
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 13312 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – ชอ้ปป้ิงยา่นมงกก๊ – ตลาดเลดี ้มารเ์ก็ต 

05.00 น.      พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ CATHAY PACIFIC  พบเจา้หนา้ทีเ่พือ่รับ

เอกสารการเขา้เมอืง และท าการเชค็อนิตัว๋  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.15 น.      บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ CX700 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   (ทีม่จีอสว่นตวัทุกทีน่ ัง่) (กรุณา

เช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

12.10 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) หลงัอาหารน าทา่นเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวน

ทีม่ชีว่งกลางยาวทีส่ดุเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู่ทีอ่ันดับที ่7 ของโลก  ตัวสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มี

สองชัน้ ชัน้บนมีเสน้ทางรถวิง่จ านวน 6 ช่องทาง ส่วนชัน้ล่างใชส้ าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง และช่องทางส ารองส าหรับ

รถยนต ์ในช่วงฤดูมรสุมอกี 4 ช่องทาง เริ่มก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 

พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นมงกก๊ Mong Kok เป็นแหลง่ชอ้ปทีเ่หลา่บรรดานักชอ้ปหา้มพลาด มงก๊กเป็นย่านการคา้ที่

ส าคัญแห่งหนึง่ เพราะเป็นทีต่ัง้ของตลาดและศนูยก์ารคา้จ านวนมาก เพราะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีห่นาแน่นทีส่ดุในฮ่องกง 

โดยยา่นนีเ้ป็นแหลง่รวมรองเทา้กฬีาและผา้ใบทกุแบรนด ์ไม่วา่จะเป็นแบรนดท์ีเ่ป็นทีน่ยิมอย่าง Adidas, Nike, Reebok, 
Sketcher, Converse, Puma และ New Balance ไปจนถงึรองเทา้แบรนดต์า่งๆ ย่านนี้เต็มไปดว้ยตรอกซอกซอยทีม่ี

เอกลกัษณ์ และเป็นตลาดเกา่แกท่ีส่ะทอ้นวถิชีวีติคนทอ้งถิน่ และเป็นยา่นนยิมของนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนแหง่หนึง่ 

 
 
ใกลก้ันม ีตลาดเลดี ้มารเ์ก็ต Ladies Market อยู่ทีถ่นนตงุชอย (Tung Choi Street) ตลอดความยาวประมาณ 1 

กโิลเมตร เป็นตลาดทีน่ิยมมากทีสุ่ดในฮ่องกง มีถนนสายชอ้ปป้ิงอยู่เป็นจ านวนมาก ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้จ าพวก

กระเป๋า, เครือ่งประดับ, ของเลน่, เครือ่งส าอาง, เสือ้, แม่เหล็กตดิตูเ้ย็น และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยตา่งๆ 

โดยทีต่ลาดนีส้ามารถตอ่รองราคาได ้ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ของทา่น 

 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Silka Tsuen Wan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



วนัทีส่อง  วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – น ัง่กระเชา้นองปิง – วดัโป่วหลนิ – Avenue of Star – ชมแสงส ี A 

Symphony of Lights 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติม่ซ าขึน้ชือ่ของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า, ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตีย๋วหลอด, 
โจ๊ก เป็นตน้ (2)   

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้า่นไดต้ัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้

พ่อแชกง จากนัน้ใหท้า่นหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, 

โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กันวา่หากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป และน าพาสิง่ดีๆ

เขา้มา 

 

ต านานวัดแชกง หรือเรียกอกีชือ่หนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึ่งวัดทีม่ีประวัตศิาสตร์อันยาวนาน สรา้งมา
ตัง้แต่ 300 ปีก่อน ตามต านานเลา่กันว่าไดม้โีจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ได ้

บอกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้น าไปตดิไวท้ีห่นา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดท้ าการปลน้ 
ชาวบา้นจงึมคีวามเชือ่วา่กงัหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชัว่รา้ยทีก่ าลังจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัดแชกงแห่ง

นีช้ ึน้ เพือ่ระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่กัการะบชูาเพือ่ไมใ่หม้สี ิง่ไมไ่ดเ้กดิขึน้ 

 
 

น าท่านเยี่ยมชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี่ ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงานดไีชน์ที่
ไดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัด

ของกังหันวัดแชกง มาท าเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน  ก าไล 
เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดบัตดิตวั และเสรมิดวงชะตา 

น าทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก  หรอืสตัว์

น าโชคอย่างป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรือเป็นของที่
ระลกึ หรอืน าโชคแดต่วัทา่นเอง  

 
 



น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายุกวา่รอ้ยปี โดยชาว
ฮอ่งกงสว่นใหญ่เดนิทางมาวัดนี้เพือ่ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย ซึง่วัดแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนี

หลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพหวงัตา้เซยีน 

 

 

 

วธิกีารอธษิฐานขอคู่ ขัน้แรกก็ท านิ้วตามแบบใน

รูปเลยเอานิว้โป้งกดปลายนิว้นาง แลว้เอานิว้กอ้ย

สอดเขา้ไปในรูของนิ้วนางทัง้ 2 ขา้ง ค่อยๆ ท า 

ใจเย็นๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ตอ้งตกใจว่า

จะท าไดม้ั ้ย เพราะบริเวณดา้นขา้งจะรูปสาธิตวิธีการ

อธษิฐานโดยละเอยีดอกีครัง้ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
พเิศษ!! เมนูหา่นยา่ง 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพื่อขึน้ กระเชา้

ลอยฟ้านองปิง 360 องศา  
 

กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พื้นทบึ) เป็นกระเชา้
ครสิตลั (พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทวัรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง    

  

ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกว่าพระใหญล่นัเตา องคพ์ระสรา้งทอง
สมัฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสูจ่นีแผ่นดนิใหญ ่ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสูง 

26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสูงท ัง้ส ิน้ 34 เมตร ค่ากอ่สรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้น
เหรยีญฮอ่งกง   โดยพระพุทธรูปมชีือ่เรยีกอย่างไม่เป็นทางการวา่ พระใหญ่เทยีนถาน ประดษิฐานบนแทน่บชูามคีวาม

สงูเทา่กบัตกึ  3 ชัน้  ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 
 



 

น าทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหท้กุทา่นไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพรไม่วา่จะเป็นเรื่องสขุภาพ การ

งาน การเงนิ เนือ่งจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จากลานอธษิฐาน ทา่นสามารถเดนิขึน้ชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมี

บันไดทอดยาวจ านวน  268 ขัน้  บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นทีป่ระดษิฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขีย้วแกว้)  และ

พระพุทธรูปหยกขาว ทีอ่ันเชญิมาจากศรีลังกา  ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสนี ้ามัน (ไม่รวมคา่เขา้ชม ทา่นละ  

60 เหรยีญฮอ่งกง)  หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสงูได ้ และยังมรีูปปั้นของเทพธดิาถวายเครือ่งสกัการะตามความ

เชือ่ของนกิายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 



 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ทัง้ 5 พระองค ์ณ 

อาคารหมืน่พุทธ  โดยบนหลงัคาวดัจะมสีตัวม์งคลตรงมมุของหลงัคา หา้มน าเครือ่งเซน่ไหวท้ีป่ระกอบดว้ยเนื้อสตัวเ์ขา้มา

ไหวเ้ป็นอนัขาด 

 

จากนัน้ใหท้า่น อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้น

จ าลองแหง่นีท้า่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว  



แวะพักเหนือ่ย หาของอร่อยกนิ แนะน าบวัลอยหยนิหยาง บัว

ลอยทีผ่สมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวัระหวา่งงาด า (สดี า) กับกระท ิ(สี

ขาว) ใหค้วามสดชืน่ไมน่อ้ย เรือ่งความอร่อยพูดไดค้ าเดยีว “ตอ้งลอง”    

  

หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรอืปิดเนือ่งจาก

สภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้

ของอุทยาน เพือ่น าทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน และจะท าการคนืเงนิ

คา่สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่น

ละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อะเวนวิ ออฟ สตารส์ Avenue of Stars ทีม่กีารประทบัตราลายมอืดาราทีเ่คยประทับไวท้ีบ่รเิวณพืน้ 

ยา้ยมาไวบ้นขอบราวจับเลยีบทางเดนิรมิน ้าตลอดแนว เพือ่ใหผู้ช้มไดเ้ห็นชดั และถ่ายรูปคูก่ับรอยพมิพด์าราโดยมวีวิตกึ

รมิอา่ววคิตอเรยีเป็นฉากพรอ้มเพลดิเพลนิกับววิสดุอลงัการของอา่ววคิตอเรยี 

 

น าทา่นชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค า่คนื  การแสดงมัลตมิเีดยีสดุ

ยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของโลกครอบคลมุพืน้ที่

อาคารตกึระฟ้าส าคัญตา่งๆทีต่ัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี้ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่

เพยีงกดสวติชก็์จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮอ่งกง 



 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Silka Tsuen Wan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ถนนนาธาน – อสิระตามอธัยาศยัตลอดท ัง้วนั – ฮอ่งกง – กรุงเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติม่ซ าขึน้ชือ่ของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า, ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตีย๋วหลอด, 

โจ๊ก เป็นตน้ (5) 
น าท่านอสิระย่านถนน จมิซาจุย่ เพือ่เอาใจนักชอ้ปป้ิงกับ เทศกาลลดท ัง้เกาะ Hong Kong Summer Sale ลด

กระหน ่าถงึ 90% ในชว่งเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคมของทกุปี ทา่นจะไดเ้ต็มอิม่กับการชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ลดราคากวา่ 
50-90% หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ ทา่นจะไดเ้ต็มอิม่กับ

การชอ้ปป้ิงทีย่่านจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมุมโลก ไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้

ประเภทตา่งๆ อย่างเต็มอิม่จุใจ ไม่วา่คณุจะมรีสนยิมแบบไหน หรอืงบประมาณเทา่ใดศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงมทีกุ
สิง่ที่คุณตอ้งการ ศูนย์การคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนด์เนมของดไีซน์เนอร์

นานาชาตชิือ่ดังจากทั่วทกุมุมโลก อกีทัง้ยังเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกับอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรูเลอืกอร่อยกับ
รา้นอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง มรีา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง เครือ่งกฬีา เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบที่

เป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมาย 

 

 



 
 
และยังม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงราย

กนัอยู ่และมทีางเชือ่มตดิตอ่กนัสามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ไม่วา่จะเป็น COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมายหรอืจะเลอืกน่ังรถไฟใต ้

ดนิของฮอ่งกงไปชอ้ปป้ิงในย่านอืน่ๆ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงทีร่า้น Sasa  หรอื Bonjour ทีก่ระจายอยู่ในฮอ่งกง ภายใน

รา้นจะมสีนิคา้มากมาย  เครือ่งส าอาง น า้หอม ครมีทาผวิ ยาทาเล็บ ลปิสตกิ โฟมลา้งหนา้ ทีด่ดัขนตา กระดาษ
ซบัมนั และของเสรมิความงามอกีหลายอยา่ง 

หมายเหตุ: กรณีเดนิทางช่วง กรกฎาคม – สงิหาคมของทุกปีทา่นจะไดเ้ต็มอิม่กบัเทศกาล SUMMER SALE  

ลดท ัง้เกาะ ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ลดราคากวา่ 50-90% 

***อสิระอาหารมือ้เทีย่งและเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้*** 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.35 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิ  CATHAY PACIFIC เทีย่วบนิที ่  CX703/CX709/CX617 (กรุณา
เช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

23.35 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

**************************************** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***  คณะยนืยันการเดนิทางที ่9 ทา่นมหีัวหนา้ทัวร์ 
 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีด 

เทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

05 - 07 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

15,999 14,999 5,000 

12 - 14 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

15,999 14,999 5,000 

19 - 21 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
15,999 14,999 5,000 

26 - 28 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
17,999 16,999 5,000 

02 - 04 สงิหาคม 2562 
ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX703 (19.50-21.50) 
14,999 13,999 5,000 

16 - 18 สงิหาคม 2562 
ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
15,999 14,999 5,000 

23 - 25 สงิหาคม 2562 
ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.30) 
15,999 14,999 5,000 

30 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562 
ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.30) 
15,999 14,999 5,000 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง /ทรปิ/ทา่น 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮ่องกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของ

รา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ ี ่ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์
เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่น

แวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวาม
ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกแหง่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

300 เหรยีญ / คน / รา้น 

 
 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 หมายเหตุ ทีฮ่่องกงมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวันสดุทา้ยลกูทัวร์ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคบัลกุทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 



 
 

 



\  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน

ซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปิเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

 
 



เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปิเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปิวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้
ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก 

ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอก

ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  
 


