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พิธีเปิดคลงัเจา้แมเ่ริ่ม 00.00 วนัท่ี16 ก.พ. 66 

 

ไฟลบิ์น 

 

วนัท่ีเดินทาง 

 

ผ ูใ้หญ่ 

 

ราคาเด็ก  

 

พกัเด่ียว 

 

ท่ีนัง่ 

HX780/HX779 14-16FEB 23 20,802 20,802 6,500 20 

HX780/HX779 15-17FEB 23 20,802 20,802 6,500 20 

HX780/HX779 16-18FEB 23 20,802 20,802 6,500 20 



...พารว่มพิธีเปิดทอ้งพระคลงั  

หน่ึงปีมีครัง้เดียวเท่านัน้..!! พิธีศกัด์ิสทิธ์ิยมืเงิน เจา้แมก่วนอิม   

เจา้แม่กวนอิม รพีลสัเบย ์เจา้แมก่วนอิมยมืเงิน(ฮงฮ า) วดัแชกงหมิว 

หวงัตา้เซียน ชอ้ปป้ิงนาธาน The Symphony of Lights 
ปล. ไม่มีราคาพิเศษส าหรบัเด็ก // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป 

 

วนัแรก    สวุรรณภมิู  - ฮ่องกง – จดุชมวิว วิคตอเรยีพีค - รพีลสัเบย ์– หวงัตา้เซียน 

00.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบิน สวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K ประต ู6 สายการบิน 

ฮ่องกแอรไ์ลน ์ 

02.00 น. บินลดัฟ้าสูฮ่่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

05.55 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) 

น าทกุท่านตรวจ PCR กอ่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าเดินทาง 

 

 
 

น าท่าน ขึ้นสู่ THE PEAK (โดยรถโคช้) เพื่อชมทิวทัศนข์อง วิคตอเรียพีค Victoria Peak ซ่ึงยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในฝัง่ของ

เกาะฮ่องกงโดยมีความสงูประมาณ 552 จากระดบัน า้ทะเลเป็นท่ีเที่ยวอันดบัหนึง่ท่ีคนนยิมไปมากท่ีสดุเพราะเป็นทัง้จดุชม

วิวมองเห็นภาพพาโนรามาของเมืองฮ่องกงไดห้รือหากใครอยากจะมาทานดินเนอรใ์นบรรยากาศสดุโรแมนตคิท่ีนีก็่เป็นอีก

หนึ่งทางเลือกท่ีคนมักจะนึกถึงเดอะพีคมักไดร้ับกล่าวขานว่าเป็นจดุหมายปลายทางสดุแสนประทับใจของฮ่องกงแค่

ระหว่างขึ้นไปก็แทบจะท าใหห้ลงมนตเ์สนห่แ์ลว้พีคแทรมเปิดใหบ้ริการในปี1888 แรกเร่ิมมีขึ้นส าหรับผูว่้าการรัฐอังกฤษ

และผูอ้ยู่อาศัยในเดอะพีคเท่านัน้แตปั่จจบุนัไมว่่าใครก็สามารถใชบ้ริการรถรางท่ีมีความลาดชนัท่่ีสดุในโลกนีไ้ด ้

 

 



 

น าท่านเที่ยวเกาะฮ่องกง หนึ่งในแหลง่ท่องเที่ยวยอดนิยมหาดทราย Repulse Bay หาดทรายรปูจนัทรเ์สี้ยวแห่งนีส้วย

ท่ีสดุแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเร่ืองมีรปูป้ันของเจา้แม่กวนอิม และเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงท า

หนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจาก เจา้

แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายซ่ึุงเชื่อกันว่าขา้มหนึ่งครั้งจะมีอายเุพ่ิมขึ้น 3 ปี 

จนกว่าถึงเวลานดัหมาย 

 

 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

หลงัจากนัน้ น าคณะไหวข้อพรเพ่ือเป็นศิริมงคลท่ี วดัหวงัตา้เซียน 1 ใน 3 วัดท่ีท่านตอ้งไหวใ้นปีไก่นี้ เป็นการแกปี้

ชงท่ีสมบรูณ์แบบ โดยไม่ตอ้งไหวถึ้ง 9 วัด วัดหวังตา้เซียนเป็นวัดเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็น

นักพรตมีความรูท้างดา้นการแพทย์ และไดช้่วยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหล่ายกย่องในตัวท่าน และไดต้ั้งศาลเพ่ือ

สกัการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไทซิน คนในสมยันี้มีความเชือ่เร่ืองสขุภาพว่าเมื่อท่านรวยแคไ่หน ก็ตอ้งมีท่ีทกุคนตอ้งเจ็บป่วย

ก็เลยมีคนมาขอดา้นสขุภาพอย่างมากมายท่ีนี่ อีกสิ่งหนึ่งท่ีผูค้นศรัทธาและนิยมท าเมื่อมาถึงวัดหวังตา้เซียนไดแ้ก่ การ

เสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจา้หวังตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซี

วัดหวังตา้เซียนมีความแมน่ย าเป็นอย่างย่ิง 

 

พิเศษ !!! ไหวส้กัการะ 60 ไทส้ว่ยเอ้ีย “วดัหวงัตา้เซียน” แกปี้ชง เสริมดวงชะตา ครั้งหนึง่ในชีวิตจะไดฝ้าก

ดวงชะตาของทกุทา่นกบัองคป์ระจ าราศรีเกิดของทา่น  

 

ค ่า   อิสระอาหารค ่า เพ่ือใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

https://www.hongkongsmiletrip.com/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87special-of-the-month-business-class-3d-2n-ctsek10


โรงแรมท่ีพกั  Holiday Inn Golden Mile/ Kimberly Hotel/Pudential Hotel หรอืเทียบเท่าระดบั 4ดาว  

วนัท่ีสอง     พิธียมืเงินเจา้แม่กวนอิม - รา้นจิวเวอรี ่– วดัแชกงหมิว – รา้นหยก – ชอ้ปป้ิงนาธาน 

– ชมโชว ์The Symphony Of Lights  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 

 

 

น าท่านไปไหวเ้จา้แม่กวนอิมฮงฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน

ฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอิมท่ี Hung Hom

หรือ 'Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กท่ีไม่ได ้

สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทกุวันจะมีคนมาบชูาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครท่ี

ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าท่ีนี่แมน่มากท่ีพิเศษกว่านัน้ นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยงัมีพิธีขอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอิม

อีกดว้ย ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวัดจะจ าหน่ายอปุกรณ์

ส าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหนา้

องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงนิท่ีทางวัดจะเขียนไวม้ากนอ้ย

แลว้แต่โชค ถา้หากเราประสบความส าเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรษุจีนจะมีชาว

ฮ่องกงและนกัท่องเท่ียวไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก คนท่ีไมม่ีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ ตลอดทั้ง

ปีเพ่ือขอซองแดงจากเจา้แม่กวนอิมไดเ้ช่นกัน โดยซ้ืออปุกรณ์เซ่นไหวจ้ากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ใน

กรณีท่ีทางวัดไม่ไดเ้ตรียมซองแดงไวใ้หเ้นื่องจากไม่ไดอ้ยู่ในหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียน

จ านวนเงินท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกลุเงินย่ิงดีใหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ยพิธีเดียวกนั ถา้ประสบความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวังค่อย

กลบัมาท าบญุท่ีนีใ่นโอกาสหนา้ 

 

 

 



น าท่านเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรร์ี ่ ท่ีขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท่ี์ไดร้บัรางวัลอนัดบัยอดเย่ียม และใชใ้นการเสริม

ดวงเร่ือง ฮวงจุย้น าความโชคดี มัง่คัง่แกผู่ส้วมใส่ ซ่ึงในเมืองไทยก็ไดน้ยิมแพร่หลายออกไป ไมว่่าจะเป็นกลุม่ ดารา 

นกัการเมือง พ่อคา้แมข่ายท่ีประกอบธรุกิจ เจา้ของกิจการหา้งรา้นต่างๆ ซ่ึงเชื่อกนัว่าจะน าสิ่งดีๆ ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ยใหก้บั

บคุคลท่ีสวมใส ่ ซ่ึงจะมีมากมายหลายชนดิ เชน่จ้ีกงัหนั แหวนรุ่งตา่งๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซ่ึงผูส้วมใสจ่ะไดร้บัการดลูายมือ

จากซินแซประจ ารา้น เพื่อแนะน าวิธีการเสริมดวงในการสวมใสโ่ดยไมคิ่ดคา่บริการ) 

 

วดัแชกงหมิว หรอืวดักงัหนัน าโชค วัดนีต้ัง้อยู่ท่ีต าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเกา่แกข่อง

ฮ่องกง สรา้งขึน้เมื่อ 400 กว่าปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิง ขึน้ชื่อลือชาในเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิในดา้นของโชคลาภ

ทรพัยส์ินเงนิทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พ่อแช ้ กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส่ิงศักดิ์สิทธป์ระจ าวัด ต านานเลา่ว่าในชว่งปลายของ

ราชวงศช์ิง แผน่ดินจีนเกิดกลียคุมีการกอ่จลาจลแข็งเมืองขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ีไ้ดก้อ่เกิดบรุษุชาตนิกัรบที่ชื่อว่า

ขนุพล แช ้ กง๊ ท่ีไดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกิดขึน้แทบทกุสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื่อว่าเป็นนกัรบที่ไดช้ื่อว่าไม่

เคยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่าย

เชน่กนั ดาบไรพ้่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชิงของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู 

ธนาคารแบงคอ์อฟไชนา่ของฮ่องกง ถึงกบัจ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคารท่ีมีชื่อว่าตกึ

ใบมีด ซ่ึงเป็นตกึท่ีถือเป็นสญัลกัษณข์องเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนัน าโชคท่ีมีชื่อเสียงของ

วงการการท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไมว่่าทวัรไ์หนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเชา่เลือกซ้ือสินคา้มงคลชิ้นนี ้ เพื่อเสริมสรา้งบารมี 

และศิริมงคลใหก้บัชีวิต 

 

เคร่ืองรางที่นยิมสวมใสอ่ยู่ในปัจจบุนั ซ่ึงบางท่านอาจจะก าลงัมองหาเพื่อน ามาเป็นของฝากใหก้บับคุคลท่ีท่านรกัหรือนบั

ถือ หรือท่านท่ีก าลงัมองหางานฮวงจุย้ดีๆ สกัชิ้นเพ่ือเสริมดวง แกปี้ชง ปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ย เรามีบริการแนะน า อีกมากมาย

หลากหลายรายการ ซ่ึงหัวหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถ่ินจะคอยอ านวยความสะดวกในการใหร้ายละเอียดกบัคณุลกูคา้ ณ วัน

เดินทางคะ่ 

 



 

 

จากนัน้น าท่านสู ่ รา้นหยก ชมความงามป๋ีเซียะ  ท่ีเชื่อกนัว่าเป็นวัตถมุงคลยอดนยิม ท่ีมีการน ามาบชูา เพ่ือใหช้ว่ย

ป้องกนัสิ่งชัว่รา้ย เรียกทรพัยส์ินเงนิทองใหไ้หลมาเทมา และกกัเก็บทรพัยน์ัน้ไมใ่หร้ัว่ไหลออกไปไหนได ้ ชาวจีนโบราณเชื่อ

กนัว่า ป๋ีเซียะเป็นสตัวป์ระหลาดท่ีรวมลกัษณะของสตัวม์งคลทัง้ 5 ชนดิไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก ่ มงักร พญาราชสีหห์รือสิงโต,

อินทรี,กวาง,และแมว โดยตามต านานเล่าว่า ป๋ีเซียะเป็นลกูมงักรตวัที่ 9 (เทพแห่งโชคลาภ) ของพญามงักรสวรรค ์ มีชื่อ

เรียกดว้ยกนัหลายชื่อไมว่่าจะเป็น “เทียนลก (กวางสวรรค)์” เป็นชื่อเดิม สว่นจีนกวางตุง้จะเรียกว่า “เผเ่ยา้” และคนจีน

แตจ๋ิ้วจะเรียกว่า “ผีซิว”และ ยงัมีจ าหนา่ยยาสมนุไพรบ ารงุเพ่ิมความแข็งแรงตามความเชื่อของคนฮ่องกง 

 

เท่ียง รบัประทานบะหม่ีฮ่องกงแสนอรอ่ย 

 

 

หลงัจากนัน้อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน จนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย 

อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพ่ือใหท้กุท่านสะดวกต่อการชอ้ปป้ิง 

 

 

 



ชมโชวแ์สงสีเสียงท่ีอลงัการ The Symphony of Lights บริเวณอ่าววิคตอเรียมีภาพทิวทศันเ์มอืงที่แพรวพราว

แลว้ละก็ รอจนคณุชมการแสดงแสงสีเสียงยามค า่คืนชดุ เดอะ ซิมโฟนี ่ออฟ ไลท ์ซ่ึงใชอ้าคารต่างๆ กว่า  40 แห่งบนสอง

ฝัง่ของอ่าวเป็นเวทีการแสดง แลว้คณุจะเปลี่ยนใจอย่างตัง้ตวัไมท่นั ชื่อ 'World's Largest Permanent Light and Sound 

Show' ในหนงัสือบนัทึกสถิตโิลก กินเนสส ์บุ๊คเนส ประกอบไปดว้ยแสงสี และเลเซอรส์ดุอลงัการ พรอ้มดว้ยดนตรี ท่ีเลา่ถึง

ความมีชีวิตชีวา, จิตวิญญาณ และความแตกตา่งของฮ่องกง การแสดงจะมีทัง้หมด 5 ธีม : การตืน่,ความมีชีวิต, มรดก, 

พนัธมิตร และฉากจบ เป็นการแสดงใหช้มฟรี ในแบบสาธารณะไมต่อ้งซ้ือบตัรเขา้ชม 

 

 
 

โรงแรมท่ีพกั  Holiday Inn Golden Mile/ Kimberly Hotel/Pudential Hotel หรอืเทียบเท่าระดบั 4ดาว  

 

วนัท่ีสาม  อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศยั หรอืเลือกซ้ือ Optional 

1.กระเชา้นองปิง360 ไหวพ้ระใหญ่เกาะลนัเตา  หรอื 2. สวนสนกุ Disneyland 

สนามบิบนฮ่องกง – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 

 

 

อิสระอาหารกลางวนั– อาหารเยน็ ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกกบัการชอ้ปป้ิง  

(ไม่รวมอาหารกลางวนัและอาหารเยน็) ใหท้่านไดอิ้สระจนกว่าถึงเวลานดั ตามอธัยาศัย 

 (ทางเลือกท่ี1) อิสระใหท่้าน สู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ี ยา่นจิมซาจ ุ่ยถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจาก

ทัว่ทกุมมุโลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจใุจ ไม่ว่าคณุจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณ

เท่าใดศนูย์การคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทกุสิ่งท่ีคณุตอ้งการ ศนูย์การคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสื้อท่ี

จ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมของดีไซนเ์นอรน์านาชาติชื่อดังจากทัว่ทกุมมุโลก อีกทั้งยังเป็นท่ีท่ีคณุสามารถจะอ่ิมเอมกับ

อาหารชัน้เลิศบรรยากาศหรเูลือกอร่อยกับรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอเชี่ยนเทอรม์ินลั แหล่ง



รวมสินคา้ Brand Name ชัน้น าท่ีมีใหเ้ลือกชมและ  ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO 

ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนท่ีู Toy'sR Us  

 

(ทางเลือกท่ี 1) OPTION : นัง่กระเชา้นองปิง 360 ไหวพ้ระใหญ่เกาะลนัเตา (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่ากระเชา้ไป-

กลบั แบบธรรมดาท่านละ 1,500) พระใหญ่แห่งเกาะลันเตา ไดว่้าเป็นแหล่งท่องเท่ียวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของ

ฮ่องกงน าคณะขึ้นสู่ดา้นบนโดยกระเชา้นองปิง 360(หากทัศนวิสัยไม่เอ้ืออ านวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเชา้

อาจปิดใหบ้ริการ เราจะน าท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโคช้แทน ทั้งน้ีเพื่ อความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ)ใหท้่าน

ไดส้กัการะพระใหญ่เกาะลนัเตาเป็นพระพทุธรปูทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ใหญ่ท่ีสดุในโลกองคพ์ระท าขิ้นจากการเชื่อม

แผ่นทองสัมฤทธ์ิปกว่า 200 แผ่นเขา้ดว้ยกนัหันพระพักตรไ์ปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายังหบุเขา และ

โขดหินเบ้ืองลา่ง ใหท้่านชมความงดงามตามอธัยาศัย *ราคากระเชา้ไป-กลบั แบบครสิตลั ท่านละ 2,000บาท 

 
 

**กระเชา้นองปิง 360 ลกูคา้ตอ้งสัง่จองลว่งหนา้ 7 วัน กอ่นเดินทาง (หรือแจง้ ณ วันท าการจองทวัร ์เดนิทางครบ 10 

ท่านบริการรถรบัสง่ฟรี) ***มีตัว๋เอง เดินทางอิสระตามอธัยาศัย   

(ทางเลือกท่ี 2)  : น าทกุท่านเที่ยวสวนสนกุระดบัโลก Disneyland (ไม่รวมค่าบตัรเขา้) 

ตวัอยา่งผงัราคาตัว๋ดิสนีย ์



 

 

ช่วงวนัธรรมดา : ผ ูใ้หญ่ 639HKD/ เด็ก 475HKD (ไม่รวมบรกิารรถรบัสง่ 50HKD/ท่าน) 

วนัท่ีมีคนเยอะ  : ผ ูใ้หญ่ 699HKD / เด็ก 524HKD (ไม่รวมบรกิารรถรบัสง่ 50HKD/ท่าน) 

วนัท่ีมีคนเยอะเป็นพิเศษ : ผ ูใ้หญ่ 759HKD / เด็ก 524HKD (ไม่รวมบรกิารรถรบัสง่ 50HKD/ท่าน) 

หากมีตัว๋มาเองอิสระเดินทางตามอธัยาศยั 



***เดินทางขัน้ต า่ 10 ท่าน / หากไมค่รบจ านวนหัวหนา้ทวัรไ์ทยจะคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทกุท่านดว้ยการนัง่

รถไฟจากสถาน ีTung Chung (ตงชง) เปลี่ยนสถานท่ีี Sunny Bay เพื่อนัง่รถไฟขบวนมิกกี้เมาสเ์ขา้ สวนสนกุ Disneyland  

 

 

 

ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเลน่เคร่ืองเลน่ในโซนตา่งๆ ท่ีมีเคร่ืองเลน่แบบใหมท่ัง้โซน Tomorrow Land มีทัง้ Space Mountain 

หรือในโซน Adventure เคร่ืองเลน่โซนใหม ่ Iron Man ใหท้กุท่านไดถ่้ายภาพท่ีระลึกกบั Mickey Mouse หรือบางท่านอยากจะ

เลน่ หรือถ่ายภาพ พรอ้มกบัชมขบวนพาเหรดในตวัการต์นูของวอลท์ดิสนยีอ์ย่างเต็มอ่ิม ตามอธัยาศัย จนกว่าถึงเวลานดั 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางส ูส่นามบินฮ่องกง 

21.10 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี HX779 

 
23.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 



• ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัตามรายการที่ระบ ุรวมถงึค่าภาษสีนามบิน และค่าภาษนี า้มนั (ตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้) 

• ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ, ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการที่ระบ,ุ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบ ุ  

• โรงแรมที่พักตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า พักหอ้งละ 2 ท่าน เนื่องจากโรงแรมฮ่องกงมีขนาดพื้นที่เล็ก หากเดินทาง 3 ท่าน (อาจจะ

ตอ้งแยกหอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง มคี่าใชจ้่ายพกัเดีย่วเพิ่ม) 

• ค่าเบี้ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

• ค่าตรวจ PCR ที่ฮ่องกงฟร ีวนัแรกที่สนามบิน และวนัที่สามของการเดนิทาง (รวมตรวจ PCR 2 ครั้ง) 

***หากมปีระกาศเรียกเก็บค่าใชจ้่าย PCR จากรัฐบาลฮ่องกงในอนาคต ผูเ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้  าระค่าใชจ้่ายดงักลา่วเอง *** 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่า

พาหนะตา่งๆ ที่มไิดร้ะบใุนรายการ 

• ค่าธรรมเนยีมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

• ค่าภาษนี า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

• ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป,(เรียกเก็บพรอ้มค่าทัวรใ์น Invoice) ค่าทิปหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจ

ของท่าน 

• ภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % 

• ค่าธรรมเนยีมวีซ่าคนตา่งประเทศ ที่ตอ้งเดนิทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 

 

เง่ือนไขการเดินทางอ่ืนๆ 

1. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และบริษทัฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ หาก

ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางไดเ้นือ่งจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดอืน ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. ทางบริษทัฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล      

ภยัพิบตัทิางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การประกาศปิดประเทศ หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ท่ีตรวจ

คนเขา้เมอืง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตทุี่เกิดจาก  ความ

ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง  

5. ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทั ้งสิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง

มือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

***ทวัรฮ์่องกง ทกุโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยู่กบักรุ๊ปเทีย่วตามโปรแกรมที่ก าหนดเทา่นัน้ ไมส่ามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพื่อไป

ท าอย่างอื่นได ้ (ยกเวน้วนัอิสระ) หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไมว่่าจะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมคี่าใชจ้่ายในการแยกตวัออกจากทวัร์

ตามที่แลนดก์ าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถือว่าผูซ้ื้อไดศึ้กษาโปรแกรมและยอมรับเงือ่นไขการใหบ้ริการเป็นที่เรียบรอ้ย*** 

*ท่านใดมไีฟลท์บินภายในประเทศ(ตา่งจงัหวดัเขา้กรงุเทพฯ) โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบในวนัจองทวัร ์

ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง กรณุาซ้ือตัว๋ไป-กลบัที่สามารถเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางไดเ้ท่านัน้ * 

 

เดินทางขัน้ต ่า 10 ท่าน  หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

- เลือ่น หรือยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบริษทัฯ จะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง 7-15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิม่เพื่อใหค้ณะไดเ้ดนิทาง ทางเรายินดทีี่จะประสานงานในการเดนิทางตามความประสงค์

ของท่านตอ่ไปตามตกลง 

 



เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน: 

★ มดัจ า 10,000 บาท   ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสารการจอง 1-3 วัน (พรอ้มหนา้พาสปอรต์) 

★ สว่นที่เหลือช าระกอ่นเดินทาง 25 วัน 

★ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไปและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

1. ยกเลกิก่อนเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป  คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั หักยอดเงนิมดัจ า 50% จากยอดที่ลกูคา้ช าระมา และคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง(ถา้ม)ี 

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนเงนิมดัจ าที่ช าระมาแลว้ทัง้จ านวน 

**กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์ โดยไมใ่ชค่วามผดิของบริษัททวัร ์  จะท าการคืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง (ถา้ม)ี อาทิเชน่ ค่ามดัจ า

ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ  

พีเรียดที่มอีตัราการเดนิทางสงู เชน่ตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษข์องประเทศไทย และฮ่องกง จะไมส่ามารถใชเ้งื่อนไขยกเลกิการจองจากขอ้ 

1-3 นีไ้ด ้ (เนือ่งจากสายการบิน และแลนดต์า่งประเทศจะมกีารเรียกเก็บยอดค่าใชจ้่ายสงูกว่าพีเรียทปกต ิ ดงันัน้ขอสงวนสทิธิ์ในการหัก

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ตามความจริง) รวมถึงกรุ๊ปครอบครัว กรุป๊สว่นตวั กรุ๊ปองคก์ร หนว่ยงานตา่งๆ ทีต่ดัพีเรียดการเดนิทางจากกรุ๊ปหนา้

รา้น 

 

*** ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรท์กุวันเท่านัน้   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หาก

ลกูคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรือไมเ่ที่ยวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด(ยกเวน้วันอิสระ) 

 บริษทัขอเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ 300 USD*** 

*เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัลกูคา้ชาวไทยเท่านัน้ท่ีเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

ส าหรบัท่านท่ีรบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่านเนือ้สตัว ์และมคีวามจ าเป็น

ใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้่านเป็นพิเศษนอกเหนอืจาก 

กรุป๊เดินทางรบัประทานท่ีระบไุวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายเพ่ิมเตมิตามจริงหนา้งาน 

โปรแกรมทวัรน์ีไ้มเ่หมาะส าหรบัลกูคา้ท่ีใชวิ้ลแชร!์!! 

โปรแกรมทวัรน์ีไ้มเ่หมาะส าหรบัลกูคา้ท่ีใชว้ิลแชร!์!! 

**หากตอ้งการทีจ่ะเดนิทาง บริษทัขอสงวนสทิธ ์เรีบกเก็บเพิม่ท่านละ 2,000 บาททกุกรณี** 


