
 

 

CCODE : ZH26 

 



 

 

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

 
06.00 น. พรอ้มกันที+ สนามบนิสุวรรณภูม ิช ั[น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตู 3 เคานเ์ตอร ์E 

สายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์(WE) พบเจา้หนา้ที+ทําการเชค็อนิตั7ว 
 
09.10 น. บนิลัดฟ้าสูฮ่่องกง โดยเที+ยวบนิ WE630 บรกิารอาหารและเครืkองดืkมบนเครืkอง (กรุณา

เช็คเทีkยวบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นทาํการจอง เนืkองจากต ั[งแตเ่ดอืนตลุาคม ไฟลท์มี
การเปลีkยนแปลงเวลาบนิ) 

 
12.55 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นออกจากสนามบนิ ณ 

ทางออก Exit B 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)    
 
จากนัKน นําทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพื+อขึKน กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา  
 

กรณีถา้ลกูคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอพัเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา 
(พืKนทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตลั (พืKนกระจกใส) สามารถแจง้หวัหนา้ทวัรไ์ด ้โดยเพิ+มเงนิ 
ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง 

  
นําทา่น ไปยังเกาะลันเตาเพื+อนมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา 

องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธิ{ 160 ชิ[น องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสูจ่นี
แผน่ดนิใหญ ่ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐาน
แลว้มคีวามสูงท ั[งส ิ[น 34 เมตร คา่กอ่สรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง   โดย
พระพุทธรูปมชีื+อเรยีกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทยีนถาน ประดษิฐานบนแท่นบูชามี
ความสงูเทา่กบัตกึ  3 ชั Kน  ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิ+ง 
 
 



 

 

 
นําทา่น ขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหท้กุทา่นไดต้ั Kงจติอธษิฐานขอพรไมว่า่จะเป็น

เรื+องสุขภาพ การงาน การเงนิ เนื+องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จากลานอธษิฐาน 
ทา่นสามารถเดนิขึKนชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบีันไดทอดยาวจํานวน  268 ขั Kน  บรเิวณฐาน
พระพทุธรปู เป็นที+ประดษิฐานของบรมสารกีธาต ุ(พระเขีKยวแกว้)  และพระพทุธรปูหยกขาว ที+
อันเชญิมาจากศรลีังกา  ภาพวาดพทุธประวัตโิดยวาดจากสนํีKามัน (ไมร่วมคา่เขา้ชม ทา่นละ  
60 เหรยีญฮอ่งกง)  หรอืชมววิของเกาะลนัเตาในมมุสงูได ้ และยงัมรีปูปัKนของเทพธดิาถวาย
เครื+องสกัการะตามความเชื+อของนกิายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

 

 



 

 

นอกจากนีK ทา่นยงัสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นที+ประดษิฐานของ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทั Kง 5 
พระองค ์ณ อาคารหมื+นพทุธ  โดยบนหลงัคาวดัจะมสีตัวม์งคลตรงมมุของหลงัคา หา้มนํา
เครื+องเซน่ไหวท้ี+ประกอบดว้ยเนืKอสตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 

 
จากนัKน ใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเที+ยวชม รา้นคา้ 

รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้นจําลองแห่งนีKท่านจะไดพ้บความสนุกที+สามารถผสมผสานระหว่าง
ความเจรญิและวฒันธรรมดั Kงเดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั  

แวะพักเหนื+อย หาของอรอ่ยกนิ แนะนําบวัลอยหยนิหยาง บวัลอยที+ผสมผสานกนัไดอ้ยา่ง
ลงตวัระหวา่งงาดํา (สดํีา) กบักระท ิ(สขีาว) ใหค้วามสดชื+นไมน่อ้ย เรื+องความอรอ่ยพดูไดคํ้า
เดยีว “ตอ้งลอง”    
  

 

 

 

 



 

 

หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซอ่มบํารงุ หรอืปิดเนืkองจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิ{ในการเปลีkยนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพืkอนําทา่นขึ[นสูย่อดเขาแทน และจะทําการคนืเงนิคา่
สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 

 
จากนัKน ใหท้่านอิสระชอ้ปปิK ง ที+หา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปปิK งสินคา้ตาม

อัธยาศัย กบั OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, 
RALPH LAUREN หรอืวา่จะเป็น BURBERRY รวมท ั[งรองเทา้กฬีามากมายหลายยีkหอ้ 
และช ั[นใตด้นิจะมซุีปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซื[อสนิคา้ ไมว่า่จะเป็น ของ
กนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ  

 
คํkา บรกิารอาหารคํkา ณ ภตัตาคาร (2) 
 
จากนัKน นําท่านเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนที+มชีว่งกลางยาวที+สดุเป็น

อันดับ 2 ของโลก และในปัจจบุันอยูท่ี+อันดับที+ 7 ของโลก  ตัวสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มี
สองชั Kน ชั Kนบนมเีสน้ทางรถวิ+งจํานวน 6 ชอ่งทาง สว่นชั Kนลา่งใชสํ้าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง และ
ชอ่งทางสํารองสําหรับรถยนต ์ในชว่งฤดมูรสมุอกี 4 ชอ่งทาง เริ+มกอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้
เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง 
 

 



 

 

นําทา่นเขา้สูท่ ีkพกั... SILKA TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีkสอง  วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัหม ัkนโหมว - เขา  VICTORIA – หาดรพีลัสเ์บย ์– 
ชอ้ปปิ[ งยา่น จมิซาจุย่ - A Symphony of Lights 

 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติ+มซําขึKนชื+อของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋, ขนม

จบีกุง้, กว๋ยเตี7ยวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (2) 
 

นําทา่น เดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ั Kงจติ
อธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พอ่แชกง จากนัKนใหท้า่นหมนุกงัหันทองแดงจะมกีงัหัน 4 ใบพัด แต่
ละใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชื+อกนัวา่หากหมนุ
ครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครั Kง จะชว่ยปัดเป่าสิ+งชั+วรา้ยออกไป และนําพาสิ+งดีๆ เขา้มา 

 

ตํานานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชื+อหนึ+งวา่ “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึ+งวัดที+มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน สรา้งมา
ตั Kงแต ่300 ปีกอ่น ตามตํานานเลา่กนัวา่ไดม้โีจรสลดัตอ้งการที+จะมาปลน้ชาวบา้น เมื+อนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ได ้
บอกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ี+หนา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดทํ้าการปลน้ 
ชาวบา้นจงึมคีวามเชื+อวา่กงัหันลมนัKนชว่ยขจัดสิ+งชั+วรา้ยที+กําลังจะเขา้มา และนําพาสิ+งดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้ง
วดัแชกงแหง่นีKช ึKน เพื+อระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นที+สกัการะบชูาเพื+อไมใ่หม้สี ิ+งไมไ่ดเ้กดิขึKน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นําทา่น เยี+ยมชม  โรงงานจวิเวอรร์ ีk ที+ข ึKนชื+อของฮ่องกงพบกับงานดไีชน์ที+ไดรั้บรางวัลอันดับเยี+ยม 
และใชใ้นการเสริมดวงเรื+องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็น
เครื+องประดบั ไมว่า่จะเป็น จีK  แหวน  กําไล เพื+อใหเ้ป็นเครื+องประดบัตดิตวั และเสรมิดวงชะตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่น ชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกี+ยวกับหยก อาท ิกําไลหยก  หรือสัตวนํ์าโชคอย่างปี+ เสี+ยะ  
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชืKอเป็นของฝาก หรอืเป็นของที+ระลกึ หรอืนําโชคแดต่วัทา่นเอง  

 
นําทา่น เดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวัดนีKว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายุ

กวา่รอ้ยปี โดยชาวฮอ่งกงสว่นใหญเ่ดนิทางมาวัดนีKเพื+อขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย ซึ+ง
วัดแหง่นีKเป็นที+ประดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้
เซยีน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิกีารอธษิฐานขอคู ่ขั Kนแรกก็ทํานิKวตามแบบในรปูเลยเอานิKวโป้งกดปลายนิKวนาง แลว้เอานิKวกอ้ยสอดเขา้ไป
ในรูของนิKวนางทั Kง 2 ขา้ง คอ่ยๆ ทํา ใจเย็นๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดจูากภาพไม่ตอ้งตกใจวา่จะทําไดม้ั Kย 
เพราะบรเิวณดา้นขา้งจะรปูสาธติวธิกีารอธษิฐานโดยละเอยีดอกีครั Kง 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

พเิศษ!! เมนหูา่นยา่ง 
 

จากนัKน นําทา่นเขา้สู ่วดัหม ัkนโหม ่เป็นวัดที+มคีวามสวยงามดจุภาพวาด สรา้งขึKนเพื+ออทุศิแกเ่ทพแหง่
วรรณกรรม (หมั+น) และเทพแหง่สงคราม (โหม)่ ซึ+งเป็นที+เคารพสกัการะของนักศกึษาผูม้คีวาม
ปรารถนาจะผ่าน การสอบคัดเลอืกของราชสํานักในจนี ซึ+งเป็นระบบที+มคีวามเขม้งวด และมี
วัตถุประสงคเ์พื+อเฟ้นหาเจา้หนา้ที+ฝ่ายปกครองที+ดทีี+สุดใหแ้ก่รัฐ วัดนีKสรา้งในปี 1847 และ
ยังคงเป็นสถานบชูาหมั+นโหม่ที+ใหญ่ที+สดุใน ฮอ่งกง การไดห้ยุดพักอย่างสงบใตข้ดธูปขนาด
ใหญท่ี+แขวนเรยีงราย อยูเ่บืKองบนนัKน ถอืเป็นความสขุในอกีมมุหนึ+ง ที+ตรงกนัขา้มกบัทางเดนิที+
แออดัจอแจในยา่นธรุกจิการเงนิ บรเิวณใกลเ้คยีงอยา่งสิKนเชงิ 



 

 

 
 

จากนัKน นําท่านเดนิทางขึKนชมววิเกาะฮอ่งกง โดยรถโคช้ บนยอดเขาวคิตอเรียพีค ทุกท่านจะได ้
สัมผัสบรรยากาศบรสิทุธิuสดชื+น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮอ่งกงและเกาลนู
ไดท้ั Kงเกาะอยา่งชดัเจน จดุชมววิที+ดทีี+สดุและหา้มพลาดเมื+อมา The Peak สามารถมองเห็นววิ
ไดร้อบทศิทั Kง 360 องศา มคีวามสูงถงึ 428 เมตรจากระดับนํKาทะเลที+จุดนีKสามารถมาชมววิ
เมอืงฮอ่งกงไดท้ั Kงวันซึ+งในแตล่ะชว่งเวลาก็จะมวีวิที+สวยงามแตกตา่งกันไป ววิที+มองเห็นก็จะ
เป็นววิของตกึและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ทีkก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึ
เซ็นทรลัพลาซา่, ตกึไชนา่แบงคแ์ละตกึอืkนๆ อนัเป็นทีkต ั[งของธุรกจิ ช ั[นนําของฮอ่งกง
พรอ้มท ั[งถา่ยภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจอนัเป็นทีkต ั[งของธุรกจิ ช ั[นนําของฮ่องกง
พรอ้มท ั[งถา่ยภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ 



 

 

 

รา้นไอศกรมี Gino's Gelato รา้นไอศกรมีเจลลาโตสไตลอ์ติาล ีตั Kงอยูบ่รเิวณดา้นลา่งตกึ The Peak 
หากทา่นตอ้งการลิKมรสไอศกรมีที+เป็นแบบเฉพาะของฮอ่งกง แนะนําใหล้องทานที+นี+ กลิ+นหอมของวาฟเฟิล
บอล หรอื Egg Waffle ที+ทําสดๆใหม่ๆ จากเตาชวนยั+วนํKาลายนัก มไีอศกรมีใหเ้ลอืกหลากหลายรสชาต ิที+

สามารถเลอืกทอ้ปปิKงไดต้ามที+ตอ้งการไมว่า่จะเป็น มาชเมลโล ่อลัมอล หรอืขนมตา่ง ๆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนัKน นําทา่นนมัสการขอพรสิ+งศักดิuสทิธิuเพื+อเป็นสริมิงคลที+บรเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชื+อวา่ 
ณ บรเิวณหาดรพีลัสเบย ์เป็นจุดที+มฮีวงจุย้ที+ดทีี+สดุของเกาะฮอ่งกง นําทา่นเริ+มขอพร เจา้แม่
กวนอมิ จากนัKนนําทา่นขอพร เทพเจา้ไฉซ่งิเอี�ย เทพเจา้แหง่โชคลาภ ความมั+นคง ทรัพยส์นิ
เงนิทอง หรอืถา้ทา่นไหนมลีกูยาก กส็ามารถขอพรเรื+องลกูจากพระสงัฆจาย ได ้

 
 

จากนัKน นําทา่น ขา้มสะพานตอ่อายุ ซึ+งเชื+อกันวา่ขา้มหนึ+งครั Kงจะมอีายเุพิ+มขึKน 3 ปี  หรอืคนโสด จะ
เลือกขอคู่ หรือขอพรเรื+องความรัก จากเทพเจา้แห่งความรักก็ได ้ จากนัKนขอพรเรื+องการ
เดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แมท่บัทมิ จากนัKนใหท้่านไดรั้บ พลงัจากศาลาแปด
ทศิ ซึ+งถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลงัที+ดทีี+สดุของฮอ่งกง 

 

 



 

 

จากนัKน นําท่าน ชอ้ปปิ[ งสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้่านไดเ้ลอืกซื[อสนิคา้แบรนเนม
ตา่งๆ  จากน ั[นอสิระใหท้า่นเต็มอิkมกบัการชอ้ปปิ[ งยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ั[งตน้กนัทีkสถานจีมิ
ซาจุย่ มรีา้นขายของท ั[งเครืkองหนงั, เครืkองกฬีา, เครืkองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู ฯลฯ และ
สนิคา้แบบที+เป็นของพืKนเมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอันซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING 
COMPLEX ขนาดใหญ่ชื+อ OCEAN TERMINAL ซึ+งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงราย
กันอยู่ และมทีางเชื+อมตดิต่อกันสามารถเดนิทะลุถงึกันได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้า่นได้
เลอืกซื[อ ไมว่า่จะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, 
GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย 

 
*อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 

 
จากนัKน นําทา่นชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ริ+มตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุคํkาคนื 

การแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาที+ไดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและ
เสยีงถาวรที+ย ิ+งใหญ่ที+สดุของโลกครอบคลมุพืKนที+อาคารตกึระฟ้าสําคัญตา่งๆที+ตั Kงอยูส่องฟากฝั+ง
ของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นีKประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึ+งเพยีงกดสวติชก์็จะสอ่ง
แสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮอ่งกง 

 
 

นําทา่นเขา้สูท่ ีkพกั... SILKA TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

วนัทีkสาม วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮาํ - Avenue of Stars - ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 
 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 
จากนัKน นําท่านไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮํา (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิ

ที+มชี ื+อเสยีงแหง่หนึ+งในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา ชว่ยคุม้ครอง
และปกปักรักษา เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตั Kงแตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กที+
ไมไ่ดส้วยงามมากมาย แตเ่ป็นวัดเจา้แมก่วนอมิที+ชาวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมา
บชูาขอพรกนัแน่นวดั ซึ+งทางวดัจะจําหน่ายอปุกรณ์สําหรับเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอ
พร เมื+อสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหนํ้าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนา้องคเ์จา้แม่
กวนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัKนไวแ้ลว้ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา 
เขยีนจํานวนเงนิที+ตอ้งการลงไปดว้ย ใสส่กลุเงนิยิ+งดใีหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ยพธิเีดยีวกัน ถา้หาก
เราประสพความสําเร็จเมื+อมโีอกาสไปฮอ่งกงอกีกค็อ่ยกลบัไปทําบญุไดต้ลอดทั Kงปี 

 
 

 
 



 

 

นําทา่น เดนิทางสู ่อะเวนวิ ออฟ สตารส์ Avenue of Stars ที+มกีารประทับตราลายมอืดาราที+เคย
ประทับไวท้ี+บรเิวณพืKน ยา้ยมาไวบ้นขอบราวจับเลยีบทางเดนิรมินํKาตลอดแนว เพื+อใหผู้ช้มได ้
เห็นชัด และถ่ายรูปคูก่ับรอยพมิพด์าราโดยมวีวิตกึรมิอา่ววคิตอเรยีเป็นฉากพรอ้มเพลดิเพลนิ
ถา่ยรปูกบัววิสดุอลงัการของอา่ววคิตอเรยี 

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

14.10 น.     ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เทีkยวบนิทีk WE631 (บรกิาร
อาหารบนเครื+อง) 

 

15.50 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

**************************************** 
 

** หากทา่นที+ตอ้งออกตั7วภายใน (เครื+องบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามที+เจา้หนา้ที+ทกุครั Kงกอ่นทําการ 
ออกตั7วเนื+องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี+ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีkใชบ้รกิาร ***  
คณะยนืยนัการเดนิทางที+ 15 ทา่นมหีวัหนา้ทวัร ์

 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีkยวบนิ 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่
เด็กมี
เตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่ ี
เตยีง 

พกัเดีkยว
เพิkม 

13 – 15 กรกฎาคม 
2562 

ขาไป    WE630 (09.10-
12.55) 

ขากลบั WE631 (14.10-
15.50) 

13,999 13,999 12,999 5,000 

27 – 29 กรกฎาคม 
2562 

ขาไป    WE630 (09.10-
12.55) 

ขากลบั WE631 (14.10-
15.50) 

16,999 16,999 15,999 5,000 

09 – 11 สงิหาคม 
2562 

ขาไป    WE630 (09.10-
12.55) 

ขากลบั WE631 (14.10-
15.50) 

14,999 14,999 13,999 5,000 

10 – 12 สงิหาคม 
2562 

ขาไป    WE630 (09.10-
12.55) 

ขากลบั WE631 (14.10-
15.50) 

16,999 16,999 15,999 5,000 

17 - 19 สงิหาคม 
2562 

ขาไป    WE630 (09.10-
12.55) 

ขากลบั WE631 (14.10-
15.50) 

14,999 14,999 13,999 5,000 

23 – 25 สงิหาคม 
2562 

ขาไป    WE630 (09.10-
12.55) 

ขากลบั WE631 (14.10-
15.50) 

14,999 14,999 13,999 5,000 

24 – 26 สงิหาคม 
2562 

ขาไป    WE630 (09.10-
12.55) 13,999 13,999 12,999 5,000 



 

 

ขากลบั WE631 (14.10-
15.50) 

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 
2562 

ขาไป    WE630 (09.10-
12.55) 

ขากลบั WE631 (14.10-
15.50) 

14,999 14,999 13,999 5,000 

31 ส.ค. – 02 ก.ย. 
2562 

ขาไป    WE630 (09.10-
12.55) 

ขากลบั WE631 (14.10-
15.50) 

14,999 14,999 13,999 5,000 

07 – 09 กนัยายน 
2562 

ขาไป    WE630 (09.10-
12.55) 

ขากลบั WE631 (14.10-
15.50) 

14,999 14,999 13,999 5,000 

14 – 16 กนัยายน 
2562 

ขาไป    WE630 (09.10-
12.55) 

ขากลบั WE631 (14.10-
15.50) 

13,999 13,999 12,999 5,000 

21 – 23 กนัยายน 
2562 

ขาไป    WE630 (09.10-
12.55) 

ขากลบั WE631 (14.10-
15.50) 

14,999 14,999 13,999 5,000 

11 – 13 ตลุาคม 
2562 

ขาไป    WE630 (10.05-
13.50) 

ขากลบั WE631 (15.00-
16.45) 

16,999 16,999 15,999 5,000 

12 – 14 ตลุาคม 
2562 

ขาไป    WE630 (10.05-
13.50) 

ขากลบั WE631 (15.00-
16.45) 

16,999 16,999 15,999 5,000 

18 – 20 ตลุาคม 
2562 

ขาไป    WE630 (10.05-
13.50) 14,999 14,999 13,999 5,000 



 

 

ขากลบั WE631 (15.00-
16.45) 

19 – 21 ตลุาคม 
2562 

ขาไป    WE630 (10.05-
13.50) 

ขากลบั WE631 (15.00-
16.45) 

14,999 14,999 13,999 5,000 

26 – 28 ตลุาคม 
2562 

ขาไป    WE630 (10.05-
13.50) 

ขากลบั WE631 (15.00-
16.45) 

14,999 14,999 13,999 5,000 

02 – 04 พฤศจกิายน 
2562 

ขาไป    WE630 (10.05-
13.50) 

ขากลบั WE631 (15.00-
16.45) 

14,999 14,999 13,999 5,000 

09 - 11 พฤศจกิายน 
2562 

ขาไป    WE630 (10.05-
13.50) 

ขากลบั WE631 (15.00-
16.45) 

14,999 14,999 13,999 5,000 

16 – 18 พฤศจกิายน 
2562 

ขาไป    WE630 (10.05-
13.50) 

ขากลบั WE631 (15.00-
16.45) 

14,999 14,999 13,999 5,000 

23 – 25 พฤศจกิายน 
2562 

ขาไป    WE630 (10.05-
13.50) 

ขากลบั WE631 (15.00-
16.45) 

14,999 14,999 13,999 5,000 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 
2562 

ขาไป    WE630 (10.05-
13.50) 

ขากลบั WE631 (15.00-
16.45) 

14,999 14,999 13,999 5,000 

13 – 15 ธนัวาคม 
2562 

ขาไป    WE630 (10.05-
13.50) 14,999 14,999 13,999 5,000 



 

 

ขากลบั WE631 (15.00-
16.45) 

14 – 16 ธนัวาคม 
2562 

ขาไป    WE630 (10.05-
13.50) 

ขากลบั WE631 (15.00-
16.45) 

14,999 14,999 13,999 5,000 

 
อตัราคา่บรกิารนี[รวม 

R คา่ตั7วเครื+องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      
R คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที+ม ี
R คา่นํKาหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      
R คา่รถรับ-สง่ และนําเที+ยวตามรายการ 
R คา่ที+พักตามที+ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
R คา่เขา้ชมสถานที+ตา่งๆ ตามราย  
R คา่อาหารตามมืKอที+ระบใุนรายการ     
R คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
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+มนอกเหนือรายการ 
(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
T คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ+น ทา่นละ 200 เหรยีญ/ทรปิ/ทา่น 
T คา่ภาษีมลูคา่เพิ+ม 7% และภาษีหกั ณ ที+จา่ย 3% 
 

เง ืkอนไขการชําระคา่บรกิาร 

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

กรณีนักท่องเที+ยวหรอืเอเจนซี+ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของ
ทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที+ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์Kนๆ 



 

 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บรษัิท ดังนีK วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที+รัฐบาลประกาศในปีนัKนๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการ
ของทางบรษัิท 

 

 

เง ืkอนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที+นักทอ่งเที+ยวหรอืเอเจนซี+ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื+อนการเดนิทาง นักทอ่งเที+ยว
หรอืเอเจนซี+(ผูม้ชี ื+อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที+
บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ+งเพื+อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บ
ยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที+ยวหรอืเอเจนซี+ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที+ยวหรอืเอเจนซี+ (ผูม้ชี ื+อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที+บรษัิทอย่างใด
อยา่งหนึ+งเพื+อทําเรื+องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที+ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น 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+งตั7วเครื+องบนิ การจองที+พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที+ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซืKอขาดแบบมเีงื+อนไข หรอืเที+ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื 
Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา
หรอืคา่บรกิารทั Kงหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บรษัิท ดังนีK วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที+รัฐบาลประกาศในปีนัKนๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการ
ของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที+ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เง ืkอนไขและขอ้กาํหนดอืkนๆ 

1. ทวัรน์ีKสําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื+อการทอ่งเที+ยวเทา่นัKน 



 

 

2. ทัวร์นีKเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที+ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั Kงหมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั Kงหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที+มนัีกท่องเที+ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที+ยวหรือเอเจนซี+ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง
สําหรับประเทศที+ไมม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที+มวีซีา่  แตห่ากทาง
นักทอ่งเที+ยวทกุทา่นยนิดทีี+จะชําระคา่บรกิารเพิ+มจากการที+มนัีกทอ่งเที+ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที+ทาง
บรษัิทกําหนดเพื+อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี+จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื+อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื+อ เลขที+หนังสอืเดนิทาง และอื+นๆ เพื+อใชใ้นการจองตั7วเครื+องบนิ ในกรณีที+นักทอ่งเที+ยวหรอื
เอเจนซี+มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuในการเปลี+ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื+อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที+เดนิทางจรงิของประเทศที+เดนิทาง ทั KงนีKบรษัิทจะคํานงึถงึ
ความปลอดภยัของนักทอ่งเที+ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิuไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที+เพิ+มขึKนของ
นักท่องเที+ยวที+มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี+ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื+น เป็นตน้ 

6. อตัราคา่บรกิารนีKคํานวณจากอตัราแลกเปลี+ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที+ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัKน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิuในการปรับราคาค่าบริการเพิ+มขึKน ในกรณีที+มีการเปลี+ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี+ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั7วเครื+องบนิ ค่าภาษีเชืKอเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การ
เปลี+ยนแปลงเที+ยวบนิฯลฯ 

7. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้
แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัKน 

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที+จะนําตดิตัวขึKนเครื+องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 
มลิลลิติรตอ่ชิKน และรวมกนัทกุชิKนไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ+งมซีปิล็อคปิด
สนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที+ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น
ละ 1 ใบเทา่นัKน ถา้สิ+งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที+กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ที+โหลดใตท้อ้งเครื+องบนิเทา่นัKน  

2. สิ+งของที+มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋า
ใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที+โหลดใตท้อ้งเครื+องบนิเทา่นัKน  



 

 

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี+ทํามาจากพชื และเนืKอสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก 
ผลไมส้ด ไข ่เนืKอสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื+อเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ที+จะมาจากสิ+งเหลา่นีK หากเจา้หนา้ที+
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที+สงูมาก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


