
 

 

รหัสทัวร SPR1901909 
ทัวรฮองกง ชอป จน ช็อค! 3 วัน 2 คืน (CX) 
พักโรงแรมหรู 4 ดาว ในฮองกง 
หมุนกังเสริมดวงแกชง “วดัแชกง” โชคลาภ ธุรกิจ ร่ํารวย  
ขอพรชีวิตคู “เทพเจาดายแดง” วัดหวังตาเซียน  
ขอพรเจาแมกวนอิมฮงฮํา เรื่องการยืมเงิน  
อรอยกับเมนู Signature ติ่มซํา / หานยาง แสนอรอย  
 

 



 

 

ตารางเดินทาง 
ตารางเดินทาง 

*ราคานี้เฉพาะพาสปอรตคนไทยเทานั้น* ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 

05-07 กรกฎาคม 2562 (CX654/CX617) 11,900.- 11,900.- 5,500.- 
12-14 กรกฎาคม 2562 (CX654/CX617) 11,900.- 11,900.- 5,500.- 
19-21 กรกฎาคม 2562 (CX654/CX617) 11,900.- 11,900.- 5,500.- 
26-28 กรกฎาคม 2562 (CX654/CX617) 
**วันคลายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่10 ** 13,900.- 13,900.- 5,500.- 

****   ทารก อายุตํ่ากวา 2 ป ราคา  7,000.- บาท / น่ังตักผูใหญ 
 

*โปรดอานเงื่อนไขทัวรกอนจอง! เม่ือทานจองแลวจะถือวายอมรับเงื่อนไขครบทุกขอ
แลว!!* 

 ราคาทัวรไมรวมคาทิปไกด ทานละ 1,500 บาท (เก็บพรอมคาทัวร) *ทารกไมเก็บ 
 ราคาทัวรสําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน กรณีเปนพาสปอรตตางชาติเก็บคาทัวรเพ่ิม 1,000 
บาท 
 การันตีเดินทางขั้นต่ํา 10 ทาน มีหัวหนาทัวร (หากนอยกวา 10 ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลือ่น
วนัเดินทาง) 
 บริษัทฯ ยินดีใหคําปรึกษาเพ่ิมเติมหากมีความประสงคจะเดนิทางตอ เชน เลื่อนวัน เพิ่ม
สวนตาง 
 ทานที่มีต๋ัวภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทวัร,รถไฟ) เช็คเวลาบินกับฝ�ายขายกอนออกตัว๋
ของทาน 
 ใบนัดหมายเตรียมตัวเดินทาง บริษัทฯ จัดสงใหทานกอนเดินทาง 3 วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมทัวร 
วันแรก     กรุงเทพฯ – ฮองกง – ตลาดมงกก  (XXX) 
11.30 น.  ทุกทานพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 Row M 
14.55 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน CX654 
18.50 น.  ทุกทานถึง สนามบินฮองกง หลังจากรับกระเป�าที่สายพาน และผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองหัวหนาทัวรนําทานเดินออกทาง HALL B ไกดทองถิ่นและรถโคชปรบั
อากาศรอรับทุกทาน 
หมายเหตุ:  ตั๋วกรุปไมสามารถจัดที่น่ังลวงหนาได โดยสายการบินจะทําการสุมที่น่ังให
อัตโนมัติ 
โดยทางบรษิัทฯ ไมสามารถแทรกแซงการทํางานของสายการบินสวนน้ีได 
ตลาดมงกก (MongKok Market) ยานขายเสื้อผา เครื่องประดับ และของที่ระลึกในราคา
ยอมเยา ตั้งอยูบนถนนตุงชอย ทอดยาว 1 กิโลเมตรใหโอกาสคุณไดฝกฝนทักษะการตอราคา
อยางเพลิดเพลิน ชื่อของตลาดแหงน้ีมีที่มาจากการเปนแหลงขายสินคาสําหรับสตรีทุกวัย 
อยางไรก็ตาม ยังมีสินคาอีกหลากหลาย เชน นาฬิกา เครื่องสําอาง กระเป�า เครื่องตกแตง
บาน CD และของกระจุกกระจิกใหเลือกซื้อ จนคุณสามารถเพลิดเพลินกับการชมตลาดได
โดยไมจําเปนตองต้ังใจไปซื้อสินคาใดๆ สักชิ้น 

 
 

** อิสระอาหารเย็นดวยตนเองตามอัธยาศัย ** 
 

เขาสูที่พัก (ฮองกง)  SAV Hotel / Silka Hotel  หรอื ใกลเคียง 



 

 

วันสอง   รีพลัสเบย – วดัเจาแมกวนอิมฮงฮํา - วัดแชกง – จิวเวอรี่ – วัดหวังตาเซียน      
(B/L) 
บริการอาหารเชา ณ โรงแรม หรือ ภัตตาคาร (1) 
รีพลัสเบย (Repulse Bay) **ไหวขอใหมีบุตรสําเร็จ** หาดทรายยาวรูปพระจันทรเสี้ยว
สวยงามที่สุดแหงน้ีมรีูปปم�นคูสูงตระหงานของ เจาแมกวนอิม และ เจาแมทินโหว ตั้งอยูโดด
เดนสงางามทามกลางทองทะเลวิวสวยๆ รูปปم�นเทพเจาไฉซิงเอี้ย ตั้งอยูบริเวณดานหนารูป
ปم�นเจาแมกวนอิมองคใหญ เปนเทพเจาที่ใหโชคลาภและความรํ่ารวยมั่งมีเงินทอง  วิธกีาร
ขอพร  นําแบงกที่มีเลขนําโชคความหมายดี ไปลูบบริเวณเคราขององคเทพตั้งแตดานบนลง
มาดานลางบริเวณกระเป�าเงินขางตัวทาน จากน้ันหอบเขากระเป�าของเราเองเปรียบเสมือน
ทานใหเงินเขากระเป�าเก็บไวเปนทุนใหคาขายสําเร็จตอไป 

 
วัดแชกง (Che Kung Temple) **ไหวขอความสําเร็จธุรกิจการงาน** เปนวัดที่สรางขึ้น
เพ่ือระลึกถึงตํานานแหงนักรบในราชวงศซงและถูกกลาวขานใหเปนวัดที่ขึ้นช่ือดานเสริมดวง 
แกชง ตามความเชื่อท่ีวา การหมุนกังหันกลับทิศจะชวยหมุนชีวิตพลิกผันจากรายกลายเปนดี
ได นอกจากน้ียังชวยป�องกันสิ่งชั่วราย พลิกดวงชะตาท่ีตกอับใหพนรอดปลอดภัย**เทพเจา
องคนี้ ดาราดังๆ มาขอสําเร็จทุกราย ** 



 

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ! หานยาง 
วัดเจาแมกวนอิม (ฮงฮัม) *ไหวขอยืมเงินตอเงิน* วัดเกาแกของฮองกงสรางตัง้แตป ค.ศ. 
1873 แมจะเปนวัดขนาดเล็กแตเปนทีนั่บถือศรัทธามาก คนนิยมทําพิธีเสมือนกูเงินจากเจา
แมกวนอิมเปนตนทุนทําอะไรก็ไดกําไรงอกเงยรํ่ารวย มีโชคลาถไมขาดสาย 

 
รานจิวเวอรรี ่(Jewery Shop) ทานจะไดพบกับจี้กงัหันของขลังช่ือดังทีท่ัวโลกใหการ



 

 

ยอมรับ **ของแทตองที่ฮองกงเทาน้ัน** ออกแบบโดยซินแสชือ่ดังจากวัดแชกงวงลอกังหันจะ
ปดเป�าอุปสรรคและพัดพาโชคลาภมาสูตนเองและครอบครัวทานยังสามารถเลือกชมและ
เลือกซื้อใสเพื่อเสริมบารมีไดซึ่งดารานิยมเปนอยางมากเพราะสําเร็จตามที่ขอจากน้ันนําทาน
เยี่ยมชม รานหยก (Jade Shop) พบกับ หยกของแท ซึ่งชาวจนีเช่ือวาสรรพคุณที่มีความ
เย็นของหยกนั้นจะทําใหผูสวมใสมีเลือดลมดีเกิดหยินหยางในรางกาย 

  
วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) **ไหวขอความสําเร็จดานคูครองและ
สุขภาพ** วัดแหงน้ีเปนที่ประดิษฐานของ เทพหวังตาเซียน ใหพรสุขภาพดีหายเจ็บป�วย 
และจุดยอดนิยมท่ีคนทั่วโลกมากราบไหวอีกจดุหน่ึงคือบริเวณศาลกลางแจงที่ประดิษฐาน
ของ เทพหลกโหยว หรือ เทพดายแดง เปนรูปปم�นสีทองมีเสี้ยวพระจันทรอยูดานหลังซึ่งเช่ือ
กันวาใครมาขอพรจะไดพบเน้ือคูแทรักกันตลอดไป สวนใครที่ไดมีคูแลวจะรักกันมั่นคงยิ่งขึน้
ตลอดไป วิธีขอพร: ใชดายแดงผูกน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี 

 
 

** อิสระอาหารเย็นดวยตนเองตามอัธยาศัย ** 
 

เขาสูที่พัก (ฮองกง)  SAV Hotel / Silka Hotel / Penta Hotel  หรือ 
ใกลเคียง 



 

 

วันสาม    ชอปปم�งจิมซาจุย - สนามบิน (B)  
จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) ตั้งอยูบนถนนนาธานเปนสวรรคของนักชอปปم�งสินคาแบรนด
เนมทั่วโลก 
ตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีหางสรรพสินคาขนาดใหญไดแก Ocean Terminal, 
Harbour City 
สินคาแฟชั่นตางๆเครื่องสําอางในราคาสงรานอาหารอรอยๆยานน้ีดังและยอดนิยมท่ีสุดใน
ฮองกง 

 
 

** อิสระอาหารเชา,กลางวันและเย็นดวยตนเองตามอัธยาศัย ** 
** สมควรแกเวลานําทุกทานไปสนามบิน เช็คอิน โหลดสัมภาระ ** 

 
19.50 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เท่ียวบิน CX617 
21.45 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกทาน 
หมายเหตุ:  ตั๋วกรุปไมสามารถจัดที่น่ังลวงหนาได โดยสายการบินจะทําการสุมที่น่ังให
อัตโนมัติ 
โดยทางบริษัทฯ ไมสามารถแทรกแซงการทํางานของสายการบินสวนน้ีได  
 
ขอสําคัญควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเท่ียว ฮองกง มาเกา จูไห เซิน
เจิ้นกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวไดรูจักในนามของรานรัฐบาล เชน 
จิวเวอรี,่ หยก, บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, เยื่อไผซึ่งทัวรมีความจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมดวย “เพราะมีผลกับราคาทัวร” จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา ทัวร



 

 

จําเปนตองรบกวนทกุทานแวะชมโดยใชเวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อน้ันเปนดุลพินิจ
ของลูกคา 100% ทัวรจะไมมีสวนรับผิดชอบความพอใจหากทานไมพึ่งพอใจสินคาภายหลัง และ
ถาหากลูกคาไมมคีวามประสงคจะเขารานรฐับาลจีนทุกเมือง ทางแลนดจีนจะเรียกเก็บคาใชจาย
ทีเ่กิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน 
 

อัตราคาบริการทั้งหมด *รวม* 
1) ตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะ (ช้ันประหยัด) ไป – กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
 เมื่อออกตั๋วแลวจะไมสามารถขอRefund ไดทุกกรณี 
 เมื่อออกตั๋วแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเดินทางไดทุกกรณี 
2) โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทานตามเหมาะสม) 
หมายเหตุ: การจัดหองพักสําหรับเด็กมีเงื่อนไขดังน้ี 
เด็กอายุ 0-4 ขวบไมใหเตียงจัดใหนอนเตียงเดียวกับผูใหญ 2 ทาน/หองเทาน้ัน 
หากเปนผูใหญ 1 ทาน + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถือวาเปนการพักเด่ียว มีคาพักเดี่ยวเพิ่ม 
เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไปเสริมนอน 1 เตียง/หองหรือนอนกับผูใหญ 1 ทาน/หอง 
ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากโรงแรมไมมีหองพักในวัน
น้ัน 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดหองประเภทอ่ืนทดแทนใหแกทานตามเหมาะสม 
กรณีเดินทาง 4 ทานไดพัก 2 หองแตยกเลิก 1 ทานภายหลังไมวาจะเปนสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปลี่ยนใหทานที่เหลือพัก 3 ทาน/หองตามเงื่อนไขโรงแรม 
หากประสงคจะนอนคนเดียวตางหาด 1 หองทานตองชําระคาพักเดีย่วเพิ่มตามที่กําหนดไว 
ทานที่ยกเลิกเดินทางภายหลังทั้งหองจะไมสามารถโอนหองพักใหเพ่ือนในทริปไดทุก
กรณี 
3)  อาหาร 2 มื้อ ตามโปรแกรม (**หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงิน
ได**) 
4)  คาบัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไมใชโปรแกรมที่ระบุไววาตองชําระ
เพ่ิมเติม 
5)  คารถโคชปรบัอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเท่ียวตามโปรแกรม 
6)  ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท  
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม) ** คุมครองต้ังแต อายุ 1 – 75 ป เทาน้ัน ** 
 กรณีผูเดินทางมีอายุตั้งแต  76 – 80 ป คุมครองเพียง 50% ของวงเงินคุมครอง 
และสําหรับผูเดินทาง อายุ 81 ป ขึ้นไป กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ ท้ังสิ้น ** 



 

 

 ประกันไมคุมครองผูท่ีเคยเดินทางเขาประเทศตองหาม แมวาจะสงช่ือมาทําประกันแลว 
ไดแก 
อาเซอรไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหราน, อิรัก, สาธารณรัฐคีรกิช, ลิเบีย, อิสราเอล, 
เลบานอน, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติรกเมนิสถาน, ปาเลสไตน, อุซ
เบกิสถาน 
7)  คาสัมภาระภาษีน้ํามัน ภาษีต๋ัวทุกชนิด บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิ่มหากถูกปรบั
ราคา 
 

อัตราคาบริการทั้งหมด *ไมรวม* 
1)  คาทิปไกดและคนขับรถทองถิ่น (ไมใชหัวหนาทัวร) 1,500 บาท/ทาน (เก็บพรอมคา
ทัวร) 
 ผูใหญและเด็กจายในอัตราเทากัน ** ทารก อายุตํ่ากวา 2 ป ไมเก็บคาทิป ** 
 คาทิปสําหรับหัวหนาทัวรจากเมืองไทย ** ทานสามารถจายเพ่ิมตามสินน้ําใจของทุก
ทาน ** 
2)  คาภาษีตางๆ ไดแก ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และ ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% กรณีตองการ
ใบกํากับภาษ ี
3)  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีไมไดเกิดขึ้นจากทัวรเปนสาเหตุ อาทิเชน  คาอาหารและเครื่องด่ืมที่
สั่งเพ่ิมพิเศษ 
ภายในหองพัก, คาโทรศพัทตางๆ ,คาอินเตอรเน็ต, คามินิบาร, คาซักรีด, คาใชจายอันเกิด
จาก 
ความการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไมให 
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งท่ีประจํา
เมืองไทย 
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคมุของทางบริษัทฯ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการรับจองทัวร 
1) ชําระคามัดจําทัวร “ทานละ 5,000 บาท” ภายใน 2 วัน สวนที่เหลือ 21 วัน กอน
เดินทาง 
 ที่น่ังของทานจะถูกยืนยันโดยสมบูรณกต็อเม่ือทานไดรับใบอินวอยสเรียบรอยแลว
เทาน้ัน 
 ขอสงวนสิทธยิกเลิกที่น่ัง AUTO หากทานไมไดชําระคามัดจําในวนัที่กําหนดเพื่อใหสิทธิ  
แกผูท่ีรอคิว (Waitlist) ทานตอไปเน่ืองจากโปรแกรมเปนแบบจอยทัวรบรษิัทฯมีความ
จําเปน 
ตองบริหารจดัการขายที่น่ังใหเต็มกรุปในระยะเวลาที่สายการบินกําหนดเพื่อใหกรุปออก
เดินทาง 
2) สําเนาหนังสือเดินทางตองมีอายุคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือนนับลวงหนากอนวัน
เดินทาง และมี 
หนาวางทายเลมไมนอยกวา 2 หนาเพื่อใหเจาหนาที่ตม. ประทับตราได 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1) ยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาทัวรทั้งหมด 100% 
2) ยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน คืนคาทัวร 50% ของราคาทัวรทั้งหมด 
3) ยกเลิกกอนเดินทางนอยกวา 14 วันไมคืนคาทัวรทั้งหมดทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆ ที่ควรทราบ 

1) กรณีผูสูงอายุหากตองใชรถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจงพนักงานขายกอนเดินทาง 
7 วนั 
ทานที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเชนลุกเดินเองไมไดมีอาการหอบหืดรวมดวยแนะนําวา
กอนเดินทางใหทานขอใบรับรองแพทยเพ่ือยืนยันความพรอมหากไมมีใบรับรองแพทยและ
พบวาทานฝนที่จะเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหเดินทางโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยเปนสําคัญ 
2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการทัวรไดตามความเหมาะสม อัน
เน่ืองจากสภาวะ 
อากาศแปรปรวน, ปญหาชุมนุมปดถนนมาจากการเมือง, ปญหาจากสายการบินเปนสาเหตุ
,  
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศ หรือในกรณีอ่ืนๆ โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
ไกดจะเปนผูบริหารเวลาตามสถานการณ โดยจะคํานึงถึงประโยชนสงูสุดของลูกคาเปน
สําคัญ 
3)  บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาท่ีไมรูจักกัน กรณีท่ีทานจองและ
เดินทางมาเพียง  
1 ทาน จะตองจายคาพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 
4)  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากการมี 
สิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 
 


