
 

BHT9192820 ทวัรฮ์่องกง ชอ้ปป้ิง ไหวพ้ระ [เลทสโ์ก สม้พาชอ้ป] 
 

 
 



 

 

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

05.00 น.      พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย  พบเจา้หนา้ทีเ่พื่อรับเอกสารการเขา้

เมอืง และท าการเช็คอนิต๋ัว  

08.00 น.      บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ TG600 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   (ทีม่จีอสว่นตวัทกุทีน่ ัง่)  

 
11.45 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา  

 
กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พื้นทบึ) เป็นกระเชา้

ครสิตัล (พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิโดยประมาณ ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง    

  
ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา องคพ์ระสรา้งทอง

สมัฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสูจ่นีแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสูง 
26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสูงท ัง้สิน้ 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้น

เหรยีญฮอ่งกง โดยพระพุทธรูปมชีือ่เรยีกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทยีนถาน ประดษิฐานบนแท่นบูชามคีวาม

สงูเทา่กับตกึ 3 ชัน้  ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 
 

 



 

น าท่านขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหทุ้กท่านไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพรไมว่่าจะเป็นเรือ่งสขุภาพ การ

งาน การเงนิ เนื่องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จากลานอธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขึน้ชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะ

มีบันไดทอดยาวจ านวน 268 ขัน้ บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นที่ประดษิฐานของบรมสารกีธาตุ (พระเขีย้วแกว้)  และ

พระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชญิมาจากศรลัีงกา ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสนี ้ามัน (ไม่รวมค่าเขา้ชม ท่านละ  

60 เหรยีญฮอ่งกง) หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสงูได ้ และยังมรีูปป้ันของเทพธดิาถวายเครือ่งสักการะตามความ

เชือ่ของนกิายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ ภายในเป็นที่ประดษิฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทัง้ 5 พระองค ์ณ 

อาคารหมืน่พุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมสีัตวม์งคลตรงมุมของหลังคา หา้มน าเครือ่งเซน่ไหวท้ีป่ระกอบดว้ยเนื้อสัตวเ์ขา้

มาไหวเ้ป็นอันขาด 



 

 

จากนั้นใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเที่ยวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณ

หมู่บา้นจ าลองแหง่นี้ท่านจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างลง

ตัว  

แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกนิ แนะน าบัวลอยหยนิหยาง บัว

ลอยที่ผสมผสานกันไดอ้ย่างลงตัวระหว่างงาด า (สีด า) กับกะทิ (สี

ขาว) ใหค้วามสดชืน่ไมน่อ้ย เรือ่งความอร่อยพูดไดค้ าเดยีว “ตอ้งลอง”    

  

**หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิด

เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลีย่นเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพื่อน าท่านขึน้สู่ยอดเขาแทน 

และจะท าการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าผู ้ใหญ่ท่านละ 40 

เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง** 

จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ทีห่า้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET 

สินค า้แบรนด์ เนมระดับโลกมากมาย  เช่น  COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็ น 
BURBERRY รวมท ัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และช ัน้ใตด้นิจะมซีุปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ่ใหท้่านได้

เลอืกซือ้สนิคา้ ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ  

 
ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ของทา่น 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทาง ผ่านสะพานชงิหม่า ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนที่มชี่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก 

และในปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่ 7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกวา้ง 41 เมตร มีสองชัน้ ชัน้บนมีเสน้ทางรถวิง่จ านวน 6 
ชอ่งทาง สว่นชัน้ลา่งใชส้ าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง และชอ่งทางส ารองส าหรับรถยนต ์ในชว่งฤดูมรสมุอกี 4 ชอ่งทาง เริม่

กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง 

 



 

 

ทีพ่กั... Silka Tsuen Wan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง  วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน - เขา  VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติม่ซ าขึน้ชือ่ของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า, ขนมจบีกุง้, ก๋วยเตีย๋วหลอด, 

โจ๊ก เป็นตน้ (2)   

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธปูขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้

พ่อแชกง จากนัน้ใหท้า่นหมนุกังหันทองแดงจะมกัีงหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, 

โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะช่วยปัดเป่าสิง่ชั่วรา้ยออกไป และน าพาสิง่

ดีๆ เขา้มา 



 

 

ต านานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชือ่หนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึ่งวัดที่มีประวัตศิาสตร์อันยาวนาน สรา้งมา
ตัง้แต่ 300 ปีกอ่น ตามต านานเล่ากันวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการที่จะมาปลน้ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ได ้

บอกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้น าไปตดิไวท้ี่หนา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดท้ าการปลน้ 

ชาวบา้นจงึมคีวามเชือ่ว่ากังหันลมนัน้ช่วยขจัดสิง่ชั่วรา้ยที่ก าลังจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆ มาสู่ตน จงึไดส้รา้งวัดแชกง
แหง่นี้ช ึน้ เพือ่ระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่กัการะบชูาเพือ่ไมใ่หม้สี ิง่ไมไ่ดเ้กดิขึน้ 

 
 

น าท่านเยี่ยมชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ที่ข ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่

ไดร้ับรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัด
ของกังหันวัดแชกง มาท าเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้ แหวน ก าไล 

เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 
น าท่านชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก  หรอืสัตว์

น าโชคอย่างป่ีเสี่ยะ  อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่
ระลกึ หรอืน าโชคแดต่ัวทา่นเอง  

 

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายุกว่ารอ้ยปี โดยชาว

ฮ่องกงส่วนใหญ่เดนิทางมาวัดนี้เพือ่ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย ซึง่วัดแห่งนี้เป็นที่ประดษิฐานของเทพเจา้จีน
หลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน 



 

 

 

วธิีการอธษิฐานขอคู่ ขัน้แรกก็ท านิ้วตามแบบใน

รูปเลยเอานิว้โป้งกดปลายนิว้นาง แลว้เอานิว้กอ้ย

สอดเขา้ไปในรูของนิ้วนางทัง้ 2 ขา้ง ค่อยๆ ท า 

ใจเย็นๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ตอ้งตกใจว่า

จะท าไดม้ั ้ย เพราะบริเวณดา้นขา้งจะรูปสาธิตวิธีการ

อธษิฐานโดยละเอยีดอกีครัง้ 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
พเิศษ!! เมนูหา่นยา่ง 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางขึน้ชมววิเกาะฮ่องกง โดยรถโคช้ บนยอดเขาวคิตอเรียพีค ทุกท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศ

บรสิุทธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดทั้ง้เกาะอย่างชัดเจน จุดชมววิที่ดทีี่สุด

และหา้มพลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นวิวไดร้อบทิศทั้ง 360 องศา มีความสูงถึง 428 เมตรจาก

ระดับน ้าทะเลที่จุดนี้สามารถมาชมววิเมืองฮ่องกงไดทั้ง้วันซึง่ในแต่ละชว่งเวลาก็จะมีววิที่สวยงามแตกต่างกันไป ววิที่

มองเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอาคารสงูระฟ้าของฮ่องกง ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซา่, 

ตกึไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อนัเป็นที่ต ัง้ของธุรกิจ ช ัน้น าของฮ่องกงพร้อมท ัง้ถ่ายภาพอนัสวยงามน่า

ประทบัใจ 

 



 

 

รา้นไอศครมี Gino's Gelato รา้นไอศครมีเจลลาโตสไตลอ์ติาล ีตัง้อยูบ่รเิวดา้นลา่ง

ตกึ The Peak หากทา่นตอ้งการลิม้รสไอศครมีทีเ่ป็นแบบเฉพาะของฮ่องกง แนะน าให ้

ลองทานทีน่ี่ กลิน่หอมของวาฟเฟิลบอล หรอื Egg Waffle ทีท่ าสดๆใหม่ๆ จากเตาชวนยั่ว

น ้าลายนัก มไีอศครมีใหเ้ลอืกหลากหลายรสชาต ิทีส่ามารถเลอืกทอ้ปป้ิงไดต้ามทีต่อ้งการ

ไมว่า่จะเป็น มาชเมลโล ่อัลมอล หรอืขนมตา่งๆ   

 

 

จากนั้นน าท่านนมัสการขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิเ์พื่อเป็นสริมิงคลที่บรเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชือ่ว่า ณ บรเิวณหาด

รพีลัสเบย ์เป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของเกาะฮ่องกง  น าท่านเริม่ขอพร เจา้แมก่วนอมิ จากนัน้น าท่านขอพร เทพเจา้

ไฉ่ซงิเอีย๊ เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยส์นิเงนิทอง  หรอืถา้ทา่นไหนมลีกูยาก ก็สามารถขอพรเรือ่งลูกจาก

พระสงัฆจาย ได ้ 

 



 

จากนัน้น าท่าน ขา้มสะพานต่ออายุ ซึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี  หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู ่หรอืขอ

พรเรือ่งความรัก จากเทพเจา้แห่งความรักก็ได ้ จากนัน้ขอพรเรือ่งการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แมท่บัทมิ 

จากนัน้ใหท้า่นไดร้ับ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจุดรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮ่องกง 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 
 

น าท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคนื  การแสดงมัลตมิเีดยี
สดุยอดตระการตาทีไ่ดร้ับการบันทกึในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรที่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของโลกครอบคลุม

พืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคัญต่างๆที่ตัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่านี้ประดับไปดว้ยแสง
ไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก็์จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสตี่างๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮ่องกง หรอืจะ

เดนิไปบรเิวณ อะเวนวิ ออฟ สตารส์ Avenue of Stars ทีม่กีารประทับตราลายมอืดาราที่เคยประทับไวท้ี่บรเิวณพื้น 

ยา้ยมาไวบ้นขอบราวจับเลยีบทางเดนิรมิน ้าตลอดแนว เพือ่ใหผู้ช้มไดเ้ห็นชดั และถ่ายรูปคู่กับรอยพมิพด์าราโดยมวีวิตกึ
รมิอา่ววคิตอเรยีเป็นฉากพรอ้มเพลดิเพลนิกับววิสดุอลังการของอา่ววคิตอเรยี จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

 
ทีพ่กั... Silka Tsuen Wan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

วนัทีส่าม ถนนนาธาน – อสิระตามอธัยาศยัตลอดท ัง้วนั – ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติม่ซ าขึน้ชือ่ของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า, ขนมจบีกุง้, ก๋วยเตีย๋วหลอด, 

โจ๊ก เป็นตน้ (5) 
 

น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมต่างๆ  จากน ัน้อสิระให้

ทา่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของท ัง้เครือ่งหนงั เครือ่ง
กฬีา เครือ่งใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอัน

ซั บซ ้อ น ม ากม ายมี  SHOPPING COMPLEX ขน าด ใหญ่ ชื่ อ  OCEAN TERMINAL ซึ่ ง ป ระกอบไปด ้วย
หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู่ และมทีางเชือ่มตดิต่อกันสามารถเดนิทะลุถงึกันได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้่านได้

เลือกซื้ อ  ไม่ ว่าจะ เป็ น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, GIORDANO, 
BOSSINI และอกีมากมาย หรอืจะเลอืกน่ังรถไฟใตด้นิของฮอ่งกงไปชอ้ปป้ิงในย่านอืน่ แนะน าที ่หา้ง K11 musea 

หา้งเปิดใหม่ที่มีการตกแต่งสวยมาก ผสมผสานระหว่างหา้งสรรพสนิคา้ ศิลปะ และธรรมชาติ  นอกจากจะมีการ

ออกแบบทีส่วยงามแลว้ ยังมกีารจัดนทิรรศการศลิปะ มรีา้นคา้แบรนดเ์นมมากกวา่ 500 กวา่รา้นคา้ และรา้นอาหารชือ่ดัง
อีกมากมาย หา้ง K11  จะแบ่ง ออกเป็นชัน้ B1-7F จะเป็นรา้นอาหารและรา้นคา้ชัน้ 7F จะเป็นBohemian gargen, 

peacock playground, ชัน้ 8 จะเป็น Nutura  Park (จะตอ้งจองและซือ้ต๋ัวเขา้ชม ราคาท่านละ 200 HKD, 190 HKD
ส าหรับmember เด็กอายุต ่ากว่า 11 ปีเขา้ชมฟร ีเวลาจะมี 3รอบ 11.00-12.30,14.30-16.00,16.30-18.00 สามารถ

ตดิต่อที่ชัน้ G) และอกีโซนที่น่าสนใจคือ Donut play house อยู่ชัน้B1-B2 ค่าตั๋ว 160 HKD เหมาะส าหรับเด็กๆเล่น

รอบละ 60นาทคีะ่ 
 

 
 
หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงทีร่า้น Sasa  หรอื Bonjour ที่กระจายอยู่ในฮ่องกง ภายในรา้นจะมีสนิคา้มากมาย เครือ่งส าอาง 

น ้าหอม ครมีทาผวิ ยาทาเล็บ ลปิสตกิ โฟมลา้งหนา้ ทีดั่ดขนตา กระดาษซบัมัน และของเสรมิความงามอกีหลายอยา่ง 



 

 

 
 

***อสิระอาหารมือ้เทีย่งและเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้*** 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ CHEK LAP KOK 
 

20.45 น.    บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายเทีย่วบนิที ่TG607 
22.25 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

ราคาทวัรไ์มร่วม
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

10 – 12 มกราคม 2563 12,999 11,999 8,999 5,000 

11 – 13 มกราคม 2563 12,999 11,999 8,999 5,000 

17 – 19 มกราคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

18 – 20 มกราคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

07 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

09 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

14 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

15 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

21 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 12,999 9,999 5,000 



 

22 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

28 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

29 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

06 – 08 มนีาคม 2563 12,999 11,999 8,999 5,000 

07 – 09 มนีาคม 2563 12,999 11,999 8,999 5,000 

13 – 15 มนีาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

14 – 16 มนีาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

20 – 22 มนีาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

21 – 23 มนีาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

27 – 29 มนีาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

28 – 30 มนีาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

04 – 06 เมษายน 2563 17,999 16,999 13,999 5,000 

10 – 12 เมษายน 2563 19,999 18,999 15,999 5,000 

12 – 14 เมษายน 2563 19,999 18,999 15,999 5,000 

17 – 19 เมษายน 2563 14,999 13,999 10,999 5,000 

18 – 20 เมษายน 2563 14,999 13,999 10,999 5,000 

24 – 26 เมษายน 2563 14,999 13,999 10,999 5,000 

25 – 27 เมษายน 2563 14,999 13,999 10,999 5,000 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 15,999 14,999 11,999 5,000 

01 – 03 พฤษภาคม 2563 15,999 14,999 11,999 5,000 

02 – 04 พฤษภาคม 2563 15,999 14,999 11,999 5,000 

08 – 10 พฤษภาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

09 – 11 พฤษภาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

15 – 17 พฤษภาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

16 – 18 พฤษภาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

22 – 24 พฤษภาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 



 

29 – 31 พฤษภาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

05 – 07 มถิุนายน 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

12 – 14 มถิุนายน 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

19 – 21 มถิุนายน 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

26 – 28 มถิุนายน 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 5,900 บาท ** 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง /ทรปิ/

ทา่น 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮ่องกงร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ ี ่ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี

ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้

หรอืไม่ซือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลทกุแหง่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 เหรยีญ / คน / รา้น 

• โรงแรมทีพ่ักทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลัก 

• หมายเหตุ ทีฮ่่องกงมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวันสดุทา้ยลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่
ตอ้งซือ้ โดยไมม่กีารบังคับลกุทัวรทั์ง้สิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วล่วงหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นที่เหลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื



 

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ
นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น

การเดนิทางส าหรับประเทศที่มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือ

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิท
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

3. กระเป๋าสตางค,์ เครือ่งคอมพวิเตอร์, เครือ่งประดับ, พาสปอรต์, บัตรเครดติ, เอกสารส าคัญ, กลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวดีโีอ, ยา

ประจ าตัว, แบตส ารอง (Power Bank) ขนาดไมเ่กนิ 30,000 mAh น าตดิตัวขึน้เครือ่ง 
4. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  
   

 


