
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - ฮอ่งกง - เกาะลนัเตา -  น ัง่กระเชา้ครสิตลั (พืน้ใส) - วดัโป่วหลนิ - Avenue of Stars  - City 
gate Outlet - A Symphony of Lights 

05.00 น.      พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย  พบเจา้หนา้ทีเ่พื่อรับเอกสารการเขา้
เมือง และทําการเช็คอนิต๋ัว  

08.00 น.      บนิลัดฟ้าสูฮ่่องกง โดยเทีย่วบนิ TG600 บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเครือ่ง   (ทีม่จีอสว่นตวัทุกทีน่ ัง่)  
 

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

360 องศา  ใหท้า่นไดท้า้ทายความหวาดเสยีว กับกระเชา้ครสิตัล (พื้นกระจกใส) ใหท้า่นไดช้มววิไดอ้ยา่ง  360 องศา 
(เฉพาะขาไป) 
กรณีทีล่กูคา้กลัวความสงู ตอ้งการจะน่ังกระเชา้แบบธรรมดา (พื้นทบึ) สามารถแจง้ความจํานงค์ไดก้ับหัวหนา้
ทัวรไ์ด ้โดยทางบรษัิทจะคนืสว่นตา่งให ้ทา่นละ  100 เหรยีญฮ่องกง      

 
ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา องคพ์ระสรา้งทอง
สมัฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสู่จนีแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่โดยมคีวามสูง 
26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสูงท ัง้ส ิน้ 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้น
เหรยีญฮอ่งกง   โดยพระพุทธรปูมีชือ่เรยีกอยา่งไม่เป็นทางการว่า พระใหญเ่ทยีนถาน ประดษิฐานบนแทน่บูชามีความ
สงูเทา่กับตกึ  3 ชัน้  ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักก ิง่ 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

นําทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหท้กุทา่นไดตั้ง้จติอธษิฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรือ่งสุขภาพ การ
งาน การเงนิ เน่ืองจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จากลานอธษิฐาน ทา่นสามารถเดนิขึน้ชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมี
บันไดทอดยาวจํานวน  268 ขัน้  บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นที่ประดษิฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแกว้)  และ
พระพุทธรปูหยกขาว ทีอั่นเชญิมาจากศรลัีงกา  ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสีน้ํามัน (ไม่รวมค่าเขา้ชม ท่านละ  
60 เหรยีญฮอ่งกง)  หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสงูได ้ และยังมีรปูปั้นของเทพธดิาถวายเครือ่งสักการะตามความ
เชือ่ของนกิายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 
 

 
 
นอกจากน้ีทา่นยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทัง้ 5 พระองค์ ณ 
อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตวม์งคลตรงมมุของหลังคา หา้มนําเครือ่งเซน่ไหวท้ีป่ระกอบดว้ยเน้ือสัตวเ์ขา้มา
ไหวเ้ป็นอันขาด 



 

 

 

 

 

 

 
 
จากนัน้ใหท้า่น อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้น
จําลองแหง่น้ีทา่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว  

แวะพักเหน่ือย หาของอรอ่ยกนิ แนะนําบัวลอยหยนิหยาง บัว
ลอยทีผ่สมผสานกันไดอ้ยา่งลงตัวระหวา่งงาดํา (สดํีา) กับกระท ิ(สี
ขาว) ใหค้วามสดชืน่ไม่นอ้ย เรือ่งความอรอ่ยพูดไดคํ้าเดยีว “ตอ้งลอง”    
  
 
หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบํารุง หรอืปิดเนือ่งจาก
สภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้
ของอุทยาน เพือ่นําทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน และจะทําการคนืเงนิ
คา่สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่น
ละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 

 
 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ทีห่า้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET 
สนิคา้แบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น 
BURBERRY รวมท ัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และช ัน้ใตด้นิจะมซุีปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ่ใหท้่านได้
เลอืกซือ้สนิคา้ ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ  
จากนัน้นําทา่นเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนทีม่ชีว่งกลางยาวทีส่ดุเป็นอันดับ 2 ของโลก และ
ในปัจจุบันอยูท่ีอั่นดับที ่7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกวา้ง 41 เมตร มีสองชัน้ ชัน้บนมีเสน้ทางรถวิง่จํานวน 6 ชอ่งทาง 
สว่นชัน้ลา่งใชสํ้าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง และชอ่งทางสํารองสําหรับรถยนต ์ในชว่งฤดมูรสมุอีก 4 ชอ่งทาง เร ิม่กอ่สรา้งใน
ปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮ่องกง 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (2) 

นําทา่นเดนิทางสู ่อะเวนวิ ออฟ สตารส์ Avenue of Stars ทีม่ีการประทับตราลายมือดาราทีเ่คยประทับไวท้ีบ่รเิวณพืน้ 
ยา้ยมาไวบ้นขอบราวจับเลยีบทางเดนิรมิน้ําตลอดแนว เพื่อใหผู้ช้มไดเ้ห็นชัด และถา่ยรปูคูก่ับรอยพมิพ์ดาราโดยมีวิวตกึ
รมิอ่าววคิตอเรยีเป็นฉากพรอ้มเพลดิเพลนิกับววิสดุอลังการของอ่าววคิตอเรยี 
 
 

 
 
 
นําทา่นชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ร ิม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกคํา่คนื  การแสดงมัลตมิีเดยีสดุ
ยอดตระการตาทีไ่ดร้ับการบันทกึในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของโลกครอบคลมุพื้นที่
อาคารตกึระฟ้าสําคัญตา่งๆทีตั่ง้อยูส่องฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่น้ีประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่
เพียงกดสวติชก์็จะสอ่งแสงสว่างตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮ่องกง 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง ดสินยีแ์ลนดเ์ต็มวนั (รวมคา่เขา้และคา่เคร ือ่งเลน่ทุกชนดิเรยีบรอ้ยแลว้) 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   

นําทา่นเดนิทางสู ่ ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์อาณาจักรแหง่จนิตนาการน้ีประกอบดว้ยพืน้ที ่7 สว่น  ไดแ้ก ่เมนสตรที-ยูเอสเอ , 
แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซแีลนด ์, ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์, ทอย สตอรี ่แลนด ์, กรซิลยี ์กลัช์ และมสิทคิ พอยท ์ 
จากนัน้ไปสบูฉีดอะดรนีาลนีในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภัยกับการลอ่งเรอืทอ่งป่าที่เต็มไปดว้ยสงิสาราสัตว์ตลอดเสน้ทาง
และโชว์แรงระเบดิทีต่ืน่เตน้ เขา้สูอ่าณาจักรแหง่แฟนตาซ ีทีซ่ ึง่คณุจะไดพ้บกับปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรปีระสาน
เสยีงมคิกีเ้มาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคตเ์คลือ่นไหวตระการตาแบบ 3 มติ ิลัดไปยังอาณาจักรของมนุษยต์า่งดาวและขา้มเวลาไป
ยังทมูอรโ์รว์แลนด ์ดนิแดนแหง่อนาคตและสิง่ทีพ่ลาดไม่ไดค้อื รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไป
ถา่ยรปูกับมคิกี ้และจับมือกับเจา้เป็ดชือ่กอ้งโลก เดนิทอ่งไปผ่านสวนหยอ่มทีเ่ต็มไปดว้ยวัตถโุบราณทีส่รา้งภาพลวงตา 3 มิต ิ
สํารวจพพิธิภัณฑล์กึลับทีซ่ ึง่วัตถโุบราณน่าตืน่ตาจากท่ัวโลกมามีชวีติตอ่หนา้ตอ่ตาใน มสิทคิ พอยท ์และไมค่วรพลาดกบั  
IT’S A SMALL WORLD ลอ่งเรอืชมเหลา่บรรดาตุ๊กตานานาชาต ิซึง่แบ่งเป็นโซนของแต่ละชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมีการ
เคลือ่นไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะชาต ิและ
อยา่ลมืแวะทักทายตุ๊กตาสวมชดุประจําชาตขิองไทย สนุกกับเกมต่างๆ  การแสดงแสงสี “เรารักมิกกี้!” จากนั้นเชญิท่าน
สนุกสนานกับเครือ่งเลน่ในดสินียแ์ลนดแ์ละโซนตา่งๆ  

 



 

 

 

 

 

 

 
 
พบกับเครือ่งเลน่ใหม่ลา่สดุธมีมารเ์วล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ทา่นสามารถรว่มความสนุกไดโ้ดยการ
ขีย่านพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการตอ่สูอ้ยา่งกลา้หาญแบบอนิเทอรแ์อคทีฟในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีS.H.I.E.L.D. ไปพรอ้มกับ Ant-Man and The Wasp เพื่อตอ่สูก้ับเหลา่รา้ย Zola และกองทัพ Hydra swarm-
bots  

 
 
และสนุกไปกับ Iron Man Experience บนิไปกบัไอรอ่นแมน เหนอืฟากฟ้าของฮอ่งกง หยบิแวน่ตา Stark Vision 
ขึน้สวมใส ่แลว้เตรยีมตัวสําหรับการเขา้สูย่คุใหม่อยา่งเต็มตัว! การบนิแตล่ะครัง้ของ Expo Edition Iron Wing จะใชพ้ลังงาน
จากเตาปฏกิรณ์อารค์ของตนเองและมีเทคโนโลยลีา่สดุจากสตาร์ค อินดัสตรี้ รวมถงึ ชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง 
ระบบปัญญาประดษิฐ์ และกระจกทีซ่อ่มแซมตัวเองได ้เมื่อคณุพรอ้มสําหรับการบนิขึน้ คณุจะไดท้อ่งฟากฟ้าทีต่ืน่เตน้เรา้ใจ



 

 

 

 

 

 

ของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองทีแ่ปลกใหม่ลา่สดุและสงูทีส่ดุบนขอบฟ้าของฮ่องกง น่ันคอื – Hong Kong Stark Tower เพียง
อยากเตอืนว่า มีรายงานถงึปฏบัิตกิารของไฮดรา้อยูบ่รเิวณน้ี ใหเ้ตรยีมพรอ้มสําหรับการตอ่สู!้ ซึง่แตล่ะแหง่ตา่งมีจุดเดน่ความ
พเิศษเฉพาะตัว ทอ่งอเมรกิาฉบับยอ่สว่นอยา่งมีชวีติชวีาทีถ่นนเมนสตรที พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร์ รา้นคา้น่ารัก ๆ และหอ
สังเกตการณ์วคิตอเรยี 
 

 

ขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซ ีจะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทกุวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดไดท้ี่
เมนสตรที ยเูอสเอ (ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ ณ วันนัน้ๆ)  ชมและเชียร์ตัวละครดสินีย์ ที่ร่วมขบวนมากมายไม่ว่าจะเป็นตัว
การต์นูดัง อาท ิMickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามดว้ยเจา้หญงิแสนสวยจากนทิานหลากหลาย
เรือ่ง อาท ิ Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   หรือตัวละครจากภาพยนต์ดังอาท ิThe Jungle Book, The Lion 
King, Toy Story ฯลฯ  

 
 

 **อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั**   สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม ยอดเขาวคิตรอเรยี พคี - ร ีพลัสเ์บย ์– วดัแชกงหมวิ - ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่  ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติม่ซําขึน้ชือ่ของฮ่องกง อาท ิฮะเกา๋, ขนมจีบกุง้, กว๋ยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก 

เป็นตน้ (4)   
จากนัน้นําทา่นขึน้สู ่จุดชมววิสงูทีส่ดุและสวยทีส่ดุของฮ่องกง โดยรถโคช้บนยอดเขาวคิตอเรยีพคี ทุกท่านจะไดสั้มผัส
บรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลนูไดทั้ง้เกาะอยา่งชัดเจน จุดชมวิวที่ดี
ทีส่ดุและหา้มพลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นววิไดร้อบทศิทัง้ 360 องศา มีความสงูถงึ 428 เมตรจากระดับน้ําทะเล
ทีจุ่ดน้ีสามารถมาชมววิเมืองฮ่องกงไดทั้ง้วันซึง่ในแตล่ะชว่งเวลาก็จะมีววิทีส่วยงามแตกตา่งกันไป ววิทีม่องเห็นก็จะเป็นวิว
ของตกึและอาคารสงูระฟ้าของฮ่องกง ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซ่า, ตกึไชน่าแบงคแ์ละ
ตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ ัง้ของธุรกจิ ช ัน้นําของฮอ่งกงพรอ้มท ัง้ถา่ยภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ 

 

 
 

รา้นไอศครมี Gino's Gelato รา้นไอศครมีเจลลาโตสไตลอ์ติาล ีตัง้อยูบ่รเิวดา้นลา่งตกึ 
The Peak หากทา่นตอ้งการลิม้รสไอศครมีทีเ่ป็นแบบเฉพาะของฮ่องกง แนะนําใหล้องทาน
ทีน่ี่ กลิน่หอมของวาฟเฟิลบอล หรอื Egg Waffle ทีทํ่าสดๆใหม่ๆจากเตาชวนย่ัวน้ําลายนัก มี
ไอศครมีใหเ้ลอืกหลากหลายรสชาต ิที่สามารถเลือกทอ้ปป้ิงไดต้ามที่ตอ้งการไม่ว่าจะเป็น 
มาชเมลโล ่อัลมอล หรอืขนมตา่งๆ   
 
จากนัน้นําทา่นนมัสการขอพรสิง่ศักดิส์ทิธ ิเ์พื่อเป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดย
เชือ่ว่า ณ บรเิวณหาดรพัีลสเ์บย ์เป็นจุดทีม่ีฮวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของเกาะฮ่องกง  นําทา่นเร ิม่ขอพร   
เจา้แมก่วนอมิ  จากนัน้นําทา่นขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอ ีย๊  เทพเจา้แหง่โชคลาภ ความม่ันคง 
ทรัพยส์นิเงนิทอง  หรอืถา้ทา่นไหนมีลกูยาก ก็สามารถขอพรเรือ่งลกูจากพระสงัฆจาย ได ้ 



 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้นําทา่น ขา้มสะพานตอ่อาย ุซึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมีอายเุพิม่ขึน้ 3 ปี  หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพร
เรือ่งความรัก จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้ จากนัน้ขอพรเรือ่งการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แมท่บัทมิ จากนัน้
ใหท้า่นไดร้ับ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืว่าเป็นจุดรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮ่องกง 

 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยหา่นยา่ง 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจุ้ดธปูขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดตั้ง้จิตอธษิฐานดา้นหนา้
องคเ์จา้พ่อแชกง จากนัน้ใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สุขภาพ
แข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชั่วรา้ยออกไป และนําพา
สิง่ดีๆ เขา้มา 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

ตํานานวัดแชกง หรอืเรยีกอีกชือ่หนึง่ว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัตศิาสตร์อันยาวนาน สรา้งมา
ตัง้แต ่300 ปีกอ่น ตามตํานานเลา่กันว่าไดม้ีโจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมื่อนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ได ้
บอกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ี่หนา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดทํ้าการปลน้ 

ชาวบา้นจงึมีความเชือ่ว่ากังหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชั่วรา้ยทีก่ําลังจะเขา้มา และนําพาสิง่ดีๆ มาสู่ตน จึงไดส้รา้งวัดแชกงแห่ง
น้ีช ึน้ เพื่อระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีสั่กการะบูชาเพื่อไม่ใหม้ีส ิง่ไม่ไดเ้กดิขึน้ 
 
 
นําทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดร้ับ
รางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของ
กังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครือ่งประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน  กําไล เพื่อให ้
เป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 
นําทา่นชม รา้นหยก มีสนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิกําไลหยก  หรือสัตว์
นําโชคอยา่งป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ 
หรอืนําโชคแดตั่วทา่นเอง  
 
 
นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน ัน้อสิระใหท้่าน
เต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุ่ย มรีา้นขายของท ัง้เคร ือ่งหนงั, เคร ือ่งกฬีา, 
เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายมี 
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู่ และมี
ทางเชื่อมตดิต่อกันสามารถเดนิทะลุถึงกันได  ้ใหแ้บรนด์ดงัมากมายใหท้่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย  สมควรแก่
เวลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.45 น.    บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายเทีย่วบนิที ่  TG607 
22.25 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

**************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



 

 

 

 

 

 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***  Uคณะยนืยนัการเดนิทางที ่9 ทา่นมหีวัหนา้ทวัร ์
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่วเพิม่ 

04 - 06 ตลุาคม 2562 19,999 19,999 18,999 5,000 

12 - 14 ตลุาคม 2562 22,999 22,999 21,999 5,000 

19 - 21 ตลุาคม 2562 20,999 20,999 19,999 5,000 

25 - 27 ตลุาคม 2562 20,999 20,999 19,999 5,000 

01 – 03 พฤศจกิายน 2562 19,999 19,999 18,999 5,000 

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 

 

U***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่*** 

U** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง /ทรปิ/ทา่น 
 
หมายเหตุ: หากลูกคา้ไมต่อ้งการเขา้ดสินยีแ์ลนด ์หกัคา่ดสินยีแ์ลนดอ์อกทา่นละ  2,000 บาท  กรุณาตรวจสอบเทีย่วบนิของ
ทา่นในวนัทีท่า่นตอ้งการเดนิทางตามตารางรายละเอยีดเทีย่วบนิ 
 



 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล 
คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ ี ่ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคา
ทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่
กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกแห่ง ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 เหรยีญ / คน / รา้น 

• โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 
• หมายเหต ุทีฮ่่องกงมีชา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซื้อไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ โดยไม่มีการบังคับลกุทัวรทั์ง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 

Uอตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 30 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
Uอตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 เหรยีญฮ่องกง/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อสํารองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน

ซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้หมดทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบร ิการที่ชําระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 



 

 

 

 

 

 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่ม่มวีีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีีซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ีบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผิด
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

Uขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก 
ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทกุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เน้ือสัตว์ ไสก้รอก
ฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่น้ี หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก   


