
 

HongKong Easy Package 
3 ÇÑ¹ 2 ¤×¹ 

วีคทอเรีย พีค – รีพัสเบย์ – โรงงานจิวเวอร์รี – หยก – ช็อปปิงถนนนาธาน 

เท่ียวไดเลย!!! äÁ�µ�Í§ÃÍ¡ÃØ�» 2 ·�Ò¹à´Ô¹·Ò§ä´�·Ñ¹·Õ 

 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 

xx.xx น. เช็คอิน ณ สนามบินสวุรรณภมิู / ดอนเมือง ด้วยตวัท่านเอง ด้วยเทียวบิน........ 

xx.xx น. ถึงสนามบินเช็กแลบ็ก็อก (Check Lap Kok) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับท่านเข้าเช็คอิน

โรงแรมทีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

โรงแรม BEST WESTERN GRAND HOTEL 

วันทีสอง ซตีิทัวร์ – วคิทอเรีย พีค – รีพัสเบย์ – HK จวิเวอร์รี – ร้านหยก – ชอ็ปปิงถนนนาธาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 
เจ้าหน้าทีรอรับท่าน ณ ล็อบบีของโรงแรม นําท่านเทียวเกาะฮ่องกงขึนสู่ยอดเขา VICTORIA 
PEAK จุดชมวิวสงูทีสุดและสวยทีสุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิสดชืน สามารถชม
ทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลนูได้ทงัเกาะอย่างชดัเจน ทงันียงัตืนตากับตึกระฟ้า
ทีสงูตระหง่านและอาคารตา่งๆ ทีก่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุ้ ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่า
แบงค์และตึกอืนๆ อันเป็นทีตังของธุรกิจ ชันนําของฮ่องกงพร้อมทังถ่ายภาพอันสวยงามน่า
ประทบัใจ จากนนันําท่านชม ชายหาดนําตืน (Repulse Bay) พร้อมนมสัการองค์เจ้าแม่กวนอิม, 
เทพเจ้าโชคลาภและเทวรูป, เทพเจ้าต่างๆทีตงัประดิษฐานอยู่อย่างเด่นสง่าเพือเป็นสิริมงคล นํา
ท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี  ซึงเป็นโรงงานทีมีชือเสียงทีสุดของฮ่องกงในเรืองการออกแบบ
เครืองประดบั ท่านสามารถหาซือได้ในราคาพิเศษ นําท่านชม ร้านหยก ซึงเป็นเครืองประดบันํา
โชคให้ท่านได้เลือกซือเป็นของฝากลําคา่ 

จากนนันําท่าน อสิระช้อปปิงถนนนาธาน ซึงเป็นแหลง่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทวั
ทกุมมุโลกท่านจะได้เลือกซือสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิมจุใจไม่ว่าคณุจะมีรสนิยมแบบไหน



 

หรืองบประมาณเท่าใดศนูย์การค้าชนัเลิศของฮ่องกงมีทกุสิงทีคณุต้องการศนูย์การค้าทีกว้างขวาง
เหลา่นีเป็นแหลง่รวมห้องเสือทีจําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชือดงัจากทัวทุก
มุมโลกอีกทังยังเป็นทีทีคุณสามารถจะอิมเอมกับอาหารชันเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับ
ร้านอาหารรสเดด็ของฮ่องกงหรือเลือกช้อปปิงทีโอเชียนเทอร์มินัลแหล่งรวมสินค้า Brand Name 
ชนันําทีมีให้เลือกชมและช้อปมากกว่า 700 ร้านอาทิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO 
ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนทีู Toy’s Us 

***หมายเหตุ  อาหารกลางวัน และอาหารเยน็ อสิระตามอัธยาศัย 

โรงแรม  BEST WESTERN GRAND HOTEL 

วนัทีสาม ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

xx.xx น. รับท่าน ณ โรงแรมทีพกั จากนนัสง่ท่านทีสนามบิน เชก็แลบ็ก็อก (Check Lap Kok) 

  เช็คอินด้วยตวัท่านเอง เดินทางโดยสายการบิน.........เทียวบินที....... 

***** สนิสุดรายการทัวร์ ***** 

 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดเดนิทาง (เดินทางได้ทุกวนั) ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน (พกัคู่) 

มกราคม – มิถุนายน 2560 9,900 บาท 

 

อัตราค่าบริการรวม 

 คา่โรงแรมตามทีระบใุนรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน)  
 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานทีตา่งๆ ตามทีระบไุว้ในรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทาง(เงือนไขตามกรมธรรม์) หมายเหตุ ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ **ซือ

ประกันการเดินทางเพอืให้คลอบคลุมในเรืองของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพมิเตมิ
ได้ทีเจ้าหน้าทีของบริษัท ฯ 

 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
 คา่ตวัเครืองบิน ไป-กลบั ระหวา่งประเทศ 
 คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง 
 คา่หนงัสือเดินทาง และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 
 ค่าวีซ่าจีน และฮ่องกงสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติทีระบุว่าต้องยืนวีซ่าจีน และฮ่องกง 
 คา่ใช้จ่ายอืน  ๆทีนอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น เครืองดืม คา่อาหาร คา่นําดืมบนรถทีฮ่องกง คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
 คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 ค่าทปิไกด์ และ คนขับรถ 100 HKD ต่อท่าน (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 % 



 

 
เงือนไขการให้บริการ 
1. ในการจอง  3,000 บาท หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บภายใน 2 วัน 
2. เนืองจากราคานีเป็นราคาโปรโมชนั ตวัเครืองบินต้องเดินทางตามวนัที ทีระบุบนหน้าตวัเท่านนั จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปลียนแปลงการเดินทางใดๆ ทงัสิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการคืนเงิน  ทงัหมดหรือบางสว่นให้กบัท่าน 

3. เมือท่านออกเดินทางไปแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไมเ่ดินทางถือวา่ท่านสละสิทธิ ไม่
อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสิน 

4. กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทงัในประเทศ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศทีระบใุน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิทีจะไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสิน 

5. การยกเลิก 
5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขนึไป  เก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขนึจริง 
5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขนึไป   เก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขนึจริง 
5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั   เก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขนึจริง 
5.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1 – 6 วนั  เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
5.5 ยกเว้นเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลทีต้องการันตีมดัจํากบัทีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนใน

ประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้  
หมายเหตุ 

1 . จํานวนผู้เดินทางขนัตําผู้ใหญ่ 2 ท่านขนึไป 
 2 . บริษัทฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

3 . รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคญั 
4. บริษัทฯไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวตัิและอืนๆทีอยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขนึทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, 
การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 
5 . ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทงัสินหากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน ,การประท้วง ,การนัดหยุดงาน,

การก่อจลาจล หรือกรณีทีท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีกรม
แรงงานทงัจากไทย และตา่งประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6 . หากไมส่ามารถไปเทียวในสถานทีทีระบใุนโปรแกรมได้อนัเนืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไมมี่การคืนเงินใดๆทงัสินแตท่งันีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้โดยขอ
สงวนสิทธิการจดัหานีโดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7   . หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6  เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทียว
เท่านนั 

8. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ  ,ไม่
ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 



 

9 . ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ  /หรือ เกิดอบุัติเหตทีุเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเทียวเอง  

10 . เมือท่านตกลงชําระเงินไมว่า่ทงัหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงือนไข
ข้อตกลงตา่งๆ 

11.ในกรณีทีลกูค้าต้องออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าทีของบริษัท ฯก่อนทุกครัง  มิฉะนนัทาง
บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทงัสิน 

ข้อควรระวัง!! 

หนงัสือเดินทางตา่งชาติ กรุณาเช็คกบัเจ้าหน้าทีทกุครังวา่ต้องทําการยืนวีซ่าเข้าฮ่องกงหรือไม ่

**ก่อนทาํการจองทัวร์ทุกครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนืองจากทาง
บริษัทฯ จะองิตามรายละเอียดของโปรแกรมทีขายเป็นหลัก** 

 

 

 

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

 


