
 

ฮอ่งกง 3 วนั 2 คนื  
ซุปตาร.์..ฮอ่งกง มเูตล ู3 วนั 2 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง กุมภาพนัธ ์- มนีาคม 2566 

 ชมแสง ส ีเสยีง สุดย ิง่ใหญ ่(A Symphony of Lights) 
 หมนุกงัหนัเสรมิศริมิงคล ณ วดัแชกงหมวิ 

 ขอพรเรือ่งความรกักนั ณ วดัหวงัตา้เซยีน 
 น ัง่กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา 
 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม หา้งซติ ีเ้กต เอาทเ์ล็ท 

 
 “มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

06 – 08 กุมภาพนัธ ์2566 16,888 4,500 

08 – 10 กุมภาพนัธ ์2566 17,888 4,500 

10 – 12 กุมภาพนัธ ์2566 18,888 4,500 

13 – 15 กุมภาพนัธ ์2566 17,888 4,500 

15 – 17 กุมภาพนัธ ์2566 18,888 4,500 

17 – 19 กุมภาพนัธ ์2566 18,888 4,500 

20 – 22 กุมภาพนัธ ์2566 17,888 4,500 

22 – 24 กุมภาพนัธ ์2566 17,888 4,500 

24 – 26 กุมภาพนัธ ์2566 18,888 4,500 

03 – 05 มนีาคม 2566 18,888 4,500 

04 – 06 มนีาคม 2566 18,888 4,500 

10 – 12 มนีาคม 2566 18,888 4,500 

11 – 13 มนีาคม 2566 18,888 4,500 

17 – 19 มนีาคม 2566 18,888 4,500 

18 – 20 มนีาคม 2566 18,888 4,500 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม ทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิารของทา่น 
 

**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



 
 

 วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง - สนามบนิเช็กแลปกอ๊ก - ตลาดนดั Ladies’ Market - 

  ถนนซุปเปอรส์ตาร ์(Avenue of Star) - การแสดงโชว ์แสง ส ีเสยีง (A Symphony of Lights) 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
08.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์

1 หรอื 2 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางส าหรับ
ทกุทา่นและน าทา่นเชค็อนิโหลดสมัภาระ  

11.35 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิเช็กแลปก๊อก ประเทศฮ่องกง โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) 

เทีย่วบนิที ่FD500 
15.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเช็กแลปก๊อก ประเทศฮอ่งกง ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าทุกท่านอสิระชอ้ปป้ิง ย่านมงก๊ก แหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ยตรอกซอกซอยทีม่ีเอกลักษณ์แปลกตา 
รวมทั ้งตลาดเก่าแก่ที่สะทอ้นเสน่ห์ และวิถีชีว ิตของคนทอ้งถิ่น ถือเป็นหนึ่งในย่านยอดนิยมที่

นักท่องเทีย่วทุกคนตอ้งแวะเวยีนมา มีรา้นสวยๆ บารเ์ท่ห์ๆ  หลบซ่อนตัวอยู่มากมาย ภายในย่านมีตลาด
นดั Ladies’ Market ขนาดใหญ่ซึง่มรีา้นขายเสือ้ผา้ และของกระจุกกระจกิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้มากมาย 
น าท่านเดนิทางสู ่ถนนซุปเปอรส์ตาร ์(Avenue of Star) จ าลองมาจาก Hollywood Walk of Fame 

ท าใหบ้รเิวณนี้มชีือ่เรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า “ถนนฮอลลวีูดแห่งเอเชยี” เป็นเสน้ทางทีม่คีวามยาวประมาณ 400 
เมตร ตัง้อยู่บรเิวณทางเหนือของท่าเรือวคิตอเรีย สถานทีแ่ห่งนี้เป็นสญัลักษณ์แห่งความเจรญิรุ่งเรือง

ของอุตสาหกรรมภาพยนตร ์พบกบัรูปปั้นและรอยประทบัของฝ่ามอืของนักแสดงทีม่ชีือ่เสยีง อาท ิบรูซ ล ี
(Bruce Lee) เหมย ยั่นฟาง (Anita Mui) เฉนิหลง (Jackie Chan) เป็นตน้ และยังสามารถชมทศันียภาพ
รอบๆ อ่าววคิตอเรยี เมือ่มองจาก Avenue of Stars ฝ่ังตรงขา้มก็จะมองเห็นววิของตกึสงูตา่งๆ 

น าท่านชม การแสดงโชว ์แสง ส ีเสยีง สุดยิง่ใหญ่ (A Symphony of Lights) ทีร่มิอ่าววคิตอเรยี 
ซึง่จะมองเห็นตกึสงูระฟ้ากว่า 40 ตกึทัง้ฝ่ังฮ่องกงและเกาลนู พรอ้มใจกนัเปิดไฟขึน้อย่างสวยงาม แตล่ะ
ตกึจะยงิแสงเลเซอรส์ตีา่งๆ ใหเ้ขา้กบัจังหวะเพลงทีเ่ปิดตลอดการแสดงโชวส์ดุอลงัการ 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1)  

ทีพ่กั โรงแรม iclub Mong Kok Hotel / iclub To Kwa Wan Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 



 
 

 วนัทีส่อง      วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน - โรงงานเครือ่งประดบั - รา้นหยก - กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360  

  วดัโป่วหลนิ - หมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง - Citygate Outlets 

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ (Che Kung Temple) เป็นหนึง่ในวัดยอดนยิมของเมอืงฮ่องกง เป็น

วัดทีป่ระชาชนชาวจนีใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิน่นาน สรา้งข ึน้เพือ่ระลกึถงึต านานแห่งนักรบราชวงศ์

ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละแควน้ ต่างปกครอง

กนัเองและมกีารตอ่สูเ้พือ่ชว่งชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ่โดยต านาน แชกงหมวิ ศาลสถติของทา่นแชกง ซึง่มี

ประวัตเิล่าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชือ่ "แช กง" เป็นแม่ทัพปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดน

แผ่นดนิใหญ่ตา่งก็ย าเกรงตอ่ก าลงัพลทีก่ลา้หาญในกองทพัของทา่น ยามทีอ่อกรบเพือ่ตา้นขา้ศกึศตัรูทกุ

ทศิทาง ทุก ๆ ครัง้ ท่านใชส้ญัลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศกึน าขบวนในกองทัพ เหล่า

ทหารกลา้มคีวามเชือ่ว่าเมือ่พก พาสญัลกัษณ์รูปกงัหันนี้ไป ณ ทีใ่ด ๆ กงัหันนี้จะชว่ยเสรมิสริมิงคล น าพา

แตค่วามโชคด ีมอี านาจเขม้แข็ง เสรมิก าลงัใจใหแ้กก่องทพัของทา่น ชือ่เสยีงในการน าทพัสูศ้กึของท่าน

จงึเป็นต านานมาจนทกุวันนี้ 

 ความหมายของใบพดัท ัง้ 4 กงัหันทัง้ 4 ใบหมุนไปมาชว่ยดงึดดูน าพาสิง่ดเีขา้มาในชวีติและ

ปัดเป่า   

 ส ิง่ไม่ดพีัดออกไป 

ใบที ่1 เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 

ใบที ่2 สขุภาพแข็งแรง อายุยนืยาว 

ใบที ่3 โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 

ใบที ่4 คดิหวังส ิง่ใดสมความปรารถนาทกุประการ  
น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) เป็นอกีหนึง่วัดทีม่ชี ือ่เสยีงของฮ่องกง 

ดว้ยอาคารของวัดทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม รวมทัง้ซุม้ประตทูางเขา้ทีย่ ิง่ใหญ่อลงัการ ไดร้บัอทิธพิล

มาจาก ลทัธเิตา๋ ศาสนาพุทธ และลทัธขิงจือ้ ผูค้นมักเดนิทางมากราบไหวเ้พราะเชือ่ว่าพระหวงัตา้เซยีน

นี้มคีวามศกัดิส์ทิธิ ์ขอพรสิง่ไดก้็จะสมปรารถนาทกุประการ จงึท าใหว้ัดแห่งนี้มชีือ่เสยีงโดง่ดงัข ึน้มา พระ

หวังตา้เซยีน หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ ฮวงชปิูง (Huang Chu-ping) เกดิในชว่งประมาณศตวรรษที ่4 เดนิทาง

จากเมอืงจนีมาเผือ่แผ่ศาสนาในฮ่องกง และสรา้งวัดแห่งนี้ข ึน้มา 



 
 

อีกหนึง่จุดเดน่ของวัดนี้คอื เทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปั้นสทีองมีเสีย้วพระจันทรอ์ยู่ดา้นหลังประทบัอยู่ 

ซ ึง่ชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกนัทีน่ี่ โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิว้เอาไวไ้ม่ให ้

หลุดระหว่างพธิี เพราะชาวจีนเชือ่ว่าดา้ยแดงนี่แหละคอืเสน้โยงโชคชะตาดา้นความรัก การขอพรเรื่อง

ความรักกับเทพหยกโหลวทีว่ัดหวังตา้เซยีน ดว้ยการผูกดา้ยแดง ซึง่ท าไดท้ัง้คนโสด และ คนมีคู่แลว้ 

คนโสดก็เป็นการขอพรใหเ้จอเนื้อคู ่สว่นคนมคีู ่ก็จะชว่ยท าใหม้คีวามรักทีม่ั่นคงและยนืยาว เทพเจา้หยก

โหลว หรือที่รูจ้ักกันในนามเทพเจา้แห่งจันทรา หรือผูเ้ฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man from The 

Moon) เทพเจา้แห่งความรัก และการแตง่งาน ตามต านานเลา่ว่าหลงัจากทีภ่รรยาผูเ้ฒา่เสยีชวีติ ก็ไดข้ ึน้

ไปอยู่บนสรวงสรรค ์ผูเ้ฒ่าก็ไดแ้ต่สวดมนตภ์าวนาเพื่อขอใหท้วยเทพประทานพรใหเ้ขาไดข้ ึน้ไปอยู่กบั

คนรัก จนกระทัง่ในทีส่ดุเขาก็ไดข้ ึน้ไปอยู่บนดวงจันทร ์คอยท าหนา้ทีจ่ดรายชือ่คูร่ัก จงึเชือ่กนัว่าสมุดทีผู่ ้

เฒา่ถอืในมอื คอืบัญชรีายชือ่คูร่ักทีจ่ะไดร้ับค าอวยพรใหอ้ยู่คูก่นัอย่างร่มเย็นเป็นสขุ ซึง่จะปรากฏตวัยาม

ค า่คนืภายใตแ้สงจันทร ์เป็นเทพเจา้ผูเ้ป็นอมตะทีอ่าศยัอยู่บนดวงจันทร ์และลงมาโลกมนุษยเ์พือ่ผูกดา้ย

ดวงชะตาระหว่างคูร่ักซึง่เมือ่คูก่นัแลว้ก็จะไม่แคลว้คลาดกนั 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory) ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมงานดไีซนท์ีส่วยงาม 

รวมถงึเครือ่งประดบัจากเพชรทีน่ ามาเป็นเครือ่งรางน าโชคตา่งๆทีม่ีชือ่เสยีงของฮ่องกง เชน่กงัหันลมวัด

ดังอย่างวัดแชกง เลอืกซือ้เครื่องประดับทีส่วยงาม ไม่เหมือนใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่่านรัก หรือ

เลอืกซือ้เป็นส าหรับเสรมิดวงชะตาของตวัทา่นเอง  

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นหยก (Jade Shop) หยกเป็นอัญมณีศักดิส์ทิธิท์ี่อยู่คู่กับชนชาตจิีนมาอย่าง

ยาวนานหลายศตวรรษ และยังถือเป็นเครื่องประดับมงคลของคนเชื้อสายจีนมาตัง้แต่โบราณกาล 

เนื่องจากชาวจีนเชือ่ว่าหยกคอืสญัลกัษณ์ของสิง่ศักดิส์ทิธิจ์ากสวรรค ์ทีช่ว่ยเสรมิดวง ทีจ่ะน าโชคลาภ 

และความร ่ารวยมาให ้นอกจากนัน้ยังชว่ยคุม้ครองผูท้ีส่วมใส ่ท าใหม้ีสขุภาพด ีมีอายุยืนยาว สรา้งความ

สงบสขุ พรอ้มมอบพลังอ านาจพเิศษใหอ้กีดว้ย ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้ข ึน้ชือ่ของฮ่องกง ไม่ว่าจะ

เป็นแหวน ก าไลหยก จี ้และตา่งหู เป็นตน้ 

 

 

 

 



 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง (Tung Chung Station) เพือ่ข ึน้กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา 

(Ngong Ping 360) เป็นสถานทีท่ีถ่อืว่าเป็นไฮไลทเ์มือ่มาฮ่องกง รับชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามของเกาะ

ฮ่องกงจากกระเชา้ ซึง่กระเชา้ทีน่ั่งม ี3 แบบ  

- Standard Cabin กระเชา้แบบธรรมดา เหมาะสมหรับคนกลวัความสงู 

- Crystal Cabin กระเชา้แบบกระจกแกว้ เหมาะส าหรับคนทีช่อบความตืน่เตน้ 

- Private Cabin กระเชา้ชมววิแบบสว่นตวั พืน้จะเป็นกระจกแกว้ ไม่ตอ้งรอควิ 

(ราคารวมค่ากระเชา้แบบธรรมดา กรณีกระเชา้ปิดท าการ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิน์ าท่านน่ังรถบัสแทน 

และท าการคนืเงนิคา่กระเชา้ ผูใ้หญ่ 40 HKD/ทา่น เด็ก 20 HKD/ทา่น) 

น าทา่นเดนิทางไปยังกาะลนัเตาเพือ่นมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ (Polin Monastery) หรอื นยิม

เรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธิ ์160 ช ิน้ องคพ์ระพุทธรูปหันพระพักตรไ์ปทางเหนือสู่

จนีแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่โดยมคีวามสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแลว้มคีวามสงู
ทัง้ส ิน้ 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชือ่เรียกอย่างไม่เป็น

ทางการว่า พระใหญ่เทยีนถาน ประดษิฐานบนแท่นบูชามีความสงูเท่ากับตกึ  3 ชัน้ ออกแบบตามฐาน
โครงสรา้งของหอฟ้าเทียนถานในปีกกิง่ ภายในเป็นที่ประดษิฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทัง้ 5 

พระองค ์ณ อาคารหมืน่พุทธ โดยบนหลงัคาวัดจะมสีตัวม์งคลตรงมุมของหลงัคา หา้มน าเครือ่งเชน่ไหวท้ี่
ประกอบดว้ยเนื้อสตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอันขาด 
น าท่านขอพร พระใหญ่เทยีนถาน (Tian Tan Buddha) ณ ลานอธิษฐาน ใหทุ้กท่านไดต้ั ้งจิต

อธษิฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสขุภาพ การงาน การเงนิ เนื่องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร จาก
ลานอธษิฐาน ทา่นสามารถเดนิขึน้ชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบีันไดทอดยาวจ านวน 268 ขัน้ บรเิวณฐาน

พระพุทธรูป เป็นทีป่ระดษิฐานของบรมสารกีธาตุ (พระเขีย้วแกว้) และพระพุทธรูปหยกขาว ทีอ่ันเชญิมา
จากศรลีงักา ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสนี ้ามัน (ไม่รวมคา่เขา้ชม ทา่นละ 60 เหรยีญฮ่องกง) หรอื
ชมววิของเกาะลนัเตาในมุมสงูได ้และยังมรีูปปั้นของเทพธดิาถวายเครือ่งสกัการะตามความเชือ่ของนกิาย

มหายานประดษิฐานอยู่รอบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 
น าท่านชม หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้น
จ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ด ้

อย่างลงตวั อสิระใหท้า่นเดนิเลย่ตามอัธยาศยั 
น าท่านเดนิทางสู่ หา้งซติ ีเ้กต เอาทเ์ล็ท (Citygate Outlets) ใหท้่านไดอ้สิระช็อปป้ิงกับ Outlet 

สนิคา้แบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Timberland, Boss, Burberry, Chloe และอื่นๆอีก
มากมาย ชัน้ใตด้นิจะมซีุปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ่ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ของกนิ ของใช ้หรือว่าผลไม ้
สดๆ  

เย็น เพือ่ความสะดวกในการเดนิเทีย่วชม อสิระอาหารตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั โรงแรม iclub Mong Kok Hotel / iclub To Kwa Wan Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 



 
 

 วนัทีส่าม      วคิตอเรยี พคี - หาดทรายรพีสัลเ์บย ์- สนามบนิเช็กแลปกอ๊ก - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าทา่นเทีย่วเกาะฮ่องกงขึน้สูย่อดเขา วคิตอเรยี พคี หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมเป็นจุดชมววิทีค่ณุ

จะตอ้งทึง่กับความสวยงาม พาท่านเดนิทางสูจุ่ดชมววิ วคิตอเรยี พอ้ยท ์ใหท้่านถ่ายรูปตามอัธยาศยั 
ตืน่ตาตืน่ใจกับทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงและฝ่ังเกาลูน ซึง่เต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้าและอาคารต่างๆ ที่

สรา้งตามหลกัฮวงจุย้ ถอืเป็นจุดชมความงามของเมอืงจุดหนึง่ทีไ่ดร้ับความนยิมกนัมาก สามารถมองเห็น
ภาพพาโนรามาของเมอืงฮ่องกงได ้และมองเห็นววิเมอืงดา้นลา่งไดเ้กอืบทัว่ทัง้หมด ไม่เพยีงแคต่กึตา่งๆ 
รวมถงึอ่าว และสนัเขาไกลๆ ของเกาะอกีดว้ย 

 น าท่านสู ่หาดทรายรพีสัลเ์บย ์ทีต่ัง้ของวัดเจา้แม่กวนอมิ หนึง่ในเทพทีช่าวฮ่องกงใหค้วามเคารพนับ

ถอือย่างมาก ไม่ว่าจะขอพรสิง่ใดก็จะสมความปรารถนาทัง้ส ิน้ เร ิม่ตน้ดว้ยการ เดนิเขา้วัดดว้ยเทา้ซา้ย 

และออกดว้ยเทา้ขวา เป็นเคล็ดลบัทีช่าวฮ่องกง และคนจนีบอกว่าคลา้ยกบัการเดนิของเข็มนาฬกิา ซึง่จะ

ท าใหช้วีติเจรญิกา้วหนา้น่ันเอง ก่อนทีจ่ะเดนิเขา้วัดใหแ้วะเสรมิดวงแห่งโชคลาภไดด้ว้ยการ ลูบลูกแกว้

ในปากสงิโตดา้นหนา้วัด เพือ่ใหม้แีตค่วามโชคด ีน าทา่นสกัการะขอพร เจา้แมก่วนอมิ เป็นองคแ์รก คน

ฮ่องกงเชือ่ว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิม์ากๆ โดยเฉพาะทีว่ัดเจา้แม่กวนอมิ บรเิวณหาดรพีัลสเ์บยข์องเกาะฮ่องกง 

มีค าร ่าลอืมาตัง้แต่อดตีว่า ไม่ว่าใครจะขอพรอันใดก็สมหวัง สมความปรารถนาทุกประการ จากนัน้ใหไ้ป

ไหวข้อพร เจา้แม่ทบัทมิ เป็นองคท์ีส่อง เพือ่ปกป้องภยัอันตรายจากการเดนิทาง และไหวข้อพรโชคลาภ

จาก เทพเจา้ไฉ่ซงิเอีย้ เป็นเทพเจา้ทีใ่หโ้ชคลาภ และความมั่งมเีงนิทอง ความร ่ารวย หรือถา้หากจะขอ

ลกูใหข้อลกูจาก พระสงักจัจายน ์หากอยากไดล้กูชายใหล้บูทอ้งทางดา้นขวา แตถ่า้หากอยากไดล้กูสาว

ใหล้บูทอ้งทางดา้นซา้ย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนิเช็กแลปก๊อก ประเทศฮอ่งกง เพื่อเดนิทางกลับ

ประเทศไทย  

16.15 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) เทีย่วบนิที ่FD501 
18.15 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิ

ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก

การเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ย่างต ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์



 
 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ : ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศ

ทีไ่มเ่อ ือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการบรกิาร

ของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศฮอ่งกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ 

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

✓ คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 

 

 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศฮ่องกงส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศฮ่องกง 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

ส าคญัมาก  :   

• ตามนโยบาย ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ ขอเรยีนชีแ้จงลกูคา้

ทกุทา่นวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั และ

ถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็น

จ านวนเงนิ 500 HKD / ทา่น / รา้น 

• กรณีเป็นกรุป๊เหมา อาชพีดงันี ้นกัเรยีนอายุต า่กวา่ 18 ปี / คร ูอาจารย ์/ ประกนั / หมอ พยาบาล 

/ พระสงฆ ์/ รา้นทอง จวิเวอรีต่า่งๆ / ผูน้บัถอืศาสนาอสิลาม ราคาจะสงูขึน้จากราคาจอยหนา้รา้น กรณุา

ตดิตอ่เซลลก์รุ๊ปเหมา เพือ่ตรวจสอบราคาอกีคร ัง้ (กรณีปิดบงัคงามจรงิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 3,000 HKD / ทา่น) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ีท่า่ตดิตอ่ 

• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ เนื่องจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทวัร ์หรอืหักคา่ใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืคา่
ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม

เขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพเีรียดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการ
ด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิข ึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง  



 
 

 

 

 

 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดที ีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร  ์(มไีกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีฮ่อ่งกง) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธิ

ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารุด หรอืมตีราปั้มใดๆทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายใน

การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 


