
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – กระเชา้ลอยฟ้านองปิง – พระใหญล่นัเตา - Citygate Outlets Mall 

05.00 น.      พรอ้มกันที� สนามบนิสุวรรณภูม ิช ั5น 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย  พบเจา้หนา้ที�เพื�อรับเอกสารการเขา้
เมอืง และทําการเชค็อนิตั!ว  

08.00 น.      บนิลดัฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเที�ยวบนิ TG600 บรกิารอาหารและเครื@องดื@มบนเครื@อง   (ที@มจีอสว่นตวัทกุที@น ั@ง)  

 
11.45 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนั.นนําทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพื�อขึ.น กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา  
 

กรณีถา้ลกูคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พื.นทบึ) เป็นกระเชา้
ครสิตลั (พื.นกระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทวัรไ์ด ้โดยเพิ�มเงนิโดยประมาณ ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง    

  
ไปยังเกาะลันเตาเพื�อนมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา องคพ์ระสรา้งทอง
สมัฤทธิT 160 ชิ5น องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสูจ่นีแผ่นดนิใหญ ่ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสูง 
26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสูงท ั5งส ิ5น 34 เมตร คา่กอ่สรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้น
เหรยีญฮอ่งกง โดยพระพุทธรูปมชีื�อเรยีกอย่างไม่เป็นทางการวา่ พระใหญ่เทยีนถาน ประดษิฐานบนแทน่บชูามคีวาม
สงูเทา่กบัตกึ 3 ชั .น  ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิ�ง 
 

 



 

นําทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหท้กุทา่นไดต้ั .งจติอธษิฐานขอพรไม่วา่จะเป็นเรื�องสขุภาพ การ
งาน การเงนิ เนื�องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จากลานอธษิฐาน ทา่นสามารถเดนิขึ.นชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะ
มบีันไดทอดยาวจํานวน 268 ขั .น บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นที�ประดษิฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี.ยวแกว้)  และ
พระพุทธรูปหยกขาว ที�อันเชญิมาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสนํี.ามัน (ไมร่วมคา่เขา้ชม ทา่นละ  
60 เหรยีญฮอ่งกง) หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสงูได ้ และยังมรีูปปั.นของเทพธดิาถวายเครื�องสกัการะตามความ
เชื�อของนกิายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

 

นอกจากนี.ท่านยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ ภายในเป็นที�ประดษิฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทั .ง 5 พระองค ์ณ 
อาคารหมื�นพุทธ  โดยบนหลงัคาวดัจะมสีตัวม์งคลตรงมุมของหลังคา หา้มนําเครื�องเซน่ไหวท้ี�ประกอบดว้ยเนื.อสตัวเ์ขา้
มาไหวเ้ป็นอนัขาด 

 

จากนั.นใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเที�ยวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณ
หมูบ่า้นจําลองแหง่นี.ทา่นจะไดพ้บความสนุกที�สามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรมดั .งเดมิไวไ้ดอ้ย่างลง
ตวั  



 

แวะพักเหนื�อย หาของอร่อยกนิ แนะนําบัวลอยหยนิหยาง บัว
ลอยที�ผสมผสานกันไดอ้ย่างลงตัวระหว่างงาดํา (สดํีา) กับกะท ิ(สี
ขาว) ใหค้วามสดชื�นไมน่อ้ย เรื�องความอร่อยพูดไดคํ้าเดยีว “ตอ้งลอง”    
  

**หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบํารุง หรือปิด
เนื@องจากสภาพอากาศ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิTในการ
เปลี@ยนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพื@อนําท่านขึ5นสู่ยอดเขาแทน 
และจะทําการคืนเง ินค่าส่วนต่างกระเช้าผู ้ใหญ่ท่านละ 40 
เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง** 

จากนั.นใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ.ง ที�หา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปปิ.งสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET 
สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรอืว่าจะเป็น 
BURBERRY รวมท ั5งรองเทา้กฬีามากมายหลายยี@หอ้ และช ั5นใตด้นิจะมซุีปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญใ่หท้า่นได้
เลอืกซื5อสนิคา้ ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ  
 

คํ@า อสิระอาหารคํ@า ตามอธัยาศยั เพื@อความสะดวกในการเลอืกซื5อสนิคา้ของทา่น 
 

จากนั.นนําทา่นเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนที�มชีว่งกลางยาวที�สดุเป็นอันดับ 2 ของโลก 
และในปัจจุบันอยู่ที�อันดับที� 7 ของโลก  ตัวสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มสีองชั .น ชั .นบนมีเสน้ทางรถวิ�งจํานวน 6 
ชอ่งทาง สว่นชั .นลา่งใชส้าํหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง และชอ่งทางสํารองสําหรับรถยนต ์ในชว่งฤดมูรสมุอกี 4 ชอ่งทาง เริ�ม
กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง 
 

 

ที@พกั... Silka Tsuen Wan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที@สอง  วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน - เขา  VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติ�มซําขึ.นชื�อของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋, ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตี!ยวหลอด, 
โจ๊ก เป็นตน้ (2)   
ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจ้ดุธปูขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้า่นไดต้ั .งจติอธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้
พ่อแชกง จากนั.นใหท้า่นหมนุกงัหันทองแดงจะมกีงัหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, 
โชคลาภ และเงนิทอง เชื�อกันวา่หากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครั.ง จะชว่ยปัดเป่าสิ�งชั�วรา้ยออกไป และนําพาสิ�ง
ดีๆ เขา้มา 



 

 

ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอกีชื�อหนึ�งวา่ “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึ�งวัดที�มปีระวัตศิาสตร์อันยาวนาน สรา้งมา
ตั .งแต ่300 ปีกอ่น ตามตํานานเลา่กันวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการที�จะมาปลน้ชาวบา้น เมื�อนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ได ้
บอกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ี�หนา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดทํ้าการปลน้ 

ชาวบา้นจงึมคีวามเชื�อวา่กังหันลมนั.นชว่ยขจัดสิ�งชั�วรา้ยที�กําลังจะเขา้มา และนําพาสิ�งดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัดแชกง
แหง่นี.ช ึ.น เพื�อระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นที�สกัการะบชูาเพื�อไมใ่หม้สี ิ�งไมไ่ดเ้กดิขึ.น 
 
 
นําท่านเยี�ยมชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี@ ที�ข ึ.นชื�อของฮ่องกงพบกับงานดไีชน์ที�
ไดรั้บรางวัลอันดับเยี�ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื�องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัด
ของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครื�องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี. แหวน กําไล 
เพื�อใหเ้ป็นเครื�องประดบัตดิตวั และเสรมิดวงชะตา 
นําทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกี�ยวกับหยก อาท ิกําไลหยก  หรอืสตัว์
นําโชคอย่างปี� เสี�ยะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลือกชื.อเป็นของฝาก หรือเป็นของที�
ระลกึ หรอืนําโชคแดต่วัทา่นเอง  
 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวัดนี.วา่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายุกวา่รอ้ยปี โดยชาว
ฮอ่งกงสว่นใหญ่เดนิทางมาวัดนี.เพื�อขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย ซึ�งวัดแห่งนี.เป็นที�ประดษิฐานของเทพเจา้จนี
หลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพหวงัตา้เซยีน 



 

 

 

วธิกีารอธษิฐานขอคู่ ขั .นแรกก็ทํานิ.วตามแบบใน
รูปเลยเอานิ.วโป้งกดปลายนิ.วนาง แลว้เอานิ.วกอ้ย
สอดเขา้ไปในรูของนิ.วนางทั .ง 2 ขา้ง ค่อยๆ ทํา 

ใจเย็นๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ตอ้งตกใจว่า
จะทําไดม้ั .ย เพราะบริเวณดา้นขา้งจะรูปสาธิตวิธีการ
อธษิฐานโดยละเอยีดอกีครั.ง 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
พเิศษ!! เมนูหา่นยา่ง 

 
จากนั.นนําท่านเดนิทางขึ.นชมววิเกาะฮ่องกง โดยรถโคช้ บนยอดเขาวคิตอเรียพีค ทุกท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศ
บรสิทุธิUสดชื�น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั .งเกาะอย่างชดัเจน จุดชมววิที�ดทีี�สดุ
และหา้มพลาดเมื�อมา The Peak สามารถมองเห็นววิไดร้อบทศิทั .ง 360 องศา มีความสูงถงึ 428 เมตรจาก
ระดับนํ.าทะเลที�จุดนี.สามารถมาชมววิเมอืงฮอ่งกงไดท้ั .งวันซึ�งในแตล่ะชว่งเวลาก็จะมวีวิที�สวยงามแตกต่างกันไป ววิที�
มองเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอาคารสงูระฟ้าของฮอ่งกง ที@กอ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซ่า, 
ตกึไชน่าแบงคแ์ละตกึอื@นๆ อนัเป็นที@ต ั5งของธุรกจิ ช ั5นนําของฮ่องกงพร้อมท ั5งถ่ายภาพอนัสวยงามน่า
ประทบัใจ 

 

 



 

รา้นไอศครมี Gino's Gelato รา้นไอศครมีเจลลาโตสไตลอ์ติาล ีตั .งอยูบ่รเิวดา้นลา่ง
ตกึ The Peak หากทา่นตอ้งการลิ.มรสไอศครมีที�เป็นแบบเฉพาะของฮอ่งกง แนะนําให ้
ลองทานที�นี� กลิ�นหอมของวาฟเฟิลบอล หรอื Egg Waffle ที�ทําสดๆใหม่ๆ จากเตาชวนยั�ว
นํ.าลายนัก มไีอศครมีใหเ้ลอืกหลากหลายรสชาต ิที�สามารถเลอืกทอ้ปปิ.งไดต้ามที�ตอ้งการ
ไมว่า่จะเป็น มาชเมลโล ่อลัมอล หรอืขนมตา่งๆ   

 

 

จากนั.นนําท่านนมัสการขอพรสิ�งศักดิUสทิธิUเพื�อเป็นสริมิงคลที�บรเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชื�อว่า ณ บรเิวณหาด
รพีลสัเบย ์เป็นจดุที�มฮีวงจุย้ที�ดทีี�สดุของเกาะฮอ่งกง  นําทา่นเริ�มขอพร เจา้แมก่วนอมิ จากนั.นนําทา่นขอพร เทพเจา้
ไฉ่ซงิเอีvย เทพเจา้แหง่โชคลาภ ความมั�นคง ทรัพยส์นิเงนิทอง  หรอืถา้ทา่นไหนมลีกูยาก ก็สามารถขอพรเรื�องลกูจาก
พระสงัฆจาย ได ้ 

 

จากนั.นนําทา่น ขา้มสะพานตอ่อายุ ซึ�งเชื�อกันวา่ขา้มหนึ�งครั .งจะมอีายุเพิ�มขึ.น 3 ปี  หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู ่หรอืขอ
พรเรื�องความรัก จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้ จากนั.นขอพรเรื�องการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แมท่บัทมิ 
จากนั.นใหท้า่นไดรั้บ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึ�งถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลงัที�ดทีี�สดุของฮอ่งกง 

 



 

คํ@า บรกิารอาหารคํ@า ณ ภตัตาคาร (4) 
 

นําทา่นชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ริ�มตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกคํ@าคนื  การแสดงมัลตมิเีดยี
สดุยอดตระการตาที�ไดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรที�ยิ�งใหญ่ที�สดุของโลกครอบคลุม
พื.นที�อาคารตกึระฟ้าสําคัญต่างๆที�ตั .งอยู่สองฟากฝั�งของอา่ววคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี.ประดับไปดว้ยแสง
ไฟ ซึ�งเพียงกดสวติชก็์จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตี่างๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮอ่งกง หรือจะ
เดนิไปบรเิวณ อะเวนวิ ออฟ สตารส์ Avenue of Stars ที�มกีารประทับตราลายมอืดาราที�เคยประทับไวท้ี�บรเิวณพื.น 
ยา้ยมาไวบ้นขอบราวจับเลยีบทางเดนิรมินํ.าตลอดแนว เพื�อใหผู้ช้มไดเ้ห็นชดั และถ่ายรูปคูก่ับรอยพมิพด์าราโดยมวีวิตกึ
รมิอา่ววคิตอเรยีเป็นฉากพรอ้มเพลดิเพลนิกับววิสดุอลงัการของอา่ววคิตอเรยี จากนั.นนําทา่นเขา้สูท่ี�พัก 
 

ที@พกั... Silka Tsuen Wan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที@สาม ถนนนาธาน – อสิระตามอธัยาศยัตลอดท ั5งวนั – ฮอ่งกง – กรุงเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติ�มซําขึ.นชื�อของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋, ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตี!ยวหลอด, 
โจ๊ก เป็นตน้ (5) 

 
นําทา่นชอ้ปปิ5 งสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื5อสนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน ั5นอสิระให้
ทา่นเต็มอิ@มกบัการชอ้ปปิ5 งยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ั5งตน้กนัที@สถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของท ั5งเครื@องหนงั เครื@อง
กฬีา เครื@องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบที�เป็นของพื.นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอัน
ซับซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื�อ OCEAN TERMINAL ซึ�งประกอบไปดว้ย
หา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกันอยู่ และมทีางเชื�อมตดิต่อกันสามารถเดนิทะลถุงึกันได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้า่นได้
เลอืกซื5อ ไม่วา่จะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, GIORDANO, 
BOSSINI และอกีมากมาย หรอืจะเลอืกนั�งรถไฟใตด้นิของฮอ่งกงไปชอ้ปปิ.งในย่านอื�น แนะนําที� หา้ง K11 musea 
หา้งเปิดใหม่ที�มีการตกแต่งสวยมาก ผสมผสานระหว่างหา้งสรรพสนิคา้ ศลิปะ และธรรมชาต ิ นอกจากจะมีการ
ออกแบบที�สวยงามแลว้ ยังมกีารจัดนทิรรศการศลิปะ มรีา้นคา้แบรนดเ์นมมากกวา่ 500 กวา่รา้นคา้ และรา้นอาหารชื�อดัง
อกีมากมาย หา้ง K11  จะแบง่ ออกเป็นชั .น B1-7F จะเป็นรา้นอาหารและรา้นคา้ชั .น 7F จะเป็นBohemian gargen, 
peacock playground, ชั .น 8 จะเป็น Nutura  Park (จะตอ้งจองและซื.อตั!วเขา้ชม ราคาทา่นละ 200 HKD, 190 HKD
สําหรับmember เด็กอายุตํ�ากวา่ 11 ปีเขา้ชมฟร ีเวลาจะม ี3รอบ 11.00-12.30,14.30-16.00,16.30-18.00 สามารถ
ตดิตอ่ที�ชั .น G) และอกีโซนที�น่าสนใจคอื Donut play house อยู่ชั .นB1-B2 คา่ตั!ว 160 HKD เหมาะสําหรับเด็กๆเลน่
รอบละ 60นาทคีะ่ 
 



 

 
 
หรอืจะเลอืกชอ้ปปิ.งที�รา้น Sasa  หรอื Bonjour ที�กระจายอยู่ในฮอ่งกง ภายในรา้นจะมสีนิคา้มากมาย เครื�องสําอาง 
นํ.าหอม ครมีทาผวิ ยาทาเล็บ ลปิสตกิ โฟมลา้งหนา้ ที�ดดัขนตา กระดาษซบัมัน และของเสรมิความงามอกีหลายอยา่ง 
  

 
 

***อสิระอาหารมื5อเที@ยงและเย็นตามอธัยาศยัเพื@อความสะดวกในการเลอืกซื5อสนิคา้*** 
 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ CHEK LAP KOK 
 

20.45 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายเที@ยวบนิที@ TG607 
22.25 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

** หากทา่นที�ตอ้งออกตั!วภายใน (เครื�องบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั.งกอ่นทําการ 
ออกตั!วเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที@ใชบ้รกิาร *** 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

ราคาทวัรไ์มร่วม
ต ั~วเครื@องบนิ 

พกัเดี@ยวเพิ@ม 

15 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

21 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

22 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

28 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

29 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

06 – 08 มนีาคม 2563 12,999 11,999 8,999 5,000 

07 – 09 มนีาคม 2563 12,999 11,999 8,999 5,000 

13 – 15 มนีาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

14 – 16 มนีาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

20 – 22 มนีาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

21 – 23 มนีาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

27 – 29 มนีาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

28 – 30 มนีาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

04 – 06 เมษายน 2563 17,999 16,999 13,999 5,000 

10 – 12 เมษายน 2563 19,999 18,999 15,999 5,000 

12 – 14 เมษายน 2563 19,999 18,999 15,999 5,000 

17 – 19 เมษายน 2563 14,999 13,999 10,999 5,000 

18 – 20 เมษายน 2563 14,999 13,999 10,999 5,000 

24 – 26 เมษายน 2563 14,999 13,999 10,999 5,000 

25 – 27 เมษายน 2563 14,999 13,999 10,999 5,000 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 15,999 14,999 11,999 5,000 

01 – 03 พฤษภาคม 2563 15,999 14,999 11,999 5,000 

02 – 04 พฤษภาคม 2563 15,999 14,999 11,999 5,000 

08 – 10 พฤษภาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

09 – 11 พฤษภาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 



 

15 – 17 พฤษภาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

16 – 18 พฤษภาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

22 – 24 พฤษภาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

29 – 31 พฤษภาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

05 – 07 มถิุนายน 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

12 – 14 มถิุนายน 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

19 – 21 มถิุนายน 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

26 – 28 มถิุนายน 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 5,900 บาท ** 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิ@น*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง /ทรปิ/
ทา่น 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮ่องกงร่วมกบัการท่องเที@ยวแหง่เพื@อโปรโมทสนิคา้พื5นเมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ ี@ ซึ@งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี
ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี5แจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื5อ
หรอืไม่ซื5อข ึ5นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ั5งส ิ5น และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลทกุแหง่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิTในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที@เกดิข ึ5นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 เหรยีญ / คน / รา้น 

• โรงแรมที�พักที�อาจะมกีารสลับปรับเปลี�ยนขึ.นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
• หมายเหต ุที�ฮอ่งกงมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซื.อไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซื.อ โดยไมม่กีารบงัคบัลกุทวัรท์ั .งส ิ.น แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 

อตัราคา่บรกิารนี5รวม 
� คา่ตั!วเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ.าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.     � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น � คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื.อที�ระบใุนรายการ    � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี5ไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
� คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 
เง ื@อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. กรุณาชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง และชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน 
หรอืตามที�บรษัิทกําหนด   

 
 
 
 



 

เง ื@อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�ลกูคา้ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง ลกุคา้(ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื
เดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทาง
บรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีลูกคา้ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื ลุกคา้(ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสาร
การขอรับเงนิคนืที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดย
มเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี. 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ ***ในกรณีที@วนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั .งหมด ทั .งนี. ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่าย

จรงิจากคา่บรกิาร 
เง ื@อนไขและขอ้กําหนดอื@นๆ 

1. ทวัรน์ี.สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั.น 
2. ทัวร์นี.เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทั .งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั .งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิUในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิUไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั!วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิUในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั .งนี.บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิUไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ.นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี.คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั.น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิU
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ.น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั!วเครื�องบนิ ค่าภาษี
เชื.อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั.น  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ.นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ.น และรวมกันทุก

ชิ.นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านั.น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั.น 

2. สิ�งของที�มลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั.น 

3. กระเป๋าสตางค,์ เครื�องคอมพวิเตอร,์ เครื�องประดับ, พาสปอรต์, บัตรเครดติ, เอกสารสําคัญ, กลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวดีโีอ, ยา
ประจําตวั, แบตสาํรอง (Power Bank) ขนาดไมเ่กนิ 30,000 mAh นําตดิตวัขึ.นเครื�อง 

4. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพืช และเนื.อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื.อสัตว ์ไส ้
กรอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี. หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก  

   

 


