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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.50 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5 เคานเตอร K สายการบิน HONG KONG AIRLINES พบ

เจาหนาที่ทําการเช็คอินตั๋ว 

ตั้งแตกรุปวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป เที่ยวบินที่ HX780 

มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเร็วข้ึน และเปลี่ยนเวลานัดหมายเปน 

23.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5 เคานเตอร K สายการบิน HONG KONG AIRLINES พบ

เจาหนาที่ทําการเช็คอินตั๋ว 

วันที่สอง กรุงเทพฯ - ฮองกง - นั่งกระเชานองปง - วัดโปวหลิน - CiTY GATE OUTLET - A Symphony of 

Lights 

 

03.35 น. บินลัดฟาสูฮองกง โดยเที่ยวบิน HX780/ HX762 บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

(กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) 

08.05 น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหคณะ

ทานออก Exit B 

สําหรับกรุปวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป 

02.00 น. บินลัดฟาสูฮองกง โดยเที่ยวบิน HX780 บริการอาหารวางและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ปรับเวลาบินเร็วข้ึน) 

05.40 น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหคณะ

ทานออก Exit B 

เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นช่ือของฮองกง อาทิ ฮะเกา, ขนมจีบกุง, 

กวยเตี๋ยวหลอด, โจก เปนตน (1) จากนั้นนําทานเดินทางสู สถานีตงชุง เพื่อขึ้น กระเชาลอยฟานองปง 

360 องศา  

 

กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบธรรมดา (พื้นทึบ) เปน

กระเชาคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจงหัวหนาทัวรได โดยเพิ่มเงิน ทานละ  100 เหรียญฮองกง  

ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ ณ วัดโปวหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา องคพระ

สรางทองสัมฤทธิ์ 160 ช้ิน องคพระพุทธรูปหันพระพักตรไปทางเหนือสูจีนแผนดินใหญ ประดิษฐาน

อยูโดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแลวมีความสูงทั้งส้ิน 34 เมตร คา

กอสรางพระพุทธรูป 60 ลานเหรียญฮองกง   โดยพระพุทธรูปมีช่ือเรียกอยางไมเปนทางการวา พระใหญ

เทียนถาน ประดิษฐานบนแทนบูชามีความสูงเทากับตึก  3 ช้ัน  ออกแบบตามฐานโครงสรางของหอฟา

เทียนถานในปกกิ่ง 
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นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน  ใหทุกทานไดตั้งจิตอธิษฐานขอพรไมวาจะเปนเร่ือง

สุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองคพระเปนปรางคประทานพร  จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึ้น

ชมฐานองคพระได โดยจะมบัีนไดทอดยาวจํานวน  268 ขั้น  บริเวณฐานพระพุทธรูป เปนที่ประดิษฐานของ

บรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแกว)  และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลังกา  ภาพวาดพุทธประวัติ

โดยวาดจากสีน้ํามัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ  60 เหรียญฮองกง)  หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมมุสงูได  

และยังมีรูปปนของเทพธิดาถวายเคร่ืองสักการะตามความเช่ือของนิกายมหายานประดิษฐานอยูรอบๆ 

บริเวณฐานองคพระ 
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นอกจากนี้ทานยังสามารถเขาชม วัดโปวหลิน  ภายในเปนที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา ทั้ง 5 

พระองค ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตวมงคลตรงมุมของหลังคา หามนําเคร่ืองเซนไหวที่

ประกอบดวยเนื้อสัตวเขามาไหวเปนอันขาด 

 
จากนั้นใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเที่ยวชม รานคา รานอาหาร 

บริเวณหมูบานจําลองแหงนี้ทานจะไดพบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรม

ดั้งเดิมไวไดอยางลงตัว  
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แวะพักเหนื่อย หาของอรอยกิน แนะนําบัวลอยหยินหยาง บัว

ลอยที่ผสมผสานกนัไดอยางลงตัวระหวางงาดํา (สีดํา) กับกระทิ (สี

ขาว) ใหความสดช่ืนไมนอย เร่ืองความอรอยพดูไดคําเดยีว “ตอง

ลอง”    

หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารุง หรือปดเนื่องจาก

สภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนรถ

โคชของอุทยาน เพ่ือนําทานข้ึนสูยอดเขาแทน และจะทําการ

คืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง และเด็กทานละ  20 เหรียญฮองกง 

จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปปงสินคาตามอัธยาศัย กับ 

OUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เชน COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวา

จะเปน BURBERRY รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายย่ีหอ และช้ันใตดินจะมีซุปเปอรมาเก็ตขนาด

ใหญใหทานไดเลือกซ้ือสินคา ไมวาจะเปน ของกิน ของใช หรือวาผลไมสดๆ จับจายกันไดอยางจุใจ  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  

จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปปงสินคาตามอัธยาศัย กับ 

OUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เชน COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวา

จะเปน BURBERRY รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายย่ีหอ และช้ันใตดินจะมีซุปเปอรมาเก็ตขนาด

ใหญใหทานไดเลือกซ้ือสินคา ไมวาจะเปน ของกิน ของใช หรือวาผลไมสดๆ จับจายกันไดอยางจุใจ  

จากนั้นนําทานเดินทาง ผานสะพานชิงหมา ติดอันดับเปนสะพานแขวนที่มีชวงกลางยาวที่สุดเปนอันดับ 2 

ของโลก และในปจจุบันอยูที่อันดับที่ 7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกวาง 41 เมตร มีสองช้ัน ช้ันบนมี

เสนทางรถว่ิงจํานวน 6 ชองทาง สวนช้ันลางใชสําหรับรถไฟ 2 ชองทาง และชองทางสํารองสําหรับรถยนต 

ในชวงฤดูมรสุมอีก 4 ชองทาง เร่ิมกอสรางในป ค.ศ. 1992 แลวเสร็จในป ค.ศ. 1997 ดวยงบประมาณ 7.2 

พันลานเหรียญฮองกง 
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ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (3)  นําทานชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเร่ิมตนใน

เวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทึกในกินเนสบุควาเปนการ

แสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟาสําคัญตางๆที่ตั้งอยูสองฟาก

ฝงของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟาของตึกเหลานี้ประดับไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวาง

ตระการตาเปนสีตางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก 

 

 
 

นําทานเขาสูที่พัก... DORSETT TSUEN WAN / PENTA HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม ดิสนียแลนดเต็มวัน (รวมคาเขาและคาเครื่องเลนทุกชนิดเรียบรอยแลว) 

เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (4)  

นําทานเดินทางสู  ฮองกง ดิสนียแลนด อาณาจักรแหงจินตนาการนี้ประกอบดวยพื้นที่ 7 สวน  ไดแก เมน

สตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแลนด , แฟนตาซีแลนด , ทูมอรโรวแลนด , ทอย สตอรี่ แลนด , กริซ

ลีย กัลช และมิสทิค พอยท  จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอรแลนด ผจญภัยกับการลองเรือ

ทองปาที่เต็มไปดวยสิงสาราสัตวตลอดเสนทางและโชวแรงระเบิดที่ตื่นเตน เขาสูอาณาจักรแหงแฟนตาซี ที่

ซึ่งคุณจะไดพบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส พรอมดวยเอฟเฟคต

เคล่ือนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษยตางดาวและขามเวลาไปยังทูมอรโรวแลนด 

ดินแดนแหงอนาคตและสิ่งที่พลาดไมไดคือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แนนอนวาอยาลืมแวะไปถายรูป

กับมิคกี้ และจับมือกับเจาเปดช่ือกองโลก เดินทองไปผานสวนหยอมที่เต็มไปดวยวัตถุโบราณที่สรางภาพ

ลวงตา 3 มิติ สํารวจพิพิธภัณฑลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบราณนาตื่นตาจากทั่วโลกมามีชีวิตตอหนาตอตาใน มิสทิค 
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พอยท และไมควรพลาดกับ  IT’S A SMALL WORLD ลองเรือชมเหลาบรรดาตุกตานานาชาติ ซึ่ง

แบงเปนโซนของแตละชาติไว โดยตุกตาจะมีการเคล่ือนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD 

และแทรกดวยเสียงเคร่ืองดนตรีที่เปนเอกลักษณของแตละชาติ และอยาลืมแวะทักทายตุกตาสวมชุดประจํา

ชาติของไทย สนุกกับเกมตางๆ  การแสดงแสงสี “เรารักมิกกี้!” จากนั้นเชิญทานสนุกสนานกับเคร่ืองเลน

ในดิสนียแลนดและโซนตางๆ  

 

 
 

พบกับเคร่ืองเลนใหมลาสุดธีมมารเวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ทานสามารถรวมความ

สนุกไดโดยการขี่ยานพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการตอสูอยางกลาหาญแบบอินเทอรแอคทีฟ

ในพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพรอมกับ Ant-Man and The Wasp เพื่อตอสูกับ

เหลาราย Arnim Zola และกองทพัของ Hydra Swarm-bots ผูช่ัวราย  
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และสนุกไปกับ Iron Man Experience บินไปกับไอรอนแมน เหนือฟากฟาของฮองกง หยิบแวนตา 

Stark Vision ขึ้นสวมใส แลวเตรียมตัวสําหรับการเขาสูยุคใหมอยางเต็มตัว! การบินแตละคร้ังของ Expo 

Edition Iron Wing จะใชพลังงานจากเตาปฏิกรณอารคของตนเองและมีเทคโนโลยีลาสุดจากสตารค อินดัสต

ร้ี – รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปญญาประดิษฐ และกระจกที่ซอมแซมตัวเองได เมื่อ

คุณพรอมสําหรับการบินขึ้น คุณจะไดทองฟากฟาที่ตื่นเตนเราใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหม

ลาสุดและสูงที่สุดบนขอบฟาของฮองกง นั่นคือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนวา มีรายงาน

ถึงปฏิบัติการของไฮดราอยูบริเวณนี้ ใหเตรียมพรอมสําหรับการตอสู! ซึ่งแตละแหงตางมีจุดเดนความพิเศษ

เฉพาะตัว ทองอเมริกาฉบับยอสวนอยางมชีีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พรอมดวยทาวนสแควร รานคานารัก ๆ 

และหอสังเกตการณวิคตอเรีย 
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ขบวนพาเหรด ไฟลทส ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชม

ขบวนพาเหรดไดที่เมนสตรีท ยูเอสเอ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ)  ชมและเชียรตัวละครดิสนีย ที่

รวมขบวนมากมายไมวาจะเปนตัวการตูนดัง อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  

ตามดวยเจาหญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเร่ือง อาทิ  Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   

หรือตัวละครจากภาพยนตดังอาทิ The Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ  

 
 

**อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย** 

   สมควรแกเวลานําทานเดนิทางกลับสูที่พกั 

นําทานเขาสูที่พัก... DORSETT TSUEN WAN / PENTA HOTEL หรือเทียบเทา 
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วันที่ส่ี นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รีพัลสเบย – วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว - ชอปปง

จิมซาจุย - ฮองกง - กรุงเทพฯ 

เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นช่ือของฮองกง อาทิ ฮะเกา, ขนมจีบกุง, 

กวยเตี๋ยวหลอด, โจก เปนตน (5)  

จากนั้นนําทานเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถรางพีคแทรม ข้ึนสูยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและ

สวยที่สุดของฮองกง  โดยรถรางพีคแทรม เปนรถรางที่ใชเดินทางขึ้นและลง ที่เปดใชบริการมามากกวา 120 

ปแลว 

 
 

บนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทกุทานจะไดสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดช่ืน สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ 

เกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน จุดชมวิวที่ดีที่สุดและหามพลาดเมื่อมา The Peak สามารถ

มองเห็นวิวไดรอบทิศทั้ง 360 องศา มีความสูงถึง 428 เมตรจากระดับน้ําทะเลที่จุดนี้สามารถมาชมวิวเมือง

ฮองกงไดทั้งวันซึ่งในแตละชวงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกตางกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเปนวิวของตึกและ

อาคารสูงระฟาของฮองกง ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซา, ตึกไชนาแบงค

และตึกอ่ืนๆ อันเปนที่ตั้งของธุรกิจ ช้ันนําของฮองกงพรอมทั้งถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ 
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รานไอศครีม Gino's Gelato รานไอศครีมเจลลาโตสไตลอิตาลี ตั้งอยูบ

ริเวดานลางตึก The Peak หากทานตองการล้ิมรสไอศครีมที่เปนแบบเฉพาะ

ของฮองกง แนะนําใหลองทานที่นี่ กล่ินหอมของวาฟเฟลบอล หรือ Egg 

Waffle ที่ทําสดๆใหมๆจากเตาชวนยั่วน้ําลายนัก มีไอศครีมใหเลือก

หลากหลายรสชาติ ที่สามารถเลือกทอปปงไดตามที่ตองการไมวาจะเปน มาช

เมลโล อัลมอล หรือขนมตางๆ   

จากนั้นนําทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลสเบย โดยเช่ือวา ณ 

บริเวณหาดรีพลัสเบย เปนจุดที่มีฮวงจุยที่ดีที่สุดของเกาะฮองกง นําทานเร่ิมขอพร เจาแมกวนอิม จากนั้น

นําทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอ๊ีย เทพเจาแหงโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง หรือถาทานไหนมีลูก

ยาก ก็สามารถขอพรเร่ืองลูกจากพระสังฆจาย ได  

 

 
 

จากนั้นนําทาน ขามสะพานตออายุ ซึ่งเช่ือกันวาขามหนึ่งคร้ังจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป หรือคนโสด จะเลือกขอ

คู หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได จากนั้นขอพรเร่ืองการเดินทาง ใหเดินทาง

ปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากนั้นใหทานไดรับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวาเปนจุดรวมรับพลังที่ดี

ที่สุดของฮองกง 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) พิเศษ!! เมนูหานยาง 

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดนี้วา หวองไทซิน) เปนวัดเกาแกอายุกวา

รอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรใหสุขภาพแข็งแรง ไรโรคภัย ซึ่งวัดแหงนี้เปนที่

ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน 

 
 

 

วิธีการอธิษฐานขอคู  ขั้นแรกก็ทํานิ้วตาม

แบบในรูปเลยเอานิ้วโปงกดปลายนิ้วนาง 

แลวเอานิ้วกอยสอดเขาไปในรูของนิ้วนางทั้ง 2 ขาง 

คอยๆ ทํา ใจเย็นๆ ไมยากเกินไปแนนอน  ดูจาก

ภาพไมตองตกใจวาจะทําไดมั้ย เพราะบริเวณ

ดานขางจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีก

คร้ัง 
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ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานไดตั้งจิตอธิษฐาน

ดานหนาองคเจาพอแชกง จากนั้นใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แตละใบหมายถึง เดินทาง

ปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร้ัง จะชวย

ปดเปาสิ่งช่ัวรายออกไป และนําพาสิ่งดีๆเขามา 

 

 
 

ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา “วัดกังหันลม” เปนอีก

หนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน สรางมาตั้งแต 300 ปกอน 

ตามตํานานเลากันวาไดมีโจรสลัดตองการที่จะมาปลนชาวบาน เมื่อนาย

พลแชกงรูเขาก็ไดบอกใหชาวบานพับกังหันลมแลวนําไปติดไวที่หนา

บาน ปรากฎวาโจรสลัดไดจากไปและไมไดทําการปลน ชาวบานจึงมี

ความเช่ือวากังหันลมนั้นชวยขจัดสิ่งช่ัวรายที่กําลังจะเขามา และนําพา

สิ่งดีๆมาสูตน จึงไดสรางวัดแชกงแหงนี้ช้ึน เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง 

และเปนที่สักการะบูชาเพื่อไมใหมีสิ่งไมไดเกิดขึ้น 

นําทานเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชใน

การเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย โดยการยอใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเปนเคร่ืองประดับ ไมวาจะเปน จี้  

แหวน  กําไล เพื่อใหเปนเคร่ืองประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา 
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นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก  หรือสัตวนําโชคอยางปเสี่ยะ  อิสระให

ทานไดเลือกช้ือเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลึก หรือนําโชคแดตัวทานเอง  

 

 

   นําทาน ชอปปงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนเนมตางๆ  จากนั้น

อิสระใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปงยานจิมซาจุยมักจะตั้งตนกันที่สถานีจิมซาจุย มีรานขายของทั้ง

เครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยู

ดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ OCEAN TERMINAL 

ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเช่ือมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบ

รนดดังมากมายใหทานไดเลือกซ้ือ ไมวาจะเปน  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, 

HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 

21.45 น.    บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES (กรุณาเช็ค

เที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) 

23.55 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทาํการ 

ออกต๋ัวเนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***  คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหัวหนาทัวร 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
รายละเอียด 

เที่ยวบิน 

ผูใหญ 

หองละ 

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 

ผูใหญ 

เด็กไมมี

เตียง 

ราคาจอย

แลนด 

ไมใชตั๋ว 

พักเดี่ยว

เพ่ิม 

05 – 08 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลับ HX767 (02.00-04.10) 
18,999 17,999 13,999 5,500 

12 – 15 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลับ HX767 (02.00-04.10) 
18,999 17,999 13,999 5,500 

13 – 16 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 
18,999 17,999 13,999 5,500 
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25 – 28 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลับ HX779 (20.45-22.50) 
18,999 17,999 13,999 5,500 

02 – 05 สิงหาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลับ HX767 (02.00-04.10) 
19,999 18,999 14,999 5,500 

16 – 19 สิงหาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลับ HX767 (02.00-04.10) 
19,999 18,999 14,999 5,500 

23 – 26 สิงหาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลับ HX767 (02.00-04.10) 
19,999 18,999 14,999 5,500 

06 – 09 กันยายน 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลับ HX767 (02.00-04.10) 
19,999 18,999 14,999 5,500 

20 – 23 กันยายน 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลับ HX767 (02.00-04.10) 
19,999 18,999 14,999 5,500 

27 – 30 กันยายน 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลับ HX767 (02.00-04.10) 
19,999 18,999 14,999 5,500 

10 – 13 ตุลาคม 2562 
ขาไป    HX762 (03.20-06.55) 

ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 
21,999 20,999 16,999 5,500 

18 – 21 ตุลาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลับ HX767 (02.00-04.10) 
21,999 20,999 16,999 5,500 

23 – 26 ตุลาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลับ HX761 (22.45-00.45) 
19,999 18,999 14,999 5,500 

25 – 28 ตุลาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลับ HX767 (02.00-04.10) 
19,999 18,999 14,999 5,500 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 200 เหรียญ /ทริป/ทาน 

 

หมายเหตุ: หากลูกคาไมตองการเขาดิสนียแลนด สามารถหักคาใชจายไดทานละ 2,000 บาท 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 5,900 บาท ** 
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• ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน

รัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก และรานจิวเวอรร่ี ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรม

ทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตอง

รบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถา

หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกแหง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่

เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน 

• โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปน

หลัก 

• หมายเหตุ ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทาน

ใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

อัตราคาบริการนีร้วม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.       คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดนิทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา
อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 200 เหรียญ/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 

เง่ือนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการ

จายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 
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3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและ

วันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่

(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง

เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไม

วากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเร่ือง

ขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระ

เงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน

คาบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการ

นําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและ

วันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมดใหแกทาน 
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3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  

และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระ

คาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรา

ยินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่

หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือ

เดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ คาตั๋วเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 

ขอแนะนาํกอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน 

และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมา

ใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาด

บรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น  

3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข 

เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสีย

คาปรับในอัตราที่สูงมาก  
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