
 

 

รหสัทวัร ZET1903880  
ทัวรฮองกง  ชอปปم�ง ไหวพระ [เลทสโก สมพาชอป] 3 วัน 2 คนื TG 
ไฮไลท   – ฮองกง – กระเชาลอยฟ�านองปง – พระใหญลันเตา - Citygate Outlets Mall 
-วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตาเซียน - เขา  VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony 
of Lights - ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศยัตลอดทัง้วัน 

 



 

 

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

05.00 น.   พรอมกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมิู ช้ัน 4 ประตู 3 เคานเตอร D สายการบินไทย  
พบเจาหนาที่เพื่อรับเอกสารการเขาเมือง และทําการเช็คอินต๋ัว  

08.00 น.   บินลัดฟ�าสูฮองกง โดยเที่ยวบิน TG600 บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง   
(ที่มีจอสวนตวัทกุที่น่ัง)  

 
11.45 น.    ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง นําทานออกจาก

สนามบิน ณ ทางออก Exit B 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (1) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีตงชงุ เพื่อขึ้น กระเชาลอยฟ�านองปง 360 องศา  
กรณีถาลกูคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบ
ธรรมดา (พื้นทึบ) เปนกระเชาคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจงหวัหนาทวัร

ได โดยเพิม่เงินโดยประมาณ ทานละ  100 เหรียญฮองกง ไปยังเกาะลันเตาเพือ่
นมัสการพระใหญ ณ วัดโป�วหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา องคพระ
สรางทองสัมฤทธิ ์160 ช้ิน องคพระพุทธรปูหันพระพักตรไปทางเหนือสูจนี
แผนดินใหญ ประดษิฐานอยูโดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนับ
รวมฐานแลวมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร คากอสรางพระพุทธรปู 60 ลานเหรียญ
ฮองกง โดยพระพุทธรูปมช่ืีอเรียกอยางไมเปนทางการวา พระใหญเทียนถาน 
ประดิษฐานบนแทนบูชามีความสงูเทากับตึก 3 ช้ัน  ออกแบบตามฐานโครงสรางของ
หอฟ�าเทียนถานในปกกิง่ 
 



 

 

 
นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหทุกทานไดตัง้จติอธษิฐานขอ
พรไมวาจะเปนเร่ืองสุขภาพ การงาน การเงิน เน่ืองจากองคพระเปนปรางคประทาน
พร  จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึ้นชมฐานองคพระได โดยจะมีบันไดทอดยาว
จํานวน 268 ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูป เปนที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาต ุ(พระ
เขี้ยวแกว)  และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อนัเชิญมาจากศรีลงักา ภาพวาดพทุธประวัติ
โดยวาดจากสีน้ํามัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ  60 เหรียญฮองกง) หรือชมวิวของ
เกาะลันเตาในมมุสูงได  และยงัมีรูปปم�นของเทพธิดาถวายเคร่ืองสกัการะตามความ
เช่ือของนิกายมหายานประดิษฐานอยูรอบๆ บริเวณฐานองคพระ 

 



 

 

นอกจากน้ีทานยงัสามารถเขาชม วดัโป�วหลนิ ภายในเปนที่ประดิษฐานของ พระ
สัมมาสัมพุทธเจา ทัง้ 5 พระองค ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวดัจะมีสตัว
มงคลตรงมมุของหลังคา หามนําเคร่ืองเซนไหวที่ประกอบดวยเน้ือสัตวเขามาไหวเปน
อันขาด 

 
จากน้ันใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเที่ยวชม 
รานคา รานอาหาร บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่สามารถ
ผสมผสานระหวางความเจริญและวฒันธรรมด้ังเดมิไวไดอยางลงตัว  

แวะพักเหน่ือย หาของอรอยกิน แนะนําบัว
ลอยหยินหยาง บัวลอยที่ผสมผสานกันไดอยางลง
ตัวระหวางงาดํา (สีดํา) กบักะทิ (สขีาว) ใหความสด
ช่ืนไมนอย เร่ืองความอรอยพดูไดคําเดียว “ตอง
ลอง”    
  
**หมายเหต:ุ กรณีกระเชานองปงปดซอมบาํรุง หรือปดเน่ืองจากสภาพอากาศ 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเปนรถโคชของอุทยาน เพ่ือนําทานขึ้นสู
ยอดเขาแทน และจะทาํการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญ
ฮองกง และเดก็ทานละ  20 เหรียญฮองกง** 



 

 

จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอป
ปم�งสินคาตามอัธยาศัย กบั OUTLET สินคาแบรนดเนมระดบัโลกมากมาย เชน 
COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวาจะเปน BURBERRY 
รวมทัง้รองเทากีฬามากมายหลายย่ีหอ และช้ันใตดินจะมีซุปเปอรมาเกต็ขนาด
ใหญใหทานไดเลือกซื้อสินคา ไมวาจะเปน ของกิน ของใช หรือวาผลไมสดๆ 
จับจายกันไดอยางจุใจ  
 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาของทาน 
จากน้ันนําทานเดินทาง ผานสะพานชิงหมา ติดอันดับเปนสะพานแขวนทีม่ีชวงกลาง
ยาวที่สดุเปนอันดับ 2 ของโลก และในปจจุบันอยูที่อันดับที ่7 ของโลก  ตัวสะพานมี
ความกวาง 41 เมตร มีสองช้ัน ช้ันบนมีเสนทางรถวิง่จํานวน 6 ชองทาง สวนช้ันลาง
ใชสําหรับรถไฟ 2 ชองทาง และชองทางสํารองสําหรับรถยนต ในชวงฤดมูรสุมอีก 4 
ชองทาง เร่ิมกอสรางในป ค.ศ. 1992 แลวเสร็จในป ค.ศ. 1997 ดวยงบประมาณ 
7.2 พันลานเหรียญฮองกง 
 

 
                ที่พัก... Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา 



 

 

วันทีส่อง  วัดแชกงหมิว – วดัหวังตาเซียน - เขา  VICTORIA– หาด REPULSE BAY - 
A Symphony of Lights 

เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยต่ิมซําขึ้นช่ือของฮองกง อาทิ  
                ฮะเกา, ขนมจีบกุง, กวยเต๋ียวหลอด, โจก เปนตน (2)   

ทานเดินทางสู วดัแชกงหมิว ใหทานไดจดุธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานได
ต้ังจติอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง จากน้ันใหทานหมุนกงัหันทองแดงจะมกีงัหัน 
4 ใบพดั แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแขง็แรง, โชคลาภ และเงินทอง 
เช่ือกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร้ัง จะชวยปดเป�าสิ่งช่ัวรายออกไป 
และนําพาสิง่ดีๆเขามา 

 



 

 

ตํานานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา “วดักงัหัน
ลม” เปนอีกหน่ึงวดัทีม่ีประวติัศาสตรอันยาวนาน 

สรางมาต้ังแต 300 ปกอน ตามตาํนานเลากันวาไดมโีจร
สลัดตองการที่จะมาปลนชาวบาน เมือ่นายพลแชกงรูเขาก็
ไดบอกใหชาวบานพับกังหันลมแลวนําไปติดไวที่หนาบาน 
ปรากฎวาโจรสลดัไดจากไปและไมไดทาํการปลน ชาวบาน
จึงมคีวามเช่ือวากงัหันลมน้ันชวยขจดัสิ่งช่ัวรายที่กําลงัจะเขามา และนําพาสิง่ดีๆ มาสู
ตน จงึไดสรางวดัแชกงแหงน้ีช้ึน เพื่อระลึกถงึนายพลแชกง และเปนที่สักการะบูชา
เพื่อไมใหมีสิง่ไมไดเกิดขึ้น 
นําทานเย่ียมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัล
อันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย โดยการยอใบพดัของกงัหันวดัแชกง 
มาทาํเปนเคร่ืองประดับ ไมวาจะเปน จี้ แหวน กําไล เพื่อใหเปนเคร่ืองประดับติดตัว 
และเสริมดวงชะตา 
นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาท ิกาํไลหยก  หรือสตัวนําโชค
อยางปم�เส่ียะ  อิสระใหทานไดเลือกช้ือเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลกึ หรือนําโชค
แดตัวทานเอง  
นําทานเดินทางสู วัดหวงัตาเซียน (คนจนีกวางตุง จะเรียกวดัน้ีวา หวองไทซิน) เปน
วัดเกาแกอายกุวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวดัน้ีเพือ่ขอพรใหสุขภาพ
แข็งแรง ไรโรคภัย ซึ่งวดัแหงน้ีเปนทีป่ระดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพ
เจาหลักของวดัคือเทพหวงัตาเซียน 



 

 

 
 

วิธกีารอธิษฐานขอคู ขั้นแรกก็ทาํน้ิว
ตามแบบในรูปเลยเอาน้ิวโป�งกด

ปลายน้ิวนาง แลวเอาน้ิวกอยสอดเขาไปใน
รูของน้ิวนางทั้ง 2 ขาง คอยๆ ทํา ใจเย็นๆ 
ไมยากเกินไปแนนอน  ดูจากภาพไมตอง
ตกใจวาจะทาํไดมั้ย เพราะบริเวณดานขางจะรูปสาธิตวิธกีารอธิษฐานโดยละเอียดอกี
คร้ัง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (3) 
พิเศษ!! เมนูหานยาง 
จากน้ันนําทานเดินทางขึ้นชมวิวเกาะฮองกง โดยรถโคช บนยอดเขาวคิตอเรียพคี ทกุ
ทานจะไดสมัผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดช่ืน สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะ
ฮองกงและเกาลูนไดทัง้เกาะอยางชัดเจน จดุชมววิทีดี่ที่สดุและหามพลาดเมื่อมา The 
Peak สามารถมองเห็นววิไดรอบทศิทัง้ 360 องศา มคีวามสูงถงึ 428 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเลที่จุดน้ีสามารถมาชมววิเมืองฮองกงไดทัง้วันซ่ึงในแตละชวงเวลาก็จะมี
วิวที่สวยงามแตกตางกันไป ววิทีม่องเห็นก็จะเปนววิของตึกและอาคารสงูระฟ�าของ



 

 

ฮองกง ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย อาท ิตึกเซ็นทรลัพลาซา, ตึกไชนาแบงค
และตึกอืน่ๆ อันเปนทีต่ั้งของธรุกิจ ช้ันนําของฮองกงพรอมทัง้ถายภาพอนั
สวยงามนาประทบัใจ 

 

รานไอศครีม Gino's Gelato รานไอศครีมเจลลาโตสไตล
อิตาล ีต้ังอยูบริเวดานลางตึก The Peak หากทานตองการลิม้รส
ไอศครีมที่เปนแบบเฉพาะของฮองกง แนะนําใหลองทานที่น่ี กลิ่น
หอมของวาฟเฟลบอล หรือ Egg Waffle ที่ทาํสดๆใหมๆ จากเตา
ชวนยัว่น้ําลายนัก มีไอศครีมใหเลือกหลากหลายรสชาติ ที่สามารถ
เลือกทอปปم�งไดตามทีต่องการไมวาจะเปน มาชเมลโล อัลมอล หรือขนมตางๆ   
จากน้ันนําทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส
เบย โดยเช่ือวา ณ บริเวณหาดรีพลัสเบย เปนจุดทีม่ีฮวงจุยทีดี่ที่สดุของเกาะฮองกง  
นําทานเร่ิมขอพร เจาแมกวนอิม จากน้ันนําทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอี๊ย เทพเจา
แหงโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยสนิเงินทอง  หรือถาทานไหนมีลกูยาก ก็สามารถขอ
พรเร่ืองลูกจากพระสังฆจาย ได  



 

 

 
จากน้ันนําทาน ขามสะพานตออายุ ซึง่เช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพิม่ขึ้น 3 ป  
หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได  
จากน้ันขอพรเร่ืองการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากน้ันใหทาน
ไดรับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวาเปนจดุรวมรับพลงัทีดี่ที่สดุของฮองกง 

 

 
 
 
 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4) 
 

นําทานชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเร่ิมตนในเวลา 20.00 
น. ทุกคํ่าคืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทกึในกิน
เนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิง่ใหญที่สุดของโลกครอบคลุมพืน้ที่
อาคารตึกระฟ�าสําคัญตางๆที่ต้ังอยูสองฟากฝم�งของอาววคิตอเรียโดยบนดาดฟ�าของ
ตึกเหลาน้ีประดับไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวติชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสี
ตางๆ แสดงใหเหน็ถงึบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง หรือจะเดินไปบริเวณ อะเวนิว 
ออฟ สตารส Avenue of Stars ทีม่กีารประทับตราลายมือดาราที่เคยประทับไวที่
บริเวณพื้น ยายมาไวบนขอบราวจบัเลียบทางเดินริมน้ําตลอดแนว เพือ่ใหผูชมได
เห็นชัด และถายรูปคูกับรอยพมิพดาราโดยมีววิตกึริมอาววคิตอเรียเปนฉากพรอม
เพลิดเพลินกับววิสดุอลังการของอาววคิตอเรีย จากน้ันนําทานเขาสูทีพ่ัก 
 

                ที่พัก... Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา 

 
 
 
 



 

 

วันทีส่าม ถนนนาธาน – อสิระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮองกง – กรงุเทพฯ 

เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยต่ิมซําขึ้นช่ือของฮองกง อาทิ  
                ฮะเกา, ขนมจีบกุง, กวยเต๋ียวหลอด, โจก เปนตน (5) 

นําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซื้อสนิคาแบ
รนเนมตางๆ  จากน้ันอสิระใหทานเต็มอ่ิมกบัการชอปปم�งยานจิมซาจุยมักจะตั้ง
ตนกันที่สถานีจิมซาจุย มีรานขายของทั้งเครื่องหนัง เครื่องกีฬา เครื่องใชไฟฟ�า 
กลองถายรปู ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึก
อันซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ OCEAN 
TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสนิคาเรียงรายกันอยู และมทีางเช่ือม
ติดตอกันสามารถเดินทะลถุึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไมวา
จะเปน COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, 
GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย หรือจะเลือกน่ังรถไฟใตดินของฮองกง
ไปชอปปم�งในยานอ่ืน แนะนําที่ หาง K11 musea หางเปดใหมทีม่กีารตกแตงสวย
มาก ผสมผสานระหวางหางสรรพสินคา ศิลปะ และธรรมชาต ิ นอกจากจะมกีาร
ออกแบบที่สวยงามแลว ยังมกีารจดันิทรรศการศิลปะ มีรานคาแบรนดเนมมากกวา 
500 กวารานคา และรานอาหารช่ือดงัอีกมากมาย หาง K11  จะแบง ออกเปนช้ัน 
B1-7F จะเปนรานอาหารและรานคาช้ัน 7F จะเปนBohemian gargen, 
peacock playground, ช้ัน 8 จะเปน Nutura  Park (จะตองจองและซื้อต๋ัวเขา
ชม ราคาทานละ 200 HKD, 190 HKDสําหรับmember เด็กอายุต่ํากวา 11 ปเขา
ชมฟรี เวลาจะมี 3รอบ 11.00-12.30,14.30-16.00,16.30-18.00 สามารถ
ติดตอที่ช้ัน G) และอีกโซนที่นาสนใจคือ Donut play house อยูช้ันB1-B2 คาต๋ัว 
160 HKD เหมาะสําหรับเด็กๆเลนรอบละ 60นาทคีะ 
 



 

 

 
 
หรือจะเลือกชอปปم�งที่ราน Sasa  หรือ Bonjour ทีก่ระจายอยูในฮองกง ภายใน
รานจะมีสินคามากมาย เคร่ืองสําอาง น้ําหอม ครีมทาผิว ยาทาเล็บ ลิปสติก โฟมลาง
หนา ทีดั่ดขนตา กระดาษซับมนั และของเสริมความงามอีกหลายอยาง 
  



 

 

 
***อิสระอาหารม้ือเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา*** 
 
สมควรแกเวลานําทานเดนิทางสู สนามบิน CHEK LAP KOK 
 
20.45 น.    บินลัดฟ�ากลับสู กรงุเทพฯ โดยสายเที่ยวบินที่ TG607 
22.25 น.    คณะเดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอน

ทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคณุทุกทานที่ใชบรกิาร *** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ หองละ 
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

ราคาทัวรไมรวม
ตั๋วเครื่องบิน พักเดี่ยวเพ่ิม 

10 – 12 มกราคม 2563 12,999 11,999 8,999 5,000 
11 – 13 มกราคม 2563 12,999 11,999 8,999 5,000 
17 – 19 มกราคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
18 – 20 มกราคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

07 – 09 กุมภาพันธ 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
09 – 11 กุมภาพันธ 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
14 – 16 กุมภาพันธ 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
15 – 17 กุมภาพันธ 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
21 – 23 กุมภาพันธ 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
22 – 24 กุมภาพันธ 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
28 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
06 – 08 มีนาคม 2563 12,999 11,999 8,999 5,000 
07 – 09 มีนาคม 2563 12,999 11,999 8,999 5,000 
13 – 15 มีนาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
14 – 16 มีนาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
20 – 22 มีนาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
21 – 23 มีนาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
27 – 29 มีนาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
28 – 30 มีนาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
04 – 06 เมษายน 2563 17,999 16,999 13,999 5,000 
10 – 12 เมษายน 2563 19,999 18,999 15,999 5,000 
12 – 14 เมษายน 2563 19,999 18,999 15,999 5,000 
17 – 19 เมษายน 2563 14,999 13,999 10,999 5,000 



 

 

18 – 20 เมษายน 2563 14,999 13,999 10,999 5,000 
24 – 26 เมษายน 2563 14,999 13,999 10,999 5,000 
25 – 27 เมษายน 2563 14,999 13,999 10,999 5,000 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 15,999 14,999 11,999 5,000 
01 – 03 พฤษภาคม 2563 15,999 14,999 11,999 5,000 
02 – 04 พฤษภาคม 2563 15,999 14,999 11,999 5,000 
08 – 10 พฤษภาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
09 – 11 พฤษภาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
15 – 17 พฤษภาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
16 – 18 พฤษภาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
22 – 24 พฤษภาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
29 – 31 พฤษภาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
05 – 07 มิถุนายน 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
12 – 14 มิถุนายน 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
19 – 21 มิถุนายน 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
26 – 28 มิถุนายน 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

 
** ราคาเดก็อายุไมเกิน 2 ป 5,900 บาท ** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม  

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

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจีน และฮองกงรวมกบัการทองเที่ยวแหงเพ่ือโปรโมท
สินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก 
และรานจิวเวอรรี่ ซึง่จําเปนตองระบไุวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกบัราคาทัวร ทางบรษัิทฯ 
จงึอยากเรียนช้ีแจงลกูคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อ
หรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหาก



 

 

ลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทกุแหง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน 
 โรงแรมที่พกัที่อาจะมกีารสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลกัโดยคํานึงถงึ

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 หมายเหตุ ทีฮ่องกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสดุทายลูกทวัรทานใดสนใจ

สามารถซือ้ไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมกีารบังคับลกุทวัรทัง้สิ้น แตเปนการ
บอกกลาวลวงหนา 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 30 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน 
 คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถงึคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่
นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 
 คาทิปคนขับรถ หวัหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 เหรียญฮองกง/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจาํเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อ
สํารองที่น่ัง  



 

 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลอืทัง้หมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถงึกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสทิธิ
การเดินทางในทัวรน้ันๆ 
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทาํการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี 
(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงนิคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมดุ
บัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงนิเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงนิ

คาบริการ 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คนืเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน

คาบริการ 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมด 

ทั้งหมดทัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองใน
การเตรียมการจดัการนําเที่ยวใหแกนักทองเทีย่ว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พักฯลฯ 



 

 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลาํ 
Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตวัแทนในประเทศหรอื
ตางประเทศ  จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํหรือคาบริการทัง้หมด   
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทาํการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถงึ  
15 คน  
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มนัีกทองเที่ยวรวมเดนิทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมวีีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่จากการทีม่ี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครือ่งบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกบัทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวทีม่ิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวิติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลาชา 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 โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซปิล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิง่ของดังกลาวมีขนาดบรรจภุัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

2. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 



 

 

3. กระเป�าสตางค, เคร่ืองคอมพิวเตอร, เคร่ืองประดับ, พาสปอรต, บัตรเครดิต, เอกสารสําคัญ
, กลองถายรูป และกลองวดีีโอ, ยาประจําตัว, แบตสํารอง (Power Bank) ขนาดไมเกิน 
30,000 mAh นําติดตัวขึ้นเคร่ือง 

4. เกาะฮองกงมกีฎหมายหามนําผลติภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทกุชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิง่เหลาน้ี 
หากเจาหนาทีต่รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก  

   
 


