
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

06.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประต ู3 เคานเ์ตอร ์E สายการบนิไทยส

ไมลแ์อรเ์วย ์(WE) พบเจา้หนา้ทีท่ าการเช็คอนิต๋ัว 

09.10 น. บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ WE630 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (กรณุาเช็คเทีย่วบนิใน

ตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง เนือ่งจากต ัง้แตเ่ดอืนตลุาคม ไฟลท์มกีารเปลีย่นแปลงเวลาบนิ) 



12.55 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit 

B 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้า

นองปิง 360 องศา  

กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พืน้ทบึ) เป็นกระเชา้

ครสิตัล (พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง    

ไปยังเกาะลันเตาเพือ่นมัสการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา องคพ์ระสรา้ง

ทองสมัฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสู่จนีแผน่ดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่

โดยมคีวามสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสงูท ัง้ส ิน้ 34 เมตร คา่กอ่สรา้ง

พระพทุธรปู 60 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง โดยพระพทุธรูปมชีือ่เรยีกอยา่งไมเ่ป็นทางการวา่ พระใหญเ่ทยีนถาน 

ประดษิฐานบนแทน่บชูามคีวามสงูเทา่กบัตกึ 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 

น าท่านขอพร พระใหญ่เทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหทุ้กท่านไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

สขุภาพ การงาน การเงนิ เนื่องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร จากลานอธษิฐาน ทา่นสามารถเดนิขึน้ชม

ฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบีันไดทอดยาวจ านวน 268 ขัน้ บรเิวณฐานพระพทุธรปู เป็นทีป่ระดษิฐานของบรมสา

รกีธาต ุ(พระเขีย้วแกว้) และพระพทุธรปูหยกขาว ทีอ่ันเชญิมาจากศรลัีงกา ภาพวาดพทุธประวัตโิดยวาดจากสี

น ้ามัน (ไมร่วมคา่เขา้ชม ทา่นละ 60 เหรยีญฮอ่งกง) หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมมุสงูได ้และยังมรีปูปัน้

ของเทพธดิาถวายเครือ่งสกัการะตามความเชือ่ของนกิายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ ภายในเป็นที่ประดษิฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทัง้ 5 

พระองค ์ณ อาคารหมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมสีัตวม์งคลตรงมุมของหลังคา หา้มน าเครื่องเซน่ไหวท้ี่

ประกอบดว้ยเนื้อสตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 

จากนั้นใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร 

บรเิวณหมู่บา้นจ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวัฒนธรรม

ดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว  

แวะพักเหนื่อย หาของอรอ่ยกนิ แนะน าบวัลอยหยนิหยาง บวัลอยทีผ่สมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตัวระหวา่งงาด า (สี

ด า) กบักระท ิ(สขีาว) ใหค้วามสดชืน่ไมน่อ้ย เรือ่งความอรอ่ยพดูไดค้ าเดยีว “ตอ้งลอง”    

หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรอืปิดเนือ่งจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้ของอทุยาน เพือ่น าทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน และจะท าการคนืเงนิคา่สว่น

ตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ 20 เหรยีญฮอ่งกง 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ทีห่า้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ 

OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรอืวา่

จะเป็น BURBERRY รวมท ัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และช ัน้ใตด้นิจะมซีุปเปอรม์าเก็ตขนาด

ใหญใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนัน้น าท่านเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหม่า ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนทีม่ชีว่งกลางยาวทีส่ดุเป็นอันดับ 2 

ของโลก และในปัจจบุนัอยูท่ีอ่นัดับที ่7 ของโลก ตัวสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มสีองชัน้ ชัน้บนมเีสน้ทางรถ

วิง่จ านวน 6 ชอ่งทาง สว่นชัน้ล่างใชส้ าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง และชอ่งทางส ารองส าหรับรถยนต ์ในชว่งฤดู



มรสุมอกี 4 ช่องทาง เริม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้น

เหรยีญฮอ่งกง 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SILKA TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง  วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัหม ัน่โหมว - เขา  VICTORIA – หาดรพีลัสเ์บย ์– ชอ้ปป้ิงยา่น 

จมิซาจุย่ - A Symphony of Lights 

 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติม่ซ าขึน้ชือ่ของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋, ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตีย๋ว

หลอด, โจ๊ก เป็นตน้ (2) 

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจ้ดุธปูขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้า่นไดต้ัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้

องคเ์จา้พอ่แชกง จากนัน้ใหท้า่นหมนุกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, 

สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กันวา่หากหมนุครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชัว่

รา้ยออกไป และน าพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

ต านานวัดแชกง หรือเรียกอกีชือ่หนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึ่งวัดทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน สรา้งมา

ตัง้แต ่300 ปีกอ่น ตามต านานเลา่กันวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ได ้

บอกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้น าไปตดิไวท้ีห่นา้บา้น ปรากฏว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดท้ าการปลน้ 

ชาวบา้นจงึมคีวามเชือ่วา่กงัหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชัว่รา้ยทีก่ าลังจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัด

แชกงแหง่นี้ข ึน้ เพือ่ระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่กัการะบชูาเพือ่ไมใ่หม้สี ิง่ไมไ่ดเ้กดิขึน้ 

น าท่านเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้น

การเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ โดยการยอ่ใบพัดของกังหันวัดแชกง มาท าเป็นเครือ่งประดับ ไมว่า่จะเป็น จี ้แหวน  

ก าไล เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 

น าทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก หรอืสัตวน์ าโชคอยา่งป่ีเสีย่ะ อสิระใหท้า่น

ไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ หรอืน าโชคแดต่ัวทา่นเอง  

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวัดนี้วา่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี 

โดยชาวฮอ่งกงสว่นใหญเ่ดนิทางมาวัดนี้เพือ่ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย ซึง่วัดแหง่นี้เป็นทีป่ระดษิฐาน

ของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน 

วธิกีารอธษิฐานขอคู ่ขัน้แรกก็ท านิว้ตามแบบในรปูเลยเอานิว้โป้งกดปลายนิว้นาง แลว้เอานิว้กอ้ยสอดเขา้ไปใน

รูของนิว้นางทัง้ 2 ขา้ง คอ่ยๆท า ใจเย็นๆ ไมย่ากเกนิไปแน่นอน ดจูากภาพไมต่อ้งตกใจวา่จะท าไดม้ัย้ เพราะ

บรเิวณดา้นขา้งจะรปูสาธติวธิกีารอธษิฐานโดยละเอยีดอกีครัง้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

พเิศษ!! เมนูหา่นยา่ง 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ วดัหม ัน่โหม่ เป็นวัดที่มีความสวยงามดุจภาพวาด สรา้งขึ้นเพื่ออุทิศแก่เทพแห่ง

วรรณกรรม (หมั่น) และเทพแหง่สงคราม (โหม)่ ซึง่เป็นทีเ่คารพสกัการะของนักศกึษาผูม้คีวามปรารถนาจะผา่น 

การสอบคัดเลอืกของราชส านักในจนี ซึง่เป็นระบบทีม่คีวามเขม้งวด และมวีัตถุประสงคเ์พือ่เฟ้นหาเจา้หนา้ที่

ฝ่ายปกครองทีด่ทีีส่ดุใหแ้กรั่ฐ วัดนี้สรา้งในปี 1847 และยังคงเป็นสถานบชูาหมั่นโหมท่ีใ่หญ่ทีส่ดุใน ฮอ่งกง 

การไดห้ยดุพักอยา่งสงบใตข้ดธูปขนาดใหญท่ีแ่ขวนเรยีงราย อยูเ่บือ้งบนนัน้ ถอืเป็นความสขุในอกีมมุหนึง่ ที่

ตรงกนัขา้มกบัทางเดนิทีแ่ออดัจอแจในยา่นธรุกจิการเงนิ บรเิวณใกลเ้คยีงอยา่งสิน้เชงิ 



จากนั้นน าท่านเดนิทางขึน้ ชมววิเกาะฮ่องกง โดยรถโคช้ บนยอดเขาวคิตอเรียพีค ทุกท่านจะไดส้ัมผัส

บรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮอ่งกงและเกาลนูไดทั้ง้เกาะอยา่งชดัเจน 

จุดชมววิทีด่ทีีส่ดุและหา้มพลาดเมือ่มา The Peak สามารถมองเห็นววิไดร้อบทศิทัง้ 360 องศา มคีวามสงูถงึ 

428 เมตรจากระดับน ้าทะเลทีจ่ดุนี้สามารถมาชมววิเมอืงฮอ่งกงไดทั้ง้วันซึง่ในแตล่ะชว่งเวลาก็จะมวีวิทีส่วยงาม

แตกตา่งกนัไป ววิทีม่องเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอาคารสงูระฟ้าของฮอ่งกง ท ีก่อ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ 

อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซ่า, ตกึไชน่าแบงคแ์ละตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ ัง้ของธุรกจิ ช ัน้น าของฮอ่งกงพรอ้ม

ท ัง้ถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจอนัเป็นทีต่ ัง้ของธุรกจิ ช ัน้น าของฮ่องกงพรอ้มท ัง้ถ่ายภาพอนั

สวยงามนา่ประทบัใจ 

รา้นไอศกรมี Gino's Gelato รา้นไอศกรมีเจลลาโตสไตลอ์ติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณดา้นลา่งตกึ The Peak หากทา่น

ตอ้งการลิม้รสไอศกรีมทีเ่ป็นแบบเฉพาะของฮอ่งกง แนะน าใหล้องทานทีน่ี่ กลิน่หอมของวาฟเฟิลบอล หรอื 

Egg Waffle ทีท่ าสดๆใหม่ๆจากเตาชวนยั่วน ้าลายนัก มไีอศกรีมใหเ้ลอืกหลากหลายรสชาต ิทีส่ามารถเลอืก

ทอ้ปป้ิงไดต้ามทีต่อ้งการไมว่า่จะเป็น มาชเมลโล ่อลัมอล หรอืขนมตา่งๆ   

จากนัน้น าทา่นนมัสการขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิเ์พือ่เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชือ่วา่ ณ บรเิวณ

หาดรพีลัสเบย ์เป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของเกาะฮอ่งกง น าทา่นเริม่ขอพร เจา้แมก่วนอมิ จากนัน้น าทา่นขอ

พร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอีย๊ เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยส์นิเงนิทอง หรือถา้ท่านไหนมีลูกยาก ก็

สามารถขอพรเรือ่งลกูจากพระสงัฆจายได ้

จากนัน้น าทา่น ขา้มสะพานตอ่อายุ ซึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู ่

หรอืขอพรเรือ่งความรัก จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้จากนัน้ขอพรเรือ่งการเดนิทางใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก 

เจา้แมท่บัทมิ จากนัน้ใหท้า่นไดรั้บ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง 

จากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมต่างๆ  

จากน ัน้อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขาย

ของท ัง้เครือ่งหนงั, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืง

ฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอันซับซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN 

TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู ่และมทีางเชือ่มตดิตอ่กันสามารถเดนิทะลถุงึ

กันได  ้ให้แบรนด์ดงัมากมายให้ท่านได้เล ือกซื้อไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS 

VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย 

*อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 

จากนัน้น าทา่นชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคนื การ

แสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญ่

ทีส่ดุของโลกครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคัญตา่งๆทีตั่ง้อยู่สองฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้า

ของตกึเหลา่นี้ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก็์จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึ

บรรยากาศอนัคกึคักของฮอ่งกง 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SILKA TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า - Avenue of Stars - ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 
 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 



จากนั้นน าท่านไหว  ้เจา้แม่กวนอมิฮ่องฮ า (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิที่มี

ชือ่เสยีงแหง่หนึ่งในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิัตวแ์หง่ความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษา 

เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กทีไ่มไ่ดส้วยงามมากมาย แตเ่ป็นวัด

เจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบชูาขอพรกนัแน่นวัด ซึง่ทางวัดจะจ าหน่ายอปุกรณ์

ส าหรับเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือ

กระถางธูปหนา้องคเ์จา้แมก่วนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวแ้ลว้ใสธ่นบัตรตามฐานะและ

ศรัทธา เขยีนจ านวนเงนิทีต่อ้งการลงไปดว้ย ใสส่กลุเงนิยิง่ดใีหญ ่แลว้ก็ไหวด้ว้ยพธิเีดยีวกนั ถา้หากเราประสพ

ความส าเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮอ่งกงอกีก็คอ่ยกลับไปท าบญุไดต้ลอดทัง้ปี 

น าทา่นเดนิทางสู ่อะเวนวิ ออฟ สตารส์ Avenue of Stars ทีม่กีารประทับตราลายมอืดาราทีเ่คยประทับไวท้ี่

บรเิวณพืน้ ยา้ยมาไวบ้นขอบราวจับเลยีบทางเดนิรมิน ้าตลอดแนว เพือ่ใหผู้ช้มไดเ้ห็นชัด และถา่ยรูปคูก่ับรอย

พมิพด์าราโดยมวีวิตกึรมิอา่ววคิตอเรยีเป็นฉากพรอ้มเพลดิเพลนิถา่ยรปูกบัววิสดุอลังการของอา่ววคิตอเรยี 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

14.10 น.     ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE631 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

15.50 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

**หมายเหต ุโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

คณะยนืยนัการเดนิทางที ่15 ทา่นมหีวัหนา้ทัวร ์

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี
เตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่ี
เตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

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) 

ขากลบั WE631 (14.10-15.50) 
13,999 13,999 12,999 5,000 

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) 
ขากลบั WE631 (15.00-16.45) 

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

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) 

ขากลบั WE631 (15.00-16.45) 
14,999 14,999 13,999 5,000 

14 – 16 ธนัวาคม 2562 
ขาไป    WE630 (10.05-13.50) 
ขากลบั WE631 (15.00-16.45) 

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

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต 

คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการ

ใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 เหรยีญ/ทรปิ/ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 



เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นภายใน 1 วันเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณี

ใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ

คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 

และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน า

เทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 

10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 



4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง

ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว

สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

6. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ 

7. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ 

เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับใน

อตัราทีส่งูมาก   

 

 

 


