
 

  

FREE DAY ฮ่องกง ฟรีเดย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิเศษนอนฮ่องกง 2 คืน 

วิคตอเรียพีค -รีพัลส์เบย-์ตลาดฮ่องกง Ladies Market -หมุนกังหัน แก้ปีชง ที่วัดแชกงหมิว-วัดฮ่องฮํา 



 

  

 -แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ (ขอประทานบุตรเทพเจ้า) / วัดหวังต้าเซียน ขอสุขภาพแข็งแรง /ช้อปปิ้ง ซิมซาจุ่ย / A 

SYMPHONY OF LIGHTS 

เลือกซื้อ Option  กระเช้านองปิง หรือ ดิสนีย์แลนด์  

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย-์ตลาดฮ่องกง Ladies Market 

00.10 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน

Hongkong Airlines (HX)  

 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอํานวยความสะดวกเรื่องบัตรผู้โดยสารและสัมภาระ  

02.50 น. บินลัดฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX) เที่ยวบินที่ HX762 

06.40 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok (ฮ่องกง) (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) ซึ่งต้ังยู่บนเกาะ

ลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑล

กวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจาก

ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

 

ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค  จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของ

ฮ่องกง  บนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศ

บริสุทธ์ิสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและ

เกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน จุดชมวิวที่ดีที่สุดและห้ามพลาดเมื่อมา 

The Peak สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทั้ง 360 องศา มีความสูงถึง 

428 เมตรจากระดับน้ําทะเลที่จุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้ง

วันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็น

ก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง  ที่ก่อสร้างตรงตาม

หลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนําของฮ่องกงพร้อม

ทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 

 

 เที่ยงอิสระอาหารเที่ยง  

นําท่านสู่  รีพัลส์เบย์ (Repulse Bay ) ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์

อ่าว ซึ่งอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ําตื้นซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มา

เที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึ่ง

ของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ  ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย

ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้า

แห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้  มีเทพ

แห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  รวมทั้งกามเทพ  ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วย

ด้ายแดง   และอธิษฐานด้วยการลูบคลําหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ   อิสระท่าน

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้

ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง 



 

  

จากนั้นนําท่านไปที่ ตลาดฮ่องกง Ladies Market เป็นตลาด

กลางคืนของฮ่องกง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติและมีคนพลุกพล่านมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากที่นี่เต็ม

ได้ไปด้วยของขายมากมายหลายประเภท ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า 

เครื่องประดับแฟชั่น รวมไปถึงของที่ระลึกด้วย โดยส่วนใหญ่

จะเน้นไปที่สินค้าสําหรับผู้หญิงเหมือนชื่อของตลาดนั่นแหละ

ค่ะ นอกจากนั้นที่นี่ยังจุดเด่นอยู่ตรงที่สินค้าราคาถูก สามารถ

ต่อรองได้ถึงครึ่งต่อครึ่งเลยล่ะ (แล้วแต่ความสามารถของแต่

ละคน) 

 นําท่านเข้าสู่ที่พัก  Best Western Grand Hotel หรือ

ระดับเดียวกัน 

 

วันที่สอง อิสระ เลือกซื้อ Option  กระเช้านองปิง หรือ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีบริการรถบัส) 
 

 เช้า อิสระอาหารเช้า  

 

1. Option ซื้อเพิ่มไม่มีรถบริการและอาหารตลอดทั้งวันOPTION 

นั่งกระเช้านองปิง 360 (ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไป-กลับ 

แบบธรรมดา 1,000 บาท) 

(หากลูกค้าไม่อยากไปสวนสนุกดีสนี่ย์แลนด์ และเลือกไป

กระเช้านองปิง กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 10 วัน) 

 

2. ตะลุยสวนสนุก    ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด ์  ไม่มีรถบริการและอาหารตลอดทั้งวัน OPTION ดิสนีย์แลนด์ (ไม่

รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ค่าบัตรดิสนีย์ 3,000 บาท) 

เป็นความฝันของใครหลายๆ คนที่ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิต ดินแดน

แห่งความสุขที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย แต่!! การจะเล่นเข้า ไปสนุกให้

คุ้มค่าบัตรน้ันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะเข้าไปแล้วจะมีทั้งเครื่องเล่น

มากมาย แถมยังแบ่งโซน 

เปิดตัว เครื่องเล่นใหม่ Ant-Man and The Wasp: Nano Battle เป็น

เครื่องเล่นที่นําเสนอซูเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงเป็นเครื่องแรกในโลกจากจักรวาล

ของ Marvel 

ภายใน ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ จะแบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ 

1. Main Street USA เต็มไปด้วยบ้านเรือนในแนวคันทรี พร้อมร้านขายของที่ระลึก และรถไฟ

วนรอบสวนสนุก 



 

  

2. Tomorrowlandโซนเครื่องเล่นแห่งอนาคต เครื่องเล่นส่วนใหญ่จะเน้นไปในแนวต่ืนเต้น 

3. Fantasyland ดินแดนแห่งเทพนิยาย เครื่องเล่นเบาๆเหมาะกับคุณหนูและเป็นที่ต้ังของปราสาท 

4. Adventurelandโซนที่เน้นความต่ืนเต้นลึกลับ เสมือนเรากําลังผจญภัยในป่าอะเมซอน 

5. โซนใหม่ประกอบด้วย Toy Story Land, Grizzly Gulch, Mystic Point 

ส่ิงแรกเลยที่ต้องรู้ คือ “Fast Pass” ฟาสต์พาส คือ บัตรนัด ใบจองเครื่องเล่น เมื่อถึงเวลาแล้วเราก็

ค่อยมาที่เครื่องเล่นโดยไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวให้เสียเวลา วิธีการแลกบัตรก็ง่ายดาย โดยไปที่ตู้

แลกบัตรหน้าเครื่องเล่น เอาบัตรผ่านเข้าประตูดิสนีย์เสียบใส่ เราจะได้บัตรนัดออกมา ฟาสต์พาส

ไม่ได้มีทุกเครื่องเล่น จะมีเพียง 3 เครื่องเล่นเท่านั้นที่ให้บริการ คือ Space Mountain, Buzz 

LightyearAstro Blasters และ The Many Adventures of Winnie the Pooh ถ้าให้ผมแนะนํา 

เมื่อไปถึงควรมุ่งหน้าไป เอา Fast Pass ของ Space Mountain ก่อนเลย เพราะเป็นเครื่องเล่นที่

คนเล่นเยอะมาก ต่อคิวนานสุดชอบหวาดเสียว ต่ืนเต้น มันส์ๆ 

** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุยจักรวาล (รถไฟเหาะในที่มืด) เครื่องเล่น

อันดับต้นๆของที่น่ี ถ้าใครถามว่าเป็นอย่างไรก็คงต้องบอกว่าอารมณ์คล้ายๆ กับ Dream World 

บ้านเราแต่พวกเทคนิคแสงสีเสียงที่นี่เขาเร่ิดเว่อร์ 

** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นั่งรถไฟ

ตะลุยเหมืองในเทือกเขาบ๊ิกกริซลี อาจจะดูเป็นแค่รถไฟเหาะ

ธรรมดาแต่จริงๆแล้วมีลูกเล่นที่แอบเอาไว้มากมาย เช่น ถอย

หลังวิ่ง พุ่งไปข้างหน้าแบบความเร็วสูง ส่วนตัวผมว่าเครื่องเล่น

นี้เด็ดไม่ควรพลาด แม้แถวจะยาวไปเสียหน่อย แต่อย่างไรก็

ต้องเล่น! 

** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภาพรางรถไฟ

เหาะรูปตัว U สูง 27 เมตร ขึ้นลงไปมาดูซิว่ามันจะมันส์ขนาด

ไหน ดูไปดูมามันคือ “ไวกิ้ง” ดีๆนี่เอง 

** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) 

ร่วมกระโดดร่มไปกับกองทําลังทหารของ “ Andy” (หนุ่มน้อย

เจ้าของของเล่นทั้งหลายจากเร่ือง Toy Story) เครื่องเล่นน้ีถือ

ว่าเสียวใช้ได้แต่ไม่ได้แรงมากเพราะจังหวะลงจะรั้งๆ เอาไว้ไม่ตกลงทีเดียว เด็กๆ ก็สามารถเล่นได้

นะครับ 

** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นั่งเรือผจญภัยในป่าลึกลับ พบเจอกับบรรดา

สัตว์ป่า ชาวป่า ภูเขาไฟระเบิด ระหว่างทางจะมีผู้บรรยาย บ้ิวอารมณ์เราตลอดทาง เล่นเสร็จแล้วก็

อย่าลืมไปเย่ียมบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ด้วยละ 

** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเล่นใหม่แกะกล่องที่จะพาคุณนั่งรถชมของสะสมสุด

มหัศจรรย์จากทั่วทุกมุมโลกของคุณปู่ พร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คต์สุดตระการตา 



 

  

** Buzz LightyearAstro Blasters (โซน Tomorrowland) ร่วมพิทักษ์จักรวาลไปกับ Buzz 

Lightyearโดยการนั่งยานอวกาศเข้าไปยิงปืนเลเซอร์ใส่เหล่าร้ายเพ่ือเก็บคะแนน ซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่

ได้รับความนิยมจากเด็กๆ 

** Mickey’s Philharmagic(โซน Fantasyland) ภาพยนต์4 มิติ ที่รวมเอาเหล่าซุป’ตาร์ มาครบทุก

เรื่อง 

การแสดงโชว์ 

เหนื่อยกับการเล่นเครื่องเล่น มาพักดูโชว์ดีๆ กัน เริ่มต้นจากโชว์ Festival of The Lion King (โซน 

Adventureland) รอบโชว์ 12.00, 14.00, 16.30 และ 18.00 , The Golden Mickeys (โซน 

Fantasyland) รอบโชว์ 12:45, 13:45, 16:00, 17:00 และ 18:15 อย่างไรควรเช็กรอบกันก่อนที่ไป

หน่อยนะครับเพราะเวลาโชว์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันและอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของการมาเยือน

ดิสนีย์แลนด์ คือการชมขบวนพาเหรดของเหล่าซุป’ตาร์เหล่าตัวการ์ตูน โดยจะมีอยู่ 2 ช่วง คือเวลา 

13:00 น. และ 16:00 น. 

 

 เที่ยง-เย็นอิสระอาหาร เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 

 

 นําท่านเข้าสู่ที่พัก  Best Western Grand Hotel หรือระดับเดียวกัน 

 
วันที่สาม วัดแม่กวนอิมฮ่องฮํา-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-ช็อปปิ้งจิมซาจุ่ย 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นําท่านเดินทางไปยัง  วัดแม่กวนอิมฮ่องฮํา   วัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างต้ังแต่ปี  

ค.ศ. 1873  เป็นวัดขนาดเล็กที่มีชาวฮ่องกงศรัทธานับถือกันเป็นอย่างมาก  วัดแห่งนี้

เป็นสถานที่ประดิษฐาน องค์เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮํา  ที่มีชื่อเสียงเร่ืองการให้กู้ยืมเงิน  เชื่อ

กันว่าท่านช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของชาวฮ่องกง  ผู้คนจึงนิยมมายืมเงินทําธุรกิจจน

สําเร็จร่ํารวย รุ่งเรือง โดยให้ท่านอธิษฐานขอพรต่อหน้   าเจ้าแม่กวนอิมฮองฮํา  พร้อม

กับระบุวันเวลาในการขอพรด้วย จากนั้นนําธนบัตรตามฐานะและศรัทธาที่เราจะนําเป็น

ส่ือในการขอพร เขียนจํานวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย ใส่สกุลเงินย่ิงดีใหญ่  แล้วนําเงิน

ใส่ในซองแดง  ควรเตรียมซองแดงไปเอง  นําซองแดงไปวนรอบกระถางธูป  วนขวา

จํานวน  3 ครั้ง  แล้วเก็บซองแดงในกระเป๋าสตางค์  เป็นเงินขวัญถุง  ถ้าประสพ

ความสําเร็จตามที่มุ่งหวัง ให้นําเงินในซองแดงทําบุญหยอดตู้ที่วัดแห่งนี้ในโอกาสต่อไป  วิธีไหว้ให้ปัง  ให้ได้โชค

ลาภเงินทอง 

 

นําท่านเข้าสู่ วัดหวังต้าเซียน ต้ังอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม ซึ่งวัดแห่ง

นี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือ เทพหวังต้าเซียน เทพเจ้าตามความเชื่อ

ชาวจีน เดิมท่านชื่อ “หว่องช้อเผ่ง” ท่านจะดลบันดาลพรเกี่ยวกับสุขภาพ ให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้

เจ็บ แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ ต้องเดินมาข้างๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของ เทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้า

หยุคโหลวรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพร 



 

  

 

 เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว วัดที่ชาวฮ่องกงให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนานสร้างขึ้นเพื่อ

ระลึกถึงตํานานนักรบแห่งราชวงศ์ซ้งเทพเจ้าแชกง แม่ทัพปราบศึกที่กล้าหาญ ในกองทัพของท่านยามที่

ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทางทุกๆครั้งท่านจะใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึก

นําขบวนในกองทัพของท่าน ซึ่งท่านมีความเชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันน้ีไปณที่ใดๆกังหันน้ีจะ

ช่วยเสริมสิริมงคลนําพาแต่ความโชคดีมีอํานาจเข้มแข็งเสริมกําลังใจให้แก่กองทัพของท่านชื่อเสียงใน

การนําทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นตํานานมาจนทุกวันนี้ 

นําท่าน ชมงานฮวงจุ้ย ร้านจิวเวอรี่ ชมกังหันนําโชคโรงงานที่ขึ้นชื่อในการผลิตกังหันนําโชค  องค์กังหัน

ทุกองค์ถูกวางและออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยโดยซินแซของฮ่องกง  ผ่านพิธีจากวัดแชกงหมิว โดย

ไต๋ซือ ที่ทําพิธีผ่านไฟ ปลุกเสกให้ทุกองค์ เพื่อใหทุกองค์ ที่นํามาสวมใส่เสริมความเฮง ความรวย 

มีส่ิงดีๆเข้ามาในชีวิต เสริมฮวงจุ้ย ตัวใบพัดกังหันหมุนได้รอบทิศทาง หมุนไปมาตามการ

เคลื่อนไหวของร่างกาย ด้วยความเชื่อที่ว่า กังหันช่วยหมุนชีวิตพลิกผัน จากร้ายกลายเป็นดี   จะ

ช่วย "ดึงดูนําพาส่ิงดีๆเข้ามาในชีวิต ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพัดออกไป" พาชีวิตราบรื่น เจริญก้าวหน้า ทั้ง

หน้าที่การงาน โชคลาภ เงินทองวิ่งเข้าหา รับทรัพย์เหมือนกังหันที่ลู่ลม    

นําท่านเข้าชม ร้านหยก ชมความงามป่ีเซียะที่แกะสลักมาจากหยก  อัญมณีที่มีชีวิต เชื่อกันว่าใคร

มีไว้บูชาจะเสริมดวงการเงินคนเกิดปีชงควรมีไว้บูชาเพราะจะขจัดปัดเป่าส่ิงชั่วร้ายออกจากชีวิต

รวมทั้งป้องกันคุณไสยมนต์ดําและผีร้ายต่างๆอีกด้วย 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นําท่านอิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย เป็นย่านช้อปป้ิงชื่อ

ดังของเกาะฮ่องกง ที่คนไทยทั่วๆ ไปก็ต้องรู้จัก และพูดกันหนาหู

ติดปากมานาน ต้ังอยู่บริเวณริมอ่าววิคทอเรีย ของฝั่งเกาลูน 

นับเป็นถนนสายช็อปป้ิงอย่างแท้จริง และเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ

ฮ่องกง ที่ทั้งสองฟากฝั่งของถนน จะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ 

มากมาย ทั้งเส้ือผ้าแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก เครื่องหนังชั้นดี 

ห้างสรรพสินค้าทันสมัย ร้านอาหารและภัตตาคารสุดหรู โรงแรม

ต้ังแต่ระดับเกสต์เฮ้าส์ ไปจนถึงระดับ 5 ดาว บริเวณใกล้เคียงจิม

ซาจุ่ย ณ ถนนแคนต้ัน มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่

ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้า

เรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกัน สามารถเดินทะลุถึงกันได้ ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกันว่า 

ห้างสรรพสินค้าเขาวงกต ภายในห้างจะเป็นช้อปป้ิงมอลล์ที่มีร้านค้าทุกแบบ และทุกแบรนด์จากทั่วโลกจําหน่าย 

รวมไปถึงห้างขายของเด็กเล่นชื่อดัง TOY R'US ซึ่งหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางด้านหลัง จะ

เป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นที่จอดสําหรับเรือสําราญระดับโลกจากถนนแคนต้ัน 



 

  

เดินมายังซาลิสบิวร่ี บริเวณใกล้เคียงกันติดกับอ่าววิคทอเรีย จะเป็นที่ต้ังของสถานที่น่าเที่ยวมากมาย เช่น 

พิพิธภัณฑ์อวกาศ, ศูนย์วัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์รี่, หอนาฬิกา 

 

จากนั้นนําท่านอิสระชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ํา

คืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่

ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสําคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบน

ดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้

เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็นอิสระอาหารค่ํา เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 

16.00 น.ถึงเวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่จุดนัดหมาย 

 

19.00 น. ถึงเวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่จุดนัดหมาย 

23.50 น. ลัดฟ้าเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Hongkong Airlines เที่ยวบินที่ HX761 

01.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

ความประทับใจไปแสนนาน 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ *** 

 

 

 



 

  

อัตราค่าบริการ 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่น โๆดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย

มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้า

เมืองในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่

มีการแจ้งทางบริษัทก่อนทําการออกตั๋วภายใน หากไฟต์มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ 

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการ 3ประชาสัมพันธ์สินค้า

พื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บัวหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภัณฑ์จากไผ่, 

จิวเวอรี,่ ป๊ีเซี่ยะ ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยว

ทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 

นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 

2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วัน

เดินทาง มีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกันกับคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน

PERIOD ราคาผู้ใหญ ่ ราคา

เด็ก 

พักเดี่ยว FLIGHT DETAIL 

18-20 ม.ค.63 10,999 

เหลือ 8,999 

13,999 4,500 HX762 02.50-06.40 / HX761 23.50-01.50+1 

กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้

ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลง

วันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบินการยกเลิก

เที่ยวบินมีการยุบเที่ยวบินรวมกันตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสายการบิน

พิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือเหตุผลทางด้าน

ความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

 



 

  

สิทธิ์ จัดห้องให้เป็น ห้อง TRIPLE ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มค่าห้องพักเดี่ยว และสําหรับ

ท่านที่เดินทาง 2 ท่าน แต่อีก 1ท่านไม่สามารถเดินทางได้ต้องชําระเพิ่มค่าพักเดี่ยว 

3. ส่งหน้าพาสปอร์ต พร้อมชําระเงิน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อผู้เดินทางได้ กรณีส่งหน้าบัตรประชาชน 

ต้องสะกดตรงตามที่ส่งมาเท่านั้น กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  ชื่อที่ส่งมาสะกดไม่ตรงกับบัตรประชาชนที่ส่งในครั้ง

แรกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ฉะนั้นลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อเอง  

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามัน  

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)  

4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  

5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

6. ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรม

ธรรม์) 

7. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม  

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

2. ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน )ชําระพร้อมค่า

ทัวร์ 

3. ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

5. โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์

ลูกค้าเป็นหลัก 

6. กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 

7. วีซ่าเดี่ยวสําหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องชําระและจัดการเองที่สถานฑูต 

 

เงื่อนไขการจองทัวร ์  

ชําระมัดจําท่านละ 5,000 บาทชําระส่วนที่ก่อนเดินทาง 30 วัน และส่งหน้าพาสปอร์ตหลังทําการจอง พร้อมแจ้งส

ลิปการโอนเงิน  

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร ์  

เนื่องจากเป็นราคาทัวร์โปรโมชั่นเมื่อชําระแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี 



 

  

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่   

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การ

ถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ

ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

6. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคา

ต๋ัวเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 

 

 

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทําการจอง 

หากทําการจองแล้วและชําระค่าใช้จ่ายแล้ว 

ให้เข้าใจตรงกันว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขทุกประการ 


