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

 
05.00 น. พรอ้มกนัที,สนามบนิสวุรรณภูม ิช ั\น 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ HONG KONG 

AIRLINES พบเจา้หนา้ที,ทําการเชค็อนิตั:ว 
 
08.25 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที,ยวบิน HX768 บรกิารอาหารว่างและเครืlองดืlมบนเครืlอง 

(กรณุาเช็คเทีlยวบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นทาํการจอง) 
 
11.30 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําท่านออกจากสนามบนิ 

ณ ทางออก Exit B 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   จากนัKนนําทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพื,อขึKน 

กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา  
 
 
 

กรณีถา้ลกูคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา 
(พืKนทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตลั (พืKนกระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิ,มเงนิ ทา่นละ  
100 เหรยีญฮอ่งกง    
 
  
ไปยังเกาะลนัเตาเพื,อนมัสการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา 
องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธิ~ 160 ชิ\น องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสูจ่นี
แผน่ดนิใหญ่ ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวม
ฐานแลว้มคีวามสูงท ั\งส ิ\น 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮ่องกง   
โดยพระพุทธรูปมชีื,อเรยีกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทยีนถาน ประดษิฐานบนแท่น
บชูามคีวามสงูเทา่กบัตกึ  3 ชั Kน  ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิ,ง 
 

 



 

 

นําทา่น ขอพร พระใหญ่เทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหทุ้กท่านไดต้ั Kงจติอธษิฐานขอพรไม่วา่จะ
เป็นเรื,องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื,องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร  จากลาน
อธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขึKนชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบีันไดทอดยาวจํานวน  268 ขั Kน  
บรเิวณฐานพระพทุธรปู เป็นที,ประดษิฐานของบรมสารกีธาต ุ(พระเขีKยวแกว้)  และพระพทุธรปู
หยกขาว ที,อนัเชญิมาจากศรลีงักา  ภาพวาดพทุธประวตัโิดยวาดจากสนํีKามัน (ไมร่วมคา่เขา้
ชม ทา่นละ  60 เหรยีญฮอ่งกง)  หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสงูได ้ และยังมรีูปปัKน
ของเทพธดิาถวายเครื,องสักการะตามความเชื,อของนิกายมหายานประดษิฐานอยู่รอบๆ 
บรเิวณฐานองคพ์ระ 

 
นอกจากนีK ทา่นยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นที,ประดษิฐานของ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทั Kง 

5 พระองค ์ณ อาคารหมื,นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมสีัตวม์งคลตรงมมุของหลังคา หา้มนํา
เครื,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”    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซอ่มบาํรงุ หรอืปิดเนืlองจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิ~ในการเปลีlยนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพืlอนําทา่นขึ\นสูย่อดเขาแทน และจะทําการคนืเงนิคา่
สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 

 
จากนัKน ใหท้่านอสิระชอ้ปปิK ง ที,หา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปปิK งสนิคา้ตาม

อัธยาศัย กับ OUTLET สินคา้แบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, 
POLO, RALPH LAUREN หรอืว่าจะเป็น BURBERRY รวมท ั\งรองเทา้กฬีามากมาย
หลายยีlหอ้ และช ั\นใตด้นิจะมซุีปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซื\อสนิคา้ ไม่
วา่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ  

 
คํlา อสิระอาหารคํlา ตามอธัยาศยั เพืlอความสะดวกในการเลอืกซื\อสนิคา้ของทา่น 
 
จากนัKน นําท่านเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนที,มชีว่งกลางยาวที,สดุเป็น

อันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยูท่ี,อันดับที, 7 ของโลก  ตัวสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร 
มสีองชั Kน ชั Kนบนมเีสน้ทางรถวิ,งจํานวน 6 ชอ่งทาง สว่นชั Kนล่างใชสํ้าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง 
และช่องทางสํารองสําหรับรถยนต ์ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริ,มก่อสรา้งในปี ค.ศ. 
1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง 



 

 

 

 
 

นําทา่นเขา้สูท่ ีlพกั... Silka Tsuen Wan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีlสอง  วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน - เขา  VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A 

Symphony of Lights 
 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติ,มซําขึKนชื,อของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋, ขนม

จบีกุง้, กว๋ยเตี:ยวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (2)   
 
นําทา่น เดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ั Kงจติ

อธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแชกง จากนัKนใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด 
แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชื,อกันวา่หาก
หมนุครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครั Kง จะชว่ยปัดเป่าสิ,งชั,วรา้ยออกไป และนําพาสิ,งดีๆ เขา้มา 

 



 

 

 
ตํานานวดัแชกง หรอืเรยีกอกีชื,อหนึ,งวา่ “วดักงัหนัลม” เป็นอกีหนึ,งวดัที,มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน สรา้งมา
ตั Kงแต ่ 300 ปีกอ่น ตามตํานานเลา่กนัวา่ไดม้โีจรสลดัตอ้งการที,จะมาปลน้ชาวบา้น เมื,อนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็
ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกงัหนัลมแลว้นําไปตดิไวท้ี,หนา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลดัไดจ้ากไปและไมไ่ดทํ้าการ
ปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวามเชื,อวา่กงัหนัลมนัKนชว่ยขจัดสิ,งชั,วรา้ยที,กําลงัจะเขา้มา และนําพาสิ,งดีๆ มาสูต่น จงึ
ไดส้รา้งวดัแชกงแหง่นีKช ึKน เพื,อระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นที,สกัการะบชูาเพื,อไมใ่หม้สี ิ,งไมไ่ดเ้กดิขึKน 
 
นําทา่น เยี,ยมชม  โรงงานจวิเวอรร์ ีl ที,ข ึKนชื,อของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ที,ไดรั้บรางวัลอันดับเยี,ยม 

และใชใ้นการเสริมดวงเรื,องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็น
เครื,องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จีK  แหวน  กําไล เพื,อใหเ้ป็นเครื,องประดับตดิตัว และเสรมิดวง
ชะตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
นําทา่น ชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกี,ยวกับหยก อาท ิกําไลหยก  หรอืสัตวนํ์าโชคอย่างปี, เสี,ยะ  

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชืKอเป็นของฝาก หรอืเป็นของที,ระลกึ หรอืนําโชคแดต่วัทา่นเอง  
 
 
นําท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัตา้เซยีน (คนจีนกวางตุง้ จะเรยีกวัดนีKว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวัด
เกา่แกอ่ายุกวา่รอ้ยปี โดยชาวฮอ่งกงสว่นใหญ่เดนิทางมาวัดนีKเพื,อขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง 
ไรโ้รคภัย ซึ,งวัดแห่งนีKเป็นที,ประดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลักของวัด
คอืเทพหวงัตา้เซยีน 



 

 

 
 

วธิกีารอธษิฐานขอคู ่ขั Kนแรกก็ทํานิKวตามแบบในรูปเลยเอานิKวโป้งกดปลายนิKวนาง แลว้เอานิKวกอ้ยสอดเขา้
ไปในรูของนิKวนางทั Kง 2 ขา้ง ค่อยๆ ทํา ใจเย็นๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ตอ้งตกใจว่าจะทํา
ไดม้ั Kย เพราะบรเิวณดา้นขา้งจะรปูสาธติวธิกีารอธษิฐานโดยละเอยีดอกีครั Kง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

พเิศษ!! เมนหูา่นยา่ง 



 

 

จากนัKน นําท่านเดนิทางขึKนชมววิเกาะฮอ่งกง โดยรถโคช้ บนยอดเขาวคิตอเรยีพีค ทุกท่านจะได ้
สมัผัสบรรยากาศบรสิทุธิuสดชื,น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮอ่งกงและเกาลนู
ไดท้ั Kงเกาะอยา่งชดัเจน จุดชมววิที,ดทีี,สดุและหา้มพลาดเมื,อมา The Peak สามารถมองเห็น
ววิไดร้อบทศิทั Kง 360 องศา มคีวามสงูถงึ 428 เมตรจากระดับนํKาทะเลที,จดุนีKสามารถมาชมววิ
เมอืงฮอ่งกงไดท้ั Kงวันซึ,งในแตล่ะชว่งเวลาก็จะมวีวิที,สวยงามแตกตา่งกนัไป ววิที,มองเห็นก็จะ
เป็นววิของตกึและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ทีlก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึ
เซ็นทรลัพลาซา่, ตกึไชนา่แบงคแ์ละตกึอืlนๆ อนัเป็นทีlต ั\งของธรุกจิ ช ั\นนําของฮอ่งกง
พรอ้มท ั\งถา่ยภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ 

 

 
รา้นไอศกรมี Gino's Gelato รา้นไอศกรมีเจลลาโตสไตลอ์ติาล ีตั Kงอยูบ่รเิวดา้นลา่งตกึ The 
Peak หากทา่นตอ้งการลิKมรสไอศกรมีที,เป็นแบบเฉพาะของฮอ่งกง แนะนําใหล้องทานที,นี, 
กลิ,นหอมของวาฟเฟิลบอล หรอื Egg Waffle ที,ทําสดๆใหม่ๆ จากเตาชวนยั,วนํKาลายนัก มี
ไอศกรมีใหเ้ลอืกหลากหลายรสชาต ิที,สามารถเลอืกทอ้ปปิKงไดต้ามที,ตอ้งการไมว่า่จะเป็น 
มาชเมลโล ่อลัมอล หรอืขนมตา่ง ๆ   

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนัKน นําทา่นนมัสการขอพรสิ,งศักดิuสทิธิuเพื,อเป็นสริมิงคลที,บรเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชื,อวา่ 
ณ บรเิวณหาดรพีลัสเบย ์เป็นจดุที,มฮีวงจุย้ที,ดทีี,สดุของเกาะฮอ่งกง  นําทา่นเริ,มขอพร   เจา้
แม่กวนอมิ  จากนัKนนําท่านขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอี�ย  เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมั,นคง 
ทรัพยส์นิเงนิทอง  หรอืถา้ทา่นไหนมลีกูยาก กส็ามารถขอพรเรื,องลกูจากพระสงัฆจาย ได ้

  

 
 

จากนัKน นําทา่น ขา้มสะพานตอ่อาย ุซึ,งเชื,อกนัวา่ขา้มหนึ,งครั Kงจะมอีายเุพิ,มขึKน 3 ปี  หรอืคนโสด จะ
เลือกขอคู่ หรอืขอพรเรื,องความรัก จากเทพเจา้แห่งความรักก็ได ้ จากนัKนขอพรเรื,องการ
เดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แมท่บัทมิ จากนัKนใหท้า่นไดรั้บ พลงัจากศาลาแปด
ทศิ ซึ,งถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลงัที,ดทีี,สดุของฮอ่งกง 

 

 



 

 

คํlา บรกิารอาหารคํlา ณ ภตัตาคาร (4) นําท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความ
มหัศจรรยเ์ริ,มตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกคํlาคนื  การแสดงมัลตมิีเดยีสุดยอดตระการตาที,
ไดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรที,ย ิ,งใหญ่ที,สุดของโลก
ครอบคลุมพืKนที,อาคารตกึระฟ้าสําคัญต่างๆที,ตั Kงอยู่สองฟากฝั, งของอ่าววคิตอเรียโดยบน
ดาดฟ้าของตกึเหล่านีKประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึ,งเพยีงกดสวติชก์็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตา
เป็นสตี่างๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮ่องกง หรอืจะเดนิไปบรเิวณ อะเวนวิ 
ออฟ สตารส์ Avenue of Stars ที,มกีารประทับตราลายมอืดาราที,เคยประทับไวท้ี,บรเิวณ
พืKน ยา้ยมาไวบ้นขอบราวจับเลยีบทางเดนิรมินํKาตลอดแนว เพื,อใหผู้ช้มไดเ้ห็นชดั และถา่ยรปู
คู่กับรอยพมิพด์าราโดยมวีวิตกึรมิอ่าววคิตอเรยีเป็นฉากพรอ้มเพลดิเพลนิกับววิสุดอลังการ
ของอา่ววคิตอเรยี จากนัKนนําทา่นเขา้สูท่ี,พัก 
 

 นําทา่นเขา้สูท่ ีlพกั... Silka Tsuen Wan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัทีlสาม ถนนนาธาน – อสิระตามอธัยาศยัตลอดท ั\งวนั – ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 
 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติ,มซําขึKนชื,อของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋, ขนม

จบีกุง้, กว๋ยเตี:ยวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (5) 
 
นําทา่น ชอ้ปปิ\ งสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื\อสนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  

จากน ั\นอสิระใหท้่านเต็มอิlมกบัการชอ้ปปิ\ งย่านจมิซาจุ่ยมกัจะต ั\งตน้กนัทีlสถานจีมิ
ซาจุย่ มรีา้นขายของท ั\งเครืlองหนงั เครืlองกฬีา เครืlองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ 
และสนิคา้แบบที,เป็นของพืKนเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายม ี
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ ชื,อ  OCEAN TERMINAL ซึ,งป ระกอบไปด ว้ย



 

 

หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู่ และมทีางเชื,อมตดิต่อกันสามารถเดนิทะลุถงึกันได ้ใหแ้บ
รนดด์งัมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื\อ ไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS 
VUITTON, HERMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI แ ล ะ อี ก ม า ก ม า ย 
หรอืจะเลอืกนั,งรถไฟใตด้นิของฮอ่งกงไปชอ้ปปิKงในยา่นอื,น  แนะนําที, ยา่นมงกก๊ โดยยา่นนีK
เป็นแหล่งรวมรองเทา้กีฬาและผา้ใบทุกแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที,เป็นที,นิยมอย่าง 
Adidas, Nike, Reebok, Puma และ New Balance ไปจนถงึรองเทา้แบรนดต์า่งๆ  
 

 
 

 
หรอืจะเลอืกชอ้ปปิKงที,รา้น Sasa  หรอื Bonjour ที,กระจายอยูใ่นฮอ่งกง ภายในรา้นจะมสีนิคา้มากมาย  
เครืlองสาํอาง นํ \าหอม ครมีทาผวิ ยาทาเล็บ ลปิสตกิ โฟมลา้งหนา้ ทีlดดัขนตากระดาษซบัมนั และ
ของเสรมิความงามอกีหลายอยา่ง  



 

 

 
 
***อสิระอาหารมื\อเทีlยงและเย็นตามอธัยาศยัเพืlอความสะดวกในการเลอืกซื\อ
สนิคา้*** 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
 

21.45 น.    บินลัด ฟ้ ากลับสู่  กรุง เทพฯ โดยเทีlยวบินทีl  HX761 สายการบิน  HONG KONG 
AIRLINES (กรณุาเช็คเทีlยวบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นทาํการจอง) 

 
23.55 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

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

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

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที,ใชบ้รกิาร ***  คณะยนืยนัการเดนิทางที, 9 ทา่นมหีวัหนา้ทวัร ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีด 
เทีlยวบนิ 

ผูใ้หญ ่หอ้ง
ละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่ ี
เตยีง 

พกัเดีlยว
เพิlม 

10 – 12 พฤษภาคม 
2562 

ขาไป    HX768 (08.25-
12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45 -
23.55) 

15,999 14,999 5,000 

24 – 26 พฤษภาคม 
2562 

ขาไป    HX768 (08.25-
12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45 -
23.55) 

15,999 14,999 5,000 

14 – 16 มถินุายน 
2562 

ขาไป    HX768 (08.25-
12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45 -
23.55) 

15,999 14,999 5,000 

28 – 30 มถินุายน 
2562 

ขาไป    HX768 (08.25-
12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45 -
23.55) 

15,999 14,999 5,000 

12 – 14 กรกฎาคม 
2562 

ขาไป    HX768 (08.25-
12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45 -
23.55) 

15,999 14,999 5,000 

19 – 21 กรกฎาคม 
2562 

ขาไป    HX768 (08.25-
12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45 -
23.55) 

15,999 14,999 5,000 

09 – 11 สงิหาคม 2562 
ขาไป    HX768 (08.25-

12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45 -

23.55) 
15,999 14,999 5,000 

23 – 25 สงิหาคม 2562 
ขาไป    HX768 (08.25-

12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45 -

23.55) 
15,999 14,999 5,000 

13 – 15 กนัยายน 
2562 

ขาไป    HX768 (08.25-
12.10) 15,999 14,999 5,000 



 

 

ขากลบั HX761 (21.45 -
23.55) 

27 – 29 กนัยายน 
2562 

ขาไป    HX768 (08.25-
12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45 -
23.55) 

15,999 14,999 5,000 

11 – 13 ตลุาคม 2562 
ขาไป    HX768 (08.25-

12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45 -

23.55) 

16,999 15,999 5,000 

24 – 26 ตลุาคม 2562 
ขาไป    HX768 (08.25-

12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45 -

23.55) 
16,999 15,999 5,000 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก์
ทอ้งถิlน*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญ /ทรปิ/ทา่น 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีlยวแหง่เพืlอโปรโมท
สนิคา้พื\นเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก 
และรา้นจวิเวอรร์ ีl ซึlงจาํเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 
จงึอยากเรยีนชี\แจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม 
ซื\อหรอืไม่ซื\อข ึ\นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ั\งส ิ\น และถา้
หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกแห่ง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ~ในการ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีlเกดิข ึ\นจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 300 เหรยีญ / คน / รา้น 
 

• โรงแรมที,พักที,อาจะมีการสลับปรับเปลี,ยนขึKนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

• หมายเหต ุที,ฮอ่งกงมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลกูทัวรท์่านใดสนใจสามารถซืKอ
ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจกไ็มต่อ้งซืKอ โดยไมม่กีารบงัคบัลกุทวัรท์ั Kงส ิKน แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
 
อตัราคา่บรกิารนี\รวม 
R คา่ตั:วเครื,องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     R คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที,ม ี
R คา่นํKาหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 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)์ 
อตัราคา่บรกิารนี\ไมร่วม 
T ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที,ระบุ เช่น ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื,องดื,มที,สั,งเพิ,มนอกเหนอืรายการ 
(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
T คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ,น ทา่นละ 200 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
T คา่ภาษีมลูคา่เพิ,ม 7% และภาษีหกั ณ ที,จา่ย 3% 
 
เง ืlอนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที,ยวหรอืเอเจนซี,ตอ้งชาํระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื,อสํารองที,นั,ง  
2. นักท่องเที,ยวหรอืเอเจนซี,ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นที,เหลอืทั Kงหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 

วัน กรณีนักท่องเที,ยวหรอืเอเจนซี,ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็ค
ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที,ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์Kนๆ 

3. การตดิต่อใดๆ 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 ืlอนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที,นักทอ่งเที,ยวหรอืเอเจนซี,ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื,อนการเดนิทาง นักทอ่งเที,ยว

หรอืเอเจนซี,(ผูม้ชี ื,อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิ
ที,บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ,งเพื,อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไม่
รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที,ยวหรอืเอเจนซี,ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที,ยวหรอืเอเจนซี, (ผูม้ชี ื,อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที,บรษัิทอยา่งใด
อย่างหนึ,งเพื,อทําเรื,องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที,ตอ้งการ
ใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื,อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันีK 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
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 กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดั
จําหรอืคา่บรกิารทั Kงหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บรษัิท ดังนีK วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 



 

 

นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที,รัฐบาลประกาศในปีนัKนๆถอืวา่เป็นวันหยุดทําการ
ของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที,ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เง ืlอนไขและขอ้กาํหนดอืlนๆ 
1. ทวัรน์ีKสําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื,อการทอ่งเที,ยวเทา่นัKน 
2. ทัวรน์ีKเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที,ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั Kงหมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั Kงหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที,มนัีกทอ่งเที,ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที,ยวหรอืเอเจนซี,ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง
สําหรับประเทศที,ไม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที,มวีซีา่  แตห่าก
ทางนักทอ่งเที,ยวทกุทา่นยนิดทีี,จะชาํระคา่บรกิารเพิ,มจากการที,มนัีกทอ่งเที,ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที,
ทางบรษัิทกําหนดเพื,อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี,จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

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

5. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิuในการเปลี,ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื,อให ้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที,เดนิทางจรงิของประเทศที,เดนิทาง ทั KงนีK
บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที,ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที,เพิ,มขึKนของ
นักท่องเที,ยวที,มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน 
การปฏิวัต ิ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลี,ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื,น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีKคํานวณจากอัตราแลกเปลี,ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที,ทางบรษัิทเสนอราคา 
ดังนัKน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ,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 ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 

มลิลลิติรตอ่ชิKน และรวมกนัทกุชิKนไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ,งมซีปิล็อคปิด
สนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที,ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น
ละ 1 ใบเทา่นัKน ถา้สิ,งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที,กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ที,โหลดใตท้อ้งเครื,องบนิเทา่นัKน  

2. สิ,งของที,มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที,โหลดใตท้อ้งเครื,องบนิเทา่นัKน  



 

 

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี,ทํามาจากพชื และเนืKอสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก 
ผลไมส้ด ไข ่เนืKอสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื,อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที,จะมาจากสิ,งเหลา่นีK หากเจา้หนา้ที,
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที,สงูมาก  

   

 
 

 

 

 

 

 

  


