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วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – กระเชา้ลอยฟ้านองปิง – พระใหญล่นัเตา - Citygate Outlets Mall 

05.00 น.      พรอ้มกันที� สนามบนิสวุรรณภูมิ ช ั�น 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย  พบเจา้หนา้ที�เพื�อรับเอกสาร

การเขา้เมือง และทําการเช็คอนิตั�ว  

08.00 น.      บนิลัดฟ้าสู่ฮอ่งกง โดยเที�ยวบนิ TG600 บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง   (ที�มจีอสว่นตวัทกุที�น ั�ง)  



 

2 | 58HK2794_ZG_ ZHKG12 ฮอ่งกง 3D2N_TG  JAN-JUN 

 
11.45 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง นําทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู่ สถานตีงชุง เพื�อข ึ�น กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา  
 

กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พื�นทบึ) เป็น
กระเชา้ครสิตัล (พื�นกระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิ�มเงนิโดยประมาณ ท่านละ  100 
เหรยีญฮ่องกง    

  
ไปยังเกาะลันเตาเพื�อนมัสการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญ่ลนัเตา องคพ์ระสรา้งทอง
สมัฤทธิ� 160 ชิ�น องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตร์ไปทางเหนอืสู่จนีแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่โดยมี
ความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มีความสูงท ั�งสิ�น 34 เมตร ค่าก่อสร้าง
พระพุทธรูป 60 ลา้นเหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชื�อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทยีนถาน 
ประดษิฐานบนแทน่บชูามีความสงูเทา่กับตกึ 3 ชั �น  ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิ�ง 
 

 

นําท่านขอพร พระใหญ่เทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหทุ้กท่านไดตั้�งจิตอธษิฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื�อง

สขุภาพ การงาน การเงนิ เนื�องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จากลานอธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขึ�นชมฐาน

องคพ์ระได ้โดยจะมบีันไดทอดยาวจํานวน 268 ขั �น บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นที�ประดษิฐานของบรมสารีกธาตุ 

(พระเขี�ยวแกว้)  และพระพุทธรูปหยกขาว ที�อันเชญิมาจากศรลัีงกา ภาพวาดพุทธประวตัโิดยวาดจากสนํี�ามัน (ไม่

รวมค่าเขา้ชม ทา่นละ  60 เหรยีญฮอ่งกง) หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสูงได ้ และยังมรีูปปั�นของเทพธดิา

ถวายเครื�องสักการะตามความเชื�อของนกิายมหายานประดษิฐานอยู่รอบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 
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นอกจากนี�ท่านยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ ภายในเป็นที�ประดษิฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทั �ง 5 พระองค ์

ณ อาคารหมื�นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตวม์งคลตรงมุมของหลังคา หา้มนําเครื�องเซ่นไหวท้ี�ประกอบดว้ย

เนื�อสัตวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอันขาด 

 

จากนั�นใหท้า่น อสิระ ณ บรเิวณหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระ

เที�ยวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้นจําลองแห่งนี�ท่านจะไดพ้บความ

สนุกที�สามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวัฒนธรรมดั �งเดมิไวไ้ดอ้ย่าง

ลงตัว  

แวะพักเหนื�อย หาของอร่อยกนิ แนะนําบัวลอยหยนิหยาง บวัลอยที�

ผสมผสานกันไดอ้ย่างลงตัวระหว่างงาดํา (สดํีา) กับกะท ิ(สขีาว) ใหค้วามสด

ชื�นไม่นอ้ย เรื�องความอร่อยพูดไดคํ้าเดยีว “ตอ้งลอง”    
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**หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบํารุง หรอืปิดเนื�องจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิ�ในการเปลี�ยนเป็นรถโคช้ของอทุยาน เพื�อนําทา่นขึ�นสูย่อดเขาแทน และจะทําการคนืเงนิค่าส่วนต่าง

กระเชา้ผูใ้หญ่ทา่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง** 

จากนั�นใหท้่านอสิระชอ้ปปิ�ง ที�หา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปปิ� งสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ 
OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรอืว่าจะ
เป็น BURBERRY รวมท ั�งรองเทา้กฬีามากมายหลายยี�หอ้ และช ั�นใตด้นิจะมซีุปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ่
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ ไม่วา่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ  
 

คํ�า อสิระอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการเลอืกซื�อสนิคา้ของทา่น 
 

จากนั�นนําทา่นเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหม่า ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนที�มีช่วงกลางยาวที�สุดเป็นอันดับ 2 ของ
โลก และในปัจจุบันอยู่ที�อันดับที� 7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกวา้ง 41 เมตร มีสองชั �น ชั �นบนมีเสน้ทางรถวิ�ง
จํานวน 6 ชอ่งทาง ส่วนชั �นล่างใชสํ้าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง และชอ่งทางสํารองสําหรับรถยนต ์ในช่วงฤดูมรสุมอีก 
4 ชอ่งทาง เริ�มกอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮ่องกง 
 

 

ที�พกั... Silka Tsuen Wan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�สอง  วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน - เขา  VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติ�มซําขึ�นชื�อของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้, ก๋วยเตี�ยว
หลอด, โจก๊ เป็นตน้ (2)   
ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดตั้�งจติอธษิฐานดา้นหนา้

องค์เจา้พ่อแชกง จากนั�นใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, 

สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชื�อกันวา่หากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครั �ง จะช่วยปัดเป่าส ิ�งชั�วรา้ย

ออกไป และนําพาส ิ�งดีๆ เขา้มา 
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ตํานานวดัแชกง หรอืเรยีกอีกชื�อหนึ�งวา่ “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึ�งวัดที�มีประวตัศิาสตร์อันยาวนาน สรา้ง
มาตั �งแต ่300 ปีก่อน ตามตํานานเล่ากันวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการที�จะมาปลน้ชาวบา้น เมื�อนายพลแชกงรู ้
เขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ี�หนา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ได ้

ทําการปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวามเชื�อวา่กังหันลมนั�นชว่ยขจัดสิ�งชั�วรา้ยที�กําลังจะเขา้มา และนําพาสิ�งดีๆ มาสู่ตน จงึ
ไดส้รา้งวัดแชกงแห่งนี�ช ึ�น เพื�อระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นที�สักการะบูชาเพื�อไม่ใหม้สี ิ�งไม่ไดเ้กดิข ึ�น 
 
 
นําท่านเยี�ยมชม  โรงงานจวิเวอร์รี� ที�ข ึ�นชื�อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที�
ไดรั้บรางวลัอันดับเยี�ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื�องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัด
ของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครื�องประดับ ไม่วา่จะเป็น จี� แหวน กําไล เพื�อให ้
เป็นเครื�องประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 
นําท่านชม รา้นหยก มีสนิคา้มากมายเกี�ยวกับหยก อาท ิกําไลหยก  หรือสัตว์
นําโชคอย่างปี� เสี�ยะ  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชื�อเป็นของฝาก หรอืเป็นของที�ระลกึ 
หรอืนําโชคแดต่ัวทา่นเอง  
 
 
นําท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวัดนี�วา่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายุกวา่รอ้ยปี โดย
ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดนิทางมาวัดนี�เพื�อขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย ซึ�งวัดแห่งนี�เป็นที�ประดษิฐานของ
เทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน 
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วธิกีารอธษิฐานขอคู่ ขั�นแรกก็ทํานิ�วตามแบบในรูปเลยเอา

นิ�วโป้งกดปลายนิ�วนาง แลว้เอานิ�วกอ้ยสอดเขา้ไปในรูของ

นิ�วนางทั�ง 2 ขา้ง คอ่ยๆ ทํา ใจเย็นๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดู

จากภาพไม่ตอ้งตกใจว่าจะทําไดม้ั �ย เพราะบรเิวณดา้นขา้งจะรูปสาธติ

วธิกีารอธษิฐานโดยละเอยีดอกีครั �ง 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

พเิศษ!! เมนูหา่นย่าง 
 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางขึ�นชมววิเกาะฮอ่งกง โดยรถโคช้ บนยอดเขาวคิตอเรียพคี ทกุทา่นจะไดสั้มผัสบรรยากาศ

บรสิุทธิ�สดชื�น สามารถชมทัศนยีภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดทั้�งเกาะอย่างชัดเจน จุดชมววิที�ดี

ที�สุดและหา้มพลาดเมื�อมา The Peak สามารถมองเห็นววิไดร้อบทศิทั�ง 360 องศา มีความสูงถงึ 428 เมตรจาก

ระดับนํ�าทะเลที�จุดนี�สามารถมาชมววิเมืองฮ่องกงไดทั้�งวันซึ�งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีววิที�สวยงามแตกต่างกันไป 

ววิที�มองเห็นก็จะเป็นวิวของต ึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที�ก่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึก

เซ็นทรลัพลาซ่า, ตกึไชน่าแบงคแ์ละตกึอื�นๆ อนัเป็นที�ต ั�งของธุรกจิ ช ั�นนําของฮ่องกงพรอ้มท ั�งถ่ายภาพ

อนัสวยงามน่าประทบัใจ 
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รา้นไอศครมี Gino's Gelato รา้นไอศครมีเจลลาโตสไตลอ์ติาล ีตั�งอยู่บรเิว

ดา้นลา่งตกึ The Peak หากทา่นตอ้งการลิ�มรสไอศครมีที�เป็นแบบเฉพาะของฮ่องกง 

แนะนําใหล้องทานที�นี� กลิ�นหอมของวาฟเฟิลบอล หรอื Egg Waffle ที�ทําสดๆใหม่ๆจาก

เตาชวนยั�วนํ�าลายนัก มไีอศครมีใหเ้ลอืกหลากหลายรสชาต ิที�สามารถเลอืกทอ้ปปิ�งได ้

ตามที�ตอ้งการไม่วา่จะเป็น มาชเมลโล ่อัลมอล หรอืขนมตา่งๆ   

 

จากนั�นนําทา่นนมัสการขอพรสิ�งศักดิ�สทิธิ�เพื�อเป็นสริมิงคลที�บรเิวณชายหาด รีพลัสเ์บย ์

โดยเชื�อวา่ ณ บรเิวณหาดรพีลัสเบย์ เป็นจดุที�มีฮวงจุย้ที�ดทีี�สดุของเกาะฮ่องกง  นําท่านเริ�มขอพร เจา้แม่กวนอมิ 

จากนั�นนําทา่นขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอี�ย เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมั�นคง ทรัพยส์นิเงนิทอง  หรือถา้ท่านไหนมี

ลกูยาก ก็สามารถขอพรเรื�องลกูจากพระสงัฆจาย ได ้ 

 

จากนั�นนําทา่น ขา้มสะพานต่ออายุ ซึ�งเชื�อกันวา่ขา้มหนึ�งครั �งจะมีอายุเพิ�มข ึ�น 3 ปี  หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ 

หรอืขอพรเรื�องความรัก จากเทพเจา้แห่งความรักก็ได ้ จากนั�นขอพรเรื�องการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก 

เจา้แม่ทบัทมิ จากนั �นใหท้า่นไดรั้บ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึ�งถอืวา่เป็นจุดรวมรับพลังที�ดทีี�สุดของฮอ่งกง 
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คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (4) 
 

นําท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เร ิ�มตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกคํ�าคนื  การแสดง
มัลตมิีเดยีสุดยอดตระการตาที�ไดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรที�ยิ�งใหญ่ที�สุดของ
โลกครอบคลมุพื�นที�อาคารตกึระฟ้าสําคัญต่างๆที�ตั �งอยู่สองฟากฝั�งของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่านี�
ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึ�งเพียงกดสวติชก็์จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอัน
คกึคักของฮ่องกง หรือจะเดนิไปบรเิวณ อะเวนิว ออฟ สตารส์ Avenue of Stars ที�มีการประทับตราลายมือ
ดาราที�เคยประทับไวท้ี�บรเิวณพื�น ยา้ยมาไวบ้นขอบราวจับเลยีบทางเดนิรมินํ�าตลอดแนว เพื�อใหผู้ช้มไดเ้ห็นชัด 
และถ่ายรูปคู่กับรอยพิมพ์ดาราโดยมีววิตกึรมิอ่าววคิตอเรียเป็นฉากพรอ้มเพลดิเพลนิกับววิสุดอลังการของอ่าว
วคิตอเรยี จากนั�นนําท่านเขา้สูท่ี�พัก 
 

ที�พกั... Silka Tsuen Wan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที�สาม ถนนนาธาน – อสิระตามอธัยาศยัตลอดท ั�งวนั – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติ�มซําขึ�นชื�อของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้, ก๋วยเตี�ยว
หลอด, โจก๊ เป็นตน้ (5) 

 



 

9 | 58HK2794_ZG_ ZHKG12 ฮอ่งกง 3D2N_TG  JAN-JUN 

นําท่านชอ้ปปิ� งสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน ั�นอสิระ
ใหท้า่นเต็มอิ�มกบัการชอ้ปปิ� งย่านจมิซาจุ่ยมกัจะต ั�งตน้กนัที�สถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของท ั�งเคร ื�องหนงั 
เครื�องกฬีา เครื�องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรปู ฯลฯ และสนิคา้แบบที�เป็นของพื�นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอก
ตกึอันซับซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื�อ OCEAN TERMINAL ซึ�งประกอบไปดว้ย
หา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื�อมตดิต่อกันสามารถเดนิทะลุถงึกันได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายให้
ท่านไดเ้ลอืกซื�อ ไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, 
GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย หรอืจะเลอืกนั�งรถไฟใตด้นิของฮ่องกงไปชอ้ปปิ�งในย่านอื�น แนะนํา
ที� หา้ง K11 musea หา้งเปิดใหม่ที�มีการตกแต่งสวยมาก ผสมผสานระหว่างหา้งสรรพสินคา้ ศิลปะ และ
ธรรมชาต ิ นอกจากจะมีการออกแบบที�สวยงามแลว้ ยังมีการจัดนทิรรศการศลิปะ มีรา้นคา้แบรนดเ์นมมากกว่า 
500 กวา่รา้นคา้ และรา้นอาหารชื�อดังอกีมากมาย หา้ง K11  จะแบ่ง ออกเป็นชั �น B1-7F จะเป็นรา้นอาหารและ
รา้นคา้ชั �น 7F จะเป็นBohemian gargen, peacock playground, ชั �น 8 จะเป็น Nutura  Park (จะตอ้งจองและ
ซื�อตั�วเขา้ชม ราคาทา่นละ 200 HKD, 190 HKDสําหรับmember เด็กอายุตํ�ากวา่ 11 ปีเขา้ชมฟร ีเวลาจะมี 3รอบ 
11.00-12.30,14.30-16.00,16.30-18.00 สามารถตดิต่อที�ชั �น G) และอกีโซนที�น่าสนใจคอื Donut play house 
อยู่ชั �นB1-B2 ค่าตั�ว 160 HKD เหมาะสําหรับเด็กๆเลน่รอบละ 60นาทคี่ะ 
 

 
 
หรือจะเลือกชอ้ปปิ� งที�รา้น Sasa  หรือ Bonjour ที�กระจายอยู่ในฮ่องกง ภายในรา้นจะมีสนิคา้มากมาย 
เครื�องสําอาง นํ�าหอม ครมีทาผวิ ยาทาเล็บ ลปิสตกิ โฟมลา้งหนา้ ที�ดัดขนตา กระดาษซับมัน และของเสรมิความ
งามอกีหลายอย่าง 
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***อสิระอาหารมื�อเที�ยงและเย็นตามอธัยาศยัเพื�อความสะดวกในการเลอืกซื�อสนิคา้*** 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ CHEK LAP KOK 
20.45 น.    บนิลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายเที�ยวบนิที� TG607 
22.25 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

** หากท่านที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั �งก่อนทําการ 
ออกตั�วเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ หอ้งละ 

2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่มเีตยีง 

ราคาทวัรไ์ม่รวม
ต ั�วเครื�องบนิ 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

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 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

09 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

14 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

15 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

21 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

22 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

28 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

29 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

06 – 08 มนีาคม 2563 12,999 11,999 8,999 5,000 
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07 – 09 มนีาคม 2563 12,999 11,999 8,999 5,000 

13 – 15 มนีาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

14 – 16 มนีาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

20 – 22 มนีาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

21 – 23 มนีาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

27 – 29 มนีาคม 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

28 – 30 มนีาคม 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 มถุินายน 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

12 – 14 มถุินายน 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

19 – 21 มถุินายน 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

26 – 28 มถุินายน 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 
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** ราคาเด็กอายไุม่เกนิ 2 ปี 5,900 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง /ทรปิ/ทา่น 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮ่องกงรว่มกบัการทอ่งเที�ยวแห่งเพื�อโปรโมทสนิคา้พื�นเมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ ี� ซึ�งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี
ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี�แจงลูกคา้ทุกทา่นว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื�อ
หรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั�งสิ�น และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลทกุแห่ง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 เหรยีญ / คน / รา้น 

 โรงแรมที�พักที�อาจะมกีารสลับปรับเปลี�ยนขึ�นอยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 

 หมายเหต ุที�ฮอ่งกงมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจําหน่ายวันสุดทา้ยลกูทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื�อไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่
ตอ้งซื�อ โดยไมม่กีารบังคับลกุทัวรท์ั �งสิ�น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งที�ม ี
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.      ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
 ค่าที�พักตามที�ระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ     ค่าจา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 200 เหรยีญฮ่องกง/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 
เงื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาท ตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  
2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารส่วนที�เหลอืทั�งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอ

เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�น  ๆ

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อเีมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี� วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
 
เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณอ์ักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณใีดๆ 
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2. กรณนัีกท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอาํนาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลักฐานการชาํระเงนิคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี� 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั�งหมด 

ทั �งหมดทั�งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้า่ยจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบิน การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อเีมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี� วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เงื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวร์นี�เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั �งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มนีักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อน
การเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดทีี�จะชําระค่าบริการเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือ
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณทีี�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันที�เดินทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวส่วนใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผิด

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย

ของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุุดวสิัยอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบนิ ค่าภาษี
เชื�อเพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อีํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลิลิตรต่อชิ�น และรวมกันทุก

ชิ�นไมเ่กนิ 1,000 มลิลิลติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น 

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น 

3. กระเป๋าสตางค,์ เครื�องคอมพิวเตอร,์ เครื�องประดับ, พาสปอร์ต, บัตรเครดิต, เอกสารสําคัญ, กลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวดีีโอ, ยา
ประจําตัว, แบตสํารอง (Power Bank) ขนาดไมเ่กนิ 30,000 mAh นําตดิตัวขึ�นเครื�อง 
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4. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพืช และเนื�อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื�อสัตว ์ไส ้

กรอกฯ เพื�อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอตัราที�สูงมาก  


