้ายและโรคภยัไขเ้จบ็ออกไป
จากตวัและนาํพาแต่ความโชคดีเขา้มาแทน  นาํท่านเดินทางสู่  วดัหวงัต้าเซียน  (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีวา่ 
หวอ่งไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายกุวา่ร้อยปี ท่ีไม่มีวนัเส่ือมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คง
จะสังเกตไดทุ้กคร้ังเม่ือมีโอกาสไปเยีย่มเยอืน ไม่วา่จะเป็นมวลชนจาํนวนมากท่ีมาสักการะ หรือแมก้ระทัง่ควนั
ธูปคละคลุง้ไปทัว่บริเวณ   ตามตาํนานเล่าวา่เม่ือคร้ังฮ่องกงเกิดโรคระบาดใหญ่ ชาวฮ่องกงไดม้าไหวข้อพรจาก
เทพเจา้หวงัตา้เซียนและขอยาท่ีทางวดัจดัไวไ้ปตม้กินจนหายจากโรคระบาดคร้ังนั้นมาได ้จึงทาํใหช้าวฮ่องกงมี
ความศรัทธาต่อเทพเจา้หวงัตา้เซียนเป็นอยา่งมาก 
 
 
 
 
 
จากนั้นนาํท่านสู่หา้งสรรพสินคา้ยกัษใ์หญ่ ท่ีมีความยาวตั้งแต่เรือสตาร์เฟอร์ร่ี ไปตามถนน CANTON ระยะทาง
กวา่คร่ึงกิโลเมตร แหล่งรวมสินคา้ แบรนดเ์นม ชั้นนาํมากมาย หา้งสรรพสินคา้ OCEAN TERMINAL  และ 
HARBOUR CITY ท่ีมีร้านคา้กวา่ 700 ร้าน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือกนัแบบเตม็ๆ อาทิเช่น  H&M ร้านยอดนิยม 
เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้,  ESPRIT แบรนดด์งัราคาถูก,  ONITSUKA TIGER ร้องเทา้สัญชาติญ่ีปุ่นท่ีใครๆก็ใส่กนั
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ZARA เส้ือผา้ท่ีลดกระหนํ่าตลอดทั้งปี  UNIQLO แบรนดด์งัจากญ่ีปุ่นท่ีราคาไม่แพง , รวมถึงร้านของเล่นท่ีใหญ่
ท่ีสุดอยา่ง TOY’ US ท่ีมีของเล่นหลากหลาย ใหน้อ้งๆไดเ้ลือกสัน ไม่วา่จะเป็น PLAY STATION หรือ เคร่ือง
เล่น PSP หรือ แมแ้ต่ TRANSFORMER รุ่นใหม่แกะกล่อง รวมถึงสารพดั LEGO ในรูปแบบต่างๆ สาํหรับ
เด็กผูช้าย และของเล่นสาํหรับเด็กผูห้ญิงท่ีจดัโซนสีชมพไูวอ้ยา่งน่ารัก รวมถึง ANGRY BIRDS ขนาดจมัโบท่ี้
เป็นสินคา้ขายดีมาก นอกจากน้ีก็ยงัมีแบรนดฝ่ั์งยโุรป อาทิเช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, 
Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอด
ภาษีท่ี DFS  Galleria 

*** อสิระอาหารกลางวนัและเยน็ตามอธัยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
   คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
22.25 น.   ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี  CX 709 
00.15 น.   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัด์ิภาพ 

** หมายเหตุ ** ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้
พื้นเมืองใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  จิวเวอร์ร่ี,  สมุนไพรจีน ซ่ึงจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์

ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึง
จะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

 

อตัราค่าบริการ  
 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี 

(ผูใ้หญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1  

มีเตียงเสริม) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี 

(ผูใ้หญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1  

ไม่มีเตียงเสริม) 
พกัเดีย่ว 

 

21-23  ก.ค. 2561 

 

16,500.- 16,500.- 15,500.- 4,900.- 

 

ทารกอายุต า่กว่า 2 ปี  ราคา 4,000 บาท 

ในกรณีไม่ผูเ้ดินทางไม่ถงึ 25 ท่าน เพิม่ค่าทวัรท่์านละ 1,000 บาท 

***เนือ่งจากยงัไม่ไดท้ าการจองทีน่ ัง่ ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง สอบถามราคาก่อนท าการจองทุกครั้ง *** 

** หากท่านทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ **  

อตัราค่าบริการนีร้วม  
+ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะชั้นทศันาจรตามรายการ 
    (กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือตอ้งซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน) 
+ ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง 
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+ ค่านํ้าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
+ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
**กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณตอ้งการเพ่ือความสะดวกสบายของตวัท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตยีง) // DOUBLE (ห้อง 1 

เตยีงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตยีงเดีย่ว)  // TRIPLE (ห้อง 3 เตยีง)  หากไม่มีการระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin 
ใหก้บัผูเ้ขา้พกั** 

+ ค่าอาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ **หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินไดแ้ละ    
    ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน** 
+ ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
+ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
+ ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000//500,000 บาทตามเง่ือนไขกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
- ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด  (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
- ค่าภาษีนํ้ามนั, ค่าภาษีสนามบินในกรณีท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมก่อนการเดินทาง 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า //   
  พนกังานเสิร์ฟ ฯลฯ   
- ค่าทาํหนงัสือเดินทางและค่าแจง้เขา้-ออกคนต่างดา้วหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีพึงใช ้
- ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% คิดจากยอดบริการ 
- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและค่าทปิคนขับรถ ท่านละ 250 เหรียญฮ่องกง/ท่าน ***  เด็กจ่ายค่าทปิเท่ากบัผู้ใหญ่ ** 

เงือ่นไขการจอง         

 1. วางมัดจาํทา่นละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี  

 ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  ช่ือบัญชี  หจก. แฮปป้ี มินิททราเวล  

ธนาคารกรุงเทพ     เลขที่  911-7-05167-3  บัญชีออมทรัพย์ สาขาบ๊ิกซี คู้บอน  

ธนาคารกสกิรไทย  เลขที่  008-3-94695-4  บัญชีออมทรัพย์ สาขาซอยคู้บอน  

(กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax : 02-943-0067  

หรือ E-mail : happyminute.travel@gmail.com) 

2 กรุณาชาํระค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามที่แผนกตัว๋เคร่ืองบินได้กาํหนดไว้ในอนิวอยเทา่น้ัน 

3 กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง ไม่รวมเสาร์ – อาทติย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เงือ่นไขการยกเลิก  

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจาํทวัร์ในทุกกรณี 

3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 

4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ที

การ การันตีค่ามัดจาํที่พักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน

เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน

มัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 



                                                                                                                         ~ 7 ~             

 

 

กรณีคณะออกเดินทางได ้  

    -  คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 25 ท่าน ออกเดินทาง  

เงือ่นไขการให้บริการ 
-  สาํรองท่ีนัง่พร้อมชาํระค่ามดัจาํท่านละ  5,000 บาท หากยงัไม่ชาํระค่ามดัจาํถือวา่การจองไม่สมบูรณ์บริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิ  สาํหรับผูท่ี้
วางมดัจาํก่อน ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทาง 21 วนั 
-  จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่านข้ึนไป บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีผูเ้ดินทาง  (บุคคลท่ีมีอายุ
ตั้งแต ่12 ปีข้ึนไป) ไม่ครบ 20 ท่าน 
-  เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้เดินทางเป็นสาํคญั 
-  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ 
  ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหากอายเุหลือไม่ 
  ถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 
-  ทางบริษทัฯ  จะไม่รับผิดชอบใด  ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน ,  การก่อจลาจลหรือ
กรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม  แรงงานทั้ง   จากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
-  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน 
   อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน 
   เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 
-   ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก 
    ความประมาทของ นกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 
-  กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน   
    รายการเดินทาง บริษทั  ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
-  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ เปล่ียนช่ือได ้
-  เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ  ทางบริษทัฯ  จะถือวา่ท่าน 
ไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
รายละเอียดดา้นการเดินทางและราคา อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธ์ิดงักล่าวทางบริษทัจะยดึถือและคาํนึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของ
ท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกนิ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง หากเกดิข้อผดิพลาดไม่
สามารถเดนิทางได้ ทางบริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน **** 

 

 ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแท ้ 

จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า เพือ่ประโยชนข์องท่านเอง 


