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วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (EK384 : 13.45-17.40) – ช้อปป้ิงจิม 
ซำจุ่ย    

X ✈  
KOWLOON HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

2 

วัดแชกงหมิว – วัดนำงชีฉีหลิน – วัดหวังต้ำเซียน – 
โรงงำนจิวเวอร์ร่ี – ร้ำนหยก – วัดกวนอู – วัดเจ้ำแม่
ทับทิม – อเวนิวออฟเดอะสตำร ์(Avenue of Stars) – 
ซิมโฟนีอ็อฟไลทส์ (Symphony of Lights)   

   
KOWLOON HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

3 

วัดหมั่นโหมว – ชำยหำดรีพสัลเ์บย ์– วดัเจ้ำแม่กวนอิม – 
วัดเจ้ำแม่กวนอิมฮ่องฮ ำ – เกำะลันเตำ – วดัโป่หลนิ – 
กระเช้ำนองปิง 360  – CITY GATE OUTLET MALL  – 
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (EK385 : 21.30-23.45) 

  ✈  

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน 1,500  บำท *** 
ค่ำทปิหัวหน้ำทัวรขึ์น้อยู่กับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
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ภำพวำดพู่กันจนี 
ชมตึกไทเป 101 มีควำมสูงถึง 508 เมตร ได้รับกำรออกแบบโดยวิศวกรชำวไต้หวนั 
อุทยำนธรณีเย่หลวิ เป็นหนึ่งในสถำนทีท่่องเที่ยวทำงธรรมชำติยอดนิยมของไต้หวนั 

โปรแกรมกำรเดินทำง 

 
 
 
10.30 น.  พรอ้มกันท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 ประตู 10 เคำนเ์ตอร ์

U สำยกำรบิน Emirates (EK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแก่ท่านก่อน
ออกเดินทาง 

13.45 น.  เหินฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Emirates (EK) เท่ียวบินท่ี EK384   
  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
17.40 น.       เดินทางถึง  สนำมบิน CHEK LAP KOK  ซึ่งตัง้ยู่บนเกาะลนัเตา   ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออก 
                 เฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอรร์ิทอรีสเ์กาลนู และเกาะเล็กๆ อีก 235  
                     เกาะ  หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
ค ่ำ       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

หลงัอาหาร อิสระ ช้อปป้ิงย่ำนจิมซำจุ่ย ตามอธัยาศยั หรือเลือกชอ้ปปิ้งท่ี Ocean Terminal และ Harbour City กบั 
สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 รา้นค้า อาทิ เช่น Amani, Prada, Gucci หรือของเด็กเล่นท่ีหา้ง 
Toyr'us และแหล่ง  ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีท่ี DFS Galleria เช่น Burburry , Carlier , Chanel , Coach , Dior , 
Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

    พักที่ KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว  
 

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ช้อปป้ิงจิมซำจุย่   

   

ไฮไลทข์องกำรท่องเทีย่วทริปนี้ 
ถูกใจสำยมู สำยเฮง ตัวจรงิ ทริปเดียวไดทุ้กพร 
วัดหวังต้ำเซียน ขอพร ท่ำนหว่องไท่ซิน ที่เชื่อกันว่ำ “สำมำรถประทำนพรใหทุ้กค ำขอ”    
วัดแชกงหมิว ขอพรเร่ืองกำรเดินทำงปลอดภัย สุขภำพแข็งแรง โชคลำภ และเงินทอง 
วัดเจ้ำแม่กวนอมิฮ่องฮ ำ ขอพรโชคลำภ เซียมซีแม่นย ำมำก  
วัดหมั่นโหมว มีชื่อเสียงอย่ำงมำกในกำรขอพรเร่ืองกำรเรียน และพละก ำลัง 
น่ังกระเช้ำนองปิง 360 องศำ ชมวิวทวิทศัน ์รอบเกำะลนัเตำ 
พักโรงแรม 4 ดำว  ย่ำนจมิซำจุ่ย เมนูพเิศษ ห่ำนย่ำง ติม่ซ ำ  
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05.35 น. เดินทำงถึง สนำมบินนำนำชำติฮ่องกง ซึ่งตัง้ยู่บนเกำะลันเตำ ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลำยสุดทำงตะวนัออก
เฉียงใต้ของประเทศจีนตดิกับมณฑลกวำงตุง้ ประกอบด้วย เกำะฮ่องกง นิวเทอรร์ิทอรสีเ์กำลูน และเกำะเล็กๆ อีก 235 
เกำะ หลังจำกผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองแลว้ 
 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซ ำ ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู่ 1.วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม ตัง้อยู่ในเขตซา
ถิ่น มีอายุกว่า 300 ปี แต่เดิมเป็นวัดขนาดเล็กหากภายหลังจึงมีการ
ขยายอาณาเขตเป็น 50,000 ตารางฟุต เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้
แชกงท่ีเป็นท่ีนับถือของชาวฮ่องกงเป็นอย่างยิ่ ง  นอกจากการ
สักการบูชาเทพเจา้แชกงแลว้นั้น อีกหน่ึงอย่างท่ีหา้มลืมเด็ดขาดเมื่อ
มาเยือนท่ีน่ีคือการหมุนกังหัน เพราะเชื่อกันว่าหากหมุนกังหัน 3 ครัง้
จะมีแต่ส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต 
น าท่านเดินทางสู่ 2.วัดนำงชี ฉีหลิน สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1934 และใน
สมัยราชวงศถ์ังก็ไดถู้กบูรณะขึน้ใหม่ประมาณปี 1990 สถาปัตยกรรม
อาคารต่างๆ ของวัดท าจากไม ้รูปทรางคลา้ยวัดญ่ีปุ่ น ดา้นหนา้วัดมี
สระดอกบัวซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ภายใน
วดัตกแต่งดว้ยทอง ไม ้และดินเผา เมื่อเดินเขา้ไปบริเวณวดัจะรูสึ้กเงียบสงบต่างจากวดัจีนแห่งอื่นในฮ่องกง 

วันที่สอง    วัดแชกงหมิว – วัดนำงชีฉีหลิน 



 

SHEKHKG1 ฮ่องกง มใูหเ้ฮง ไหวใ้หปั้ง 9 วดั 3 วนั 2 คนื มีค.66  (EK)180123                                  4 

น าท่านเดินทางสู่ 3.วัดหวังต้ำเซียน วดัหว่องไทซิน หรือท่ี
คนไทยรูจ้กัในนาม วดัหวงัตา้เซียน ถกูก่อสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1921 เป็นวัดในลัทธิเต๋า  ซึ่ ง เป็นลัทธิ ท่ีมีต้นก าเกิดใน
ประเทศจีน ‘วัดหว่องไทซิน’ เป็นอีกหน่ึงวัดท่ีมีความนิยม
เป็นอย่างมาก จากทัง้เจา้ถิ่นเองและนักท่องเท่ียว เพราะมี
ชื่อเสียงดา้นการขอพรดา้นความรกั ขอเนือ้คู่ แต่รูห้รือไม่…
เราไม่ได้ขอคู่กับองค์หวังต้าเซียน แต่เป็นเทพเจ้าจันทรา 
หรือ เทพเจ้าหยุคโหลว เทพเจ้าแห่งความรักและการ
แต่งงานท่ีเป็นท่ีเล่ืองชื่อในต านานต่างหาก แต่ทว่าทั้งนี ้
ผู้คนก็นิยมขอพรกับองค์เจ้าหวังต้าเซียนด้านสุขภาพ
เช่นกนั 
น าท่านเยี่ยมชม โรงงำนจิวเวอร์ร่ี ท่ีโด่งดังท่ีสุดบนเกาะ
ฮ่องกง ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ น ากังหัน มาพลิกแพลงเป็น จี ้
ลอ้มเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดงั มาจดัวางต าแหน่งของเพชร
แต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็น เครื่องราง ตามหลกัฮวงจุย้ ซึ่งจ าลองเลียนแบบมาจาก"แซก้๋งเมี๋ยว" กงัหนั ใหญ่ 4 ใบพดั ท่ีชาว
ฮ่องกงเล่ือมใสศรธัทา ท่ี "วัดไช่กง" ซึ่งเป็นวัดท่ีดังมาก และมีต านานความเชื่อมายาวนานว่า คนท่ีมีเคราะห ์เมื่อจบั
ใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะท าให้ชีวิต หมุนเวียนไปในทางท่ีดี และ สามารถพัดเอา ส่ิงชั่วรา้ยต่างๆ 
ออกไปได ้น าท่านชม ร้ำนหยก ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณข์องความดีงาม สติปัญญา และความ
ยติุธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจื๊อยงัใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสญัญาลกัษณแ์ห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความ
พอประมาณ และความกลา้หาญ ซึ่งหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสขุความเจริญรุง่เรือง ความร ่ารวย ความ
มีโชค รวมถึงท าใหอ้ายยุืนอีกดว้ยใหท่้านไดเ้ลือกชมหยกท่ีไดผ่้านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับน าโชค อาทิเช่น 
ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เยา้ 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ...ห่านย่าง 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่  4.วัดกวนอู  เป็นสถานศกัด์ิสิทธิ์อนัเล่ืองชื่อ   ถือว่าเป็นวดัแห่งเดียวในเขตเกาลนู  ท่ีสรา้งขึน้เพื่อ    

บูชาเทพเจา้กวนอ ูซึ่งท่านเป็นเทพเจา้แห่งความซื่อสตัย ์เป่ียมไปดว้ยคณุธรรม โดยศาลเจา้พ่อกวนอแูห่งนี ้ผูท่ี้มาไหว ้
สกัการะจะนิยมขอพรเรื่องธุรกิจและบริวาร เน่ืองจากว่า เจา้พ่อกวนอ ูเป็นเทพเจา้ท่ีรกัษาค าพดูดว้ยชีวิต รกัคณุธรรม 
ซื่อสตัย ์ช่วยปกป้องส่ิงเลวรา้ย อนัตรายต่าง ๆ และช่วยเสริมอ านาจบารมีในการปกครอง ท่านมีจิตใจมั่นคงดั่งขนุเขา 
มีสติปัญญาเป็นเลิศ และไม่ประมาท ท่านจึงเป็นสัญลักษณแ์ห่งความเขม้แข็งโดดเด่ียว ไม่ครั่นครา้มต่อศัตรู ฉะนั้น
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การมาบูชาขอพรท่าน จะช่วยเสริมดวงไม่ใหเ้พล่ียงพล า้แก่ศัตรู ท าใหม้ีมิตรท่ีซื่อสตัย ์และคุม้ครองบริวารใหก้า้วหนา้
และอยู่เย็นเป็นสขุ ซึ่งผูป้ระกอบอาชีพ ต ารวจ ทหาร และ นกัการเมือง จึงมกัจะนิยมบูชาเทพเจา้กวนอ ูเป็นพิเศษบ่ 

 
น าท่านเดินทางสู่ 5.วัดเจ้ำแม่ทับทิม เป็นวดัเก่าแก่แห่งหน่ึงฝ่ังฮ่องกง โดยองคท่ี์ประดิษฐานดา้นในนั้นเป็นองค์เจา้
แม่ทับทิม องค์เดียวกันกับทางวัดอาม่า และ วัดริมน า้ โดยวัดทินหัวนี้ได้ตั้งอยู่บริเวณ เยา มา เต(Yau Ma Tei 
Station) สรา้งขึน้ดว้ยความศรทัธาของชาวบา้นท่ีมีต่อเจา้แม่ทับทิม เทพเจา้แห่งทอ้งทะเลท่ีคอยบันดาลทรพัยแ์ละ
ปกป้องชาวประมงใหอ้ยู่เย็นเป็นสขุตลอดมา วดัแห่งนีถ้กูสรา้งขึน้ในปี ค .ศ.1876 ภายในวดัออกแบบสถาปัตยกรรม
สไตลจ์ีนโบราณ มีจุดเด่นอยู่ท่ีธูปขดแดงขนาดใหญ่ ท่ีติดตัง้บนเพดานของวิหารในวัด มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อมีแสงแดดส่องลงมาในยามกลางวัน ส่วนบริเวณหน้าวัดก็จะมีสวนสาธารณะและม้านั่ งให้สามารถนั่งชม
บรรยากาศรม่รื่น แถววดัไดอ้ีกดว้ย ส าหรบัวดัเจา้แม่ทบัทิม เป็นท่ีนิยมอย่างยิ่งส าหรบัคนท ามาคา้ขาย หรือ ท าธุรกิจ 
กิจการต่าง ๆ  
น าท่านเดินทางสู่ อเวนิวออฟเดอะสตำร ์(Avenue of Stars) ถนนสายดาราแห่งเกาะฮ่องกง ท่ีไดร้วมรวบเอารอย
ฝามือของดาราท่ีมีชื่อเสียงมาประทับเอาไวใ้ห้เราได้ชมกันบนถนนเส้นนี้ เป็นเส้นทางเดินเล่นท่ีอยู่ด้านหน้าของ
โรงแรม InterContinental Hong Kong ซึ่งจะเห็นทัง้รูปป้ันของนักแสดงชื่อดัง เช่น บลู๊ซลี และรอยเทา้พิมพม์ือของ
ดาราดงัๆทัง้หลาย ท าใหบ้ริเวณนีม้ีชื่อเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า “ถนนฮอลลีวู๊ดแห่งเอเชีย” ซึ่งทางเดินจะเรียบริมน า้ไปเร่ือยๆ 
ฝ่ังตรงขา้มก็จะมองเห็นวิวของตึกสงูต่างๆ 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   

https://www.sanook.com/horoscope/
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   หลงัอาหารน าท่านชม  การแสดงโชวแ์สง  สีเสียงสดุยิ่งใหญ่  A Symphony of Lights ณ   ริมอ่าววิคตอเรียวิวตึกสงู  
     ระฟ้ากว่า 40 ตึก  ทัง้ฝ่ังฮ่องกงและเกาลนูในยามค ่าคืนท่ีเปิดไฟอย่างสวยงามในแต่ละจะยิงแสงเลเซอร ์ สีต่างๆ  เขา้ 
      กบัจงัหวะเพลงตลอดการแสดงโชว ์
  พักที่ KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

 
 
 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซ ำ ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู่ 6.วัดหมั่นโหมว เป็น 1 ใน 24 วัดดังอันเก่าแก่ของฮ่องกง ภายในวัดซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานขององค์
เทพประธาน มีรูปป้ันของเทพทั้งสองตั้งอยู่เคียงคู่กัน พรอ้มกับสัญลักษณรู์ปหล่อทองเหลืองมือจับพู่กันของเทพ
วรรณกรรมในฝ่ายบุ๋น และงา้วทองเหลืองของเทพสงครามในฝ่ายบู๊ ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อไปลูบท่ีงา้ว และมือจับพู่กันก็
สมหวังในพรท่ีขอไป ส าหรบัวัดหมั่นโหมวนั้นมีความเด่นในการขอพรดา้นการศึกษาและดา้นการคา้ธุรกิจการ (บุ๋น) 
(บู๊) ต่อสูฟั้นฝ่าอปุสรรคและการท างาน  

 
 

วันที่สำม    วัดหมั่นโหมว 
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น าท่านเดินทางสู่ ชำยหำดรีพัสล์เบย์  7.วัดเจ้ำแม่กวนอิม 
ตัง้อยู่บริเวณริมหาดรีพลัส ์เบย ์(Repulse Bay) คนฮ่องกงเชื่อกนั
ว่ามีความศักด์ิสิทธิ์มาก ไม่ว่าจะขอพรส่ิงใดก็จะสมความ
ปรารถนาทัง้สิน้ ซึ่งนอกจากเจา้แม่กวนอิมแลว้บริเวณนีก้็จะมีเจา้
แม่ทบัทิม, พระสงักจัจายน,์ เทพเจา้ไฉ่ซิงเอีย้ ฯลฯ ใหไ้ดก้ราบไหว้
กนัอีกดว้ย 
น าท่านเดินทางสู่ 8.วัดเจ้ำแม่กวนอิมฮ่องฮ ำ เป็นวดัเก่าแก่ของ
ฮ่องกงถึงแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กแต่เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีชาว
ฮ่องกงนบัถือมาก แทบทกุวนัจะมีคนมาบูชาขอพรกนัแน่นวัด ถา้
ใครท่ีชอบเส่ียงเซียมซีเขาบอกว่าท่ีน่ีแม่นมาก ท่ีพิเศษกว่านั้น
นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั่ งเปาจากเจ้าแม่
กวนอิมอีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีน
เพราะเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ซึ่งทางวดัจะจ าหน่ายอปุกรณส์ าหรบัเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้้มาขอพร เมื่อ
สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และ
เก็บซองแดงนัน้ไวซ้ึ่งภายในซองจะมีจ านวนเงินท่ีทางวัดจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชค (ส่วนใหญ่จะเกินลา้นขึน้ไป) 
ถา้หากเราประสบความส าเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลบัไปท าบุญ โดยการซือ้กระดาษไหวเ้จา้ไปสกัการะ 
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เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย   น าท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง (Tung Chung Station) เพื่อขึน้ กระเช้ำลอยฟ้ำนองปิง 360 องศำ (กรณีกระเช้ำ

ปิดจะใช้รถโค้ชขึน้แทน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำกระเช้ำ ) เป็นสถานท่ีท่ีถือว่าเป็นไฮไลทเ์มื่อมาฮ่องกง รบัชม
วิวทิวทศันท่ี์สวยงามของเกาะฮ่องกงจากกระเชา้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   น าท่านเดินทางไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ 9.วัดโป่หลิน (Polin Monastery) หรือ นิยมเรียกว่าพระ

ใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่  
ประดิษฐานอยู่โดยมีความสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มีความสูงทัง้สิน้ 34 เมตร ค่าก่อสรา้ง
พระพทุธรูป 60 ลา้นเหรียญฮ่องกง โดยพระพทุธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐาน
บนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก  3 ชั้น  ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง ภายในเป็นท่ี
ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทัง้ 5 พระองค ์ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวดัจะมีสัตวม์งคลตรงมมุ
ของหลงัคา หา้มน าเครื่องเซ่นไหวท่ี้ประกอบดว้ยเนือ้สตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 
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   จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปปิ้งท่ี CITY GATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET 

สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมายหลายยี่หอ้ และชัน้ใตดิ้นจะมี SUPER MARKET ขนาดใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจ่ายกนั
ไดอ้ย่างจใุจ       

ค ่ำ      อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 
                     สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินฮ่องกง  
21.30 น.      เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (โดยสายการบิน Emirates (EK) เท่ียวบินท่ี EK385  HX780 
          (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
23.45 น.      ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสตัย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ ☺ ☺ ☺ ☺ 
    **หมำยเหต:ุ โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ

ล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส ำคัญ**     
 

 

 



 

SHEKHKG1 ฮ่องกง มใูหเ้ฮง ไหวใ้หปั้ง 9 วดั 3 วนั 2 คนื มีค.66  (EK)180123                                  10 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 
 

วันเดินทำง 
 

  รำคำทัวรผ์ู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเด่ียวจ่ำยเพิ่ม 

10-12 มีนำคม 2566 21,999 บำท / ท่ำน 4,500 บำท / ท่ำน 

24-26 มีนำคม 2566 21,999 บำท / ท่ำน 4,500 บำท / ท่ำน 
 
 

 
 

 
 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สำมำรถ
เลือกที่น่ังล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับที่น่ังแบบสุ่มเท่ำนั้น) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มันเพ่ิมตาม
ความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **รำคำทัวรน์ีเ้ช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที่ 18 ม.ค. 66  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง TWIN BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA 
BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม (โหลดได้ท่ำนละ1 ใบ) สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนักตอ้งไม่
เกิน 7 กิโลกรมั 

7. ค่าประกนัอบุติัเหตวุงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมี
อายตุัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้  านาจของสรุายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการ
รา้ย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์
 
 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
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1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีท่ีฮ่องกงตอ้งใหต้รวจ 
3. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์และคนขบัรถ รวม  1,500  บาทต่อคน (เดก็ช าระทิปเท่ากบัผู้ใหญ่) ค่ำทิปหัวหน้ำทัวรข์ึน้อยู่

กับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ จะออกใหภ้ายหลัง ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสร็จท่ีถกูใหก้บับริษัททวัรเ์ท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำฮ่องกงส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
8. ตามนโยบายของฮ่องกงร่วมกับการท่องเท่ียวฮ่องกงเพื่อโปรโมทสินคา้พืน้เมือง ในนามของรา้นขายสินคา้พืน้เมือง โรงงำนจิว

เวอรร่ี์ ร้ำนหยก ซึ่งจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูคา้ทกุท่านว่า 
รา้นขายสินคา้พืน้เมืองทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการ
บงัคบัใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นทกุเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD /ท่าน 
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** ก่อนท ำกำรจองทัวรทุ์กครั้ง กรุณำอำ่นโปรแกรมอยำ่งละเอียดทุกหน้ำและทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมท่ีขำยเป็นหลัก ** 


