
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสายการบิน HONGKONG EXPRESS AIRWAYS พกั ฮ่องกง 2 คืน 

 

ไม่มีฟรีเดย ์เท่ียวทกุวนั  

 
วนัแรก กรงุเทพฯ- ฮ่องกง – AVENUE OF STAR - SYMPHONY OF LIGHTS 

                                                                (D)                             
 
07.40 น. พรอ้มกนัทีอ่าคารผูโ้ดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตู 7 เคาน์เตอร ์ P สายการบนิ 

HONGKONG EXPRESS AIRWAYS (UO) เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยอ านวยความสะดวก 
จดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน  

10.55 น. ออกเดินทางสู่ฮอ่งกง โดยเที่ยวบินที่ UO705 / มีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
14.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Chek Lap Kok ท่าอากาศยานนานาชาตขิองฮ่องกง หลงัผ่านพธิกีารตรวจเอกสารคนเขา้

เมอืงและสมัภาระ และ ศุลการกรแลว้  จากนัน้ ใหท้่านออก “Exit B” เพื่อพบไกดท์อ้งถิน่ น าคณะท่านเดนิทาง 
ผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์นัทนัสมยั ขา้มสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนสอง
ชัน้ทีย่าวทีสุ่ดในโลกมคีวามยาวทัง้หมด 2.2 กโิลเมตร (1.4 ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอนิเตอรเ์นชัน่นอล แอร์



พอรต์กบัตวัเมอืง ตวัสะพานชัน้บน จะเป็นทางใหร้ถยนต์วิง่ ส่วนชัน้ล่างเป็นเสน้ทางของเอม็ทอีาร ์(MTR) กบัแอร์
พอรต์เอก็เพรสเทรนส ์(Airport Express Trains) สะพานซงิหม่านี้ไดถู้กคดัเลอืกใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ของคู่รกัทัว่
โลก 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
18.30 น. เดนิทางสู่ Avenue Of Star ถนนรมิอ่าวทีม่รีอยประทบัตราฝ่ามอืตลอดแนวทางรมิน ้า ถ่ายรูปคู่กบัฝ่ามอืของ

ดาราและบุคคลผูม้ชีื่อเสยีง หนึ่งในนัน้มรีอยมอืของเฉนิหลงอกีดว้ย โดยมฉีากหลงัเป็นตกึระฟ้ารมิอ่าววคิตอเรยีที่
ถ่ายรูป จากนัน้ไดเ้วลาดูโชวแ์สงสเีสยีงทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก 

19.30 น. A Symphony of Lights เวลา 20.00 น. ทุกค ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดร้บั 
                   การบนัทกึในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุของโลก ครอบคลุมพืน้ทีอ่าคารตกึ  
                   ระฟ้าส าคญัต่างๆ ทีต่ัง้อยู่สองฟากฝัง่ของอ่าววคิตอเรยีโดยดาดฟ้าของตกึเหล่านี้ ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึง่ 
                   เพยีงกดสวติชก์จ็ะสอ่งแสงสว่างตระการตาเป็นสตี่างๆ แสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง 

จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม EATON HOTEL หรือ เทียบเท่า 
 

วนัท่ีสอง       ฮ่องกง – รถรางพีคแทรม – รีพลสัเบย ์– วดัแชกง - กระเช้านองปิง - ซิต้ีเกทเอาทเ์ลท      
                               (D/S,L,-)                                                                             

 
เชา้  รบัประทานอาหารเช้า แบบต่ิมซ าต้นต าหรบัของฮ่องกง 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วเกาะฮ่องกงขึ้นสู่สถานี PEAK TRAM เพื่อขึน้รถรางทีจ่ะน าทา่นขึน้สู่ THE PEAK  

จุดชมววิสงูสุดของยอดเขาวคิตอเรยีพคี ซึง่เป็นจุดชมววิทีส่วย  ตื่นตาตื่นใจกบัการชมทศันียภาพทีส่วยงามโดยรถราง
จะไต่ขนึเขาทีม่คีวามลาดชนัทีสุ่ดของฮ่องกง กบัระดบัความสงู 396 เมตรเหนอืระดบัน ้าทะเล ท่านจะไดส้มัผสัความ
ใกลช้ดิกบับรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนรามา่ 360 องศา ชมตกึพคีทาวเวอร ์อาคารรูปร่างครึง่วงกลมทีม่เีอกลกัษณ์
เด่นทีสุ่ด พรอ้มชมอาคารระฟ้าทีม่อียู่ทัว่ไปบรเิวณทัง้สองฝัง่ ฮ่องกงและเกาลูน โดยใชเ้วลาในการขึน้สู่ จุดชมววิ เดอะ
พคี เพยีง 7 นาท ีเท่านัน้  
แลว้น าท่านสู่ “อ่าวรีพลัส์เบย”์ น าท่าน นมสัการ และขอพรอนัศกัดิส์ทิธิ ์ จาก “องคเ์จา้แม่กวนอมิ” เพื่อเป็น ศริิ
มงคล และนมสัการเทพเจา้แห่ง โชคลาภ ทีม่ชีื่อเสยีงว่าใคร ไดม้าสมัผสัทา่นจะไดร้บัแต่เงนิทองกลบับา้น เริม่ตน้ดว้ย
การเดนิเขา้ดว้ยเทา้ซา้ย และออกดว้ยเทา้ขวา เป็นเคลด็ลบัทีช่าวฮอ่งกงและคนจนีบอกวา่คลา้ยกบัการเดนิของเขม็
นาฬกิาซึง่จะท าใหช้วีติเจรญิกา้วหน้านัน่เอง ก่อนจะเดนิเขา้วดัใหแ้วะเสรมิดวงแห่งโชคลาภไดด้ว้ยการลูบลูกแกว้ใน
ปากสงิโตดา้นหน้าวดัเพื่อใหหม้แีต่ความโชคด ี จากนัน้น าท่านสกัการะขอพรเจา้แม่กวนอมิเป็นองคแ์รก จากนัน้ไปไหว้
ขอพร เจา้แม่ทบัทมิเป็นองคท์ีส่อง เพื่อปกป้องภยัอนัตรายจากการเดนิทาง และไหวข้อพรโชคลาภจาก เทพเจา้ไฉ่ซงิ
เอี้ย เป็นเทพเจา้ทีใ่หโ้ชคลาภ และความมัง่มเีงนิทอง ความร ่ารวย หรอืถา้หากจะขอลูกใหข้อลูกจาก พระสงักจัจายน์  
หากอยากไดล้กูชายใหลู้บทอ้งทางดา้นขวา แต่หากอยากไดล้กูสาวใหลู้บทอ้งทางดา้นซา้ย จากนัน้น าทา่นขา้มสะพาน
ต่ออาย ุ เชื่อว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายยุนืเพิม่ขึน้ 3 ปี ถา้หากขา้มแลว้หา้มเดนิยอ้นกลบัไปเดด็ขาด เพราะคนฮ่องกงเชื่อ
ว่าชวีติจะสัน้ลงไป 3 ปี ส าหรบัคนโสดเลอืกขอพรกบัเทพเจา้แห่งความรกั ให้เอามอืลูบทีบ่รเิวณหนิสดี า พรอ้มกบั
อธษิฐานใหส้มหวงักบัความรกั ปิดทา้ยดว้ยการรบัพลงัฮวงจุย้ จาก ศาลาแปดทศิ ซึง่เป็นจดุรวมรบัพลงัทีด่ทีีส่ดุ 

 
 
 



 
   

                                                             
 

แลว้น าท่านสู่ “อ่าวรีพลัส์เบย”์ น าท่าน นมสัการ และขอพรอนัศกัดิส์ทิธิ ์ จาก “องคเ์จา้แม่กวนอมิ” เพื่อเป็น ศริิ
มงคล และนมสัการเทพเจา้แห่ง โชคลาภ ทีม่ชีื่อเสยีงว่าใคร ไดม้าสมัผสัทา่นจะไดร้บัแต่เงนิทองกลบับา้น เริม่ตน้ดว้ย
การเดนิเขา้ดว้ยเทา้ซา้ย และออกดว้ยเทา้ขวา เป็นเคลด็ลบัทีช่าวฮอ่งกงและคนจนีบอกวา่คลา้ยกบัการเดนิของเขม็
นาฬกิาซึง่จะท าใหช้วีติเจรญิกา้วหน้านัน่เอง ก่อนจะเดนิเขา้วดัใหแ้วะเสรมิดวงแห่งโชคลาภไดด้ว้ยการลูบลูกแกว้ใน
ปากสงิโตดา้นหน้าวดัเพื่อใหหม้แีต่ความโชคด ี จากนัน้น าท่านสกัการะขอพรเจา้แม่กวนอมิเป็นองคแ์รก จากนัน้ไปไหว้
ขอพร เจา้แม่ทบัทมิเป็นองคท์ีส่อง เพื่อปกป้องภยัอนัตรายจากการเดนิทาง และไหวข้อพรโชคลาภจาก เทพเจา้ไฉ่ซงิ
เอี้ย เป็นเทพเจา้ทีใ่หโ้ชคลาภ และความมัง่มเีงนิทอง ความร ่ารวย หรอืถา้หากจะขอลูกใหข้อลูกจาก พระสงักจัจายน์  
หากอยากไดล้กูชายใหลู้บทอ้งทางดา้นขวา แต่หากอยากได้ลกูสาวใหลู้บทอ้งทางดา้นซา้ย จากนัน้น าทา่นขา้มสะพาน
ต่ออาย ุ เชื่อว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายยุนืเพิม่ขึน้ 3 ปี ถา้หากขา้มแลว้หา้มเดนิยอ้นกลบัไปเดด็ขาด เพราะคนฮ่องกงเชื่อ
ว่าชวีติจะสัน้ลงไป 3 ปี ส าหรบัคนโสดเลอืกขอพรกบัเทพเจา้แห่งความรกั ใหเ้อามอืลูบทีบ่รเิวณหนิสีด า พรอ้มกบั
อธษิฐานใหส้มหวงักบัความรกั ปิดทา้ยดว้ยการรบัพลงัฮวงจุย้ จาก ศาลาแปดทศิ ซึง่เป็นจดุรวมรบัพลงัทีด่ทีีส่ดุ 

น าท่านเยีย่มชม โรงงานจิวเวลรี่ ทีข่ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวง
เรื่องฮวงจุย้ ซึง่โดดเดน่ในเรื่องของจีก้งัหนั แหวนกงัหนั ทีเ่ชื่อกนัว่าเมือ่กงัหนัหมุนจะมเีสยีงเหมอืนเสยีงนับเงนิ 
เปรยีบเสมอืนผูส้วมใส่จะไดร้บัเงนิทองมาไมข่าดสาย และปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป แลว้ยิง่น าไปผ่านพธิทีีว่ดัแชกงหมวิ
แลว้ดว้ยนัน้ จะยิง่ท าใหส้มัฤทธิผ์ลเฮงๆ ปังๆคลา้ยกบัการเบกิเนตร ท่านใดอยากใหก้งัหนัของทา่นผ่านพธิทีีว่ดัแอบ
กระซบิกบัไกดข์องเราไดเ้ลย จากนัน้แวะชอ้ปป้ิง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 

      
 
  จากนัน้น าทา่นไปวดัแชกงหมิว(กงัหนัน าโชค) ซึง่เป็นวดัทีค่นฮ่องกงเคารพนับถอืเป็นอยา่งมากและเป็นวดั 

                    เก่าแก่วดัหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจนีของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกนัเขา้ไป ปักธูปในพระอุโบสถเป็นคน 



                    แรกๆและหมนุกงัหนัทีส่ามารถเปลีย่นดวงชะตาของตนเองให ้ ดขีึน้ ถา้ไดท้ าแลว้ในปีนัน้ดวงชะตาของ 
                    คนๆนัน้จะดตีลอดปีซึง่เป็นความเชื่อของคนฮอ่งกง ฉะนัน้คนฮ่องกงจงึ นิยมมากราบไหวแ้ละมาหมุน 

                    กงัหนักอ่นทีจ่ะไปท าธุรกจิหรอืรเิริม่ธุรกจิอย่างอื่นโดยเฉพาะเหล่าขา้ราชการของคนฮ่องกงจะมา 
                   กราบไหวแ้ละหมนุกงัหนั เพื่อใหธุ้รกจิน่าทีก่ารงานราบรื่นเป็นทีร่กัของเจา้นายและพวกพอ้ง ทัง้ยงัปัดเป่า 
         หมุนสิง่ไมด่อีอกไปจากชวีติใหม้แีต่สิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติของเราตลอดทัง้ปีขอพรตา่งๆ 

จากนัน้น าทา่นสมัผสักบัประสบการณ์ทีน่่าตืน่ตาตื่นใจ จาก กระเชา้ลอยฟ้านองปิง (Ngong Ping Skyrail 

360) เสน้ทางการท่องเทีย่วบนรถกระเชา้เคเบลิ ทีส่ามารถชมทศันียภาพอนังดงามไดแ้บบพาโนรามคิ เชื่อมจากใจ
กลางเมอืงตุงชุงถงึหมู่บา้นนองปิงบนเกาะลนัเตา ระยะทางกว่า 5.7ก.ม. จากรถกระเชา้ ท่านจะไดช้มทศันียภาพอนั
งดงามของสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง ทวิทศัน์เหนือทอ้งทะเลของทะเลจนีใต ้ ทิวทศัน์ของเนินเขาอนัเขยีวขจ ี ล าธาร 
น ้าตก และป่าอนัเขยีวชอุม่ของอุทยานลนัเตาเหนือ เมื่อกระเชา้ไปถงึสุดทาง 

                

            
   

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ HONGKONG FACTORY OUTLET ทีตุ่งชุง แหล่งรวมเสือ้ผา้ 
  แบรนดเ์นมมากว่า 40 แบรนด ์ลดราคามากกว่า 50% อาทเิช่น รองเทา้กีฬ่า, รา้นอาหาร, ซุปเปอรม์ารเ์กต็ ฯลฯ 
  จนถงึเวลานัดหมาย 
เยน็  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม EATON HOTEL หรือ เทียบเท่า 
   

วนัท่ีสาม วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า – วดัหวงัต้าเซียน – อิสระช้อปป้ิงนาธาน - สนามบินฮ่องกง       (D/S)

                                                                        
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า แบบต่ิมซ าต้นต าหรบัของฮ่องกง 

 



                  
 
  จากนัน้น าทา่นไปไหว ้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวดัเจา้แม่กวนอมิทีม่ี
  ชื่อเสยีงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรกัษาวดัเจา้แม่
  กวนอมิ ที ่Hung Hom หรอื 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ 
  ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวดัขนาด เลก็ทีไ่มไ่ดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวดัเจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮ่องกงนับถอืมาก แทบทุก
  วนัจะมคีนมาบูชาขอพรกนัแน่นวดั ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกว่าทีน่ี่แม่นมากทีพ่เิศษ กว่านัน้นอกจากสกัการะ
  ขอพรแลว้ยงัมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกี ดว้ย ซึง่คนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจนีเพราะเป็นศริิ 
  มงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึง่ทางวดัจะจ าหน่ายอปุกรณ์ส าหรบัเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสกัการะขอพร
  โชคลาภแลว้กใ็หน้ าซองแดงมาวนเหนอืกระถางธูปหน้าองคเ์จา้แม่ กวนอมิตามเขม็นาฬกิา 3 รอบ และเกบ็ซองแดงนัน้
  ไวซ้ึง่ภายในซองจะมจี านวนเงนิทีท่างวดัจะเขยีนไวม้ากน้อย แลว้ แต่โชคถา้หากเราประสพความส าเรจ็เมื่อมโีอกาสไป
  ฮ่องกงอกีกค็อ่ยกลบัไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจนีจะมชีาวฮ่องกงและนักทอ่งเทีย่วไปสกัการะขอพรกนัมากขนาด ตอ้ง
  ต่อแถวยาวมาก คนทีไ่มม่เีวลากส็ามารถใชเ้วลาอื่นๆ ตลอดทัง้ปีเพื่อขอซองแดงจากเจา้แม่กวนอมิไดเ้ช่นกนั โดยซื้อ 
  อุปกรณ์เซ่นไหวจ้ากทางวดัเพยีงแต่ควรเตรยีมซองแดงไปเอง (ในกรณีทีท่างวดัไม่ไดเ้ตรยีมซองแดงไวใ้หเ้นื่องจาก 
  ไม่ไดอ้ยู่ในหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบตัรตามฐานะและศรทัธา เขยีนจ านวนเงนิทีต่อ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงนิยิง่ดใีหญ่ 
  แลว้กไ็หวด้ว้ยพธิเีดยีวกนั ถา้ประสพความส าเรจ็ตามทีมุ่ง่หวงัคอ่ยกลบัมาท าบุญทีน่ี่ในโอกาสหน้า  
  จากนัน้น าทา่นไหวพ้ระที ่ซิก ซิก หยวน หว่องไทซิน หรอืคนไทยรูจ้กั ในนาม วดัหวงัต้าเซียน เป็นวดัที ่ 
                    มอีายุกว่าครึง่ ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทีพ่กัอาศยัของการเคหะ ตวัวดัมคีวามงดงามดว้ย อาคารที่ 
                    ตกแต่งแบบจนีโบราณ แมจ้ะตัง้อยู่บนไหล่เขา เกาลนู เป็นวดัทีช่าวฮ่องกงเชื่อว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละความเชื่อ 
                    ทางศาสนาถงึ 3 ศาสนา ไดแ้ก ่ เต๋า พทุธ และขงจือ๊ วดัแหง่นี้ขึน้ชื่อ ดา้นอทิธฤิทธใินการดูแล 
                    รกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ จงึไดร้บัการนับถอืเป็นพเิศษจากบรรดาคนป่วยพบกบัพลงัศรทัธาของผูค้นทีน่ าธูป 

             และสม้ มาสกัการะเพื่อขอพรต่างๆ  และหากตอ้งการเขา้หอ้งลบัทีเ่กบ็ 60 ไทส้่วยเอี้ย หอ้งลบัหวงัตา้เซยีน จะมี
ค่าใชจ้่ายเพิม่ 100 HKS/ ทา่น 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เพ่ือความสะดวกสบายในการช้อปป้ิง 
จากนัน้ใหท้่านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืชอ้ปป้ิงย่านถนนนาธานจมิซาจุย่ เลอืกซื้อสนิคา้ ราคาพเิศษ อาทเิช่น 
เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เขด็ขดั, น ้าหอม หรอืของเดก็เล่น ณ จดุชอ้ปป้ิงชื่อดงัต่างๆ ทัง้ ST.MICHEL, TOY 

R’US, BOSSINI, ESPRIT, G2000, BODY SHOP,  RED EARTH, GIODANO, 
ADIDAS, LOUIS VICTON MARK & SPENSOR, ARMANI, FERAGAMO, 
BALLY ฯลฯ ม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL  ซึง่ประกอบ



ไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัอยู่ และมทีางเชื่อมตดิตอ่กนัสามารถเดนิทะลุถงึกนั ไดอ้สิระชอ้ปป้ิง จนถงึเวลานัด
หมาย  

13.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮ่องกง 
16.25น. ไดเ้วลาสมควรน าทา่นสูส่นามบนิเหริฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบนิ HONGKONG EXPRESS 

AIRWAYS (UO) เทีย่วบนิที ่UO702   

18.30 น. ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 
- @ - @ - @ The end of service @ - @ - @ - 

 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรบัเปลี่ยนราคา 

 
อตัราค่าบริการ 
 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ เดก็ไม่เอาเตียง เดก็เอาเตียง พกัเด่ียว 
24-26 กมุภาพนัธ์ 66 

EATON 
HOTEL หรือ 

เทียบเท่า 

20,855 บาท 19,885 บาท 20,855 บาท 5,000 บาท 

 
อตัราน้ีรวม  
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (ECONOMY CLASS) แบบหมู่คณะ 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ 20 กโิลกรมั 
• ค่าอาหารบนเครื่องบนิไปกลบั 
• ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งทีม่ ี
• ค่ารถ coach ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง 
• ค่าทีพ่กั 2 คนื 
• ค่าอาหารทีร่ะบุตามโปรแกรม 
• ค่าเขา้ชมสถานทีทุ่กแหง่ทีร่ะบุตามรายการ   
• ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่าง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว้ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรม)์ 
 
อตัราน้ีไมร่วม 
• ค่าทปิไกด ์/ คนขบัรถ 120 HKD ต่อคน ทีฮ่่องกง 
• ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ 20 กก. 
• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ค่ามนิิบาร ์ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ ฯลฯ 
• ภาษมีูลค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%   
 



เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 
- หนังสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายุใชง้านเหลอืไมน่้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง ตอ้งมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หน้า 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ 
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  
2. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงินในทุกกรณี  
3. การไมท่านอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมา
จ่าย  
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 
 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการได้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การจราจร,การเมือง, สายการบิน ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า โดยมคัคเุทศก,์ หวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพ
การจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกัหรือสาเหตุอ่ืนท่ีไม่ไดม้าจากบริษทั โดยทางบริษทัจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอย่างละเอยีดก่อนท า
การจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถือว่าลูกค้ารบัทราบตามข้อก าหนดของบริษทั หากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน จึงขอ
สงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบกรณีมตีัว๋เครื่องบินภายในประเทศ อนัเน่ืองจากเหตุไฟลท์บินมกีารเปลี่ยนแปลงหรือถกูยกเลิก
จากสายการบิน อนัเน่ืองมาจากสภาวะอากาศ การจราจร การเมืองหรือเหตุใดกต็ามจากสายการบิน ทางบริษทัจะไม่
สามารถรบัผิดชอบแทนได้ทุกกรณี 

  
* หมายเหตุ  : รา้นกงัหนัจวิเวลลี ่ทีล่งในโปรแกรมทวัร ์ท าใหม้ผีลต่อราคาทวัร์ จงึเรยีนใหน้กัท่องเทีย่วทกุท่านทราบว่า จ าเป็นตอ้ง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้สิน้ 
  
เดินทางข้ึนต า่ 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได้ หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้
คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง
และเลื่อนการเดนิทางไปในวนัอืน่ต่อไป โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
  
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

★ ช าระเตม็จ านวน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จ านวน  

★ ช าระก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 
• หากไม่ช าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 
• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีงือ่นไข 
• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 



• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชือ่พนักงานขายมาทางอีเมล 
• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ัง่ ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซน็ต์ชือ่พร้อมยืนยนัว่าต้องการเดินทาง
ท่องเทีย่วทริปใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบ้าง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใช้ในการจองตัว๋
เครือ่งบินทัง้ส้ิน 
  
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ หากไม่
มัน่ใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ,เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมื่อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้
บรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
  
เง่ือนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนผูท้ีม่จีุดประสงคอ์ื่น 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอยา่งน้อย 10 วนักอ่นการเดนิทางส าหรบั
ประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นีกัท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่าทีท่างบรษิทั
ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได้  ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ ค าน าหน้าชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีทีน่กัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหน้าหนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิ
มดัจ า 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบนิ คา่ภาษเีชือ้เพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษิทัก ากบัเทา่นัน้ 

  



ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ 
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่
โหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใต้
ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกหรอื
ของสดอื่นๆ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราทีส่งูมาก  
  
 
 


