
 

 

รหัสทัวร ZET1901179 

ทัวรฮองกง ไหวพระ ขอพร เลสโก สมสายบุญ 3 วัน 2 คืน (WE) 
หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว   ชมวิวเขา VICTORIA PEAK 
ขอพรวัดหวังตาเซียน วัดหม่ันโหมว วัดเจาแมกวนอิมฮองฮํา 
สักการะเจาแมกวนอิม ณ หาดรีพัลสเบย 
น่ังกระเชานองปง สักการะพระใหญโป�วหลิน 

ชม A Symphony of Lights และ ถายภาพกับมือดาราดังที่ Avenue of Stars 
ชอปปم�งสน่ัน!! ยานดังจิมซาจุย ถนนนาธาน City Gate Outlets 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮองกง – กระเชาลอยฟ�านองปง – พระใหญลันเตา - Citygate 
Outlets Mall 

06.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 อาคารผู โดยสารขาออก ประตู 3 
เคานเตอร E สายการบินไทยสไมลแอรเวย (WE) พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินต๋ัว 

09.10 น. บินลัดฟ�าสูฮองกง โดยเที่ยวบิน WE630 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
(กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง เนื่องจากตั้งแตเดือน
ตุลาคม ไฟลทมีการเปล่ียนแปลงเวลาบิน) 

12.55 น.     ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทาน
ออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)   จากนั้นนําทานเดินทางสู สถานีตงชุง 
เพื่อข้ึน กระเชาลอยฟ�านองปง 360 องศา  

 
กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบ
ธรรมดา (พื้นทึบ) เปนกระเชาคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจงหัวหนาทัวร

ได โดยเพิ่มเงิน ทานละ  100 เหรียญฮองกง    
  
ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ ณ วัดโป�วหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญ
ลันเตา องคพระสรางทองสัมฤทธิ์ 160 ช้ิน องคพระพุทธรูปหันพระพักตรไปทาง
เหนือสูจีนแผนดินใหญ ประดิษฐานอยูโดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว 
หากนับรวมฐานแลวมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร คากอสรางพระพุทธรูป 60 ลาน
เหรียญฮองกง   โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอยางไมเปนทางการวา พระใหญเทียน
ถาน ประดิษฐานบนแทนบูชามีความสูงเทากับตึก  3 ช้ัน  ออกแบบตามฐานโครงสราง
ของหอฟ�าเทียนถานในปกก่ิง 
 



 

 

 
นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน  ใหทุกทานไดตั้งจิตอธิษฐานขอ
พรไมวาจะเปนเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองคพระเปนปรางคประทาน
พร  จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึ้นชมฐานองคพระได โดยจะมีบันไดทอดยาว
จํานวน  268 ขั้น  บริเวณฐานพระพุทธรูป เปนที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระ
เขี้ยวแกว)  และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลังกา  ภาพวาดพุทธประวัติ
โดยวาดจากสีน้ํามัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ  60 เหรียญฮองกง)  หรือชมวิวของ
เกาะลันเตาในมุมสูงได  และยังมีรูปปم�นของเทพธิดาถวายเคร่ืองสักการะตามความเช่ือ
ของนิกายมหายานประดิษฐานอยูรอบๆ บริเวณฐานองคพระ 



 

 

 
นอกจากนี้ทานยังสามารถเขาชม วัดโป�วหลิน  ภายในเปนที่ประดิษฐานของ พระ
สัมมาสัมพุทธเจา ทั้ง 5 พระองค ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว
มงคลตรงมุมของหลังคา หามนําเครื่องเซนไหวที่ประกอบดวยเนื้อสัตวเขามาไหวเปน
อันขาด 

 



 

 

จากนั้นใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเที่ยวชม 
รานคา รานอาหาร บริเวณหมูบานจําลองแหงนี้ทานจะไดพบความสนุกที่สามารถ
ผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมด้ังเดิมไวไดอยางลงตัว  

แวะพักเหน่ือย หาของอรอยกิน แนะนําบัวลอย
หยินหยาง บัวลอยที่ผสมผสานกันไดอยางลงตัว
ระหวางงาดํา (สีดํา) กับกระทิ (สีขาว) ใหความสดช่ืน
ไมนอย เร่ืองความอรอยพูดไดคําเดียว “ตองลอง”    
  
หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารุง หรือ
ปดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนรถโคช
ของอุทยาน เพื่อนําทานขึ ้นสู ยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตาง
กระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง และเด็กทานละ  20 เหรียญฮองกง 
จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปปم�ง
สินค าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค าแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เชน 
COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวาจะเปน BURBERRY 
รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายยี่หอ และชั้นใตดินจะมีซุปเปอรมาเก็ตขนาด
ใหญใหทานไดเลือกซื้อสินคา ไมวาจะเปน ของกิน ของใช หรือวาผลไมสดๆ 
จับจายกันไดอยางจุใจ  

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (2) 
จากนั้นนําทานเดินทาง ผานสะพานชิงหมา ติดอันดับเปนสะพานแขวนที่มีชวงกลาง
ยาวที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลก และในปจจุบันอยูที่อันดับที่ 7 ของโลก  ตัวสะพานมี
ความกวาง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเสนทางรถวิ่งจํานวน 6 ชองทาง สวนชั้นลาง
ใชสําหรับรถไฟ 2 ชองทาง และชองทางสํารองสําหรับรถยนต ในชวงฤดูมรสุมอีก 4 
ชองทาง เริ่มกอสรางในป ค.ศ. 1992 แลวเสร็จในป ค.ศ. 1997 ดวยงบประมาณ 
7.2 พันลานเหรียญฮองกง 



 

 

 

 
นําทานเขาสูที่พัก... SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่สอง  วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – วัดหม่ันโหมว - เขา  VICTORIA – หาดรีพัลส
เบย – ชอปปم�งยาน จิมซาจุย - A Symphony of Lights 

 
เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยต่ิมซําขึ้นช่ือของฮองกง อาทิ ฮะเกา

, ขนมจีบกุง, กวยเต๋ียวหลอด, โจก เปนตน (2) 
ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานได
ตั้งจิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง จากนั้นใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 
4 ใบพัด แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง 
เชื่อกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะชวยปดเป�าสิ่งชั่วรายออกไป 
และนําพาสิ่งดีๆเขามา 



 

 

ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื ่อหนึ่งวา “วัดกังหันลม” เปนอีกหนึ ่งวัดที ่มี
ประวัติศาสตรอันยาวนาน สรางมาตั้งแต 300 ปกอน ตามตํานานเลากันวาไดมีโจร
สลัดตองการที่จะมาปลนชาวบาน เม่ือนายพลแชกงรูเขาก็ไดบอกใหชาวบานพับกังหัน
ลมแลวนําไปติดไวที ่หนาบาน ปรากฎวาโจรสลัดไดจากไปและไมไดทําการปลน 
ชาวบานจึงมีความเชื่อวากังหันลมนั้นชวยขจัดสิ่งชั่วรายที่กําลังจะเขามา และนําพาส่ิง
ดีๆมาสู ตน จึงไดสรางวัดแชกงแหงนี ้ชึ ้น เพื ่อระลึกถึงนายพลแชกง และเปนที่
สักการะบูชาเพื่อไมใหมีส่ิงไมไดเกิดขึ ้

 
 
นําทานเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอรร่ี ที่ขึ้นชื่อของฮองกง
พบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการ
เสริมดวงเรื่องฮวงจุย โดยการยอใบพัดของกังหันวัดแช
กง มาทําเปนเคร่ืองประดับ ไมวาจะเปน จี้  แหวน  กําไล 
เพื่อใหเปนเคร่ืองประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา 



 

 

นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก  หรือสัตวนําโชค
อยางปم�เสี่ยะ  อิสระใหทานไดเลือกช้ือเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลึก หรือนําโชคแด
ตัวทานเองนําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดน้ีวา หวองไท
ซิน) เปนวัดเกาแกอายุกวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดน้ีเพ่ือขอพรให
สุขภาพแข็งแรง ไรโรคภัย ซึ่งวัดแหงน้ีเปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยาง
เทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน 

 
 

วิธีการอธิษฐานขอคู  ขั ้นแรกก็ทําน้ิว
ตามแบบในรูปเลยเอานิ้วโป�งกดปลาย

นิ้วนาง แลวเอานิ้วกอยสอดเขาไปในรูของ
น้ิวนางทั้ง 2 ขาง คอยๆ ทํา ใจเย็นๆ ไมยาก
เกินไปแนนอน  ดูจากภาพไมตองตกใจวาจะ
ทําไดม้ัย เพราะบริเวณดานขางจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีกคร้ัง 

 



 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

พิเศษ!! เมนูหานยาง 
 

จากนั้นนําทานเขาสู วัดหม่ันโหม เปนวัดที่มีความสวยงามดุจภาพวาด สรางขึ้นเพื่อ
อุทิศแกเทพแหงวรรณกรรม (หมั่น) และเทพแหงสงคราม (โหม) ซึ ่งเปนที่เคารพ
สักการะของนักศึกษาผูมีความปรารถนาจะผาน การสอบคัดเลือกของราชสํานักในจีน 
ซึ่งเปนระบบที่มีความเขมงวด และมีวัตถุประสงคเพื่อเฟ�นหาเจาหนาที่ฝ�ายปกครองที่
ดีที่สุดใหแกรัฐ วัดนี้สรางในป 1847 และยังคงเปนสถานบูชาหมั่นโหมที่ใหญที่สุดใน 
ฮองกง การไดหยุดพักอยางสงบใตขดธูปขนาดใหญที่แขวนเรียงราย อยูเบื้องบนน้ัน 
ถือเปนความสุขในอีกมุมหนึ่ง ที่ตรงกันขามกับทางเดินที่แออัดจอแจในยานธุรกิจ
การเงิน บริเวณใกลเคียงอยางส้ินเชิง 

 



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางขึ้นชมวิวเกาะฮองกง โดยรถโคช บนยอดเขาวิคตอเรียพีค 
ทุกทานจะไดสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ 
เกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน จุดชมวิวที่ดีที่สุดและหามพลาดเม่ือ
มา The Peak สามารถมองเห็นวิวไดรอบทิศทั้ง 360 องศา มีความสูงถึง 428 
เมตรจากระดับนํ้าทะเลที่จุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮองกงไดทั้งวันซึ่งในแตละ
ชวงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกตางกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเปนวิวของตึกและ
อาคารสูงระฟ�าของฮองกง ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัล
พลาซา, ตึกไชนาแบงคและตึกอื่นๆ อันเปนที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนําของฮองกง
พรอมทั้งถายภาพอันสวยงามนาประทับใจอันเปนที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนําของ
ฮองกงพรอมท้ังถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ 

 
 

รานไอศครีม Gino's Gelato รานไอศครีมเจลลาโตสไตล
อิตาลี ตั้งอยูบริเวดานลางตึก The Peak หากทานตองการลิ้มรส
ไอศครีมที่เปนแบบเฉพาะของฮองกง แนะนําใหลองทานที่นี่ กลิ่น
หอมของวาฟเฟลบอล หรือ Egg Waffle ที่ทําสดๆใหมๆจากเตา



 

 

ชวนยั่วนํ้าลายนัก มีไอศครีมใหเลือกหลากหลายรสชาติ ที่สามารถเลือกทอปปم�งได
ตามท่ีตองการไมวาจะเปน มาชเมลโล อัลมอล หรือขนมตางๆ   
จากนั้นนําทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส
เบย โดยเชื่อวา ณ บริเวณหาดรีพลัสเบย เปนจุดที่มีฮวงจุยที่ดีที่สุดของเกาะฮองกง 
นําทานเร่ิมขอพร เจาแมกวนอิม จากน้ันนําทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอี๊ย เทพเจาแหง
โชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพร
เร่ืองลูกจากพระสังฆจาย ได 

 
จากนั้นนําทาน ขามสะพานตออายุ ซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป  
หรือคนโสด จะเลือกขอคู  หรือขอพรเรื ่องความรัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได  
จากน้ันขอพรเร่ืองการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากน้ันใหทาน
ไดรับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวาเปนจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮองกง 



 

 

 
จากนั้นนําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซื้อ
สินคาแบรนเนมตางๆ  จากนั้นอิสระใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปم�งยานจิมซาจุย
มักจะตั้งตนกันที่สถานีจิมซาจุ ย มีร านขายของทั ้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, 
เคร่ืองใชไฟฟ�า, กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวย
และตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ 
OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทาง
เชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ 
ไ ม  ว  า จ ะ เ ป  น   COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, 
PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 

 
*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย* 

 
จากนั้นนําทานชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 
20.00 น. ทุกคํ่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทึกในกิน
เนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ ่งใหญที่สุดของโลกครอบคลุมพื ้นที่
อาคารตึกระฟ�าสําคัญตางๆที่ตั้งอยูสองฟากฝم�งของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟ�าของ



 

 

ตึกเหลานี้ประดับไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสี
ตางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง 

 
นําทานเขาสูที่พัก... SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม วัดเจาแมกวนอิมฮองฮํา - Avenue of Stars - ฮองกง - กรุงเทพฯ 
 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

จากนั้นนําทานไหว เจาแมกวนอิมฮองฮํา (Kun Im Temple Hung Hom)เปนวัด
เจาแมกวนอิมที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งในฮองกง ขอพรเจาแมกวนอิมพระโพธิสัตวแหง
ความเมตตา ชวยคุมครองและปกปกรักษา เปนวัดเกาแกของฮองกงสรางต้ังแตป ค.ศ. 
1873 ถึงแมจะเปนวัดขนาดเล็กที่ไมไดสวยงามมากมาย แตเปนวัดเจาแมกวนอิมที่
ชาวฮองกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแนนวัด ซึ ่งทางวัดจะ
จําหนายอุปกรณสําหรับเซนไหวพรอมซองแดงไวใหผูมาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชค
ลาภแลวก็ใหนําซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนาองคเจาแมกวนอิมตามเข็มนาฬิกา 
3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไวแลวใสธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจํานวนเงินที่



 

 

ตองการลงไปดวย ใสสกุลเงินยิ่งดีใหญ แลวก็ไหวดวยพิธีเดียวกัน ถาหากเราประสพ
ความสําเร็จเม่ือมีโอกาสไปฮองกงอีกก็คอยกลับไปทําบุญไดตลอดทั้งป 

 
 
นําทานเดินทางสู อะเวนิว ออฟ สตารส Avenue of Stars ที่มีการประทับตรา
ลายมือดาราที่เคยประทับไวที่บริเวณพื้น ยายมาไวบนขอบราวจับเลียบทางเดินริมนํ้า
ตลอดแนว เพื่อใหผูชมไดเห็นชัด และถายรูปคูกับรอยพิมพดาราโดยมีวิวตึกริมอาว
วิคตอเรียเปนฉากพรอมเพลิดเพลินถายรูปกับวิวสุดอลังการของอาววิคตอเรีย 

 



 

 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
14.10 น.     ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินไทยสไมลแอรเวย เที่ยวบินที่ WE631 

(บริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.50 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

**************************************** 
 

** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ังกอน 
ทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***  
คณะยืนยันการเดินทางท่ี 15 ทานมีหัวหนาทัวร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ผูใหญ 
หองละ 

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กมี
เตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

13 – 15 กรกฎาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55) 
ขากลับ WE631 (14.10-15.50) 13,999 13,999 12,999 5,000 

27 – 29 กรกฎาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55) 
ขากลับ WE631 (14.10-15.50) 16,999 16,999 15,999 5,000 

09 – 11 สิงหาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55) 
ขากลับ WE631 (14.10-15.50) 14,999 14,999 13,999 5,000 

10 – 12 สิงหาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55) 
ขากลับ WE631 (14.10-15.50) 16,999 16,999 15,999 5,000 

17 - 19 สิงหาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55) 
ขากลับ WE631 (14.10-15.50) 14,999 14,999 13,999 5,000 

23 – 25 สิงหาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55) 
ขากลับ WE631 (14.10-15.50) 14,999 14,999 13,999 5,000 

24 – 26 สิงหาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55) 
ขากลับ 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) 
ขากลับ 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) 
ขากลับ WE631 (14.10-15.50) 14,999 14,999 13,999 5,000 

07 – 09 กันยายน 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55) 
ขากลับ WE631 (14.10-15.50) 14,999 14,999 13,999 5,000 

14 – 16 กันยายน 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55) 
ขากลับ WE631 (14.10-15.50) 13,999 13,999 12,999 5,000 

21 – 23 กันยายน 2562 
ขาไป    WE630 (09.10-12.55) 
ขากลับ WE631 (14.10-15.50) 

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



 

 

11 – 13 ตุลาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50) 
ขากลับ WE631 (15.00-16.45) 16,999 16,999 15,999 5,000 

12 – 14 ตุลาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50) 
ขากลับ WE631 (15.00-16.45) 16,999 16,999 15,999 5,000 

18 – 20 ตุลาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50) 
ขากลับ WE631 (15.00-16.45) 14,999 14,999 13,999 5,000 

19 – 21 ตุลาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50) 
ขากลับ WE631 (15.00-16.45) 14,999 14,999 13,999 5,000 

26 – 28 ตุลาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50) 
ขากลับ WE631 (15.00-16.45) 14,999 14,999 13,999 5,000 

02 – 04 พฤศจิกายน 
2562 

ขาไป    WE630 (10.05-13.50) 
ขากลับ WE631 (15.00-16.45) 14,999 14,999 13,999 5,000 

09 - 11 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50) 
ขากลับ WE631 (15.00-16.45) 14,999 14,999 13,999 5,000 

16 – 18 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50) 
ขากลับ WE631 (15.00-16.45) 14,999 14,999 13,999 5,000 

23 – 25 พฤศจิกายน 
2562 

ขาไป    WE630 (10.05-13.50) 
ขากลับ 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) 
ขากลับ WE631 (15.00-16.45) 14,999 14,999 13,999 5,000 

13 – 15 ธันวาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50) 
ขากลับ WE631 (15.00-16.45) 14,999 14,999 13,999 5,000 

14 – 16 ธันวาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50) 
ขากลับ WE631 (15.00-16.45) 14,999 14,999 13,999 5,000 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามราย  
 คาอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที ่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 200 เหรียญ/ทริป/ทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่
น่ัง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 
21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที ่นักทองเที ่ยวหรือเอเจนซี ่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื ่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด
บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน

คาบริการ 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน

คาบริการ 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องใน
การเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พัก ฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  



 

 

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที ่มีวีซ า  แตหากทางนักทองเที ่ยวทุกทานยินดีที ่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที ่ มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาชื ่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื ่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสัิยอ่ืน เปนตน 

6. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ ่มขึ ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื ้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 



 

 

7. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากส่ิงเหลาน้ี หาก
เจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก   

 
 


