
 

 
 

 

 

รหัสทัวร  ZET1900672 
ทัวรฮองกง  นองปง  หลี่หยุนหมุน  3 วัน 2 คืน (HX) 
น่ังกระเชานองปง360  สักการะพระใหญ วัดโป�วหลิน  หมนุกังหันแกชง  
วัดแชกงหมิว  ชมโชวแสงสีSymphony of ligths 

 



 

 
 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮองกง – Avenue of Stars - Symphony of Lights 
08.00 น.      พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประต ู5 เคานเตอร K สายการบิน 

HONG KONG AIRLINES พบเจาหนาทีท่าํการเช็คอินต๋ัว 
11.10 น.      บินลัดฟ�าสูฮองกง โดยเที่ยวบิน HX772 บรกิารอาหารวางและเครื่องดื่มบน

เครื่อง(กรณุาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดนิทางกอนทาํการจอง) 
15.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง นําทานออก

จากสนามบิน ณ ทางออก Exit B 
จากน้ันนําทานเดินทาง ผานสะพานชิงหมา ติดอันดับเปนสะพานแขวนทีม่ีชวง
กลางยาวที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลก และในปจจุบันอยูที่อันดับที่ 7 ของโลก  ตัว
สะพานมคีวามกวาง 41 เมตร มีสองช้ัน ช้ันบนมีเสนทางรถวิง่จํานวน 6 ชองทาง 
สวนช้ันลางใชสําหรับรถไฟ 2 ชองทาง และชองทางสํารองสําหรับรถยนต ในชวง
ฤดมูรสมุอีก 4 ชองทาง เร่ิมกอสรางในป ค.ศ. 1992 แลวเสร็จในป ค.ศ. 1997 
ดวยงบประมาณ 7.2 พันลานเหรียญฮองกง 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1) 

นําทานเดินทางสู อะเวนิว ออฟ สตารส Avenue of Stars ทีม่ีการประทบัตรา
ลายมือดาราที่เคยประทบัไวทีบ่ริเวณพื้น ยายมาไวบนขอบราวจบัเลียบทางเดนิริมน้ํา
ตลอดแนว เพื่อใหผูชมไดเห็นชัด และถายรูปคูกับรอยพมิพดาราโดยมวีวิตกึรมิอาว



 

 
 

 

 

วิคตอเรียเปนฉากพรอมเพลดิเพลินกับวิวสดุอลังการของอาววคิตอเรีย 

 
นําทานชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเร่ิมตนในเวลา 20.00 น. 
ทุกคํา่คืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทกึในกินเนสบุควาเปน
การแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ�าสําคัญ
ตางๆทีต้ั่งอยูสองฟากฝم�งของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟ�าของตึกเหลาน้ีประดับไปดวย
แสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวติชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสตีางๆ แสดงใหเห็นถงึ
บรรยากาศอันคึกคักของฮองกง 

 
ที่พัก  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน 
 
 



 

 
 

 

 

วันทีส่อง วิคตอเรียพีค – รีพัลสเบย - วัดแชกงหมิว – วดัหวังตาเซียน – ชอปปم�งนาธาน  – 
พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุนมุน 

เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยต่ิมซําขึ้นช่ือของฮองกง อาทิ ฮะเกา, 
ขนมจบีกุง, กวยเต๋ียวหลอด, โจก เปนตน (2)   
จากน้ันนําทานขึ้นสูยอดเขา  VICTORIA PEAK โดยรถบสัจุดชมวิวแสนสวยทีสุ่ด
ของฮองกง สัมผัสบรรยากาศบรสิุทธิ์สดชืน่ สามารถชมทศันียภาพอันงดงามของ 
เกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน จุดน้ีสามารถมาชมววิเมอืงฮองกงได
ทั้งวันซึ่งในแตละชวงเวลาก็จะมวีิวที่สวยงามแตกตางกันไป ววิทีม่องเห็นก็จะเปนววิของ
ตึกและอาคารสงูระฟ�าของฮองกง ทีก่อสรางตรงตามหลกัฮวงจุย อาทิ ตกึเซ็นทรลั
พลาซา, ตึกไชนาแบงคและตึกอื่นๆ อันเปนที่ตั้งของธุรกิจ ช้ันนําของฮองกงพรอม
ทั้งถายภาพอันสวยงามนาประทบัใจ 

 
 

จากน้ันนําทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิเ์พื่อเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลสเบย 
โดยเช่ือวา ณ บริเวณหาดรีพัลสเบย เปนจดุทีม่ีฮวงจุยทีดี่ที่สดุของเกาะฮองกง  นําทาน
เร่ิมขอพร   เจาแมกวนอิม  จากน้ันนําทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอี๊ย  เทพเจาแหงโชค
ลาภ ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง  หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูก
จากพระสังฆจาย ได  



 

 
 

 

 

 
จากน้ันนําทาน ขามสะพานตออายุ ซึง่เช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพิม่ขึ้น 3 ป  
หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได  จากน้ัน
ขอพรเร่ืองการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทบัทิม จากน้ันใหทานไดรับ 
พลงัจากศาลาแปดทิศ ซึง่ถอืวาเปนจุดรวมรับพลังทีดี่ที่สดุของฮองกง 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (3) พิเศษ!! บริการทานดวยหานยาง 

ทานเดินทางสู วดัแชกงหมิว ใหทานไดจดุธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานไดตัง้
จิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง จากน้ันใหทานหมุนกงัหันทองแดงจะมกีงัหัน 4 
ใบพัด แตละใบหมายถงึ เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแขง็แรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือ
กันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 คร้ัง จะชวยปดเป�าสิง่ช่ัวรายออกไป และ



 

 
 

 

 

นําพาสิง่ดีๆ เขามา 

 
ตํานานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา “วดักงัหันลม” เปนอีกหนึ่งวดัทีม่ี
ประวัตศิาสตรอันยาวนาน สรางมาต้ังแต 300 ปกอน ตามตาํนานเลากันวาไดมี

โจรสลัดตองการที่จะมาปลนชาวบาน เมื่อนายพลแชกงรูเขาก็ไดบอกใหชาวบานพบั
กังหันลมแลวนําไปติดไวทีห่นาบาน ปรากฎวาโจรสลัดไดจากไปและไมไดทาํการปลน 
ชาวบานจงึมคีวามเช่ือวากงัหันลมน้ันชวยขจดัสิ่งช่ัวรายทีก่ําลงัจะเขามา และนําพาสิง่
ดีๆมาสูตน จงึไดสรางวดัแชกงแหงน้ีช้ึน เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเปนที่
สักการะบูชาเพือ่ไมใหมีสิ่งไมไดเกิดขึ้น 
 
นําทานเย่ียมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับ
งานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวง
เร่ืองฮวงจุย โดยการยอใบพดัของกงัหันวดัแชกง มาทําเปน
เคร่ืองประดับ ไมวาจะเปน จี้  แหวน  กําไล เพื่อใหเปน
เคร่ืองประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา 



 

 
 

 

 

นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาท ิกาํไลหยก  หรือสตัวนําโชค
อยางปم�เส่ียะ  อิสระใหทานไดเลือกช้ือเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลกึ หรือนําโชคแด
ตัวทานเอง  
 
นําทานเดินทางสู วัดหวงัตาเซียน (คนจนีกวางตุง จะเรียกวดัน้ีวา หวองไทซิน) เปนวดั
เกาแกอายุกวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดน้ีเพื่อขอพรใหสุขภาพ
แข็งแรง ไรโรคภัย ซึ่งวดัแหงน้ีเปนทีป่ระดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจา
หลักของวดัคอืเทพหวงัตาเซียน 

 
วิธกีารอธิษฐานขอคู ขั้นแรกก็ทาํน้ิว
ตามแบบในรูปเลยเอาน้ิวโป�งกด

ปลายน้ิวนาง แลวเอาน้ิวกอยสอดเขาไปในรู
ของน้ิวนางทัง้ 2 ขาง คอยๆ ทาํ ใจเย็นๆ 
ไมยากเกินไปแนนอน  ดูจากภาพไมตอง
ตกใจวาจะทาํไดมั้ย เพราะบริเวณดานขาง
จะรูปสาธติวิธกีารอธิษฐานโดยละเอียดอีก
คร้ัง 



 

 
 

 

 

บริเวณดานขางวดัจะมศีาลกลางแจงของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว หรือที่
รูจักกันในนามเทพเจาแหงจันทรา เทพเจาแหงความรัก และการแตงงาน โดยเทพเจา
หยกโหลวจะคอยทําหนาที่จดรายช่ือคูรัก จงึเช่ือกันวาสมุดที่ผูเฒาถอืในมอื คือบัญชี
รายช่ือคูรักที่จะไดรับคําอวยพรใหอยูคูกันอยางรมเย็นเปนสุข  

 
นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซื้อสนิคาแบรน
เนมตางๆ  จากน้ันอิสระใหทานเต็มอิ่มกบัการชอปปم�งยานจิมซาจุยมักจะตั้งตนกนัที่
สถานีจิมซาจุย มีรานขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟ�า, กลอง
ถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมอืงฮองกงอยูดวยและตามซอกตกึอัน
ซับซอนมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ OCEAN TERMINAL 
ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเช่ือมติดตอกันสามารถเดิน
ทะลุถงึกันได ใหแบรนดดงัมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไมวาจะเปน  COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, 
BOSSINI และอกีมากมาย   

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4) บริการทานดวยอาหารทะเลสดๆ ณ หมูบาน

ชาวประมง หลีห่ยุนมุน ใหทานไดเต็มอ่ิมกบัเมนู กุงมังกรอบซีส, เป�าฮื้อนึง่ซีอิว้, 
กั้งทอดกระเทียม, ปูผัดพริกไทยดํา, กุงลวก, หอยเชลลนึง่กระเทียมและวุนเสน, 
ปลาสดนึง่ซีอิว้ เปนตน 

 

 
 
ที่พัก  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน 



 

 
 

 

 

วันทีส่าม กระเชานองปง – พระใหญโป�วหลิน – ชอปปم�ง CITYGATE OUTLET – ฮองกง - 
กรุงเทพฯ 

เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยต่ิมซําขึ้นช่ือของฮองกง อาทิ ฮะเกา, 
ขนมจบีกุง, กวยเต๋ียวหลอด, โจก เปนตน (5) จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีตงชงุ เพื่อ
ขึ้น กระเชาลอยฟ�านองปง 360 องศา  

 
กรณีถาลกูคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบธรรมดา 
(พื้นทึบ) เปนกระเชาคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจงหัวหนาทัวรได โดยเพิม่เงิน 
ทานละ  100 เหรียญฮองกง     
 
ไปยังเกาะลันเตาเพือ่นมัสการพระใหญ ณ วดัโป�วหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญ
ลันเตา องคพระสรางทองสัมฤทธิ์ 160 ช้ิน องคพระพุทธรปูหันพระพักตรไปทาง
เหนือสูจีนแผนดินใหญ ประดษิฐานอยูโดยมีความสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั 
หากนับรวมฐานแลวมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร คากอสรางพระพุทธรูป 60 ลาน
เหรียญฮองกง   โดยพระพทุธรูปมีช่ือเรียกอยางไมเปนทางการวา พระใหญเทียนถาน 
ประดิษฐานบนแทนบูชามีความสงูเทากับตึก  3 ช้ัน  ออกแบบตามฐานโครงสรางของ
หอฟ�าเทียนถานในปกกิง่ 

 



 

 
 

 

 

นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหทุกทานไดตัง้จติอธษิฐานขอพร
ไมวาจะเปนเร่ืองสขุภาพ การงาน การเงิน เน่ืองจากองคพระเปนปรางคประทานพร  
จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึ้นชมฐานองคพระได โดยจะมีบันไดทอดยาวจาํนวน  
268 ขั้น  บริเวณฐานพระพุทธรูป เปนทีป่ระดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแกว)  
และพระพุทธรูปหยกขาว ทีอั่นเชิญมาจากศรีลังกา  ภาพวาดพทุธประวติัโดยวาดจากสี
น้ํามัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ  60 เหรียญฮองกง)  หรือชมววิของเกาะลันเตาใน
มมุสูงได  และยังมีรูปปم�นของเทพธดิาถวายเคร่ืองสกัการะตามความเช่ือของนิกาย
มหายานประดิษฐานอยูรอบๆ บริเวณฐานองคพระ 

 
นอกจากน้ีทานยงัสามารถเขาชม วดัโป�วหลนิ  ภายในเปนที่ประดิษฐานของ พระ
สัมมาสัมพทุธเจา ทัง้ 5 พระองค ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวดัจะมีสตัวมงคล
ตรงมมุของหลังคา หามนําเคร่ืองเซนไหวที่ประกอบดวยเน้ือสัตวเขามาไหวเปนอันขาด 
 



 

 
 

 

 

 
จากน้ันใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเที่ยวชม 
รานคา รานอาหาร บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่สามารถ
ผสมผสานระหวางความเจริญและวฒันธรรมด้ังเดมิไวไดอยางลงตัว  

แวะพักเหน่ือย หาของอรอยกิน แนะนําบัวลอย
หยินหยาง บัวลอยที่ผสมผสานกันไดอยางลงตัว
ระหวางงาดํา (สีดํา) กับกระทิ (สีขาว) ใหความสด
ช่ืนไมนอย เร่ืองความอรอยพดูไดคําเดียว “ตอง
ลอง”    
  
 
หมายเหต:ุ กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารงุ หรือปดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเปนรถโคชของอุทยาน เพ่ือนําทานขึ้นสูยอด
เขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง 
และเด็กทานละ  20 เหรียญฮองกง 

 
 



 

 
 

 

 

จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปปم�ง
สินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เชน COACH, 
ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือวาจะเปน BURBERRY รวมทั้ง
รองเทากีฬามากมายหลายย่ีหอ และช้ันใตดินจะมีซปุเปอรมาเก็ตขนาดใหญใหทาน
ไดเลือกซื้อสินคา ไมวาจะเปน ของกิน ของใช หรือวาผลไมสดๆ จับจายกนัไดอยาง
จุใจ  
 (อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย) 
.....กรุณาตรงตอเวลานัดหมายเพ่ือเดินทางสูสนามบิน..... 

 
20.45 น.    บินลัดฟ�ากลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่HX779 สายการบิน HONG KONG 

AIRLINES 
22.50 น.   คณะเดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
************************************************** 
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอน 
ทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ 
ลวงหนา ** 

*** ขอบพระคณุทุกทานที่ใชบรกิาร *** 
คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหวัหนาทวัร 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กมี
เตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

05 – 07 กรกฎาคม 2562 ขาไป    HX772 (11.10-15.05) 
ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 16,999 16,999 15,999 5,000 

12 – 14 กรกฎาคม 2562 ขาไป    HX772 (11.10-15.05) 
ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 16,999 16,999 15,999 5,000 

26 – 28 กรกฎาคม 
2562 

ขาไป    HX772 (11.10-15.05) 
ขากลับ HX779 (20.45-22.50) 16,999 16,999 15,999 5,000 

09 – 11 สิงหาคม 2562 ขาไป    HX772 (11.10-15.05) 
ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 16,999 16,999 15,999 5,000 

23 – 25 สิงหาคม 2562 ขาไป    HX772 (11.10-15.05) 
ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 16,999 16,999 15,999 5,000 

25 – 27 ตุลาคม 2562 ขาไป    HX772 (11.10-15.05) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 17,999 17,999 16,999 5,000 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทปิ คนขับรถ 
หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น*** 

** ทางบรษัิทขออนุญาตเกบ็คาธรรมเนียม คาทปิ ทานละ 200 เหรียญฮองกง/ทริป/ทาน 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจีน และฮองกงรวมกบัการทองเที่ยวแหงเพ่ือโปรโมท
สินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก 
และรานจิวเวอรรี่ ซึง่จําเปนตองระบไุวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกบัราคาทัวร ทางบรษัิทฯ 
จงึอยากเรียนช้ีแจงลกูคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซือ้
หรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหาก
ลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทกุแหง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน 



 

 
 

 

 

 โรงแรมที่พกัที่อาจะมกีารสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลกัโดยคํานึงถงึ
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

 หมายเหตุ ทีฮ่องกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสดุทายลูกทวัรทานใดสนใจสามารถ
ซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซือ้ โดยไมมีการบังคับลกุทวัรทัง้สิน้ แตเปนการบอกกลาว
ลวงหนา 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 30 กก.       
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือ
รายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หวัหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 เหรียญฮองกง/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% 
 
 
 



 

 
 

 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่

น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกาํหนด รวมถงึ
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธกิาร
เดินทางในทวัรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรอืเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษทั
อยางใดอยางหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 45 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่

ชําระแลว  
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่

ชําระแลว 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมด 



 

 
 

 

 

ทั้งหมดทัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจดัการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พกั
ฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมกีารคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทัง้หมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถงึ 15 คน  

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงนิ
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่นัีกทองเที่ยวรวมเดนิทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกบันักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศทีม่ีวี
ซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการทีม่ีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาทีท่างบริษทักาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายนิดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครือ่งบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกบัทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี



 

 
 

 

 

บริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักทองเที่ยวทีม่ิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏวิติั  อุบัติเหต ุความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซปิ
ลอ็คปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดงักลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

3. เกาะฮองกงมกีฎหมายหามนําผลติภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทกุชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพือ่เปนการป�องกันโรคตดิตอที่จะมาจากสิง่เหลาน้ี หาก
เจาหนาทีต่รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก  

   


