
 
 
 
 

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลนัเตา - CITYGATE OUTLETS MALL 
 

05.30 น. พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน HONG KONG AIRLINES  
  พบเจ้าหน้าที่ท าการเช็คอนิตั๋ว 
08.50 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบิน HX768 บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (กรุณาเช็คเทีย่วบินใน 
  ตารางวนัเดินทางก่อนท าการจอง) 
12.40 น.     ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก 
  Exit B 



กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1)    
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพื่อข้ึน กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา  กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทาย
 ความหวาดเสียว สามารถอพัเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พื้นทึบ) เป็นกระเชา้คริสตลั (พื้นกระจกใส) 
 สามารถแจง้หวัหนา้ทวัร์ได ้โดยเพิ่มเงิน ท่านละ  100 เหรียญฮ่องกง/เท่ียว   ไปยงัเกาะลนัเตาเพื่อนมสัการ
 พระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธ์ิ 160 ช้ิน องค์
 พระพุทธรูปหันพระพกัตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บน
 ฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มีความสูงทั้งส้ิน 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรียญฮ่องกง   
 โดยพระพุทธรูปมีช่ือเรียกอยา่งไม่เป็นทางการวา่ พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูง
 เท่ากบัตึก  3 ชั้น  ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักก่ิง น าท่านขอพร พระใหญ่เทียน
 ถาน ณ ลานอธิษฐาน  ให้ทุกท่านได้ตั้ งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสุขภาพ การงาน การเงิน 
 เน่ืองจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินข้ึนชมฐานองคพ์ระได ้โดย
 จะมีบนัไดทอดยาวจ านวน  268 ขั้น  บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นท่ีประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระ
 เข้ียวแกว้)  และพระพุทธรูปหยกขาว ท่ีอนัเชิญมาจากศรีลงักา  ภาพวาดพุทธประวติัโดยวาดจากสีน ้ ามนั 
 (ไม่รวมค่าเขา้ชม ท่านละ  60 เหรียญฮ่องกง)  หรือชมวิวของเกาะลนัเตาในมุมสูงได ้ และยงัมีรูปป้ันของ
 เทพธิดาถวายเคร่ืองสักการะตามความเช่ือของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ
 นอกจากน้ีท่านยงัสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลิน  ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทั้ง 5 
 พระองค ์ณ อาคารหม่ืนพุทธ  โดยบนหลงัคาวดัจะมีสัตวม์งคลตรงมุมของหลงัคา ห้ามน าเคร่ืองเซ่นไหว้
 ท่ีประกอบดว้ยเน้ือสัตวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด จากนั้นใหท้่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง 
 ให้ท่านได้อิสระเท่ียวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจ าลองแห่งน้ีท่านจะได้พบความสนุกท่ี
 สามารถผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั  แวะพกัเหน่ือย หาของอร่อย
 กิน แนะน าบวัลอยหยินหยาง บวัลอยท่ีผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวัระหวา่งงาด า (สีด า) กบักระทิ (สีขาว) 
 ให้ความสดช่ืนไม่นอ้ย เร่ืองความอร่อยพูดไดค้  าเดียว “ตอ้งลอง” หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อม
 บ ารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพื่อ
 น าท่านข้ึนสู่ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าผูใ้หญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง และ
 เด็กท่านละ  20 เหรียญฮ่องกง จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ท่ีหา้งดงั CITYGATE OUTLET MALL ให้
 ท่านช้อปป้ิงสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, 
 ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวา่จะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่ห้อ 
 และชั้นใตดิ้นจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ไม่วา่จะเป็น ของกิน ของใช ้หรือวา่
 ผลไมส้ดๆ จบัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ  
ค ่า  อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าของท่าน 
  จากนั้นน าท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอนัดบัเป็นสะพานแขวนท่ีมีช่วงกลางยาวท่ีสุดเป็นอนัดบั 
  2 ของโลก และในปัจจุบนัอยูท่ี่อนัดบัท่ี 7 ของโลก  ตวัสะพานมีความกวา้ง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมี       
  เส้นทางรถวิ่งจ  านวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้ส าหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางส ารองส าหรับ                
  รถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วย            
  งบประมาณ 7.2  พนัลา้นเหรียญฮ่องกง   
 



  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั... SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัต้าเซียน - เขา  VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A SYMPHONY  
  OF LIGHTS 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซ าขึน้ช่ือของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยว
  หลอด,  โจ๊ก เป็นต้น (2)   
  เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ให้ท่านไดต้ั้งจิตอธิษฐานดา้นหนา้
  องค์เจ้าพ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกงัหัน 4 ใบพดั แต่ละใบหมายถึง เดินทาง                
  ปลอดภยั, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือกนัวา่หากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร้ัง จะ             
  ช่วยปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออกไป และน าพาส่ิงดีๆเขา้มา ต านานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “วดักงัหัน
 ลม” เป็นอีกหน่ึงวดัท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตามต านานเล่ากนัวา่ไดมี้โจร
 สลดัตอ้งการท่ีจะมาปลน้ชาวบา้น เม่ือนายพลแชกงรู้เขา้ก็ไดบ้อกให้ชาวบา้นพบักงัหนัลมแลว้น าไปติด
 ไวท่ี้หนา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลดัไดจ้ากไปและไม่ไดท้  าการปลน้ ชาวบา้นจึงมีความเช่ือว่ากงัหนัลมนั้น
 ช่วยขจดัส่ิงชัว่ร้ายท่ีก าลงัจะเขา้มา และน าพาส่ิงดีๆมาสู่ตน จึงไดส้ร้างวดัแชกงแห่งน้ีช้ึน เพื่อระลึกถึงนาย
 พลแชกง และเป็นท่ีสักการะบูชาเพื่อไม่ให้มีส่ิงไม่ไดเ้กิดข้ึน น าท่านเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือ
 ของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีได้รับรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ โดยการย่อ
 ใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดบั ไม่วา่จะเป็น จ้ี  แหวน  ก าไล เพื่อใหเ้ป็นเคร่ืองประดบั
 ติดตวั และเสริมดวงชะตา น าท่านชม ร้านหยก มีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก  หรือสัตวน์ า
 โชคอย่างป่ีเส่ียะ  อิสระให้ท่านไดเ้ลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึก หรือน าโชคแด่ตวัท่านเอง 
 น าท่านเดินทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีวา่ หวอ่งไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายกุวา่ร้อย
 ปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภยั ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ี
 ประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือเทพหวงัตา้เซียน วธีิการอธิษฐานขอคู่ ขั้น
 แรกก็ท าน้ิวตามแบบในรูปเลยเอาน้ิวโป้งกดปลายน้ิวนาง แลว้เอาน้ิวกอ้ยสอดเขา้ไปในรูของน้ิวนางทั้ง 2 
 ขา้ง ค่อยๆ ท า ใจเยน็ๆ ไม่ยากเกินไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ตอ้งตกใจวา่จะท าไดม้ั้ย เพราะบริเวณดา้นขา้ง
 จะรูปสาธิตวธีิการอธิษฐานโดยละเอียดอีกคร้ัง 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3) 
  จากนั้นน าท่านเดินทางข้ึนชมวิวเกาะฮ่องกง โดยรถโค้ช บนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกท่านจะไดส้ัมผสั
 บรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้งเกาะอย่าง
 ชดัเจน จุดชมววิท่ีดีท่ีสุดและหา้มพลาดเม่ือมา THE PEAK สามารถมองเห็นววิไดร้อบทิศทั้ง 360 องศา มี
 ความสูงถึง 428 เมตรจากระดบัน ้ าทะเลท่ีจุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงไดท้ั้งวนัซ่ึงในแต่ละช่วงเวลา
 ก็จะมีวิวท่ีสวยงามแตกต่างกันไป วิวท่ีมองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ท่ี
 ก่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงคแ์ละตึกอ่ืนๆ อนัเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ 
 ชั้นน าของฮ่องกงพร้อมทั้ งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ ร้านไอศครีม GINO'S GELATO ร้าน
 ไอศครีมเจลลาโตสไตล์อิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวดา้นล่างตึก THE PEAK หากท่านตอ้งการล้ิมรสไอศครีมท่ีเป็น
 แบบเฉพาะของฮ่องกง แนะน าใหล้องทานท่ีน่ี กล่ินหอมของวาฟเฟิลบอล หรือ EGG WAFFLE ท่ีท าสดๆ
 ใหม่ๆจากเตาชวนยัว่น ้ าลายนกั มีไอศครีมให้เลือกหลากหลายรสชาติ ท่ีสามารถเลือกทอ้ปป้ิงไดต้ามท่ี             



 ตอ้งการไม่วา่จะเป็น มาชเมลโล่ หรือขนมต่างๆ  น าท่านนมสัการขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อเป็นสิริมงคลท่ี
 บริเวณชายหาด รีพลัส์เบย ์โดยเช่ือวา่ ณ บริเวณหาดรีพลัสเบย์ เป็นจุดท่ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของเกาะฮ่องกง  
 น าท่านเร่ิมขอพรเจา้แม่กวนอิม  จากนั้นน าท่านขอพร เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ีย  เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความ
 มั่นคง ทรัพย์สินเงินทอง  หรือถ้าท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเร่ืองลูกจากพระสังฆจาย ได้  
 จากนั้นน าท่าน ขา้มสะพานต่ออาย ุซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพิ่มข้ึน 3 ปี  หรือคนโสด  จ ะ เ ลื อ ก
 ขอคู่ หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจา้แห่งความรักก็ได ้ จากนั้นขอพรเร่ืองการเดินทาง ให้เดินทาง
 ปลอดภยัจาก เจา้แม่ทบัทิม จากนั้นให้ท่านไดรั้บ พลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดรวมรับพลงัท่ีดี
 ท่ีสุดของฮ่องกง 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (4)  
 น าท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน  การแสดง
 มลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดรั้บการบนัทึกในกินเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่
 ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพื้นท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆท่ีตั้งอยูส่องฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรีย 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั... SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม ถนนนาธาน – อสิระตามอธัยาศัยตลอดทั้งวนั – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซ าขึน้ช่ือของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยว
  หลอด, โจ๊ก เป็นต้น (5) 
 น าท่านช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมต่างๆ  จากนั้น
 อิสระใหท้่านเตม็อ่ิมกบัการชอ้ปป้ิง ย่านจิมซาจุ่ย มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเคร่ือง
 หนงั เคร่ืองกีฬา เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและ
 ตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึง
 ประกอบไปดว้ยห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทางเช่ือมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ให้     
 แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือ ไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, 
 HERMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย หรือจะเลือกนั่งรถไฟใต้ดินของฮ่องกง
 ไปชอ้ปป้ิงในยา่นอ่ืน  แนะน าท่ี ยา่นมงก๊ก โดยยา่นน้ีเป็นแหล่งรวมรองเทา้กีฬาและผา้ใบทุกแบรนด์ ไม่
 วา่จะเป็นแบรนดท่ี์เป็นท่ีนิยมอยา่ง ADIDAS, NIKE, REEBOK, PUMA และ NEW BALANCE ไปจนถึง
 รองเทา้แบรนด์ต่างๆ หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงท่ีร้าน SASA  หรือ BONJOUR ท่ีกระจายอยูใ่นฮ่องกง ภายใน
 ร้านจะมีสินคา้มากมาย  เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม ครีมทาผิว ยาทาเล็บ ลิปสติก โฟมล้างหน้า ท่ีดดัขนตา 
 กระดาษซบัมนั และของเสริมความงามอีกหลายอยา่ง  
  ***อสิระอาหารม้ือเที่ยงและเยน็ตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า***  
  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
00.35 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX769 สายการบิน HONG KONG AIRLINES (กรุณาเช็ค            
  เทีย่วบินในตารางวนัเดินทางก่อนท าการจอง) 
02.35 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ** 
 



** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

***  คณะยืนยนัการเดินทางที ่9 ท่านมหีัวหน้าทวัร์ *** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนด 
การเดินทาง 

รายละเอยีดเทีย่วบิน 
ผู้ใหญ่ห้อง
ละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ 

 เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

11 – 13 ม.ค. 62 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

15,999 15,999 14,999 5,000 

18 – 20 ม.ค. 62 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

15,999 15,999 14,999 5,000 

25 – 27 ม.ค. 62 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

15,999 15,999 14,999 5,000 

15 – 17 ก.พ. 62 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

15,999 15,999 14,999 5,000 

16 - 18 ก.พ. 62 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

15,999 15,999 14,999 5,000 

17 - 19 ก.พ. 62 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

15,999 15,999 14,999 5,000 

22 – 24 ก.พ. 62 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

15,999 15,999 14,999 5,000 

23 – 25 ก.พ. 62 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

15,999 15,999 14,999 5,000 

28 ก.พ. – 02 มี.ค.62 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

15,999 15,999 14,999 5,000 

08 – 10 มี.ค.62 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

15,999 15,999 14,999 5,000 

15 – 17 มี.ค.62 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

22 – 24 มี.ค.62 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

23 – 25 มี.ค.62 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

29 – 31 มี.ค.62 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลับ HX769 (00.35-02.35) 

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



30 มี.ค. – 01 เม.ย62 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลับ HX769 (00.35-02.35) 

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

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่นทางบริษทัขอ
อนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่าน*** 

 
โรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลกั 
หมายเหตุ ทีฮ่่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวนัสุดท้ายลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจ
กไ็ม่ต้องซ้ือ โดยไม่มีการบังคับลุกทวัร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ       ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.       ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ      ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการ
เดินทาง   
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
• นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วนัหลงัจากการจอง เพื่อส ารองท่ีนัง่   
• นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่
นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
 
 



เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
• กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิก
การจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

• กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
• ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
• ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
• ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

 ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า
 เท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
• การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
• ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
• ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 



• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

• อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

• มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

• ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

• เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์
ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูง
มาก  

   
 
 


