
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - ฮอ่งกง - Avenue of Stars  - A Symphony of Lights 

07.30 น.      พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย  พบเจา้หนา้ทีเ่พื่อรับเอกสารการ
เขา้เมือง และทําการเช็คอนิต๋ัว  

10.45 น.      บนิลัดฟ้าสูฮ่่องกง โดยเทีย่วบนิ TG628 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   (ทีม่จีอสว่นตวัทุกทีน่ ัง่) 
  

 
 
14.30 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง นําทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 

จากนัน้นําทา่นเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของ
โลก และในปัจจุบันอยูท่ีอั่นดับที ่7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกวา้ง 41 เมตร มีสองชัน้ ชัน้บนมีเสน้ทางรถวิ่ง
จํานวน 6 ชอ่งทาง สว่นชัน้ลา่งใชสํ้าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง และชอ่งทางสํารองสําหรับรถยนต ์ในชว่งฤดมูรสมุอีก 4 
ชอ่งทาง เร ิม่กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮ่องกง 
 
 

 
 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่อะเวนวิ ออฟ สตารส์ Avenue of Stars ที่มีการประทับตราลายมือดาราที่เคยประทับไวท้ี่
บรเิวณพื้น ยา้ยมาไวบ้นขอบราวจับเลยีบทางเดนิรมิน้ําตลอดแนว เพื่อใหผู้ช้มไดเ้ห็นชัด และถา่ยรปูคูก่ับรอยพิมพ์
ดาราโดยมีววิตกึรมิอ่าววคิตอเรยีเป็นฉากพรอ้มเพลดิเพลนิกับววิสดุอลังการของอ่าววคิตอเรยี 
 



 

 

 
 
 
นําท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เร ิม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคนื การแสดง
มัลตมิีเดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดร้ับการบันทกึในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ย ิง่ใหญ่ที่สุดของ
โลกครอบคลมุพื้นทีอ่าคารตกึระฟ้าสําคัญตา่งๆทีตั่ง้อยูส่องฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่าน้ี
ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพียงกดสวติชก์็จะสอ่งแสงสว่างตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคัก
ของฮ่องกง 
 
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Penta Hotel / Harbour Plaza 8 Degrees Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัทีส่อง วดัสามเซยีน เจา้แมด่อกไมส้ทีอง - วดัปกัไต ่ - เขาวคิตอเรยีพคี - หาดรพีลัสเ์บย ์ – ยา่นโอลดท์าวน์

เซ็นทรลั – ตา่ยกูน๋ - ถนนควนีสโ์รด 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
จากนัน้นําทา่นสักการะเจา้แมด่อกไมส้ทีองหรอืกําฟ้าเหลงิเหลงิ องคเ์จา้แม่ทีค่อยชว่ยเหลอืในเรือ่งของความสงบ
สขุ ใหค้รอบครัวอยูเ่ย็นเป็นสขุที ่วดัสามเซยีน Sam Tai Tze เป็นวัดทีไ่หวค้รบจบในจุดเดยีว ซึง่จะมีเทพหลัก 3 
องค ์ปักไต ่หมานโหม่ ไชซนิเอี้ย และมีเทพนาจา เปาวุนจนิ เจา้แม่ดอกสม้สทีอง จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัปกั
ไต ่Pak Tai Temple วัดเกา่แกย่า่นหวา่นไจ ๋ทีวั่ดจะมีเทพไมแ้กะสลักองคโ์ตอยูต่รงดา้นหนา้ และมีพระจีนซิม่ทง
จี๋ พระองคเ์ล็กถอืใบพัดดา้นซา้ย เชือ่กันว่าสามารถเปลีย่นใจใหค้นทีไ่ม่รักเรา กลับมารักเราได ้
 

 
 
จากนัน้นําทา่นขึน้สู ่จุดชมววิสงูทีส่ดุและสวยที่สุดของฮ่องกง โดยรถโคช้บน ยอด

เขาวคิตอเรยีพคี ทกุทา่นจะไดสั้มผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพ

อันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลนูไดทั้ง้เกาะอยา่งชัดเจน จุดชมวิวที่ดีที่สุดและ

หา้มพลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นววิไดร้อบทศิทัง้ 360 องศา มีความสูง

ถงึ 428 เมตรจากระดับน้ําทะเลทีจุ่ดน้ีสามารถมาชมววิเมืองฮ่องกงไดทั้ง้วันซึง่ในแต่

ละชว่งเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตกึและ

อาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ทีก่่อสร ้างตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลั

พลาซ่า, ตกึไชนา่แบงคแ์ละตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ ัง้ของธุรกจิ ช ัน้น าของฮ่องกง

พรอ้มท ัง้ถา่ยภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ 

 



 

 

รา้นไอศครมี Gino's Gelato รา้นไอศครมีเจลลาโตสไตลอ์ติาล ีตัง้อยูบ่รเิวดา้นลา่งตกึ The Peak หากท่าน

ตอ้งการลิม้รสไอศครมีทีเ่ป็นแบบเฉพาะของฮ่องกง แนะนําใหล้องทานทีน่ี่ กลิน่หอมของวาฟเฟิลบอล หรือ Egg 

Waffle ทีท่ําสดๆใหม่ๆจากเตาชวนย่ัวน้ําลายนัก มีไอศครมีใหเ้ลอืกหลากหลายรสชาต ิทีส่ามารถเลือกทอ้ปป้ิงได ้

ตามทีต่อ้งการไม่ว่าจะเป็น มาชเมลโล ่อัลมอล หรอืขนมตา่งๆ   

 

จากนัน้นําทา่นนมัสการขอพรสิง่ศักดิส์ทิธ ิเ์พื่อเป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชือ่ว่า ณ บรเิวณหาดรี
พัลสเ์บย ์เป็นจุดทีม่ีฮวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของเกาะฮ่องกง นําทา่นเร ิม่ขอพร เจา้แมก่วนอมิ จากนั้นนําท่านขอพร เทพ
เจา้ไฉ่ซงิเอ ีย๊ เทพเจา้แหง่โชคลาภ ความม่ันคง ทรัพยส์นิเงนิทอง หรอืถา้ทา่นไหนมีลกูยาก ก็สามารถขอพรเรือ่ง
ลกูจากพระสงัฆจาย ได ้ 
 

 

จากนัน้นําทา่น ขา้มสะพานตอ่อายุ ซึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมีอายเุพิม่ขึน้ 3 ปี  หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู ่หรอื

ขอพรเรือ่งความรัก จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้ จากนัน้ขอพรเรือ่งการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แม่

ทบัทมิ จากนัน้ใหท้า่นไดร้ับ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืว่าเป็นจุดรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮ่องกง 

 

 
 



 

 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) พเิศษ !! ลิม้รสอาหารระดบั Michelin 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอลดท์าวนเ์ซ็นทรลั เป็นถนนสายเกา่แกท่ีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ขัน้นําตลอดเสน้ทางมี
ตกึสงูสง่าเรยีงรายอยูห่ลายตกึ มปีระวัตศิาสตร ์ศลิปะ อาหารและวัฒนธรรมทีเ่กา่แก่และเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของ
ฮ่องกง และเป็นอีกหนึง่ทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วจะตอ้งมา เพราะเป็นยา่นทีส่ามารถเดนิเทีย่วชมเมืองไดแ้ทบทกุซอกทกุมุม
และมีจุดฮติมากมายทีต่อ้งเขา้มาเช็คอนิ หรอืถา่ยรปูกับภาพบนฝาผนังตามทางทีเ่ป็นภาพวาดสสัีน 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางถา่ยรปูกับ ตา่ยกูน๋ (Tai Kwun) ศนูยก์ลางมรดกและศลิปะ ซึง่ปรับปรงุมาจาก สํานักงาน

ตํารวจเกา่ Central Police Station ใหเ้ป็นศนูยก์ลางมรดกและศลิปะชัน้นํา จัดแสดงเรื่องราวประวัตศิาสตร์ และ

บอกเลา่เรือ่งราวถงึคนฮ่องกง เป็นสถานทีเ่ทีย่วแหง่ใหม่ทีเ่ขา้เยีย่มชมอนุสรณ์สถานไดถ้งึ 3 แหง่ คอื สถานตี ารวจ

กลาง อาคารขนาดใหญ่ที่สรา้งขึน้ระหว่าง ปีค.ศ. 1862-1864 เป็นสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลสมัยอังกฤษ

ปกครอง ซึง่ปัจจุบันไดป้รับเปลีย่นเป็นอาคารนทิรรศการ รา้นคา้ และคาเฟ่ ตรงขา้มสถานีตํารวจกลางจะมีหอพัก

ตํารวจ เป็นอาคาร 4 ชัน้ มีขอบหนา้ตา่งทรงโคง้แบบตะวันตกสวยงาม เป็นทีน่ยิมมาถา่ยรปูกับตัวอาคารอยา่งมาก,  

ส านกังานคณะผูพ้พิากษากลาง มีการปลกูตน้ไมแ้ละวางเกา้อี้ใหผู้ค้นมาน่ังพัก ชมความแตกต่างระหว่างอดีต

และปัจจุบัน, เรอืนจ าวคิตอเรยี เป็นสถานทีเ่คยขังนักโทษจรงิในอดตี ทีม่ีประวัตศิาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน

กว่ารอ้ยปี ทีส่ามารถเขา้ไปเดนิในคกุได ้ซึง่ในปัจจุบันถกูเลกิใชง้านอยา่งถาวรแลว้ 



 

 

 

 

จากนั้นใหท้่านอิสระที่ ถนนควนีสโ์รด (Queen’s Road) ถนนสายเก่าแก่ที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ขั ้นนํา และ

รา้นอาหารทีข่ ึน้ชือ่ตลอดเสน้ทาง ในสว่นของการชอ้ปป้ิงทีน่ี่มีรา้นแบรนดเ์นมมากมาย เชน่  Longchamp, Coach, 

Topshop, H&M, Marks & Spencer, Cotton on และอื่น ๆ อีกมากมาย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Penta Hotel / Harbour Plaza 8 Degrees Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม วดัหวงัตา้เซยีน - วดัแชกงหมวิ - ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ - ฮอ่งกง - กรุงเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติม่ซําขึน้ชื่อของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้, ก๋วยเตี๋ยว

หลอด, โจ๊ก เป็นตน้ (5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจีนกวางตุง้ จะเรยีกวัดน้ีว่า หว่องไทซ่นิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายกุว่ารอ้ยปี โดย

ชาวฮ่องกงสว่นใหญเ่ดนิทางมาวัดน้ีเพื่อขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย ซึง่วัดแหง่น้ีเป็นทีป่ระดษิฐานของเทพ

เจา้จีนหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน 



 

 

 

 

 

วธิกีารอธษิฐานขอคู ่ขัน้แรกก็ทํานิ้วตามแบบใน

รปูเลยเอานิว้โป้งกดปลายนิว้นาง แลว้เอานิว้กอ้ย

สอดเขา้ไปในรขูองนิ้วนางทัง้ 2 ขา้ง ค่อยๆ ทํา 

ใจเย็นๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดจูากภาพไม่ตอ้งตกใจว่า

จะทําไดมั้้ย เพราะบริเวณดา้นขา้งจะรูปสาธิตวิธีการ

อธษิฐานโดยละเอียดอีกครัง้ 

 

 

 

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจุ้ดธปูขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้า่นไดตั้ง้จติอธษิฐานดา้นหนา้องค์

เจา้พ่อแชกง จากนัน้ใหท้า่นหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สุขภาพ

แข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชั่วรา้ยออกไป 

และนําพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

 



 

 

 

 

ตํานานวัดแชกง หรอืเรยีกอีกชือ่หนึง่ว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึง่วัดทีม่ีประวัตศิาสตรอั์นยาวนาน สรา้งมา

ตัง้แต ่300 ปีกอ่น ตามตํานานเลา่กันว่าไดม้ีโจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมื่อนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ได ้

บอกใหช้าวบา้นพับกงัหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ีห่นา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดท้ําการปลน้ ชาวบา้น

จงึมีความเชือ่ว่ากังหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชั่วรา้ยทีก่ําลังจะเขา้มา และนําพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จึงไดส้รา้งวัดแชกงแห่ง

น้ีช ึน้ เพื่อระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีสั่กการะบูชาเพื่อไม่ใหม้ีส ิง่ไม่ไดเ้กดิขึน้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
 

นําทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่

ไดรั้บรางวัลอันดับเยี่ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อ

ใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน  

กําไล เพื่อใหเ้ป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 

นําทา่นชม รา้นหยก มีสนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิกําไลหยก  หรือ

สัตว์นําโชคอยา่งป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของ

ทีร่ะลกึ หรอืนําโชคแดตั่วทา่นเอง  

   นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื้อ

สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน ัน้อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิ

ซาจุย่ มรีา้นขายของท ัง้เคร ือ่งหนงั, เคร ือ่งกฬีา, เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบที่เป็น

ของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ 

OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู ่และมีทางเชือ่มตดิตอ่กนัสามารถเดนิทะลุ

ถงึกันได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้่านได้เลอืกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS 

VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย 

19.05 น.    บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายเทีย่วบนิที ่TG639 
20.45 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 



 

 

**************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทาํการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***  คณะยนืยนัการเดนิทางที ่15 ทา่นมหีวัหนา้ทวัร ์

 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

11 – 13 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 19,999 5,000 

13 – 15 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 20,999 5,000 

18 – 20 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 19,999 5,000 

25 – 27 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 19,999 5,000 

 

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

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง /ทรปิ/ทา่น 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ ี ่ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะ
มผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม 
ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้
รา้นรฐับาลทุกแหง่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 เหรยีญ / 

คน / รา้น 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 

 หมายเหต ุทีฮ่่องกงมีชา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็
ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มีการบังคับลกุทัวรทั์ง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมื้อทีร่ะบุในรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 เหรยีญฮ่องกง/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

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

เอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือ
ว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 



 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการ
จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้หมดทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงินมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบรกิารเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป  

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือ
เดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสือเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ีบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที่ยวส่วน

ใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครื่องบิน ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ีอํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกัน

ทกุช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทกุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เน้ือสัตว์ ไส ้

กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่น้ี หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก   
 

 


