
 

 

รหัสทัวร ZET1903008 
ทัวรฮองกง ไหวพระ ชอปปم�ง เลสโกสมเขียวหวาน EP.2   
3 วัน 2 คืน (HX) 
กระเชาลอยฟ�านองปง พระใหญลันเตา Citygate Outlets Mall วัดแชกงหมิว  
วัดหวังตาเซียน เขา VICTORIA หาด REPULSE BAY  
A Symphony of Lights ถนนนาธาน 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮองกง – กระเชาลอยฟ�านองปง – พระใหญลันเตา - Citygate 

Outlets Mall 
05.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 5 เคานเตอร K สายการบิน HONG 

KONG AIRLINES พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินตั๋ว 
08.25 น. บินลัดฟ�าสูฮองกง โดยเที่ยวบิน HX768 บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
(กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) 

 
11.30 น.     ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานออก

จากสนามบิน ณ ทางออก Exit B 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)   จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีตงชุง 

เพ่ือขึ้น กระเชาลอยฟ�านองปง 360 องศา  
 

กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจาก
แบบธรรมดา (พ้ืนทึบ) เปนกระเชาคริสตัล (พ้ืนกระจกใส) สามารถแจง

หัวหนาทัวรได โดยเพิ่มเงิน ทานละ  100 เหรียญฮองกง    
  
ไปยงัเกาะลันเตาเพ่ือนมัสการพระใหญ ณ วดัโป�วหลิน หรือ นิยมเรยีกวาพระใหญ
ลันเตา องคพระสรางทองสัมฤทธิ์ 160 ช้ิน องคพระพุทธรูปหันพระพักตรไปทาง
เหนือสูจีนแผนดินใหญ ประดิษฐานอยูโดยมคีวามสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว 
หากนับรวมฐานแลวมคีวามสูงท้ังสิ้น 34 เมตร คากอสรางพระพุทธรูป 60 ลาน
เหรียญฮองกง   โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอยางไมเปนทางการวา พระใหญเทียน
ถาน ประดิษฐานบนแทนบูชามคีวามสูงเทากับตึก  3 ช้ัน  ออกแบบตามฐาน
โครงสรางของหอฟ�าเทียนถานในปกกิ่ง 
 



 

 

 
นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน  ใหทุกทานไดต้ังจิตอธิษฐานขอ
พรไมวาจะเปนเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เน่ืองจากองคพระเปนปรางค
ประทานพร  จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินข้ึนชมฐานองคพระได โดยจะมี
บันไดทอดยาวจํานวน  268 ข้ัน  บริเวณฐานพระพุทธรูป เปนที่ประดิษฐานของ
บรมสารีกธาตุ (พระเขีย้วแกว)  และพระพุทธรูปหยกขาว ท่ีอันเชิญมาจากศรีลังกา  
ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ํามัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ  60 เหรียญ
ฮองกง)  หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได  และยังมีรูปปم�นของเทพธิดาถวาย
เครื่องสักการะตามความเช่ือของนิกายมหายานประดิษฐานอยูรอบๆ บริเวณฐาน
องคพระ 



 

 

 
นอกจากน้ีทานยังสามารถเขาชม วดัโป�วหลิน  ภายในเปนที่ประดิษฐานของ พระ
สัมมาสัมพุทธเจา ท้ัง 5 พระองค ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว
มงคลตรงมุมของหลังคา หามนําเครื่องเซนไหวท่ีประกอบดวยเน้ือสัตวเขามาไหว
เปนอันขาด 

 



 

 

จากน้ันใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวฒันธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเที่ยวชม 
รานคา รานอาหาร บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่สามารถ
ผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมด้ังเดิมไวไดอยางลงตัว  

แวะพักเหน่ือย หาของอรอยกิน แนะนําบัวลอย
หยินหยาง บัวลอยท่ีผสมผสานกันไดอยางลงตัว
ระหวางงาดํา (สีดํา) กบักะทิ (สีขาว) ใหความสดชื่น
ไมนอย เร่ืองความอรอยพูดไดคําเดียว “ตองลอง”    
  
หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารุง หรือปด
เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเปนรถโคชของ
อุทยาน เพ่ือนําทานขึ้นสูยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชา
ผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง และเด็กทานละ  20 เหรียญฮองกง 
จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ท่ีหางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอป
ปم�งสินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เชน 
COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวาจะเปน BURBERRY 
รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายยี่หอ และช้ันใตดินจะมีซุปเปอรมาเก็ตขนาดใหญ
ใหทานไดเลือกซื้อสินคา ไมวาจะเปน ของกิน ของใช หรือวาผลไมสดๆ จับจายกัน
ไดอยางจุใจ  

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาของทาน 
จากน้ันนําทานเดินทาง ผานสะพานชิงหมา ติดอันดับเปนสะพานแขวนท่ีมีชวงกลาง
ยาวที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลก และในปจจุบันอยูที่อันดับที่ 7 ของโลก  ตัวสะพาน
มีความกวาง 41 เมตร มีสองช้ัน ช้ันบนมีเสนทางรถวิ่งจํานวน 6 ชองทาง สวนช้ัน
ลางใชสําหรับรถไฟ 2 ชองทาง และชองทางสํารองสําหรับรถยนต ในชวงฤดูมรสุม
อีก 4 ชองทาง เร่ิมกอสรางในป ค.ศ. 1992 แลวเสร็จในป ค.ศ. 1997 ดวย
งบประมาณ 7.2 พันลานเหรียญฮองกง 
 



 

 

 
 นําทานเขาสูที่พัก... Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา 

 

วันที่สอง  วัดแชกงหมิว – วัดหวงัตาเซียน - เขา  VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A 
Symphony of Lights 

เชา        บริการอาหารเชา ณ ภตัตาคาร บริการทานดวยต่ิมซําขึ้นช่ือของฮองกง อาทิ ฮะ
เกา, ขนมจีบกุง, กวยเต๋ียวหลอด, โจก เปนตน (2)   
ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทาน
ไดต้ังจติอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง จากน้ันใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมี
กังหัน 4 ใบพัด แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ 
และเงินทอง เช่ือกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร้ัง จะชวยปดเป�าส่ิง
ช่ัวรายออกไป และนําพาส่ิงดีๆเขามา 



 

 

 
ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “วัดกงัหันลม” เปนอีกหน่ึงวัดที่มี
ประวติัศาสตรอันยาวนาน สรางมาต้ังแต 300 ปกอน ตามตํานานเลากันวา

ไดมีโจรสลัดตองการท่ีจะมาปลนชาวบาน เมือ่นายพลแชกงรูเขาก็ไดบอกให
ชาวบานพับกังหันลมแลวนําไปติดไวที่หนาบาน ปรากฎวาโจรสลดัไดจากไปและ
ไมไดทําการปลน ชาวบานจึงมคีวามเช่ือวากงัหันลมน้ันชวยขจัดสิ่งช่ัวรายที่กําลังจะ
เขามา และนําพาสิ่งดีๆมาสูตน จึงไดสรางวดัแชกงแหงน้ีชึ้น เพื่อระลึกถึงนายพล
แชกง และเปนที่สักการะบูชาเพ่ือไมใหมีสิ่งไมไดเกิดขึ้น 
 
 
นําทานเยี่ยมชม  โรงงานจวิเวอรร่ี ที่ข้ึนช่ือของฮองกงพบ
กับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริม
ดวงเร่ืองฮวงจุย โดยการยอใบพัดของกังหันวดัแชกง มา
ทําเปนเคร่ืองประดับ ไมวาจะเปน จี ้ แหวน  กําไล 
เพ่ือใหเปนเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา 
นําทานชม รานหยก มสิีนคามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก  หรือสัตวนํา
โชคอยางปم�เส่ียะ  อิสระใหทานไดเลือกช้ือเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลึก หรือ
นําโชคแดตัวทานเอง  
 



 

 

 
นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจนีกวางตุง จะเรียกวดันี้วา หวองไทซิน) เปน
วัดเกาแกอายุกวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดนี้เพ่ือขอพรให
สุขภาพแข็งแรง ไรโรคภัย ซึ่งวัดแหงน้ีเปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองค
อยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน 

 
 

วิธีการอธิษฐานขอคู ขั้นแรกก็ทําน้ิว
ตามแบบในรูปเลยเอาน้ิวโป�งกด

ปลายน้ิวนาง แลวเอาน้ิวกอยสอดเขาไปใน
รูของน้ิวนางท้ัง 2 ขาง คอยๆ ทํา ใจเย็นๆ 
ไมยากเกินไปแนนอน  ดูจากภาพไมตอง
ตกใจวาจะทําไดมั้ย เพราะบริเวณดานขาง
จะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีกครัง้ 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
พิเศษ!! เมนูหานยาง 

 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางขึน้ชมวิวเกาะฮองกง โดยรถโคช บนยอดเขาวิคตอเรียพีค 
ทุกทานจะไดสัมผัสบรรยากาศบริสุทธ์ิสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ 
เกาะฮองกงและเกาลูนไดท้ังเกาะอยางชัดเจน จุดชมวิวทีดี่ท่ีสุดและหามพลาดเมื่อ
มา The Peak สามารถมองเห็นวิวไดรอบทศิท้ัง 360 องศา มคีวามสูงถึง 428 
เมตรจากระดับน้ําทะเลท่ีจุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮองกงไดทั้งวันซึ่งในแตละ
ชวงเวลาก็จะมวีิวท่ีสวยงามแตกตางกันไป ววิท่ีมองเห็นก็จะเปนวิวของตึกและ
อาคารสูงระฟ�าของฮองกง ท่ีกอสรางตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซา, 
ตึกไชนาแบงคและตึกอ่ืนๆ อันเปนที่ต้ังของธุรกิจ ช้ันนําของฮองกงพรอมท้ัง
ถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ 

 

รานไอศครมี Gino's Gelato รานไอศครีมเจลลาโตสไตล
อิตาล ีต้ังอยูบริเวดานลางตึก The Peak หากทานตองการลิ้มรส
ไอศครีมท่ีเปนแบบเฉพาะของฮองกง แนะนําใหลองทานที่น่ี กลิ่น
หอมของวาฟเฟลบอล หรือ Egg Waffle ที่ทําสดๆใหมๆจากเตา
ชวนยั่วน้ําลายนัก มีไอศครีมใหเลือกหลากหลายรสชาติ ที่สามารถ
เลือกทอปปم�งไดตามทีต่องการไมวาจะเปน มาชเมลโล อัลมอล 
หรือขนมตางๆ   

 



 

 

จากน้ันนําทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเพ่ือเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส
เบย โดยเช่ือวา ณ บริเวณหาดรีพลัสเบย เปนจุดที่มีฮวงจุยท่ีดีท่ีสุดของเกาะฮองกง  
นําทานเร่ิมขอพร   เจาแมกวนอิม  จากน้ันนําทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอ๊ีย  เทพ
เจาแหงโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง  หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็
สามารถขอพรเร่ืองลูกจากพระสงัฆจาย ได  

 
จากน้ันนําทาน ขามสะพานตออาย ุซึ่งเช่ือกันวาขามหน่ึงครัง้จะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ป  
หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได  
จากน้ันขอพรเร่ืองการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทบัทิม จากน้ันให
ทานไดรับ พลงัจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวาเปนจุดรวมรับพลังท่ีดีที่สุดของฮองกง 

 



 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (4) นําทานชม A SYMPHONY OF LIGHTS 
ความมหัศจรรยเร่ิมตนในเวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอด
ตระการตาที่ไดรบัการบันทึกในกินเนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ี
ยิ่งใหญท่ีสุดของโลกครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึกระฟ�าสําคัญตางๆท่ีต้ังอยูสองฟากฝم�ง
ของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟ�าของตึกเหลาน้ีประดับไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกด
สวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสีตางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคกั
ของฮองกง หรือจะเดินไปบริเวณ อะเวนิว ออฟ สตารส Avenue of Stars ทีม่ี
การประทับตราลายมือดาราที่เคยประทับไวท่ีบริเวณพ้ืน ยายมาไวบนขอบราวจับ
เลียบทางเดินริมน้ําตลอดแนว เพ่ือใหผูชมไดเห็นชัด และถายรูปคูกบัรอยพิมพ
ดาราโดยมีวิวตึกริมอาววิคตอเรียเปนฉากพรอมเพลิดเพลินกับวิวสุดอลังการของ
อาววิคตอเรีย จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก 
 นําทานเขาสูที่พัก... Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา 

 
 
วันที่สาม ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮองกง – กรงุเทพฯ 
เชา        บริการอาหารเชา ณ ภตัตาคาร บริการทานดวยต่ิมซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะ

เกา, ขนมจีบกุง, กวยเต๋ียวหลอด, โจก เปนตน (5) 
นําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรน
เนมตางๆ  จากน้ันอิสระใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปم�งยานจิมซาจุยมกัจะต้ังตนกันที่
สถานีจิมซาจุย มีรานขายของท้ังเคร่ืองหนัง เคร่ืองกีฬา เคร่ืองใชไฟฟ�า กลอง
ถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบท่ีเปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอัน
ซับซอนมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ OCEAN 



 

 

TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเช่ือม
ติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไมวา
จะเปน COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, 
GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 
หรือจะเลือกน่ังรถไฟใตดินของฮองกงไปชอปปم�งในยานอ่ืน แนะนําท่ี หาง K11 
musea หางเปดใหมที่มกีารตกแตงสวยมาก ผสมผสานระหวางหางสรรพสินคา 
ศิลปะ และธรรมชาต ิ นอกจากจะมีการออกแบบท่ีสวยงามแลว ยังมกีารจัด
นิทรรศการศิลปะ มรีานคาแบรนดเนมมากกวา 500 กวารานคา และรานอาหาร
ช่ือดังอีกมากมาย หาง K11  จะแบง ออกเปนช้ัน B1-7F จะเปนรานอาหารและ
รานคาช้ัน 7F จะเปนBohemian gargen, peacock playground, ช้ัน 8 จะ
เปน Nutura  Park (จะตองจองและซ้ือต๋ัวเขาชม ราคาทานละ 200 HKD, 190 
HKDสําหรับmember เด็กอายุต่ํากวา 11 ปเขาชมฟรี เวลาจะม ี3รอบ 11.00-
12.30,14.30-16.00,16.30-18.00 สามารถติดตอท่ีชั้น G) และอีกโซนท่ี
นาสนใจคือ Donut play house อยูช้ันB1-B2 คาต๋ัว 160 HKD เหมาะสําหรับ
เด็กๆเลนรอบละ 60นาทีคะ 
 

 



 

 

หรือจะเลือกชอปปم�งที่ราน Sasa  หรือ Bonjour ท่ีกระจายอยูในฮองกง ภายใน
รานจะมีสินคามากมาย เคร่ืองสําอาง น้ําหอม ครมีทาผิว ยาทาเล็บ ลิปสติก โฟ
มลางหนา ที่ดัดขนตา กระดาษซบัมัน และของเสริมความงามอีกหลายอยาง  

 
 
***อิสระอาหารมื้อเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อ
สินคา*** 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

21.45 น.    บินลัดฟ�ากลับสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ HX761 สายการบิน HONG KONG 
AIRLINES (กรุณาเชค็เที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) 

23.55 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
**************************************** 

** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกคร้ัง
กอนทําการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทกุทานท่ีใชบรกิาร *** 
 
อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

15 – 17 พฤศจิกายน ขาไป    HX768 (08.25- 13,999 12,999 5,000 



 

 

2562 12.10) 
ขากลับ  HX761 (21.45 -

23.55) 

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 
2562 

ขาไป    HX768 (08.25-
12.10) 

ขากลับ  HX761 (21.45 -
23.55) 

13,999 12,999 5,000 

06 – 08 ธันวาคม 
2562 

ขาไป    HX768 (08.25-
12.10) 

ขากลับ  HX761 (21.45 -
23.55) 

14,999 13,999 5,000 

13 – 15 ธันวาคม 2562 
ขาไป    HX768 (08.25-

12.10) 
ขากลับ  HX761 (21.45 -

23.55) 
14,999 13,999 5,000 

20 – 22 ธันวาคม 
2562 

ขาไป    HX768 (08.25-
12.10) 

ขากลับ  HX761 (21.45 -
23.55) 

15,999 14,999 5,000 

31 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 
63 

ขาไป    HX768 (08.25-
12.10) 

ขากลับ  HX761 (21.45 -
23.55) 

19,999 18,999 6,500 

03 – 05 มกราคม 
2563 

ขาไป    HX768 (08.25-
12.10) 

ขากลบั  HX761 (21.45 -
23.55) 

14,999 13,999 5,000 

10 – 12 มกราคม 2563 
ขาไป    HX768 (08.25-

12.10) 
ขากลับ  HX761 (21.45 -

23.55) 
14,999 13,999 5,000 



 

 

***คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศก
ทองถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 200 เหรยีญ /ทริป/ทาน 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮองกงรวมกบัการทองเที่ยวแหงเพ่ือโปรโมท
สินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, 
หยก และรานจิวเวอรร่ี ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร 
ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรฐับาลทุกรานจาํเปนตองรบกวนทุก
ทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ 
ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกแหง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน 
 

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถงึ
ผลประโยชนลกูคาเปนหลัก 

 หมายเหตุ ท่ีฮองกงมชีางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจ
สามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซือ้ โดยไมมีการบังคับลกุทัวรท้ังสิ้น แตเปน
การบอกกลาวลวงหนา 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 30 กก.       คารถรับ-สง และนํา
เท่ียวตามรายการ 
 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   คาเขาชมสถานที่
ตางๆ ตามรายการ 
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      คาจางมัคคุเทศกคอย
บริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 เหรียญ/ทรปิ/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบรกิารสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบรษิัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน
ท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงิน

คาบรกิาร 



 

 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบรกิาร 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด 
ท้ังหมดทั้งนี้ ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองใน

การเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การ
จองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วนักอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ใน
กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมดัจํา 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ีบรษัิทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบนิ คาภาษีเช้ือเพลิง 
คาประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติก
ใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถอืไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมขีนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบิน
เทาน้ัน 

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

3. กระเป�าสตางค, เครื่องคอมพิวเตอร, เคร่ืองประดับ, พาสปอรต, บตัรเครดิต, เอกสาร
สําคัญ, กลองถายรูป และกลองวีดีโอ, ยาประจําตัว, แบตสํารอง (Power Bank) ขนาด
ไมเกิน 30,000 mAh นําติดตัวข้ึนเคร่ือง 

4. เกาะฮองกงมกีฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคตดิตอที่จะมาจากสิ่ง
เหลาน้ี หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก  

   
 


