
 

 

รหัสทัวร  ZET1900623 
ทัวรฮองกง  ซัมเมอรเซล 3 วัน 2 คืน (CX) 
ชอปปم�งยานมงกก   ตลาดเลด้ี มารเก็ต   วัดแชกงหมิว   วัดหวังตาเซียน   
น่ังกระเชานองปง   วัดโป�วหลิน   Avenue of Star   ชมแสงส ีA Symphony of  
Lights   เทีย่วอิสระ 1 วันเต็ม 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮองกง – ชอปปم�งยานมงกก – ตลาดเลดี้ มารเก็ต 

05.00 น.      พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 เคานเตอร M สายการบิน 
CATHAY PACIFIC  พบเจาหนาที่เพื่อรับเอกสารการเขาเมือง และทําการเช็คอินต๋ัว  

08.15 น.      บินลัดฟ�าสูฮองกง โดยเที่ยวบิน CX700 บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง   (ที่มีจอสวนตัวทุกที่น่ัง) (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวัน
เดินทางกอนทําการจอง) 

12.10 น.    ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานออกจาก
สนามบิน ณ ทางออก Exit B 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) หลังอาหารนําทานเดินทาง ผานสะพานชิง
หมา ติดอันดับเปนสะพานแขวนที่มีชวงกลางยาวที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลก และใน
ปจจุบันอยูที่อันดับที่ 7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกวาง 41 เมตร มีสองช้ัน ช้ันบนมี
เสนทางรถวิ่งจํานวน 6 ชองทาง สวนช้ันลางใชสําหรับรถไฟ 2 ชองทาง และชองทาง
สํารองสําหรับรถยนต ในชวงฤดูมรสุมอีก 4 ชองทาง เร่ิมกอสรางในป ค.ศ. 1992 แลว
เสร็จในป ค.ศ. 1997 ดวยงบประมาณ 7.2 พันลานเหรียญฮองกง  

 



 

 

จากน้ันนําทานชอปปم�ง ยานมงกก Mong Kok เปนแหลงชอปที่เหลาบรรดานักชอปหาม
พลาด มงกกเปนยานการคาที่สําคัญแหงหน่ึง เพราะเปนที่ตั้งของตลาดและศูนยการคา
จํานวนมาก เพราะเปนแหลงชอปปم�งที่หนาแนนที่สุดในฮองกง โดยยานน้ีเปนแหลงรวม
รองเทากีฬาและผาใบทุกแบรนด ไมวาจะเปนแบรนดที่เปนที่นิยมอยาง Adidas, Nike, 
Reebok, Sketcher, Converse, Puma และ New Balance ไปจนถึงรองเทาแบ
รนดตางๆ ยานน้ีเต็มไปดวยตรอกซอกซอยที่มีเอกลักษณ และเปนตลาดเกาแกที่สะทอน
วิถีชีวิตคนทองถิ่น และเปนยานนิยมของนักทองเที่ยวที่มาเยือนแหงหน่ึง 

 
 
ใกลกันมี  ตลาดเลดี้  มารเก็ต  Ladies Market อยูที่ถนนตุงชอย (Tung Choi 
Street) ตลอดความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เปนตลาดที่นิยมมากที่สุดในฮองกง มี
ถนนสายชอปปم� งอยู เปนจํานวนมาก ใหท านได เลือกซื้อสินค าจําพวกกระเป� า, 
เคร่ืองประดับ, ของเลน, เคร่ืองสําอาง, เสื้อ, แมเหล็กติดตู เย็น และของแตงบาน
เล็กๆนอยๆ รานแผงลอยตางๆ โดยที่ตลาดน้ีสามารถตอรองราคาได  

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาของทาน 
 

นําทานเขาสูที่พัก... Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันทีส่อง  วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – น่ังกระเชานองปง – วัดโป�วหลิน – Avenue of 
Star – ชมแสงสี A Symphony of Lights 

เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยต่ิมซําขึ้นช่ือของฮองกง อาทิ ฮะเกา, 
ขนมจีบกุง, กวยเต๋ียวหลอด, โจก เปนตน (2)   
ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานไดต้ัง
จิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง จากน้ันใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 

ใบพัด แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือ
กันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร้ัง จะชวยปดเป�าส่ิงช่ัวรายออกไป และนําพา
สิ่งดีๆเขามา 

ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา “วัดกังหันลม” เปนอีกหน่ึงวัดที่มี
ประวัติศาสตรอันยาวนาน สรางมาตั้งแต 300 ปกอน ตามตํานานเลากันวาไดมี

โจรสลัดตองการที่จะมาปลนชาวบาน เมื่อนายพลแชกงรูเขาก็ไดบอกใหชาวบานพับกังหัน
ลมแลวนําไปติดไวที่หนาบาน ปรากฎวาโจรสลัดไดจากไปและไมไดทําการปลน ชาวบาน
จึงมีความเช่ือวากังหันลมน้ันชวยขจัดสิ่งช่ัวรายที่กําลังจะเขามา และนําพาสิ่งดีๆมาสูตน 



 

 

จึงไดสรางวัดแชกงแหงน้ีช้ึน เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเปนที่สักการะบูชาเพื่อไมใหมี
สิ่งไมไดเกิดขึ้น 
นําทานเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับงานดี
ไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย 
โดยการยอใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเปนเคร่ืองประดับ ไมวา
จะเปน จี้  แหวน  กําไล เพื่อใหเปนเคร่ืองประดับติดตัว และเสริม
ดวงชะตา 
นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกีย่วกบัหยก อาทิ กําไลหยก  หรือสัตวนําโชคอยาง
ปم�เส่ียะ  อิสระใหทานไดเลือกช้ือเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลึก หรือนําโชคแดตัวทาน
เอง  
นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดน้ีวา หวองไทซิน) เปนวัด
เกาแกอายุกวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรใหสุขภาพ
แข็งแรง ไรโรคภัย ซึ่งวัดแหงน้ีเปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจา
หลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน 
 

 
 
 



 

 

วิธีการอธิษฐานขอคู ขั้นแรกก็ทําน้ิว
ตามแบบในรูปเลยเอาน้ิวโป�งกด

ปลายน้ิวนาง แลวเอาน้ิวกอยสอดเขาไปในรู
ของน้ิวนางทั้ง 2 ขาง คอยๆ ทํา ใจเย็นๆ 
ไมยากเกินไปแนนอน  ดูจากภาพไมตอง
ตกใจวาจะทําไดมั้ย เพราะบริเวณดานขาง
จะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีก
คร้ัง 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (3) 

พิเศษ!! เมนูหานยาง 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีตงชุง เพือ่ขึ้น กระเชาลอยฟ�านองปง 360 องศา  
 

กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบ
ธรรมดา (พื้นทึบ) เปนกระเชาคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจงหัวหนาทัวรได 

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   โดยพระพุทธรูปมีช่ือเรียกอยางไมเปนทางการวา พระใหญเทียนถาน 
ประดิษฐานบนแทนบูชามีความสูงเทากับตึก  3 ช้ัน  ออกแบบตามฐานโครงสรางของหอ
ฟ�าเทียนถานในปกกิ่ง 
 



 

 

 
นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน  ใหทุกทานไดตั้งจิตอธิษฐานขอพร
ไมวาจะเปนเร่ืองสุขภาพ การงาน การเงิน เน่ืองจากองคพระเปนปรางคประทานพร  จาก
ลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึ้นชมฐานองคพระได โดยจะมีบันไดทอดยาวจํานวน  
268 ขั้น  บริเวณฐานพระพุทธรูป เปนที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแกว)  
และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลังกา  ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสี
น้ํามัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ  60 เหรียญฮองกง)  หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมมุ
สูงได  และยังมีรูปปم�นของเทพธิดาถวายเคร่ืองสักการะตามความเช่ือของนิกายมหายาน
ประดิษฐานอยูรอบๆ บริเวณฐานองคพระ 



 

 

 
นอกจากน้ีทานยังสามารถเขาชม วัดโป�วหลิน  ภายในเปนที่ประดิษฐานของ พระ
สัมมาสัมพุทธเจา ทั้ง 5 พระองค ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตวมงคล
ตรงมุมของหลังคา หามนําเคร่ืองเซนไหวที่ประกอบดวยเน้ือสัตวเขามาไหวเปนอันขาด 

 



 

 

จากน้ันใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเที่ยวชม 
รานคา รานอาหาร บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่สามารถ
ผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไวไดอยางลงตัว  

แวะพักเหน่ือย หาของอรอยกิน แนะนําบัวลอย
หยินหยาง บัวลอยที่ผสมผสานกันไดอยางลงตัว
ระหวางงาดํา (สีดํา) กับกระทิ (สีขาว) ใหความสดช่ืน
ไมนอย เร่ืองความอรอยพดูไดคาํเดียว “ตองลอง”    
  
หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารุง หรือ
ปดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนรถโคชของ
อุทยาน เพ่ือนําทานขึ้นสูยอดเขาแทน และจะทําการคนืเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญ
ทานละ 40 เหรียญฮองกง และเด็กทานละ  20 เหรียญฮองกง 

 
นําทานเดินทางสู อะเวนิว ออฟ สตารส Avenue of Stars ที่มีการประทับตรา
ลายมือดาราที่เคยประทับไวที่บริเวณพื้น ยายมาไวบนขอบราวจับเลียบทางเดินริมน้ํา
ตลอดแนว เพื่อใหผูชมไดเห็นชัด และถายรูปคูกับรอยพิมพดาราโดยมีวิวตึกริมอาว
วิคตอเรียเปนฉากพรอมเพลิดเพลินกับวิวสุดอลังการของอาววิคตอเรีย 

 



 

 

นําทานชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเร่ิมตนในเวลา 20.00 น. 
ทุกคํ่าคืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทึกในกินเนสบุควาเปน
การแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ�าสําคัญ
ตางๆที่ต้ังอยูสองฟากฝم�งของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟ�าของตึกเหลาน้ีประดับไปดวย
แสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสีตางๆ แสดงใหเห็นถึง
บรรยากาศอันคึกคักของฮองกง 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4) จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก 

 นําทานเขาสูที่พัก... Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา 

วันทีส่าม ถนนนาธาน – อสิระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮองกง – กรงุเทพฯ 
เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยต่ิมซําขึ้นช่ือของฮองกง อาทิ ฮะเกา, 

ขนมจีบกุง, กวยเต๋ียวหลอด, โจก เปนตน (5) 
นําทานอิสระยานถนน จิมซาจุย เพื่อเอาใจนักชอปปم�งกับ เทศกาลลดทั้งเกาะ Hong 
Kong Summer Sale ลดกระหน่ําถึง 90% ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมของทุก
ป ทานจะไดเต็มอ่ิมกับการชอปปم�งเลือกซื้อสินคาลดราคากวา 50-90% หรือชอปปم�ง
สินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนเนมตางๆ ทานจะได
เต็มอ่ิมกับการชอปปم�งที่ยานจิมซาจุย ถนนนาธาน ซึ่งเปนแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนม
จากทั่วทุกมุมโลก ไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยม
แบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาช้ันเลิศของฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ 



 

 

ศูนยการคาที่กวางขวางเหลาน้ีเปนแหลงรวมหองเสื้อที่จําหนายสินคาแบรนดเนมของ
ดีไซนเนอรนานาชาติช่ือดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเปนที่ที่คุณสามารถจะอ่ิมเอมกับ
อาหารช้ันเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง มีรานขายของทั้ง
เคร่ืองหนัง เคร่ืองกีฬา เคร่ืองใชไฟฟ�า กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของ
พื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมาย 
 

 
 

 



 

 

และยังมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบ
ไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเช่ือมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได 
ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไมวาจะเปน COACH, LONGCHAMP, 
LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย
หรือจะเลือกน่ังรถไฟใตดินของฮองกงไปชอปปم�งในยานอ่ืนๆ หรือจะเลือกชอปปم�งที่ราน 
Sasa  ห รือ Bonjour ที่กระจายอยูในฮองกง ภายในรานจะมีสินค ามากมาย  
เครื่องสําอาง น้ําหอม ครีมทาผิว ยาทาเล็บ ลิปสติก โฟมลางหนา ที่ดัดขนตา 
กระดาษซับมัน และของเสริมความงามอีกหลายอยาง 
หมายเหตุ: กรณีเดินทางชวง กรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปทานจะไดเต็มอิ่มกับ
เทศกาล SUMMER SALE  ลดทั้งเกาะ ใหทานอิสระเลือกซื้อสินคาลดราคากวา 
50-90% 
***อิสระอาหารม้ือเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อ
สินคา*** 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

21.35 น.    บินลัดฟ�ากลับสู กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่   
CX703/CX709/CX617 (กรณุาเช็คเที่ยวบินในตารางวนัเดินทางกอนทําการ
จอง) 

23.35 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
**************************************** 

** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทาํ
การ 

ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 
** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***  คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหวัหนาทวัร 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

05 - 07 กรกฎาคม 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 15,999 14,999 5,000 

12 - 14 กรกฎาคม 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 15,999 14,999 5,000 

19 - 21 กรกฎาคม 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 15,999 14,999 5,000 

26 - 28 กรกฎาคม 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 17,999 16,999 5,000 

02 - 04 สิงหาคม 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 
ขากลับ CX703 (19.50-21.50) 14,999 13,999 5,000 

16 - 18 สิงหาคม 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 15,999 14,999 5,000 

23 - 25 สิงหาคม 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.30) 15,999 14,999 5,000 

30 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.30) 15,999 14,999 5,000 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม  
คาทปิ คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น*** 
** ทางบรษัิทขออนุญาตเกบ็คาธรรมเนียม คาทปิ ทานละ 200 เหรียญฮองกง /ทรปิ/ทาน 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเพ่ือโปรโมท
สินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก 
และรานจิวเวอรรี่ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทาน
แวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
และถาหากลกูคาไมมีความประสงคจะเขารานรฐับาลทกุแหง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน 
 



 

 

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

 หมายเหตุ ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถ
ซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาว
ลวงหนา 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.       
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 เหรียญฮองกง/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆ 



 

 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 
น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุด
ทําการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่ นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคนื โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเทีย่วใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 
น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุด
ทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
 



 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา
นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเทีย่ว
หรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน 
การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 

 



 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมซีิปล็อค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือ
ไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�า
ใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หาก
เจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก  
 


