
 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – ฮองกง – กระเชาลอยฟานองปง – พระใหญลนัเตา - Citygate Outlets 

Mall 

05.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคานเตอร K สายการบิน HONG 

KONG AIRLINES พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินตั๋ว 

08.50 น. บินลัดฟาสูฮองกง โดยเที่ยวบิน HX768 บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

(กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) 

12.40 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.) 



 

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นนําทานเดินทางสู สถานี Tung Chung 

เพื่อขึ้น กระเชาลอยฟา นองปง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชม

ทัศนียภาพอันงดงามระหวางเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ 

พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจงที่ใหญที่สุดในโลกจากกระเชา เมื่อลง

จากกระเชาทานสามารถนมัสการพระใหญไดทีว่ดัโปวหลนิ หรือ นยิมเรยีกวาพระใหญ

ลันเตา....องคพระสรางจากการเชื่อมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง 

34 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยงัเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต จากนั้นอิสระ

ใหทานไดสัมผัสกับหมูบานวัฒนธรรมนองปง (Ngong Ping Villege)  ใหทานไดอิสระ

เที่ยวชม รานคา รานอาหาร และชมการแสดงกลางแจงมากมาย บริเวณหมูบานจําลอง

แหงนี้ทานจะไดพบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรม

ดั้งเดิมไวไดอยางลงตัว  

 

จากนั้นใหทานไดอิสระ ที่หางดัง City gate Outlets Mall ใหทานชอปปงสินคาตาม

อัธยาศัย กับ OUTLET สินคาแบรนเนมระดับโลกมากมาย เชน Coach, Esprit, Polo, 

Raugh Laurence หรือวาจะเปน Burberry รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายยี่หอ 

และชั้นใตดินจะม ีSupermarket ขนาดใหญใหทานไดจับจายกันไดอยางจุใจ 

 
ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  

นาํทานเขาสูทีพ่กั... Silka Tsuen Wan Hotel หรอืเทยีบเทา 

วันที่สอง  วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตาเซยีน - เขา  VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A 

Symphony of Lights 



 

เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา, 

ขนมจีบกุง, กวยเตี๋ยวหลอด, โจก เปนตน (2)   

จากนั้น นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจาแชกง และใหทานหมุน

กังหันทองแดง ที่เชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่งชั่วรายและ นําแตสิ่งดีๆ มาให 

ชาวฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปใหม นําทานเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรรี่ ที่

ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวง

เรื่องฮวงจุย 

 
นําทานเดินทางสู วดัหวงัตาเซยีน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดนีว้า หวองไทซิน) เปนวัด

เกาแกอายุกวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดนี้เพือ่ขอพรใหสุขภาพ

แข็งแรง ไรโรคภยั 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนั้นนําทาน ขึ้นสูเขา  VICTORIA โดยรถบัสชมวิวที่สวยที่สุดของฮองกง สัมผัส

บรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮองกงและเกาลูน

ไดทั้งเกาะอยางชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟาที่สูง

ตระหงานและอาคารตางๆ ที่กอสรางตรงตามหลักฮวง

จุย อาทิ ตึกเซน็ทรลัพลาซา ตึกไชนาแบงคและตกึอืน่ๆ 

อันเปนที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนําของฮองกงพรอมทั้ง

ถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ นําทานนมัสการขอ

พรจากเจาแมกวนอมิ และเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปน

สิริมงคลที่บริ เวณชายหาด REPULSE BAY ขาม

สะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3ป  จากนั้นใหทานไดรับพลัง

จากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวาเปนจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮองกง  อีกทั้งยังใหทานได

ขอพรเรื่องเนื้อคู ณ จุดนี้ไดอีกดวย 



 

 

ค่ํา บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (4) จากนั้นนําทานชม  A Symphony of Lights ความ

มหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่

ไดรับการบันทึกในกินเนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญที่สุดของ

โลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟาสําคัญตางๆที่ตั้งอยูสองฟากฝงของอาววิคตอเรีย

โดยบนดาดฟาของตึกเหลานี้ประดับไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวาง

ตระการตาเปนสีตางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง 

 
 

ทีพ่กั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดยีวกนั 

 

วันที่สาม ถนนนาธาน – อสิระตามอธัยาศยัตลอดทัง้วนั – ฮองกง – กรงุเทพฯ 

เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา, 

ขนมจีบกุง, กวยเตี๋ยวหลอด, โจก เปนตน (5) 

นําทานชอปปงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลอืกซือ้สินคาแบรนเนม

ตางๆ  จากนั้นอิสระใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปงยานจิมซาจุยมักจะตั้งตนกันที่สถานี

จิมซาจุย มีรานขายของทั้งเครื่องหนัง เครื่องกีฬา เครื่องใชไฟฟา กลองถายรูป ฯลฯ 

และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี 

SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวย

หางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ให

แบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไมวาจะเปน COACH, LONGCHAMP, 

LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 

อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน ***อิสระอาหารมื้อเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย*** 



 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

00.35 น.    บินลัดฟากลับสู  กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  HX769 สายการบิน HONG KONG 

AIRLINES (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) 

02.35 น.    คณะเดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอน

ทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***  คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหัวหนาทัวร 

 

อตัราคาบรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีด 

เทีย่วบนิ 

ผูใหญ 

หองละ 

2-3 ทาน 

1 เดก็ 2 

ผูใหญ 

เดก็มเีตยีง 

1 เดก็ 2 

ผูใหญ 

เดก็ไมมี

เตยีง 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

07 - 09 ตลุาคม 2561 

ขาไป    HX768 
(08.25-12.10) 
ขากลบั HX769 
(00.35-02.35) 

15,999 15,999 14,999 5,000 

14 – 16 ตลุาคม 2561 

** BUS A ** 

ขาไป    HX768 
(08.25-12.10) 
ขากลบั HX769 
(00.35-02.35) 

16,999 16,999 15,999 5,000 

14 – 16 ตลุาคม 2561 

** BUS B ** 

ขาไป    HX768 
(08.25-12.10) 
ขากลบั HX769 
(00.35-02.35) 

16,999 16,999 15,999 5,000 

14 – 16 ตลุาคม 2561 

** BUS C ** 

ขาไป    HX768 
(08.25-12.10) 
ขากลบั HX769 
(00.35-02.35) 

16,999 16,999 15,999 5,000 

28 – 30 ตลุาคม 2561 

ขาไป    HX768 
(08.25-12.10) 
ขากลบั HX769 
(00.40-03.00) 

15,999 15,999 14,999 5,000 



 

 

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

 หมายเหตุ ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจ
สามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการ
บอกกลาวลวงหนา 

อตัราคาบรกิารนีร้วม 

 คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.      คารถรับ-สง และนาํเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามทีร่ะบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตาม
รายการ 

 คาอาหารตามมื้อทีร่ะบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบรกิารตลอดการ
เดินทาง  

 คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อตัราคาบรกิารนีไ้มรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 90 เหรียญ/ทริป/ตอทาน 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่

นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถงึ

กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ

เดนิทางในทัวรนั้นๆ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น



 
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย

ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่

บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ

พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด

บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 45 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่

ชําระแลว  

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่

ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดนิทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องใน

การเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่

พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมี

การคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน

เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย

กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน

การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ

ที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทกุทานยนิดีที่จะชําระคาบรกิารเพิ่มจากการที่มีนักทองเทีย่ว

รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ

ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 

คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่



 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด

จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 

ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุ

งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 

เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ

ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา

ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน

บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึง่มี

ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 

อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด

จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 

ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หาก

เจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สงูมาก  

   

 


