
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง - เกาะลนัเตา -  นงักระเชา้ครสิตลั (พนืใส) - วดัโป่วหลนิ - Avenue of Stars  - City 
gate Outlet - A Symphony of Lights 

05.00 น.      พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภูม ิชนั 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย  พบเจา้หนา้ทเีพอืรับเอกสารการเขา้
เมอืง และทําการเชค็อนิตัว  

08.00 น.      บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทยีวบนิ TG600 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง   (ทมีจีอสว่นตวัทกุทนีงั)  
 

 
 
11.45 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   จากนันนําท่านเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพอืขนึ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 

360 องศา  ใหท้า่นไดท้า้ทายความหวาดเสยีว กับกระเชา้ครสิตัล (พนืกระจกใส) ใหท้า่นไดช้มววิไดอ้ยา่ง  360 องศา 
(เฉพาะขาไป) 
กรณีทลีกูคา้กลัวความสูง ตอ้งการจะนังกระเชา้แบบธรรมดา (พืนทบึ) สามารถแจง้ความจํานงคไ์ดก้ับหัวหนา้
ทัวรไ์ด ้โดยทางบรษัิทจะคนืสว่นตา่งให ้ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง      

 
ไปยังเกาะลันเตาเพือนมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา องคพ์ระสรา้งทอง
สมัฤทธ ิ160 ชนิ องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสู่จนีแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสูง 
26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสูงทงัสนิ 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้น
เหรยีญฮอ่งกง   โดยพระพุทธรปูมชีอืเรยีกอยา่งไม่เป็นทางการวา่ พระใหญ่เทยีนถาน ประดษิฐานบนแทน่บชูามคีวาม
สงูเทา่กบัตกึ  3 ชัน  ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกงิ 
 

 
นําทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหท้กุทา่นไดตั้งจติอธษิฐานขอพรไม่วา่จะเป็นเรอืงสขุภาพ การ
งาน การเงนิ เนืองจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จากลานอธษิฐาน ทา่นสามารถเดนิขนึชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมี
บันไดทอดยาวจํานวน  268 ขัน  บรเิวณฐานพระพุทธรปู เป็นทปีระดษิฐานของบรมสารกีธาตุ (พระเขียวแกว้)  และ
พระพุทธรูปหยกขาว ทอัีนเชญิมาจากศรลัีงกา  ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสนํีามัน (ไม่รวมค่าเขา้ชม ท่านละ  



 

 

 

 

 

60 เหรยีญฮอ่งกง)  หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสงูได ้ และยังมีรปูปันของเทพธดิาถวายเครอืงสักการะตามความ
เชอืของนกิายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 
 

 
 
นอกจากนีท่านยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นทีประดษิฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทัง 5 พระองค ์ณ 
อาคารหมนืพทุธ  โดยบนหลังคาวัดจะมสีตัวม์งคลตรงมมุของหลังคา หา้มนําเครอืงเซน่ไหวท้ปีระกอบดว้ยเนือสัตวเ์ขา้มา
ไหวเ้ป็นอันขาด 

 
 
จากนันใหท้า่น อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้า่นไดอ้สิระเทยีวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้น
จําลองแหง่นีทา่นจะไดพ้บความสนุกทสีามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรมดังเดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว  



 

 

 

 

 

แวะพักเหนือย หาของอรอ่ยกนิ แนะนําบัวลอยหยนิหยาง บัว
ลอยทผีสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตัวระหวา่งงาดํา (สดํีา) กับกระท ิ(สี
ขาว) ใหค้วามสดชนืไมน่อ้ย เรอืงความอรอ่ยพูดไดคํ้าเดยีว “ตอ้งลอง”    
  
 
หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบํารุง หรอืปิดเนอืงจาก
สภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเป็นรถโคช้
ของอุทยาน เพอืนําท่านขนึสู่ยอดเขาแทน และจะทําการคนืเงนิ
คา่สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่่านละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่น
ละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 

 
 

จากนันใหท้่านอสิระชอ้ปปิง ทหีา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปปิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET 
สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น 
BURBERRY รวมทงัรองเทา้กฬีามากมายหลายยหีอ้ และชนัใตด้นิจะมซีุปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ่ใหท้า่นได้
เลอืกซอืสนิคา้ ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ  
จากนันนําทา่นเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนทมีชีว่งกลางยาวทสีดุเป็นอันดับ 2 ของโลก และ
ในปัจจบุันอยูท่อัีนดับที 7 ของโลก  ตัวสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มสีองชนั ชันบนมเีสน้ทางรถวงิจํานวน 6 ชอ่งทาง 
สว่นชนัลา่งใชส้ําหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง และชอ่งทางสํารองสําหรับรถยนต ์ในชว่งฤดมูรสมุอกี 4 ชอ่งทาง เรมิกอ่สรา้งใน
ปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง 
 

 
 
คํา บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (2) 

นําทา่นเดนิทางสู ่อะเวนวิ ออฟ สตารส์ Avenue of Stars ทมีกีารประทับตราลายมอืดาราทเีคยประทับไวท้บีรเิวณพืน 
ยา้ยมาไวบ้นขอบราวจับเลยีบทางเดนิรมินําตลอดแนว เพือใหผู้ช้มไดเ้ห็นชัด และถ่ายรปูคูก่ับรอยพมิพด์าราโดยมวีวิตกึ
รมิอา่ววคิตอเรยีเป็นฉากพรอ้มเพลดิเพลนิกับววิสดุอลังการของอา่ววคิตอเรยี 
 

 



 

 

 

 

 

 
นําทา่นชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์รมิตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกคําคนื  การแสดงมัลตมิเีดยีสดุ
ยอดตระการตาทไีดร้ับการบันทกึในกนิเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรทยีงิใหญ่ทสีดุของโลกครอบคลมุพนืที
อาคารตกึระฟ้าสําคัญตา่งๆทตีังอยูส่องฟากฝังของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นีประดับไปดว้ยแสงไฟ ซงึ
เพยีงกดสวติชก์จ็ะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮ่องกง 
 

 
 

นําทา่นเขา้สูท่พีกั... PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีอง ดสินยีแ์ลนดเ์ต็มวนั (รวมคา่เขา้และคา่เครอืงเลน่ทกุชนดิเรยีบรอ้ยแลว้) 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   
นําทา่นเดนิทางสู ่ ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์อาณาจักรแหง่จนิตนาการนีประกอบดว้ยพนืท ี7 สว่น  ไดแ้ก ่เมนสตรที-ยูเอสเอ , 
แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซแีลนด ์, ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์, ทอย สตอร ีแลนด ์, กรซิลยี ์กลัช ์และมสิทคิ พอยท ์ 
จากนันไปสบูฉีดอะดรนีาลนีในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภัยกับการล่องเรือทอ่งป่าทีเต็มไปดว้ยสงิสาราสัตวต์ลอดเสน้ทาง
และโชวแ์รงระเบดิทตีนืเตน้ เขา้สูอ่าณาจักรแหง่แฟนตาซ ีทซีงึคณุจะไดพ้บกับปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรปีระสาน
เสยีงมคิกเีมาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคตเ์คลอืนไหวตระการตาแบบ 3 มติ ิลัดไปยังอาณาจักรของมนุษยต์า่งดาวและขา้มเวลาไป
ยังทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ดนิแดนแห่งอนาคตและสงิทพีลาดไม่ไดค้อื รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอยา่ลมืแวะไป
ถา่ยรปูกบัมคิก ีและจับมอืกบัเจา้เป็ดชอืกอ้งโลก เดนิทอ่งไปผา่นสวนหยอ่มทเีต็มไปดว้ยวัตถุโบราณทสีรา้งภาพลวงตา 3 มติ ิ
สํารวจพพิธิภัณฑล์กึลับทซีงึวตัถโุบราณน่าตนืตาจากทัวโลกมามชีวีติตอ่หนา้ตอ่ตาใน มสิทคิ พอยท ์และไมค่วรพลาดกบั  
IT’S A SMALL WORLD ล่องเรอืชมเหลา่บรรดาตุก๊ตานานาชาต ิซงึแบง่เป็นโซนของแตล่ะชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมกีาร
เคลอืนไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครอืงดนตรทีเีป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะชาต ิและ
อย่าลมืแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจําชาตขิองไทย สนุกกับเกมต่างๆ  การแสดงแสงสี “เรารักมกิก!ี” จากนันเชญิท่าน
สนกุสนานกับเครอืงเลน่ในดสินยีแ์ลนดแ์ละโซนตา่งๆ  

 

 



 

 

 

 

 

 
พบกบัเครอืงเลน่ใหมล่า่สดุธมีมารเ์วล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท่านสามารถรว่มความสนุกไดโ้ดยการ
ขยีานพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการตอ่สูอ้ย่างกลา้หาญแบบอนิเทอรแ์อคทฟีในพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีS.H.I.E.L.D. ไปพรอ้มกับ Ant-Man and The Wasp เพอืต่อสูก้ับเหลา่รา้ย Zola และกองทัพ Hydra swarm-
bots  

 
 
และสนุกไปกับ Iron Man Experience บนิไปกบัไอรอ่นแมน เหนอืฟากฟ้าของฮอ่งกง หยบิแวน่ตา Stark Vision 
ขนึสวมใส ่แลว้เตรยีมตัวสําหรับการเขา้สูย่คุใหมอ่ยา่งเต็มตัว! การบนิแตล่ะครังของ Expo Edition Iron Wing จะใชพ้ลังงาน
จากเตาปฏกิรณ์อารค์ของตนเองและมีเทคโนโลยลี่าสดุจากสตารค์ อนิดัสตรี รวมถงึ ชุดเกราะโลหะทีมีความทนทานสูง 
ระบบปัญญาประดษิฐ ์และกระจกทซี่อมแซมตัวเองได ้เมอืคุณพรอ้มสําหรับการบนิขนึ คณุจะไดท้่องฟากฟ้าทตีนืเตน้เรา้ใจ
ของตัวเมอืง เพอืชมมุมมองทแีปลกใหม่ล่าสดุและสงูทสีดุบนขอบฟ้าของฮอ่งกง นันคอื – Hong Kong Stark Tower เพียง
อยากเตอืนวา่ มรีายงานถงึปฏบัิตกิารของไฮดรา้อยูบ่รเิวณนี ใหเ้ตรยีมพรอ้มสําหรับการตอ่สู!้ ซงึแตล่ะแหง่ตา่งมจีดุเดน่ความ
พเิศษเฉพาะตัว ท่องอเมรกิาฉบับย่อสว่นอย่างมีชวีติชวีาทีถนนเมนสตรีท พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร ์รา้นคา้น่ารัก ๆ และหอ
สังเกตการณ์วคิตอเรยี 
 

 



 

 

 

 

 

ขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซ ีจะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทกุวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดไดท้ี
เมนสตรีท ยูเอสเอ (ขนึอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนันๆ)  ชมและเชยีรต์ัวละครดสินีย ์ทรี่วมขบวนมากมายไม่ว่าจะเป็นตัว
การต์นูดัง อาท ิMickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามดว้ยเจา้หญงิแสนสวยจากนทิานหลากหลาย
เรอืง อาท ิ Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   หรอืตัวละครจากภาพยนตดั์งอาท ิThe Jungle Book, The Lion 
King, Toy Story ฯลฯ  

 
 

 **อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา ตามอธัยาศยั**   สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับสูท่พีัก 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทสีาม ยอดเขาวคิตรอเรยี พคี - ร ีพลัสเ์บย ์– วดัแชกงหมวิ - ชอ้ปปิงจมิซาจุย่  ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยตมิซําขนึชอืของฮ่องกง อาท ิฮะเกา๋, ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตยีวหลอด, โจ๊ก 
เป็นตน้ (4)   
จากนันนําท่านขนึสู ่ จุดชมววิสงูทสีดุและสวยทสีดุของฮ่องกง โดยรถโคช้บนยอดเขาวคิตอเรยีพคี ทุกท่านจะไดส้ัมผัส
บรรยากาศบรสิทุธสิดชนื สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮอ่งกงและเกาลูนไดท้ังเกาะอย่างชัดเจน จดุชมววิทีดี
ทสีดุและหา้มพลาดเมอืมา The Peak สามารถมองเห็นววิไดร้อบทศิทัง 360 องศา มคีวามสงูถงึ 428 เมตรจากระดับนําทะเล
ทจีุดนีสามารถมาชมววิเมอืงฮอ่งกงไดทั้งวันซงึในแต่ละชว่งเวลาก็จะมีววิทีสวยงามแตกตา่งกันไป ววิทมีองเห็นก็จะเป็นววิ
ของตกึและอาคารสงูระฟ้าของฮอ่งกง ทกี่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซ่า, ตกึไชน่าแบงคแ์ละ
ตกึอนืๆ อนัเป็นทตีงัของธุรกจิ ชนันําของฮอ่งกงพรอ้มทงัถา่ยภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ 

 



 

 

 

 

 

 
 

รา้นไอศครมี Gino's Gelato รา้นไอศครมีเจลลาโตสไตลอ์ติาล ีตังอยูบ่รเิวดา้นลา่งตกึ 
The Peak หากท่านตอ้งการลมิรสไอศครมีทเีป็นแบบเฉพาะของฮ่องกง แนะนําใหล้องทาน
ทนีี กลนิหอมของวาฟเฟิลบอล หรอื Egg Waffle ททํีาสดๆใหม่ๆจากเตาชวนยัวนําลายนัก มี
ไอศครีมใหเ้ลือกหลากหลายรสชาต ิทสีามารถเลือกทอ้ปปิงไดต้ามทตีอ้งการไม่ว่าจะเป็น 
มาชเมลโล ่อัลมอล หรอืขนมตา่งๆ   
 
จากนันนําท่านนมัสการขอพรสงิศักดสิทิธเิพอืเป็นสริมิงคลทบีรเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดย
เชอืวา่ ณ บรเิวณหาดรพัีลสเ์บย ์เป็นจดุทมีฮีวงจุย้ทีดทีสีดุของเกาะฮอ่งกง  นําทา่นเรมิขอพร   
เจา้แมก่วนอมิ  จากนันนําท่านขอพร เทพเจา้ไฉซ่งิเอยี  เทพเจา้แหง่โชคลาภ ความมันคง 
ทรัพยส์นิเงนิทอง  หรอืถา้ทา่นไหนมลีกูยาก ก็สามารถขอพรเรอืงลกูจากพระสงัฆจาย ได ้ 

 
 

จากนันนําท่าน ขา้มสะพานต่ออายุ ซงึเชอืกันวา่ขา้มหนึงครังจะมอีายุเพมิขนึ 3 ปี  หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู่ หรอืขอพร
เรอืงความรัก จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้ จากนันขอพรเรอืงการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แมท่บัทมิ จากนัน
ใหท้า่นไดรั้บ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซงึถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลังทดีทีสีดุของฮอ่งกง 



 

 

 

 

 

 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยหา่นยา่ง 

 
จากนันนําท่านเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ังจติอธษิฐานดา้นหนา้
องคเ์จา้พ่อแชกง จากนันใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สุขภาพ
แข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชอืกันวา่หากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง จะชว่ยปัดเป่าสงิชัวรา้ยออกไป และนําพา
สงิดีๆ เขา้มา 

 

 
 

ตํานานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชอืหนึงว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนงึวัดทมีีประวัตศิาสตรอั์นยาวนาน สรา้งมา
ตังแต ่300 ปีกอ่น ตามตํานานเลา่กันวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการทจีะมาปลน้ชาวบา้น เมอืนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ได ้
บอกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ีหนา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดทํ้าการปลน้ 



 

 

 

 

 

ชาวบา้นจงึมีความเชอืวา่กังหันลมนันชว่ยขจัดสงิชัวรา้ยทกํีาลังจะเขา้มา และนําพาสงิดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัดแชกงแห่ง
นีชนึ เพอืระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทสีกัการะบชูาเพอืไมใ่หม้สีงิไมไ่ดเ้กดิขนึ 
 
 
นําทา่นเยยีมชม  โรงงานจวิเวอรร์ ีทขีนึชอืของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทไีดรั้บ
รางวัลอันดับเยียม และใชใ้นการเสรมิดวงเรืองฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของ
กังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครอืงประดับ ไม่วา่จะเป็น จ ี แหวน  กําไล เพือให ้
เป็นเครอืงประดบัตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 
นําท่านชม รา้นหยก มีสนิคา้มากมายเกยีวกับหยก อาท ิกําไลหยก  หรอืสัตว์
นําโชคอย่างปีเสยีะ  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอืเป็นของฝาก หรอืเป็นของทีระลกึ 
หรอืนําโชคแดต่ัวทา่นเอง  
 
 
นําทา่น ชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากนนัอสิระใหท้่าน
เต็มอมิกบัการชอ้ปปิงยา่นจมิซาจุ่ยมกัจะตงัตน้กนัทสีถานจีมิซาจุ่ย มรีา้นขายของทงัเครอืงหนงั, เครอืงกฬีา, 
เครอืงใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทเีป็นของพนืเมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายม ี
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชอื OCEAN TERMINAL ซงึประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู ่และมี
ทางเชือมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได  ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายให้ท่านได้เลือกซือ ไม่ว่าจะเป็น COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย  สมควรแก่
เวลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.45 น.    บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายเทยีวบนิท ี  TG607 
22.25 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

**************************************** 
** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการ 
ออกตัวเนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทกุทา่นทใีชบ้รกิาร ***  คณะยนืยนัการเดนิทางท ี9 ทา่นมหีวัหนา้ทวัร ์
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดยีวเพมิ 

02 – 04 พฤศจกิายน 2562 19,999 19,999 18,999 5,000 

08 – 10 พฤศจกิายน 2562 19,999 19,999 18,999 5,000 

09 – 11 พฤศจกิายน 2562 19,999 19,999 18,999 5,000 

15 – 17 พฤศจกิายน 2562 19,999 19,999 18,999 5,000 

16 – 18 พฤศจกิายน 2562 19,999 19,999 18,999 5,000 

23 – 25 พฤศจกิายน 2562 19,999 19,999 18,999 5,000 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 19,999 19,999 18,999 5,000 

07 – 09 ธนัวาคม 2562 19,999 19,999 18,999 5,000 

08 – 10 ธนัวาคม 2562 20,999 20,999 19,999 5,000 

14 – 16 ธนัวาคม 2562 19,999 19,999 18,999 5,000 

21 – 23 ธนัวาคม 2562 20,999 20,999 19,999 5,000 

29 – 31 ธนัวาคม 2562 29,999 29,999 28,999 5,000 

30 ธ.ค. 2562 – 01 ม.ค. 2563 29,999 29,999 28,999 5,000 



 

 

 

 

 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง /ทรปิ/ทา่น 
 
หมายเหตุ: หากลูกคา้ไมต่อ้งการเขา้ดสินยีแ์ลนด ์หกัคา่ดสินยีแ์ลนดอ์อกท่านละ  2,000 บาท  กรุณาตรวจสอบเทยีวบนิของ
ทา่นในวนัททีา่นตอ้งการเดนิทางตามตารางรายละเอยีดเทยีวบนิ 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทยีวแหง่เพอืโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล 
คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ ีซงึจําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคา
ทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยู่
กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกแหง่ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 เหรยีญ / คน / รา้น 

 โรงแรมทพัีกทอีาจะมกีารสลับปรับเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 
 หมายเหต ุทฮีอ่งกงมีชา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลูกทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซอืไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซอื โดยไมม่กีารบังคับลกุทัวรท์ังสนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 

อตัราค่าบรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทต่อทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจน

ซไีม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณอั์กษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 

ทังหมดทังนี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีชําระแลว้เนืองในการเตรียมการจัดการนําเทียวใหแ้ก่
นักทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพีักฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  



 

 

 

 

 

เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทงันบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใิน
การปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทุกชนิ

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน 

2. สงิของทมีีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน 

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพชื และเนือสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนือสัตว ์ไสก้รอก
ฯ เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่นี หากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทสีงูมาก   


