
                 

 
 

 

 
           

 
 

 
  
 
 

 
 

 
                

เกาะลนัเตา  ขึนกระเชา้นองปิง  นมสัการพระใหญ่โป๋หลิน 

นงัพีคแทรมถ่ายรปูชมวิววิคตอเรียพีคจดุสงูสดุของฮ่องกง 

หาดรีพลสัเบย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอิม + เทพเจา้ไฉ่ซิงเอีย 

ขอพรเรืองสขุภาพรา่งกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ขอพรดา้นการเงิน ณ วดัเจา้แม่กวนอิมยืมเงินฮองฮํา 

ขอพรเทพเจา้แห่งโชคลาภ  แกช้ง หมนุกงัหนันําโชค วดัแชกงหมิว 

ดยูิงไฟเลเซอร ์SYMPHONY  OF  LIGHT 
พิเศษ! อิมอรอ่ยหลากหลายเมนซีูฟู้ ดสดุฟินส ์

 

 
 
 
 

 
 
 



                 

การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั  ดาว  
ใจกลางแหลง่ชอ้ปปิงจิมซาจ ุ่ย  ถนนนาธาน 

EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง & อตัราค่าบรกิาร            
 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอียดเทียวบิน ผูใ้หญ่หอ้งละ 
-  ท่าน 

พัก
เดยีว 

เด็ก  ท่านพักกับ
ผูใ้หญ่  ท่าน  
(เสริมเตียง) 

เด็ก  ท่านพักกบั
ผูใ้หญ่  ท่าน  
(ไมเ่สริมเตยีง) 

  13-15 เมษายน   ขาไป   TG600 (08.00-11.45) 
ขากลบัTG607 (20.45-22.25)    ,   ,  ,  ,  

 

HOT!! รายการ OPTION รวมรบั-ส่ง 
 

รายการ เพิมเงินท่านละ (บาท) 
HONG KONG DISNEYLAND 4,000 

 
 

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮ่องกง - (นงัรถรางพีคแทรม) ส ู่ยอดเขาวิคตอเรยีพีค (สงูสดุ) –  
  รีพลสัเบย ์– SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระชอ้ปปิงเลดีมาเกต็  & เทมเปิลสตรที 

 

05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4  ประตหูมายเลข 5    
แถว H หรอื J  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) พบเจา้หนา้ทแีละหัวหนา้ทัวรจ์ากทาง
บรษัิทคอยอํานวยความสะดวกแกท่า่นในดา้นตัวเครอืงบนิและสมัภาระในการเดนิทาง 

08.00 น. นําทกุทา่นลัดฟ้าสูเ่กาะฮอ่งกง โดยเทยีวบนิท ีTG600 / บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
11.45 น. การเดนิทางใชเ้วลา 3 ชวัโมง ถงึสนามบนิ CHECK LAP KOK สนามบนิแหง่ใหมข่องฮอ่งกงททีันสมยั 
  ดว้ยเทคโนโลยแีละสงิอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ ผา่นการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมอืง  นําทา่น 
  เดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมยั ขา้มสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซงึเป็นสะพานแขวน
  สองชนัทยีาวทสีดุในโลก โดยมคีวามยาวทังหมด 2.2 กโิลเมตร (1.4ไมล)์ เชอืมต่อระหวา่งฮอ่งกงอนิเตอร ์
  เนชนันอลแอรพ์อรต์กบัตัวเมอืงฮอ่งกง ตัวสะพานชนับนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์งิ สว่นชนัล่างเป็นเสน้ทางของ
  เอ็มทอีาร ์(MTR) กบัแอรพ์อรต์เอ็กเพรสเทรนส ์(Airport Express Trains) สะพานซงิหมา่น ีไดถ้กูคัดเลอืก 
  ใหเ้ป็น สญัลักษณ์ของคูรั่กทัวโลกอกีดว้ย 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 1 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 จากนันนําท่านเดนิทางโดยรถรางพคีแทรม ขนึสู ่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี จุดชมววิสงูทสีุดและสวยทสีุด

ของฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับนําทะเล สัมผัสบรรยากาศอันบรสิุทธสิดชนื จากจุดนี ท่าน
สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของตกึพคีทาวเวอร ์อาคารรูปรา่งครงึวงกลมทมีเีอกลักษณ์เด่นทสีดุ ชมเกาะ
ฮอ่งกงและเกาลนูไดท้ังเกาะอยา่งชดัเจน ทังนยีงัจะไดต้นืตาตนืใจกับตกึระฟ้าทสีงูตระหง่านและอาคารต่างๆ 
ทกีอ่สรา้งตามหลักฮวงจุย้ อาทเิชน่ ตกึเซน็ทรัลพลาซา่ ตกึไชน่าแบงค ์และตกึอนืๆ อนัเป็นทตัีงของธุรกจิชนั
นําของฮอ่งกง พรอ้มทังถา่ยภาพอนัสวยงามน่าประทับใจ และเลอืกซอืของทรีะลกึของฮอ่งกงนานาชนดิจาก
รา้นคา้ภายในอาคารเดอะพคีไดอ้กีดว้ย และในบรเิวณเดยีวกนั ยงัมพีพิธิภัณฑม์าดามรสุโซ ซงึเป็นพพิธิภัณฑ์
หุ่นจําลองเสมอืนจรงิของดารา นักแสดง และผูม้ชีอืเสยีงของฮ่องกงและทัวโลก  ใหท้่านไดเ้ขา้เยยีมชมอกี
ดว้ย (ในการเขา้พพิธิภณัฑท์า่นตอ้งเสยีคา่ตวัเขา้ชมเอง) จากนันนําท่านเดนิทางสู ่“อา่วรพีลสัเบย”์ 
เพอืนมัสการและขอพรอันศักดสิทิธ ิจาก “องคเ์จา้แมก่วนอมิ” ปางประทานพรทชีาวฮอ่งกงเชอืว่าศักดสิทิธิ
มาก องคท์่านมคีวามประณีตงดงาม ตังอยู่บนฐานบัว และ “เจา้แม่ทับทมิ” เพือเป็นทียดึเหนียวจติใจ และ
ขอใหก้ารเดนิทางทุกครังปลอดภัย พรอ้มกับนมัสการเทพเจา้แห่งโชคลาภ “ไฉ่ซงิเอยี” ทมีชีอืเสยีงว่าหาก
ใครไดม้าสมัผัสองคท์่าน จะไดร้ับแต่เงนิ ทอง กลับบา้น โดยเอาสองมอืลบูจากเคราทา่นลงมาแลว้กํามาใสใ่น
กระเป๋าของตัวเอง เสมอืนเป็นเคล็ดว่าใหเ้งนิทองไหลมาเทมาสูก่ระเป๋าของเรา บางท่านก็จะลูบกอ้นทองที
อยู่ดา้นขา้งองคท์่านแลว้กํามาใส่กระเป๋าของตัวเองอกีครัง  หรือท่านไหนทมีบีุตรยาก แต่งงานแลว้ยังไม่มี
บตุร ใหม้าขอพร “องคส์ังกัจจาย(องค ์Baby Buddha) ” จะประสบความสําเร็จเกอืบทุกคน และมคีวามเชอื
ทวี่าถา้หากลูบทอ้งซา้ยจะไดลู้กชาย ถา้ลูบทอ้งขวาจะไดลู้กสาวอกีดว้ย แลว้พาท่านเดนิขา้ม “สะพานต่อ
อาย”ุ ซงึชาวฮอ่งกงเชอืกันว่าถา้ขา้มสะพานนีไดจ้ะสามารถต่ออายไุด ้ และเมอืเราขา้มสะพานมาแลว้จะเป็น
ลานกวา้งทเีต็มไปดว้ยเซยีนและเทพเจา้มากมาย ซงึรวมถงี “องคเ์ทพเจา้แหง่ความรัก” หนวดเครายาว ๆ ใน
มอืทา่นจะมหีนังสอืเล่มใหญ่ ขา้งๆ องคท์่านจะมหีนิดํากอ้นโต ใหทํ้าการอธษิฐาน แลว้ทําการลูบกอ้นหนิซงึ
จะนําพาใหพ้บคู ่ สว่นทา่นทมีคีูอ่ยูแ่ลว้เมอืไหวข้อพรทา่นแลว้ก็ทําใหร้ักมนัคงและยาวนาน นําท่านสูป่ากอา่ว
วคิตอเรยีซงึเป็นจุดชมววิทนัีกท่องเทยีวชนืชอบอกีแห่งหนงึของฮ่องกง จากนันนําท่านเดนิทางสูป่ากอ่าว
วคิตอเรยีซงึเป็นจุดชมววิทนัีกท่องเทยีวชนืชอบอกีแห่งหนงึของฮอ่งกง นําท่านชม SYMPHONY  OF  
LIGHT  เป็นการแสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทใีหญท่สีดุในโลกทถีูกบันทกึโดย “กนิเนส เวลิด์ เรคคอรด์” ซงึ
การแสดงจะเปิดไฟทตีกแต่งดว้ยไฟหลากหลายสสีัน ร่วมดว้ยการยงิเลเซอรป์ระกอบเพลงจากอาคารชนันํา
กวา่ 40 แหง่ โดยใชเ้วลาในการแสดงประมาณ 15 นาท ี

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
คาํ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT  ( 2 ) 
  เมนดูงัน ี:: ผดัผกัตามฤดกูาล  ขา้วผัด  หอยลายผดัเตา้ซ ี ปลาหมกึกระเทยีมพรกิไทย  เป๋าฮอืนงึซอีวิ  
                  ปลาเกา๋นงึซอีวิ  หอยเชลลน์งึวุน้เสน้กระเทยีม  กุง้ทะเลลวกจมิ  ปผัูดขงิ 
 
 
  
 
 
  
 



                 

 จากนันใหท้่านอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรอืท่านทตีอ้งการชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงยามราตร ีท่าน
สามารถเดนิชมบรรยากาศและวถิชีวีติยามคําคนืของชาวฮอ่งกงไดเ้นอืงจากโรงแรมตังอยูใ่จกลางยา่นชอ้ปปิง 
ฮอ่งกงพกัท ี   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื   

   NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่นนั 
 

 

 

 

วนัทีสอง    กระเชา้นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตีเกท เอาทเ์ลต 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบตมิซําตน้ตาํรบัของฮอ่งกง ( 3 ) 
(สําหรบัทา่นทซีอื Option สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์ไกดจ์ะพาทา่นนงัรถไฟไปยงัสวนสนกุดสินยีแ์ลนด์
ในชว่งบา่ย หลงัจากทลีงจากกระเชา้นองปิง) 
หลังจากนันนําท่านเดนิทางเขา้สูเ่กาะลันเตาซงึมสีถานทที่องเทยีวทเีรยีกว่า “หมูบ่า้นนองปิง”  โดยนําท่าน
นังกระเชา้ไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ขา้มเขาหลายลูกทมีคีวามยาวถงึ 5.7 กโิลเมตร ขนึมาจาก
สถานตีงุซงุ ไปยงัปลายทางของหมูบ่า้นนองปิง เลอืนผา่นทะเลจนีใต ้และวนอทุยานลันเตาเหนอื ในเวลา 20  
นาท ีจากกระเชา้ลอยฟ้า ทา่นสามารถมองเห็นทัศนียภาพของสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง ชนืชมทวิทัศน์ และ
ภมู-ิประเทศจากเกอืบทุกๆ ส่วนของเกาะ ทเีต็มไปดว้ยภูเขาและความเขยีวขจขีองเกาะลันเตาจากใจกลาง
เมอืง ตุงชงุถงึหมู่บา้นนองปิงเกาะลันเตา  ทังยังสามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธปิระทับกลางแจง้
องคใ์หญท่สีดุในโลกไดอ้กีดว้ย จากนันพาท่านเดนิผ่านหมูบ่า้นนองปิง ซงึจะมรีา้นคา้ รา้นขายของฝาก ของ
ทรีะลกึหลายประเภท ตังอยูเ่รยีงรายตลอดสองขา้งทาง  แลว้พาทา่นเดนิตอ่ไปยงัทางขนึบันได 268 ขนั เพอื
ขนึสู ่ พระพุทธรูปเทยีนถาน ซงึประดษิฐานอยูคู่่กับวัดโป๋หลนิ ทมีคีวามสูงเหนือระดับนําทะเล 371 เมตร 
องคพ์ระสรา้งจากการเชอืมแผน่สมัฤทธถิงึ 200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร มลูค่าในการกอ่สรา้งกว่า 
60 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง องคพ์ระนังอยูบ่นกลบีดอกบัว ยกพระหัตถข์วาและแบพระหัตถด์า้นซา้ยไวบ้นตัก พระ
เนตรมองลงมาดว้ยความเปียมเมตตา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 4 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แลว้นําทา่นชอ้ปปิง ณ หา้ง ซติเีกท เอาทเ์ลต ศนูยก์ารคา้ทมีขีนาดใหญท่สีดุของฮอ่งกง ซงึรวบรวมรา้นคา้ 
Outlet ของเหลา่แบรนดด์ังทังหลายไวอ้ยา่งครบครัน อาทเิชน่ Coach, Fila, Adidas, Puma, Nike, Bally 
และแบรนดดั์งระดับโลกอกีมากมาย โดยลดราคาสงูสดุถงึ 70% ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปไดอ้ยา่งอสิระ 
*** อสิระอาหารเย็น เพอืใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้ไดอ้ยา่งจใุจ 
ฮอ่งกงพกัท ี   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื   

   NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่นนั 
 

 

วนัทีสาม เทพเจา้หวงัตา้เซียน – ฮ่องกงจิวเวอรร์ ี– วดัเจา้แม่กวนอิมฮองฮํา – วดัแชกงหมิว – 
  ชอ้ปปิงถนนแบรนดเ์นม – ฮ่องกง - กรงุเทพฯ 



                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบตมิซําตน้ตาํรบัของฮอ่งกง  ( 5 ) 

จากนันนําทา่นนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน อกีหนวึัดทโีด่งดังทสีดุของฮอ่งกง ซงึมี
เทพผูข้นึชอืในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ ชว่ยเหลอืเรอืงสขุภาพพลานามัยของเราและคนทเีรารัก ซงึท่าน
จะพบกับผูค้นมากมายทนํีาธูป พรอ้มกับของมาสักการะและแกบ้นเป็นจํานวนมาก นอกจากนียังมอีกีหนงึจุด
สกัการะทสํีาคัญและเป็นทนียิมสําหรับการขอพรเรอืงความรัก คอื เทพเจา้หยกโหลวหรอืเทพเจา้ดา้ยแดง 
ซงึจะมอียู่ 3 องค ์องคก์ลางคอื องคเ์ทพอาวุโส ดา้นซา้ยเป็นเทพเจา้สาว ดา้นขวาเป็นเทพเจา้บ่าว และมี
ดา้ยสแีดงเชอืมทัง 3 องคไ์ว ้สําหรับวธิกีารไหวข้อพรเทพเจา้หยกโหลว ใหเ้รมิทํานวิสําหรับสอดดา้ยแดง 
โดยจะมป้ีายกํากับบอกวธิีการตังอยู่ ณ บรเิวณจุดขอพร ทสํีาคัญหา้มปล่อยดา้ยหลุดมอืเด็ดขาดจนกว่าจะ
เสร็จพธิหีลังจากนันนําทา่นเยยีมชมโรงงาน ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี(HKJ)  ทขีนึชอืของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ที
ไดร้ับรางวัลอันดับเยยีม จากนันนําท่านเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮํา (Kun Im Temple Hung 
Hom) เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา 
ชว่ยคุม้ครองปกปักรักษา วัดเจา้แม่กวนอมิท ีHung Hom หรอื  'Hung Hom Kwun Yum  Temple' เป็นวัด
เกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตังแต่ปี ค.ศ. 1873  ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กทไีมไ่ดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจา้
แมก่วนอมิทชีาวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทุกวันจะมคีนมาบชูาขอพรกันแน่นวัด  ถา้ใครทชีอบเสยีงเซยีมซเีขา
บอกวา่ทนีแีมน่มากทพีเิศษกวา่นันนอกจากสกัการะขอพรแลว้ยงัมพีธิขีอซองอังเปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย  
ซงึคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม่  ซงึทางวัดจะจําหน่าย
อปุกรณ์สําหรับเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมอืสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหนํ้าซองแดงมาวน
เหนือกระถางธูปหนา้องค์เจา้แม่กวนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนันไวซ้งึภายในซองจะมี
จํานวนเงนิททีางวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชคถา้หากเราประสพความสําเร็จเมอืมโีอกาสไปฮอ่งกงอกีก็
ค่อยกลับไปทําบญุ ชว่งเทศกาลตรุษจนีจะมชีาวฮอ่งกงและนักท่องเทยีวไปสักการะขอพรกันมากขนาดตอ้ง
ตอ่แถวยาวมาก คนทไีมม่เีวลาก็สามารถใชเ้วลาอนืๆ ตลอดทังปีเพอืขอซองแดงจากเจา้แมก่วนอมิไดเ้ชน่กัน 
โดยซอือปุกรณเ์ซน่ไหวจ้ากทางวัดเพยีงแตค่วรเตรยีมซองแดงไปเอง (ในกรณีททีางวัดไมไ่ดเ้ตรยีมซองแดง
ไวใ้หเ้นอืงจากไมไ่ดอ้ยูใ่นหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใสธ่นบัตรตามฐานะและศรัทธา เขยีนจํานวนเงนิทตีอ้งการลง
ไปดว้ย ใส่สกุลเงนิยงิดีใหญ่  แลว้ก็ไหวด้ว้ยพธิีเดียวกัน ถา้ประสพความสําเร็จตามทีมุ่งหวังค่อยกลับมา
ทําบญุทนีใีนโอกาสหนา้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 6 ) 
จากนันนําท่านสูว่ดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) หนงึในวัดยอดนยิมของฮอ่งกง 
ทปีระชาชนใหค้วามเลอืมใสศรัทธามาเนนินาน ดา้นในศาลมรีูปปันสงูใหญ่ของท่านแชกงซงึเป็นเทพประจํา
วัดแหง่นี เชอืว่ามคีวามศักดสิทิธใินการขอพรดา้นโชคลาภ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าเรอืงรา้ยๆออกไป 
และวัดแหง่น ียงัเป็นสถานททีนียิมสําหรับท่านทตีอ้งการแกปี้ชงอกีดว้ย โดยวธิกีารไหวข้อพรจากท่านแชกง
นัน ท่านจะตอ้งเขา้ไปยนือยูเ่บอืงหนา้รูปปันของท่าน แลว้อธษิฐานขอพรพรอ้มกับมองหนา้ท่าน อยา่งมุ่งมัน
ตังใจ จากนันทําพธิหีมนุ กังหันแห่งโชคชะตา หรอืทเีรยีกว่า "กังหันนําโชค" เพอืหมนุรับแตส่งิดีๆ  เขา้มาใน
ชวีติ โดยความหมายของใบพัดทังส ีมดัีงน ี

ใบท ี1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
ใบท ี2. สขุภาพแข็งแรง อายยุนืยาว 
ใบท ี3. โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
ใบท ี4. คดิหวงัสงิใดก็สมความปรารถนาทกุประการ 

  เมอืหมนุกงัหนัเสร็จแลว้ ใหต้กีลอง 3 ครงั เพอืใหเ้ป็นทรีบัรูท้วักนัทงัฟ้าดนิ และใหพ้รนนัสมประสงค ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                 

 
 
หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสูถ่นนสาย ชอ้ปปิงแบรนดเ์นมหรู (CANTON ROAD) แบรนดเ์นมทุกแบบทุก
ประเภท รวมระดมพลกนัอยูบ่นถนนเสน้นตัีงแตต่น้จนสนิสดุถนนสายน ีใหอ้สิระทา่นเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นม
ตามอัธยาศัย อาทเิชน่ Omega, Tudor, Rolex, Armani, Joyce, Dolche & gabbana, Burberry , 
Longchamp, DKNY, H&M, Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior, 
Bonjour, PRADA, CHANEL รวมถงึแบรนดร์องเทา้ New balance, Onitsuka tiger ฯลฯ สว่นท่านทตีอ้งการ
ซอืสนิคา้ประเภทนําหอม เครอืงสําอางค ์ทา่นสามารถขา้มถนนมาซอืไดท้ ีDuty Free Shop (DFS)  
*** อสิระอาหารเย็น เพอืใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้ไดจ้ใุจ 

  *** กรุณาตรงตอ่เวลานดัหมายเพอืเดนิทางสูส่นามบนิ 
20.45 น. ออกเดนิทางกลับโดย สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) เทยีวบนิท ีTG607 / บรกิารอาหารและ 
  เครอืงดมืบนเครอืง 
22.25 น.       ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ชวัโมง ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาเขา้ ชนั 2  
                     โดยสวสัดภิาพ 

 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

รายการทอ่งเทยีวนอีาจเปลยีนแปลงหรอืสลับกันไดต้ามความเหมาะสม 

ทังนถีอืเป็นเอกสทิธขิองผูจั้ดโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นสําคัญ 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 

 

 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับพรอ้มคณะชนัทัศนาจรตามรายการ  
    (กรณีอยูต่่อตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงหรอืตอ้งซอืตวัเดยีวทังนขีนึอยูก่บัเงอืนไขสายการบนิ) 
 คา่ภาษีสนามบนิไทย - ฮอ่งกง 
 คา่นําหนักสมัภาระในการเดนิทาง 30 กโิลกรัม / 1 ทา่น 
 คา่ทพีักตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบหุรอืเทยีบเท่า 
 คา่อาหารตามทรีะบอุยูใ่นรายการ  
 คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทยีวทรีะบตุามรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่ง ๆ ทรีะบอุยูใ่นรายการ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

     (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทงันยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม    
 

 

 คา่นําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกวา่สายการบนิกําหนด  
      (สายการบนิไทย แอรเ์วย ์จํากดันําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครอืง 30 กโิลกรัม/ทา่น ไมจํ่ากดัจํานวนชนิ 
 ถอืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม/ท่าน) 
 คา่ภาษีนํามนั,คา่ภาษีสนามบนิในกรณีทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิกอ่นการเดนิทาง  
 คา่อาหาร-เครอืงดมืนอกเหนอืรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่  คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสริฟ์ 

ฯลฯ 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่แจง้เขา้-ออกคนต่างดา้วหรอืเอกสารอนื ๆ ทพีงึใช ้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3%  

    (บวกราคาเพมิในกรณีททีา่นตอ้งการใบกํากบัภาษี VAT หรอืออกใบเสร็จในชอืบรษัิท หา้งรา้น องคก์ร ฯลฯ) 
 คา่ธรรมเนยีมมัคคเุทศกท์อ้งถนิ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง และคนขบัรถ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง ตอ่วนัตอ่คน รวม 3 วัน 60 ดอลลา่ร์

ฮอ่งกง เด็กและผูใ้หญจ่า่ยเทา่กนั ยกเวน้เฉพาะเด็กทารก  / หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตส่นินําใจของทา่น 
     คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนินําใจของทกุทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะ แตไ่มบ่งัคับทปิ) 
 
 

เอกสารทตีอ้งใช ้
 

 

 พาสปอรต์ไทยอายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนถา่ยเอกสารสําเนาหนา้พาสปอรต์สง่แฟกซห์รอืสแกนมายงับรษัิท 
 

เงอืนไขการยกเลกิ  
  

 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ทัวรท์ังหมด 
 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืคา่มดัจํา 50 เปอรเ์ซน็ต ์
 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 15 วัน ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าทัวรท์ังหมดในทกุกรณี 

 

***กรุป๊ทเีดนิทางชว่งวนัท ี5-7, 6-8, 10-12, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17 และ 16-18 เม.ย. 62*** 
รวมถงึกรุป๊ทเีดนิทางชว่งวนัหยุด กรุป๊เหมาสว่นตวั และกรุป๊ทแีจง้ปิดกรุป๊แลว้*** 



                 

***ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์งัหมดไมว่า่กรณีใดๆทงัสนิ*** 
 

 
 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้
   

 

 คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์  
 คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่4 - 9  ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวรแ์ต่มไีกดร์อรับทสีนามบนิฮอ่งกง) 
 คณะจองจํานวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 1 - 3  ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 
 

 

 ***สํารองทนีงัพรอ้มชําระคา่มดัจําทา่นละ 10,000 บาท*** หากยงัไมช่ําระคา่มดัจําถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิสําหรับผูท้วีางมดัจํากอ่น  สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 10 วัน 

 กรุ๊ปจอยหนา้รา้นจํานวนผูเ้ดนิทางขนัตํา ผูใ้หญ่ 4 ทา่นขนึไป บรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทาง
ในกรณีทผีูเ้ดนิทาง (บคุคลทมีอีายตุงัแต ่12 ปีขนึไป) ไมค่รบ 4 ทา่น 

 เทยีวบนิ,ราคาและรายการทอ่งเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพอืทอ่งเทยีว
เทา่นัน (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไม่
สามารถเดนิทางได)้ 

 กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบใุนรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ 

 ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่จลาจล  หรอืกรณทีา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทัง
จากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทังสนิหากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบอาท ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด  กอ่น
เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิอบุตัเิหตทุเีกดิจาก
ความประมาทของนักท่องเทยีวเอง หรอืในกรณีทกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ 

 ตัวเครอืงบนิเป็นตัวราคาพเิศษ  กรณีททีา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถ
เปลยีนชอืได ้

 เมอืทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิท
ฯ จะ   ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงอืนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วันคนืคา่มดัจํา 50 เปอรเ์ซน็ต,์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
100% เต็มของราคาทัวร ์

 กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาล และกรุ๊ปเหมาสว่นตัวทตีอ้งการการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนใน
ประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight และกรุ๊ปทแีจง้ปิดกรุ๊ปและยกเลกิการ
ขายจากซรียีทั์วรจ์ะไมม่กีารคนืมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด 

 
 

**กอ่นตดัสนิใจจองทัวร ์ควรอา่นเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทพีอใจแลว้จงึวางมัดจํา เพอืประโยชนข์องทา่นเอง** 
 

 
 

หมายเหต ุ  
 

 

 รายละเอยีดดา้นการเดนิทางและราคา  อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น  หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง  
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทังนกีารขอสงวนสทิธดิังกลา่วทางบรษัิทจะยดึถอืและคํานงึผลประโยชนต์ลอดจนความ
ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิ ซงึรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ   

 
 

***ขอขอบพระคณุทกุทา่นทไีดม้อบความไวว้างใจใหท้างบรษิทัฯ  เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครงัน*ี** 
 

 


