
 
 
 
 

 

 

BHT9200249 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์  

[เลทส์โก ส้มจี๊ดจ๊าด] 

 
 

 



 
 
 
 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง - เกาะลนัเตา - วดัโป่วหลนิ - City gate Outlet - A Symphony of Lights 

 

04.00 น.      พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ CATHAY PACIFIC  พบเจา้หนา้ทีเ่พื่อรับ
เอกสารการเขา้เมอืง และท าการเช็คอนิต๋ัว  

06.30 น.      บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ CX616 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
(กรณุาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

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

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สถานตีงชุง เพื่อขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 
องศา  

 
กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พื้นทบึ) เป็นกระเชา้

ครสิตัล (พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ท่านละ  100 เหรยีญฮอ่งกง      
 

ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกว่าพระใหญ่ลันเตา องคพ์ระสรา้งทองสัมฤทธิ ์160 

ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหันพระพักตรไ์ปทางเหนือสูจ่ีนแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว 
หากนับรวมฐานแลว้มีความสูงทัง้สิน้ 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชือ่เรยีก

อยา่งไมเ่ป็นทางการวา่ พระใหญ่เทยีนถาน ประดษิฐานบนแทน่บชูามคีวามสงูเทา่กับตกึ 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสรา้ง
ของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 

 

 
 

น าทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหทุ้กท่านไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพรไมว่่าจะเป็นเรือ่งสขุภาพ การงาน 
การเงนิ เนื่องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร จากลานอธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขึน้ชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบัีนได

ทอดยาวจ านวน 268 ขัน้ บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นทีป่ระดษิฐานของบรมสารกีธาต ุ(พระเขีย้วแกว้) และพระพุทธรูปหยก

ขาว ทีอั่นเชญิมาจากศรลัีงกา ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสนี ้ามัน (ไมร่วมคา่เขา้ชม ทา่นละ  60 เหรยีญฮอ่งกง)  
หรือชมววิของเกาะลันเตาในมุมสูงได ้และยังมีรูปป้ันของเทพธดิาถวายเครื่องสักการะตามความเชือ่ของนิกายมหายาน

ประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 
 



 
 
 
 

 

 
 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทัง้ 5 พระองค์ ณ 
อาคารหมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตวม์งคลตรงมุมของหลังคา หา้มน าเครือ่งเซน่ไหวท้ี่ประกอบดว้ยเนื้อสัตวเ์ขา้มา

ไหวเ้ป็นอันขาด 

 
 
จากนัน้ใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเที่ยวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้น

จ าลองแหง่นี้ทา่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว  

แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกนิ แนะน าบัวลอยหยนิหยาง บัวลอยที่
ผสมผสานกันไดอ้ย่างลงตัวระหวา่งงาด า (สดี า) กับกระท ิ(สขีาว) ใหค้วาม

สดชืน่ไมน่อ้ย เรือ่งความอร่อยพูดไดค้ าเดยีว “ตอ้งลอง”    
  

 



 
 
 
 

 

หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรอืปิดเนือ่งจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพือ่น าทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน และจะท าการคนืเงนิคา่สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่า่น
ละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 

 
 

จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ที่หา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET 

สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทัง้
รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิจะมซีปุเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ไม่ว่าจะเป็น ของกนิ 

ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จับจ่ายกันไดอ้ยา่งจุใจ  
น าท่านเดนิทาง ผ่านสะพานชงิหม่า ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และใน

ปัจจุบันอยู่ทีอั่นดับที ่7 ของโลก  ตัวสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มสีองชัน้ ชัน้บนมเีสน้ทางรถวิง่จ านวน 6 ชอ่งทาง สว่น

ชัน้ล่างใชส้ าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง และชอ่งทางส ารองส าหรับรถยนต ์ในชว่งฤดมูรสมุอกี 4 ชอ่งทาง เริม่กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 
1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง 

  

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. 

ทุกค ่าคนื  การแสดงมัลตมิีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดร้ับการบันทกึในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรที่

ยิง่ใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตกึระฟ้าส าคัญต่างๆที่ตัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของ
ตกึเหล่านี้ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพียงกดสวติชก็์จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสตี่างๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอัน

คกึคักของฮอ่งกง จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 
 

 
 



 
 
 
 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Silka Tsuen Wan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ดสินยีแ์ลนดเ์ต็มวนั (รวมคา่เขา้และคา่เครือ่งเลน่ทกุชนดิเรยีบรอ้ยแลว้) 

 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์อาณาจักรแห่งจนิตนาการนี้ประกอบดว้ยพืน้ที ่7 สว่น  ไดแ้ก ่เมนสตรที-ยูเอส
เอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซีแลนด ์, ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์, ทอย สตอรี ่แลนด ์, กรซิลยี ์กลัช์ และมสิทคิ 

พอยท ์ จากนัน้ไปสบูฉีดอะดรนีาลนีในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภัยกับการล่องเรอืท่องป่าทีเ่ต็มไปดว้ยสงิสาราสัตวต์ลอด
เสน้ทางและโชวแ์รงระเบดิทีต่ืน่เตน้ เขา้สูอ่าณาจักรแหง่แฟนตาซ ีทีซ่ ึง่คณุจะไดพ้บกับปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรี

ประสานเสยีงมคิกีเ้มาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคตเ์คลือ่นไหวตระการตาแบบ 3 มติ ิลัดไปยังอาณาจักรของมนุษยต์่างดาวและ

ขา้มเวลาไปยังทูมอรโ์รวแ์ลนด ์ดนิแดนแห่งอนาคตและสิง่ที่พลาดไม่ไดค้อื รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่า
อย่าลมืแวะไปถ่ายรูปกับมคิกี ้และจับมอืกับเจา้เป็ดชือ่กอ้งโลก เดนิท่องไปผ่านสวนหย่อมทีเ่ต็มไปดว้ยวัตถุโบราณทีส่รา้ง

ภาพลวงตา 3 มติ ิส ารวจพพิธิภัณฑล์กึลับที่ซึง่วัตถุโบราณน่าตืน่ตาจากท่ัวโลกมามชีวีติต่อหนา้ต่อตาใน มสิทคิ พอยท ์
และไมค่วรพลาดกบั  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรอืชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาต ิซึง่แบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติ

ไว ้โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็น

เอกลักษณ์ของแต่ละชาต ิและอยา่ลมืแวะทักทายตุ๊กตาสวมชดุประจ าชาตขิองไทย สนุกกับเกมตา่งๆ  การแสดงแสงส ี“เรา
รักมกิกี!้” จากนัน้เชญิทา่นสนุกสนานกับเครือ่งเลน่ในดสินียแ์ลนดแ์ละโซนต่างๆ  

 

 
 

พบกับเครือ่งเล่นใหม่ล่าสุดธีมมาร์เวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท่านสามารถร่วมความสนุกไดโ้ดย
การขีย่านพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสูอ้ย่างกลา้หาญแบบอนิเทอรแ์อคทฟีในพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพรอ้มกับ Ant-Man and The Wasp เพื่อต่อสูกั้บเหล่ารา้ย Zola และกองทัพ Hydra 

swarm-bots  



 
 
 
 

 

 
 
และสนุกไปกับ Iron Man Experience บินไปกบัไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยิบแว่นตา Stark 

Vision ขึน้สวมใส ่แลว้เตรยีมตัวส าหรับการเขา้สูยุ่คใหมอ่ย่างเต็มตัว! การบนิแต่ละครัง้ของ Expo Edition Iron Wing จะ

ใชพ้ลังงานจากเตาปฏกิรณ์อารค์ของตนเองและมเีทคโนโลยีล่าสุดจากสตารค์ อนิดัสตรี ้รวมถงึ ชุดเกราะโลหะที่มีความ
ทนทานสงู ระบบปัญญาประดษิฐ ์และกระจกที่ซอ่มแซมตัวเองได ้เมือ่คุณพรอ้มส าหรับการบนิขึน้ คุณจะไดท้่องฟากฟ้าที่

ตืน่เตน้เรา้ใจของตัวเมอืง เพือ่ชมมุมมองทีแ่ปลกใหม่ล่าสดุและสงูทีส่ดุบนขอบฟ้าของฮ่องกง น่ันคอื – Hong Kong Stark 
Tower เพียงอยากเตอืนว่า มีรายงานถงึปฏบัิตกิารของไฮดรา้อยู่บรเิวณนี้ ใหเ้ตรียมพรอ้มส าหรับการต่อสู!้ ซึง่แต่ละแห่ง

ตา่งมจุีดเดน่ความพเิศษเฉพาะตัว ทอ่งอเมรกิาฉบับยอ่สว่นอย่างมชีวีติชวีาทีถ่นนเมนสตรที พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร ์รา้นคา้

น่ารัก ๆ และหอสงัเกตการณ์วคิตอเรยี 
 

 

ขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซ ีจะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทกุวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดไดท้ี่

เมนสตรที ยูเอสเอ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนัน้ๆ)  ชมและเชยีร์ตัวละครดสินีย ์ที่ร่วมขบวนมากมายไม่ว่าจะเป็นตัว
การ์ตูนดั ง อาทิ  Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามดว้ยเจ า้หญิงแสนสวยจากนิทาน

หลากหลายเรือ่ง อาท ิ Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   หรอืตัวละครจากภาพยนตด์ังอาท ิThe Jungle Book, 
The Lion King, Toy Story ฯลฯ  

 



 
 
 
 

 

 
 

 **อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั**   สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพ่ัก 

 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Silka Tsuen Wan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม น ัง่รถรางพีคแทรม - ยอดเขาวคิตรอเรีย พีค - ร ีพลัส์เบย ์– วดัแชกงหมิว - ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง - 

กรงุเทพฯ 

 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติม่ซ าขึน้ชือ่ของฮ่องกง อาท ิฮะเกา๋, ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตีย๋วหลอด, โจ๊ก 
เป็นตน้ 

 
จากนัน้น าท่านเปลีย่นบรรยากาศน ัง่รถรางพคีแทรม ขึน้สู่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี จุดชมววิสูงที่สุดและสวยที่สุดของ

ฮอ่งกง โดยรถรางพคีแทรม เป็นรถรางทีใ่ชเ้ดนิทางขึน้และลง ทีเ่ปิดใชบ้รกิารมามากกวา่ 120 ปีแลว้ 
 
หมายเหตุ: กรณีรถรางพคีแทรมปิดซ่อมบ ารุง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้ เพือ่น าท่าน

ขึน้สูย่อดเขาแทน และจะท าการคนืเงนิคา่สว่นตา่งผูใ้หญท่า่นละ 20 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  10 เหรยีญ
ฮอ่งกง 

 

 
 

บนยอดเขาวคิตอเรียพีค ทุกท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศบรสิุทธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกง
และเกาลูนไดทั้ง้เกาะอย่างชัดเจน จุดชมววิที่ดีที่สุดและหา้มพลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นววิไดร้อบทศิทัง้ 

360 องศา มคีวามสงูถงึ 428 เมตรจากระดับน ้าทะเลทีจุ่ดนี้สามารถมาชมววิเมอืงฮ่องกงไดทั้ง้วันซึง่ในแต่ละชว่งเวลาก็จะมี

ววิทีส่วยงามแตกต่างกันไป ววิทีม่องเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอาคารสงูระฟ้าของฮอ่งกง ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ 
อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซ่า, ตกึไชนา่แบงคแ์ละตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ ัง้ของธุรกจิ ช ัน้น าของฮอ่งกงพรอ้มท ัง้ถา่ยภาพ

อนัสวยงามนา่ประทบัใจ 
 



 
 
 
 

 

 
 

รา้นไอศครมี Gino's Gelato รา้นไอศครมีเจลลาโตสไตลอ์ติาล ีตัง้อยู่บรเิวดา้นล่าง

ตกึ The Peak หากท่านตอ้งการลิม้รสไอศครมีทีเ่ป็นแบบเฉพาะของฮ่องกง แนะน าใหล้อง

ทานที่นี่  กลิ่นหอมของวาฟเฟิลบอล หรือ Egg Waffle ที่ท าสดๆใหม่ๆจากเตาชวนยั่ว
น ้าลายนัก มไีอศครมีใหเ้ลอืกหลากหลายรสชาต ิทีส่ามารถเลอืกทอ้ปป้ิงไดต้ามทีต่อ้งการ

ไมว่า่จะเป็น มาชเมลโล ่อัลมอล หรอืขนมตา่งๆ   
 

จากนัน้น าท่านนมัสการขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิเ์พื่อเป็นสริมิงคลที่บรเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์
โดยเชือ่ว่า ณ บรเิวณหาดรพีัลสเ์บย ์เป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของเกาะฮ่องกง  น าทา่นเริม่

ขอพร   เจา้แม่กวนอมิ  จากนัน้น าท่านขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอีย๊  เทพเจา้แห่งโชคลาภ 

ความมั่นคง ทรัพย์สนิเงินทอง  หรือถา้ท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจาก
พระสงัฆจาย ได ้ 

 

 
 



 
 
 
 

 

จากนัน้น าท่าน ขา้มสะพานตอ่อายุ ซึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี  หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู่ หรอืขอพร

เรื่องความรัก จากเทพเจา้แห่งความรักก็ได ้ จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง ใหเ้ดินทางปลอดภัยจาก  เจา้แม่ทบัทมิ 
จากนัน้ใหท้า่นไดร้ับ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจุดรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮ่องกง 

 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยหา่นยา่ง 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้

องค์เจา้พ่อแชกง จากนั้นใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สุขภาพ

แข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครัง้ จะช่วยปัดเป่าสิง่ชั่วรา้ยออกไป และ
น าพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

 

 
 



 
 
 
 

 

ต านานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชือ่หนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึ่งวัดที่มีประวัตศิาสตร์อันยาวนาน สรา้งมา

ตัง้แต่ 300 ปีกอ่น ตามต านานเล่ากันวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการที่จะมาปลน้ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ได ้
บอกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้น าไปตดิไวท้ี่หนา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดท้ าการปลน้ 

ชาวบา้นจงึมคีวามเชือ่ว่ากังหันลมนัน้ช่วยขจัดสิง่ชั่วรา้ยทีก่ าลังจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัดแชกงแห่ง
นี้ช ึน้ เพือ่ระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่กัการะบชูาเพือ่ไมใ่หม้สี ิง่ไมไ่ดเ้กดิขึน้ 

 

 
น าทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดร้ับ

รางวัลอันดับเยี่ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของ
กังหันวัดแชกง มาท าเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน  ก าไล เพื่อให ้

เป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 

น าท่านชม รา้นหยก มีสนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก  หรอืสัตว์
น าโชคอย่างป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ 

หรอืน าโชคแดต่ัวทา่นเอง  
 

 
น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมต่างๆ  จากนัน้อสิระใหท้่านเต็ม

อิม่กับการชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุ่ยมักจะตัง้ตน้กันทีส่ถานีจมิซาจุ่ย มีรา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, 

กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายมี SHOPPING 
COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อม

ตดิต่อกันสามารถเดนิทะลถุงึกันได ้ใหแ้บรนดดั์งมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ไมว่า่จะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS 
VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

21.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ  CATHAY PACIFIC เทีย่วบนิที ่CX617 / CX709 
(กรณุาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

23.35 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

คณะยนืยันการเดนิทางที ่9 ทา่นมหีัวหนา้ทัวร์ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีด 

เทีย่วบนิ 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

ราคาทวัร ์

ไมใ่ชต้ ัว๋
เครือ่งบนิ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

07 – 09 มนีาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 16,999 15,999 13,999 5,000 

13 – 15 มนีาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
16,999 15,999 13,999 5,000 

20 – 22 มนีาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

16,999 15,999 13,999 5,000 

21 – 23 มนีาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

16,999 15,999 13,999 5,000 

03 – 05 เมษายน 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
17,999 16,999 14,999 5,000 

10 – 12 เมษายน 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
21,999 20,999 15,999 5,000 

12 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
21,999 20,999 15,999 5,000 

17 – 19 เมษายน 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

16,999 15,999 13,999 5,000 

24 – 26 เมษายน 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

16,999 15,999 13,999 5,000 



 
 
 
 

 

25 – 27 เมษายน 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 16,999 15,999 13,999 5,000 

01 – 03 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
19,999 18,999 16,999 5,000 

03 – 05 พฤษภาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

16,999 15,999 13,999 5,000 

04 – 06 พฤษภาคม 2563 
(วนัวสิาขบชูา) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
16,999 15,999 13,999 5,000 

08 – 10 พฤษภาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
16,999 15,999 13,999 5,000 

 

*คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง /ทรปิ/ทา่น 

 

หมายเหตุ: หากลูกคา้ไมต่อ้งการเขา้ดสินยีแ์ลนด ์หกัคา่ดสินยีแ์ลนดอ์อกทา่นละ  2,000 บาท  กรุณาตรวจสอบเทีย่วบนิของ
ทา่นในวนัทีท่า่นตอ้งการเดนิทางตามตารางรายละเอยีดเทีย่วบนิ 

 

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     คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 30 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 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 

ทัง้หมดทั้งนี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 
3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ 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. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก   

 


