
 

ฮอ่งกง ชอ้ปป้ิง ไหวพ้ระ  3วนั 2คนื 
โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  (TG) 

ก าหนดการเดนิทางมกราคม - มถินุายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
กระเชา้ลอยฟ้านองปิง - พระใหญล่นัเตา – Citygate Outlets Mall  

 วดัแชกงหมวิ วดัหวงัตา้เซยีน – เขา Victoria - หาด Repulse bay  

A Symphony of Lights – ถนนนาธาน 

พเิศษ !! เมนูหา่นยา่ง + ติม่ซ า 
 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – กระเชา้ลอยฟ้านองปิง – พระใหญล่นัเตา - Citygate 

Outlets Mall 

05.00 น.      พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบนิไทย  พบ

เจา้หนา้ทีเ่พือ่รับเอกสารการเขา้เมอืง และท าการเช็คอนิตั๋ว  

08.00 น.      บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ TG600 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   (ทีม่จีอ

สว่นตัวทุกทีน่ั่ง) 

 

 

 

 

 

11.45 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านออกจาก

สนามบนิ ณ ทางออก Exit B 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สถานีตงชงุ เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา 

กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอพัเกรดกระเชา้จากแบบ

ธรรมดา (พืน้ทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตลั (พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หวัหนา้ทวัร์

ได ้โดยเพิม่เงนิโดยประมาณ ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง    

 ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่

ลันเตา องคพ์ระสรา้งทองสัมฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหันพระพักตรไ์ปทางเหนือ

สูจ่นีแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่โดยมคีวามสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวม

ฐานแลว้มคีวามสงูทัง้สิน้ 34 เมตร คา่กอ่สรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง โดย

พระพุทธรูปมชีือ่เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทยีนถาน ประดษิฐานบนแท่น

บูชามคีวามสูงเท่ากับตกึ 3 ชัน้  ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานใน

ปักกิง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหทุ้กท่านไดต้ัง้จติอธษิฐานขอ

พรไม่ว่าจะเป็นเรือ่งสุขภาพ การงาน การเงนิ เนื่องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  

จากลานอธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขึน้ชมฐานองค์พระได ้โดยจะมีบันไดทอดยาว

จ านวน 268 ขัน้ บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นทีป่ระดษิฐานของบรมสารกีธาต ุ(พระเขีย้ว

แกว้)  และพระพุทธรูปหยกขาว ทีอ่ันเชญิมาจากศรลีังกา ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาด

จากสนี ้ามัน (ไม่รวมค่าเขา้ชม ท่านละ  60 เหรียญฮ่องกง) หรือชมววิของเกาะลันเตา

ในมุมสูงได ้ และยังมรีูปปั้นของเทพธดิาถวายเครื่องสักการะตามความเชือ่ของนิกาย

มหายานประดษิฐานอยู่รอบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ ทัง้ 5 พระองค ์ณ อาคารหมืน่พุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมสัีตวม์งคล

ตรงมุมของหลังคา หา้มน าเครือ่งเซน่ไหวท้ีป่ระกอบดว้ยเนื้อสัตวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอันขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชม 

รา้นคา้ รา้นอาหาร บริเวณหมู่บา้นจ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนุกที่สามารถ

ผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างลงตัว 

**หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพื่อน าท่านขึน้สู่ยอดเขา

แทน และจะท าการคนืเงนิคา่สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญ่ท่านละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็ก

ท่านละ  20 เหรยีญฮอ่งกง** 

จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ทีห่า้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปป้ิง

สนิคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, 

ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั ้งรองเทา้กีฬา



 

มากมายหลายยี่หอ้ และชัน้ใตด้นิจะมซีุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้

สนิคา้ ไม่วา่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จับจ่ายกันไดอ้ย่างจุใจ 

ค า่   อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ของท่าน 

จากนัน้น าท่านเดนิทาง ผ่านสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนทีม่ชี่วงกลาง

ยาวทีสุ่ดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู่ทีอ่ันดับที ่7 ของโลก  ตัวสะพานมี

ความกวา้ง 41 เมตร มสีองชัน้ ชัน้บนมเีสน้ทางรถวิง่จ านวน 6 ชอ่งทาง สว่นชัน้ลา่งใช ้

ส าหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางส ารองส าหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 

ช่องทาง เริม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 

พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั  Silka Tsuen Wan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน - เขา  VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A 

Symphony of Lights 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติม่ซ าขึน้ชือ่ของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋

, ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตีย๋วหลอด, โจ๊ก เป็นตน้   

ท่านเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านได ้

ตัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแชกง จากนัน้ใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหัน 

4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง 

เชือ่กันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะช่วยปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป และ

น าพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

น าท่านเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดร้ับรางวัล

อันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง 



 

มาท าเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้ แหวน ก าไล เพื่อใหเ้ป็นเครื่องประดับตดิตัว 

และเสรมิดวงชะตา 

น าท่านชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก  หรือสัตวน์ าโชค

อย่างป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ หรอืน าโชคแด่

ตัวท่านเอง 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวัดนี้วา่ หวอ่งไท่ซนิ) เป็น

วัดเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี โดยชาวฮอ่งกงสว่นใหญ่เดนิทางมาวัดนี้เพือ่ขอพรใหส้ขุภาพ

แข็งแรง ไรโ้รคภัย ซึง่วัดแหง่นี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพ

เจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนูหา่นยา่ง 

จากนัน้น าท่านเดนิทางขึน้ ชมววิเกาะฮ่องกง โดยรถโคช้ บนยอดเขาวคิตอเรียพีค 

ทุกท่านจะไดสั้มผัสบรรยากาศบริสุทธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ 

เกาะฮ่องกงและเกาลนูไดท้ัง้เกาะอย่างชดัเจน จุดชมววิทีด่ทีีสุ่ดและหา้มพลาดเมือ่มา 

The Peak สามารถมองเห็นววิไดร้อบทศิทัง้ 360 องศา มคีวามสูงถงึ 428 เมตรจาก

ระดับน ้าทะเลทีจุ่ดนี้สามารถมาชมววิเมอืงฮอ่งกงไดท้ัง้วันซึง่ในแตล่ะชว่งเวลาก็จะมวีวิ

ทีส่วยงามแตกตา่งกันไป ววิทีม่องเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอาคารสงูระฟ้าของฮอ่งกง 

ทีก่่อสรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรัลพลาซ่า, ตกึไชน่าแบงคแ์ละตกึอื่นๆ 

อันเป็นทีต่ัง้ของธุรกจิ ชัน้น าของฮอ่งกงพรอ้มทัง้ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านนมัสการขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิเ์พือ่เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด รพัีลสเ์บย ์

โดยเชือ่ว่า ณ บรเิวณหาดรพีลสัเบย ์เป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีสุ่ดของเกาะฮ่องกง  น า

ท่านเริม่ขอพร เจา้แม่กวนอมิ จากนัน้น าท่านขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอี๊ย เทพเจา้แห่ง

โชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สนิเงินทอง  หรือถา้ท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพร

เรือ่งลกูจาก พระสงัฆจาย ได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่าน ขา้มสะพานตอ่อายุ ซึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมีอายุเพิ่มขึน้ 3 ปี  

หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเรื่องความรัก จากเทพเจา้แห่งความรักก็ได ้ 

จากนัน้ขอพรเรือ่งการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แมท่บัทมิ จากนัน้ใหท้่าน

ไดร้ับ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจุดรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 



 

น าท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. 

ทุกค ่าคนื  การแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดร้ับการบันทกึในกนิเนสบุ๊คว่าเป็น

การแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิง่ใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตกึระฟ้า

ส าคัญต่างๆทีต่ัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี้ประดับ

ไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก์็จะสอ่งแสงสว่างตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็น

ถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง หรือจะเดินไปบริเวณ อะเวนวิ ออฟ สตารส์ 

Avenue of Stars ทีม่กีารประทับตราลายมอืดาราทีเ่คยประทับไวท้ีบ่รเิวณพื้น ยา้ย

มาไวบ้นขอบราวจับเลยีบทางเดนิรมิน ้าตลอดแนว เพือ่ใหผู้ช้มไดเ้ห็นชดั และถ่ายรูปคู่

กับรอยพิมพ์ดาราโดยมีวิวตึกริมอ่าววิคตอเรียเป็นฉากพรอ้มเพลิดเพลินกับวิวสุด

อลังการของอา่ววคิตอเรยี  

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั  Silka Tsuen Wan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัทีส่าม ถนนนาธาน – อสิระตามอธัยาศยัตลอดท ัง้วนั – ฮอ่งกง – กรุงเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติม่ซ าขึน้ชือ่ของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋

, ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตีย๋วหลอด, โจ๊ก เป็นตน้  

น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนม

ต่างๆ  จากนัน้อสิระใหท้่านเต็มอิม่กับการชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุ่ยมักจะตัง้ตน้กันทีส่ถานี

จมิซาจุ่ย มรีา้นขายของทัง้เครื่องหนัง เครื่องกฬีา เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 

และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพื้นเมอืงฮอ่งกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายม ี

SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดว้ย

หา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกันอยู่ และมทีางเชือ่มตดิต่อกันสามารถเดนิทะลุถงึกันได ้ให ้

แบรนด์ดังมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS 

VUITTON, HERMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย หรอืจะเลอืก

น่ังรถไฟใตด้นิของฮ่องกงไปชอ้ปป้ิงในย่านอืน่ แนะน าที ่หา้ง K11 musea หา้งเปิด



 

ใหม่ทีม่กีารตกแต่งสวยมาก ผสมผสานระหว่างหา้งสรรพสนิคา้ ศลิปะ และธรรมชาต ิ 

นอกจากจะมกีารออกแบบทีส่วยงามแลว้ ยังมกีารจัดนทิรรศการศลิปะ มรีา้นคา้แบรนด์

เนมมากกว่า 500 กว่ารา้นคา้ และรา้นอาหารชื่อดังอีกมากมาย หา้ง K11  จะแบ่ง 

ออกเป็นชัน้ B1-7F จะเป็นรา้นอาหารและรา้นคา้ชัน้ 7F จะเป็นBohemian gargen, 

peacock playground, ชั ้น 8 จะเป็น Nutura  Park (จะตอ้งจองและซื้อตั๋วเขา้ชม 

ราคาท่านละ 200 HKD, 190 HKDส าหรับmember เด็กอายุต ่ากว่า 11 ปีเขา้ชมฟรี 

เวลาจะมี 3รอบ 11.00-12.30,14.30-16.00,16.30-18.00 สามารถติดต่อที่ชั ้น G) 

และอีกโซนที่น่าสนใจคือ Donut play house อยู่ชัน้B1-B2 ค่าตั๋ว 160 HKD เหมาะ

ส าหรับเด็กๆเลน่รอบละ 60นาทคีะ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงทีร่า้น Sasa  หรอื Bonjour ทีก่ระจายอยู่ในฮอ่งกง ภายในรา้นจะ

มสีนิคา้มากมาย เครื่องส าอาง น ้าหอม ครีมทาผวิ ยาทาเล็บ ลปิสตกิ โฟมลา้งหนา้ ที่

ดัดขนตา กระดาษซับมัน และของเสรมิความงามอกีหลายอย่าง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***อสิระอาหารมือ้เทีย่งและเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้*** 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ CHEK LAP KOK 

20.45 น.     บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายเทีย่วบนิที ่TG607 

22.25 น.     คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ)  

กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการ 

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ  

โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

ราคาทวัรไ์ม่
รวมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

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 

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

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

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

26 – 28 มถิุนายน 2563 13,999 12,999 9,999 5,000 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 5,900 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศก์

ทอ้งถิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง /ทรปิ/ทา่น 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจนี และฮอ่งกงร่วมกับการท่องเทีย่วแหง่เพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ใน

นามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ี ่ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุ

ไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรียนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับ

ใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกแห่ง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 เหรยีญ / คน / รา้น 

▪ โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถงึผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลัก 

▪ หมายเหตุ ทีฮ่่องกงมชี่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวันสุดทา้ยลกูทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้

แตถ่า้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคับลกุทัวรท์ัง้สิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

✓ คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

✓ คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 30 กก.     

✓ คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

✓ คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน 

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

✓ คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

✓ คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

✓ คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

× คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 200 เหรยีญฮอ่งกง/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

× คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

➢ นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

➢ นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน 

กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

➢ การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของ

ทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่ว

หรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่

บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับ

ยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน า

เทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอื

คา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 



 

นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของ

ทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

❖ ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

❖ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่น

หรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่วา่

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

❖ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่าง

บรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

❖ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า

น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอื

เอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

❖ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึ

ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

❖ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

❖ อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

❖ มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้

แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

❖ กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่าน

ละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

❖ สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 



 

❖ กระเป๋าสตางค์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องประดับ, พาสปอร์ต, บัตรเครดติ, เอกสารส าคัญ, กลอ้ง

ถ่ายรูป และกลอ้งวดีโีอ, ยาประจ าตัว, แบตส ารอง (Power Bank) ขนาดไม่เกนิ 30,000 mAh น าตดิ

ตัวขึน้เครือ่ง 

❖ เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ที่

ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  

 

   


