
 

 
 
 

 

 
CODE : ZH22 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
วนัแรก  กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – Avenue of Stars - Symphony of Lights 
 
08.00 น.      พรอ้มกนัที+สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัZน 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ HONG 

KONG AIRLINES พบเจา้หนา้ที+ทําการเชค็อนิตั:ว 
 
11.10 น.      บนิลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที+ยวบนิ HX772 บรกิารอาหารว่างและเครืmองดืmมบน

เครืmอง 
   (กรณุาเช็คเทีmยวบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นทาํการจอง) 
 
15.05 น. ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นออกจากสนามบนิ 

ณ ทางออก Exit B 
 
จากนัKน นําทา่นเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนที+มชีว่งกลางยาวที+สดุเป็น

อนัดบั 2 ของโลก และในปัจจบุนัอยูท่ี+อนัดบัที+ 7 ของโลก  ตวัสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร 
มสีองชั Kน ชั Kนบนมเีสน้ทางรถวิ+งจํานวน 6 ชอ่งทาง สว่นชั Kนลา่งใชสํ้าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง 
และช่องทางสํารองสําหรับรถยนต ์ในช่วงฤดูมรสุมอกี 4 ช่องทาง เริ+มก่อสรา้งในปี ค.ศ. 
1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง 
 

 
 
คํmา บรกิารอาหารคํmา ณ ภตัตาคาร (1) 
 
นําทา่น เดนิทางสู ่อะเวนวิ ออฟ สตารส์ Avenue of Stars ที+มกีารประทบัตราลายมอืดาราที+เคย

ประทับไวท้ี+บรเิวณพืKน ยา้ยมาไวบ้นขอบราวจับเลยีบทางเดนิรมินํKาตลอดแนว เพื+อใหผู้ช้ม
ไดเ้ห็นชัด และถ่ายรูปคู่กับรอยพิมพ์ดาราโดยมีววิตึกรมิอ่าววคิตอเรียเป็นฉากพรอ้ม
เพลดิเพลนิกบัววิสดุอลงัการของอา่ววคิตอเรยี 
 



 

 
 
 

 

 
 
นําทา่น ชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ริ+มตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกคํmาคนื  

การแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาที+ไดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสง
และเสยีงถาวรที+ย ิ+งใหญ่ที+สุดของโลกครอบคลุมพืKนที+อาคารตกึระฟ้าสําคัญต่างๆที+ตั Kงอยู่
สองฟากฝั+งของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นีKประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึ+งเพยีง
กดสวติชก์็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของ
ฮอ่งกง 

 

 
 

ทีmพกั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีmสอง วคิตอเรยีพคี – รพีลัสเ์บย ์- วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – ชอ้ปปิZ งนาธาน  – 
พเิศษ!! อาหารทะเลหลีmหยุน่มุน่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติ+มซําขึKนชื+อของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า, 

ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตี:ยวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (2)   
 
 



 

 
 
 

 

จากนัKน นําทา่นขึKนสูย่อดเขา  VICTORIA PEAK โดยรถบสัจดุชมววิแสนสวยทีmสดุของฮอ่งกง 
สมัผสับรรยากาศบรสิุทธิ�สดชืmน สามารถชมทศันยีภาพอนังดงามของ เกาะฮอ่งกง
และเกาลนูไดท้ ัZงเกาะอยา่งชดัเจน จดุนีKสามารถมาชมววิเมอืงฮอ่งกงไดท้ั Kงวนัซึ+งในแตล่ะ
ช่วงเวลาก็จะมวีวิที+สวยงามแตกต่างกันไป ววิที+มองเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอาคารสูง
ระฟ้าของฮอ่งกง ทีmกอ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซ่า, ตกึไชนา่
แบงคแ์ละตกึอืmนๆ อนัเป็นทีmต ัZงของธุรกจิ ช ัZนนําของฮ่องกงพรอ้มท ัZงถ่ายภาพอนั
สวยงามนา่ประทบัใจ 
 

 
 
จากนัKน นําทา่นนมสัการขอพรสิ+งศกัดิdสทิธิdเพื+อเป็นสริมิงคลที+บรเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชื+อวา่ 

ณ บรเิวณหาดรพัีลสเ์บย ์เป็นจดุที+มฮีวงจุย้ที+ดทีี+สดุของเกาะฮอ่งกง  นําทา่นเริ+มขอพร   เจา้
แมก่วนอมิ  จากนัKนนําท่านขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอี�ย  เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมั+นคง 
ทรัพยส์นิเงนิทอง  หรอืถา้ทา่นไหนมลีกูยาก กส็ามารถขอพรเรื+องลกูจากพระสงัฆจาย ได ้ 
 

 



 

 
 
 

 

จากนัKน นําท่าน ขา้มสะพานตอ่อายุ ซึ+งเชื+อกันวา่ขา้มหนึ+งครั Kงจะมอีายุเพิ+มขึKน 3 ปี  หรอืคนโสด 
จะเลอืกขอคู ่หรอืขอพรเรื+องความรัก จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้ จากนัKนขอพรเรื+องการ
เดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แม่ทบัทมิ จากนัKนใหท้่านไดรั้บ พลงัจากศาลา
แปดทศิ ซึ+งถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลงัที+ดทีี+สดุของฮอ่งกง 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยหา่นยา่ง 
 
นําทา่น เดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ั Kงจติ

อธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแชกง จากนัKนใหท้่านหมนุกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด 
แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภยั, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชื+อกนัวา่หาก
หมนุครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครั Kง จะชว่ยปัดเป่าสิ+งชั+วรา้ยออกไป และนําพาสิ+งด ีๆ เขา้มา 

 

 
 



 

 
 
 

 

 
ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื+อหนึ+งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ+งวัดที+มี

ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน สรา้งมาตั Kงแต่ 300 ปีก่อน ตามตํานานเล่ากันว่าไดม้ีโจรสลัด
ตอ้งการที+จะมาปลน้ชาวบา้น เมื+อนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้
นําไปตดิไวท้ี+หนา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลดัไดจ้ากไปและไมไ่ดทํ้าการปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวาม
เชื+อวา่กงัหนัลมนัKนชว่ยขจัดสิ+งชั+วรา้ยที+กําลงัจะเขา้มา และนําพาสิ+งดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวดั
แชกงแห่งนีKช ึKน เพื+อระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นที+สักการะบูชาเพื+อไม่ใหม้ีส ิ+งไม่ได ้
เกดิขึKน 
 

นําทา่น เยี+ยมชม  โรงงานจวิเวอรร์ ีm ที+ข ึKนชื+อของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ี+ไดรั้บรางวัลอันดับเยี+ยม 
และใชใ้นการเสริมดวงเรื+องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็น
เครื+องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จีK  แหวน  กําไล เพื+อใหเ้ป็นเครื+องประดับตดิตัว และเสรมิดวง
ชะตา 

 
นําทา่น ชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกี+ยวกับหยก อาท ิกําไลหยก  หรอืสัตวนํ์าโชคอยา่งปี+ เสี+ยะ  

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชืKอเป็นของฝาก หรอืเป็นของที+ระลกึ หรอืนําโชคแดต่วัทา่นเอง  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่น เดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันีKวา่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวดัเกา่แกอ่ายุ
กวา่รอ้ยปี โดยชาวฮอ่งกงสว่นใหญ่เดนิทางมาวัดนีKเพื+อขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย 
ซึ+งวัดแห่งนีKเป็นที+ประดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพ
หวงัตา้เซยีน 
 



 

 
 
 

 

 
 
 

วธิกีารอธษิฐานขอคู ่ขั Kนแรกกทํ็านิKวตามแบบในรปูเลยเอานิKวโป้งกดปลายนิKวนาง แลว้เอานิKวกอ้ยสอดเขา้
ไปในรขูองนิKวนางทั Kง 2 ขา้ง คอ่ย ๆ ทํา ใจเย็น ๆ ไมย่ากเกนิไปแน่นอน ดจูากภาพไมต่อ้งตกใจวา่จะทํา
ไดม้ั Kย เพราะบรเิวณดา้นขา้งจะรปูสาธติวธิกีารอธษิฐานโดยละเอยีดอกีครั Kง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณดา้นขา้งวัดจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว หรอืที+รูจั้กกันในนาม
เทพเจา้แห่งจันทรา เทพเจา้แห่งความรัก และการแต่งงาน โดยเทพเจา้หยกโหลวจะคอยทําหนา้ที+จด
รายชื+อคู่รัก จงึเชื+อกันว่าสมุดที+ผูเ้ฒ่าถอืในมอื คอืบัญชรีายชื+อคู่รักที+จะไดรั้บคําอวยพรใหอ้ยู่คู่กันอย่าง
รม่เย็นเป็นสขุ  



 

 
 
 

 

นําทา่น  ชอ้ปปิZ งสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซืZอสนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  
จากน ัZนอสิระใหท้า่นเต็มอิmมกบัการชอ้ปปิZ งยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัZงตน้กนัทีmสถานจีมิ
ซาจุย่ มรีา้นขายของท ัZงเครืmองหนงั, เครืmองกฬีา, เครืmองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู ฯลฯ 
และสนิคา้แบบที+เป็นของพืKนเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายม ี
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื+อ  OCEAN TERMINAL ซึ+งประกอบไปดว้ย
หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู่ และมทีางเชื+อมตดิต่อกันสามารถเดนิทะลุถงึกันได ้ใหแ้บ
รนดด์งัมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซืZอ ไมว่า่จะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS 
VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย   

 
คํmา  บรกิารอาหารคํmา ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารท่านดว้ยอาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บา้น

ชาวประมง หลีmหยุน่มุน่ ใหท้า่นไดเ้ต็มอิmมกบัเมนู กุง้มงักรอบซสี, เป๋าฮืZอนึmงซอี ิZว, ก ัZง
ทอดกระเทยีม, ปูผดัพรกิไทยดํา, กุง้ลวก, หอยเชลลน์ ึmงกระเทยีมและวุน้เสน้, ปลา
สดนึmงซอี ิZว เป็นตน้ 

 

 
 
ทีmพกั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีmสาม กระเชา้นองปิง – พระใหญ่โป่วหลนิ – ชอ้ปปิZ ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - 
กรงุเทพฯ 

 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติ+มซําขึKนชื+อของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า, 

ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตี:ยวหลอด, โจ๊ก เป็นตน้ (5) จากนัKนนําทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพื+อ
ขึKน กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา  

 
 

กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบ
ธรรมดา (พืKนทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตัล (พืKนกระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิ+ม
เงนิ ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง     
 
ไปยังเกาะลันเตาเพื+อนมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกว่าพระใหญ่
ลนัเตา องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธิ� 160 ชิZน องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทาง
เหนอืสู่จนีแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่โดยมคีวามสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั 
หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสูงท ัZงส ิZน 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้น
เหรยีญฮ่องกง   โดยพระพุทธรูปมีชื+อเรยีกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน 
ประดษิฐานบนแทน่บชูามคีวามสงูเทา่กบัตกึ  3 ชั Kน  ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้า
เทยีนถานในปักกิ+ง 



 

 
 
 

 

 

 
 
นําทา่น ขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหท้กุทา่นไดต้ั Kงจติอธษิฐานขอพรไมว่า่จะ

เป็นเรื+องสุขภาพ การงาน การเงนิ เนื+องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร  จากลาน
อธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขึKนชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบีันไดทอดยาวจํานวน  268 ขั Kน  
บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นที+ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขีKยวแกว้)  และ
พระพุทธรูปหยกขาว ที+อันเชญิมาจากศรลีังกา  ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสนํีKามัน 
(ไมร่วมคา่เขา้ชม ทา่นละ  60 เหรยีญฮอ่งกง)  หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมมุสงูได ้ 
และยงัมรีปูปัKนของเทพธดิาถวายเครื+องสกัการะตามความเชื+อของนกิายมหายานประดษิฐาน
อยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

 

 



 

 
 
 

 

นอกจาก นีKทา่นยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นที+ประดษิฐานของ พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 
ทั Kง 5 พระองค ์ณ อาคารหมื+นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมสีัตวม์งคลตรงมุมของหลังคา 
หา้มนําเครื+องเซน่ไหวท้ี+ประกอบดว้ยเนืKอสตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 
 

 
 

จากนัKน ใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเที+ยวชม รา้นคา้ 
รา้นอาหาร บรเิวณหมูบ่า้นจําลองแหง่นีKทา่นจะไดพ้บความสนุกที+สามารถผสมผสานระหวา่ง
ความเจรญิและวฒันธรรมดั Kงเดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั  
 

แวะพักเหนื+อย หาของอรอ่ยกนิ แนะนําบวัลอยหยนิหยาง บวัลอยที+ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั
ระหวา่งงาดํา (สดํีา) กบักระท ิ(สขีาว) ใหค้วามสดชื+นไมน่อ้ย เรื+องความอรอ่ยพดูไดคํ้าเดยีว “ตอ้งลอง”    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบํารุง หรอืปิดเนืmองจากสภาพอากาศ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลีmยนเป็นรถโคช้ของอทุยาน เพืmอนําทา่นขึZนสูย่อดเขา
แทน และจะทําการคนืเงนิคา่สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และ
เด็กทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 

 
จากนัKน ใหท้่านอสิระชอ้ปปิK ง ที+หา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปปิK งสนิคา้ตาม

อัธยาศัย กับ OUTLET สินคา้แบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, 
POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็น  BURBERRY รวมท ัZงรองเท้ากีฬ า
มากมายหลายยีmหอ้ และช ัZนใตด้นิจะมซุีปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซืZอ
สนิคา้ ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ  
 (อสิระอาหารกลางวนัและคํmาตามอธัยาศยั) 
.....กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมายเพืmอเดนิทางสูส่นามบนิ..... 

 
20.45 น.    บินลัดฟ้ ากลับสู่  กรุงเทพฯ โดยเทีmยวบินทีm HX779 สายการบิน  HONG KONG 

AIRLINES 
 
22.50 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 
 

************************************************** 
** หากทา่นที+ตอ้งออกตั:วภายใน (เครื+องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที+เจา้หนา้ที+ทกุครั Kงกอ่นทํา

การ 
ออกตั:วเนื+องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี+ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีmใชบ้รกิาร ***  คณะยนืยนัการเดนิทางที+ 9 ทา่นมหีวัหนา้ทวัร ์
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีด 
เทีmยวบนิ 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่
เด็กมี
เตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่ ี
เตยีง 

พกัเดีmยว
เพิmม 

05 – 07 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    HX772 (11.10-

15.05) 
ขากลบั HX761 (21.45-

23.55) 
16,999 16,999 15,999 5,000 

12 – 14 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    HX772 (11.10-

15.05) 
ขากลบั HX761 (21.45-

23.55) 
16,999 16,999 15,999 5,000 



 

 
 
 

 

26 – 28 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    HX772 (11.10-

15.05) 
ขากลบั HX779 (20.45-

22.50) 
16,999 16,999 15,999 5,000 

09 – 11 สงิหาคม 2562 
ขาไป    HX772 (11.10-

15.05) 
ขากลบั HX761 (21.45-

23.55) 
16,999 16,999 15,999 5,000 

23 – 25 สงิหาคม 2562 
ขาไป    HX772 (11.10-

15.05) 
ขากลบั HX761 (21.45-

23.55) 
16,999 16,999 15,999 5,000 

25 – 27 ตลุาคม 2562 

ขาไป    HX772 (11.10-
15.05) 

ขากลบั HX761 (23.50-
02.20) 

17,999 17,999 16,999 5,000 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก์

ทอ้งถิmน*** 
** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง/ทรปิ/ทา่น 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีmยวแห่งเพืmอโปรโมท
สนิคา้พืZนเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก 
และรา้นจวิเวอรร์ ีm ซึmงจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 
จงึอยากเรยีนชีZแจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซืZอ
หรอืไม่ซืZอข ึZนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัZงส ิZน และถา้หาก
ลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกแหง่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทีmเกดิข ึZนจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 300 เหรยีญ / คน / รา้น 
 
• โรงแรมที+พักที+อาจะมีการสลับปรับเปลี+ยนขึKนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
• หมายเหต ุที+ฮอ่งกงมชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซืKอ

ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซืKอ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั KงสิKน แต่เป็นการบอกกล่าว
ลว่งหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีZรวม 
R คา่ตั:วเครื+องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     R คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที+ม ี
R คา่นํKาหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.      R คา่รถรับ-สง่ และนําเที+ยวตาม
รายการ 
R คา่ที+พักตามที+ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  R คา่เขา้ชมสถานที+ตา่งๆ ตาม



 

 
 
 

 

รายการ 
R คา่อาหารตามมืKอที+ระบใุนรายการ     R คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิาร
ตลอดการเดนิทาง  
R คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื+อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีZไมร่วม 
T ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที+ระบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื+องดื+มที+สั+งเพิ+มนอกเหนือ
รายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
T คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ+น ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
T คา่ภาษีมลูคา่เพิ+ม 7% และภาษีหกั ณ ที+จา่ย 3% 
 
เง ืmอนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที+ยวหรอืเอเจนซี+ตอ้งชาํระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื+อสํารองที+นั+ง  
2. นักทอ่งเที+ยวหรอืเอเจนซี+ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที+เหลอืทั Kงหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 

วัน กรณีนักทอ่งเที+ยวหรอืเอเจนซี+ไมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเที+ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์
นั Kนๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บรษัิท ดังนีK วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที+รัฐบาลประกาศในปีนัKนๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 

เง ืmอนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที+ นักท่องเที+ยวหรือเอเจนซี+ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื+อนการเดินทาง 

นักท่องเที+ยวหรอืเอเจนซี+(ผูม้ีชื+อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลกิที+บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ+งเพื+อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์
อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที+ยวหรอืเอเจนซี+ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที+ยวหรอืเอเจนซี+ (ผูม้ชี ื+อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที+บรษัิทอยา่งใด
อย่างหนึ+งเพื+อทําเรื+องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที+
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื+อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันีK 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที+ชําระ

แลว้  
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารที+ชําระ

แลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที+ชาํระแลว้ทั Kงหมด 

ทั Kงหมดทั KงนีK ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที+ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที+ชําระแลว้เนื+องในการ
เตรยีมการจัดการนําเที+ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที+ยว เชน่ การสํารองที+นั+งตั:วเครื+องบนิ การจองที+พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที+ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซืKอขาดแบบมเีงื+อนไข หรอืเที+ยวบนิเหมาลํา Charter Flight 
หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิ
มดัจําหรอืคา่บรกิารทั Kงหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง



 

 
 
 

 

บรษัิท ดังนีK วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที+รัฐบาลประกาศในปีนัKนๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิdในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที+ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เง ืmอนไขและขอ้กาํหนดอืmนๆ 
1. ทวัรน์ีKสําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื+อการทอ่งเที+ยวเทา่นัKน 
2. ทัวรน์ีKเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที+ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรอืทั Kงหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั Kงหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิdในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที+มนัีกทอ่งเที+ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที+ยวหรอืเอเจนซี+ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง
สําหรับประเทศที+ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที+มวีซีา่  แตห่าก
ทางนักทอ่งเที+ยวทกุทา่นยนิดทีี+จะชําระคา่บรกิารเพิ+มจากการที+มนัีกทอ่งเที+ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่
ที+ทางบรษัิทกําหนดเพื+อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี+จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิdไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื+อ นามสกลุ คํา
นําหนา้ชื+อ เลขที+หนังสอืเดนิทาง และอื+นๆ เพื+อใชใ้นการจองตั:วเครื+องบนิ ในกรณีที+นักท่องเที+ยว
หรอืเอเจนซี+มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิdในการเปลี+ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื+อให ้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที+เดนิทางจรงิของประเทศที+เดนิทาง ทั KงนีK
บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที+ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิdไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที+เพิ+มขึKนของ
นักทอ่งเที+ยวที+มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน 
การปฏิวัต ิ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลี+ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื+น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีKคํานวณจากอัตราแลกเปลี+ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที+ทางบรษัิทเสนอราคา 
ดังนัKน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิdในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ+มขึKน ในกรณีที+มกีารเปลี+ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี+ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั:วเครื+องบนิ ค่าภาษีเชืKอเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การ
เปลี+ยนแปลงเที+ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  
เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัKน  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที+จะนําตดิตัวขึKนเครื+องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 

มลิลลิติรตอ่ชิKน และรวมกันทกุชิKนไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ+งมซีปิล็อค
ปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที+ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้
ท่านละ 1 ใบเท่านัKน ถา้สิ+งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที+กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที+โหลดใตท้อ้งเครื+องบนิเทา่นัKน  

2. สิ+งของที+มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที+โหลดใตท้อ้งเครื+องบนิเทา่นัKน  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี+ทํามาจากพชื และเนืKอสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก 
ผลไมส้ด ไข่ เนืKอสัตว์ ไสก้รอกฯ เพื+อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที+จะมาจากสิ+งเหล่านีK หาก
เจา้หนา้ที+ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที+สงูมาก  



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


