
 
 
 

 
 
 

 

 นมัสการพระใหญ ่“ Ngongping ”  

 ชอ้ปป้ิงสดุมันสย์า่นจมิซาจุย่ + เลดี ้มาเก็ต + Citygate Outlet Mall  
 จดุชมววิวคิตอเรยีพคี(Peak-Tram) + ขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล Repulse Bay 

 ขอพร 3 วัดดงั + วัดแชกงหมวิ + วัดหวังตา้เซยีน + วัดเจา้กวนกมิฮอ่งฮํา 
 ชม A Symphony of Lights ณ อา่ววคิตอเรยี     
 พเิศษ!!! พกัฮอ่งกง 2 คนื...โรงแรมระดบั 4 ดาว 



 
 
 

** อรอ่ยเลศิรสกบัหา่นยา่ง // ติม่ซ าตน้ต ารบั // 
อาหารกวางตุง้รสชาตใินแบบฮอ่งกงแท้ๆ  ** 

 
 
 
 
 

วันแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ–ฮอ่งกง– จดุชมววิวคิตอเรยีพคี (พคีแทรม) – รพีลสัเบย ์-        
ชอ้ปป้ิง - ชอ้ปป้ิงเลดีส้ ์มารเ์ก็ต  – Symphony of Lights          (-/เทีย่ง/คํา่)                                                            

23.00 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขา้
ทางประตหูมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 

(HX) พบเจา้หนา้ทีฯ่ บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 
03.20 น.      เหริฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX762  **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  
                                                                หรอื 

01.00 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขา้
ทางประตหูมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 

(HX) พบเจา้หนา้ทีฯ่ บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 
04.00 น.      เหริฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX780 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**                                                                       

หรอื 
05.00 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขา้

ทางประตหูมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 

(HX) พบเจา้หนา้ทีฯ่ บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 
08.25 น.      เหริฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX768 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

เพลดิเพลนิกบัจอทวีสีว่นตวัทุกทีน่ ัง่**  

สายการบนิ Hongkong Airlines ใชเ้ครือ่ง Air Bus A330 - 300 จ านวน 412 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

                                                    (น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น) 
 

 
                     

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
07.05 น. //08.10 น. //12.10 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ให ้

คณะทกุทา่นออกทาง Exit B จากนัน้นําทา่นเดนิทางผา่นสะพานชงิหมา่ ซึง่เป็นสะพานทีถ่อืได ้

วา่เป็นสะพานรางคู ่ทีย่าวทีส่ดุในโลก 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่1)  

จากนัน้นําทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกงขึน้สูย่อดเขา VICTORIA  จากสถานี พคีแทรม  เพือ่โดยสาร

รถราง ดว้ยระยะทาง 1.4 กโิลเมตร  ไปยังยอดเขาวคิตอเรยีพคี สงูประมาณ 400 
เมตรจากระดับน้ําทะเล  พคีแทรมเปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ 28 พฤษภาคม ค.ศ.

1888  ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับทัศนียภาพของเกาะฮอ่งกง ฝ่ังและ
เกาลนู ซึง่เต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้า และอาคารตา่งๆที่
สรา้งตามหลักฮวงจุย้ เชน่ เซ็นทรัลพลาซา่ ไชน่าแบงค ์

และตกึอืน่ๆอันเป็นธรุกจิชัน้ นําของฮอ่งกง ของฮอ่งกง 
สมัผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพ

อันงดงามของ เกาะฮอ่งกงและเกาลนูไดท้ัง้เกาะอยา่ง
ชดัเจน ทัง้นี้ยังตืน่ตากับตกึระฟ้าทีส่งูตระหง่านและอาคารตา่งๆ ที่

กอ่สรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ อาท ิตกึ เซ็นทรัลพลาซา่, ตกึไชน่า
แบงคแ์ละตกึอืน่ๆ อันเป็นทีต่ัง้ของธรุกจิ ชัน้นําของฮอ่งกงพรอ้มทัง้
ถา่ยภาพอันสวยงามน่าประทับใจ ...พรอ้มนมัสการขอพรจากเจา้แม่

กวนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด 
REPULSE BAY ขา้มสะพานตอ่อายซุึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมี

อายเุพิม่ขึน้ 3 ปี จากนัน้ใหท้า่นไดร้ับพลังจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอื
วา่เป็นจดุรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง อกีทัง้ยังใหท้า่นไดข้อพร

เรือ่งเนื้อคู ่ณ จดุนี้ไดอ้กีดว้ย 
นําทา่นชอ้ปป้ิงตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง เลดีส้ ์มารเ์ก็ต เป็น
จดุหมายทีต่อ้งไปเยอืนสําหรับคนรักแฟชัน่ทีโ่ปรดปรานการตอ่รอง ราคากระเป๋า, เครือ่งประดับ, 

ของเลน่, เครือ่งสําอาง และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยตา่งๆ ทีต่ัง้กระจกุรวมตัวกัน
จนเกดิเป็นตลาดทีม่บีรรยากาศสนุกสนานนี้ ตัง้อยูบ่นถนนตงุชอย ในมงก๊ก เปิดตัง้แตเ่ทีย่งไป

จนถงึ 23.30  

ค า่            บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) เมนูพเิศษ...หา่นยา่ง 

 นําทา่นชม  A Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุคํ่าคนื การ
แสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดร้ับการบันทกึในกนิเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสยีง
ถาวรทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของโลกครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าสําคัญตา่งๆทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ังของ

อา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี้ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก็์จะสอ่งแสง
สวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮอ่งกง จนไดเ้วลาอันสมควร 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PENTA / HABOUR PLAZA 8 DEGREES/ BEST WESTERN 
PLUS / SAV / REGAL RIVERSIDE / SILKA TSUEN WAN HOTEL 4*หรอื

เทยีบเทา่ 

วันทีส่อง ฮอ่งกง – พระใหญน่องปิง - ชอ้ปป้ิง Citygate Outlet Mall                (เชา้/-/-) 
เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า) (มือ้ที ่3) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เกาะลนัเตา  ซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นสองเทา่ของเกา ะฮอ่งกง และเป็น
เกาะทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในคาบสมทุรฮอ่งกง นมสัการพระใหญ่  Ngong ping  ท่านจะไดช้ม

ทวิทัศน์ของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจนีโบราณ
ของหมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่ 1.5 เฮคตาร ์ทีร่ะดับความ

สงู 22 เมตร สามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิ์
ประทับกลางแจง้องคใ์ห ญท่ีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ 
สว่นของเกาะ จากกระถางธปูขนาดใหญท่ีด่า้นลา่ง ไ ต่

ขึน้บันได 268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งคพ์ระน่ังประทับอยู่  เหนือ
ระดับน้ําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่ม

แผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 250ตันและสงู 34 เมตร 
องคหั์นพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนี

ใต .้.. ใหท้า่นไดส้มัผัสกับ หมูบ่า้นวัฒนธรรมนองปิง 



 
 
 

(Ngong Ping Village) ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้
มากมาย บรเิวณหมูบ่า้นจําลองแหง่นี้ทา่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความ

เจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว 
เทีย่ง  *** อสิระอาหารเทีย่ง ตามอธัยาศยั ***   

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แตล่ะแบรนดพ์าเ หรดกันลดราคาอยา่งกร ะหน่ํา ทีห่า้งดัง Citygate 

Outlet Mall ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET สนิคา้แบรนเนมระดับโลก
มากมาย เชน่ Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรอืวา่จะเป็น Burberry รวมทัง้รองเทา้

กฬีามากมายหลายยีห่ ้ อ และชัน้ใตด้นิจะม ี Supermaket ขนาดใหญใ่หท้า่นได ้ จับจา่ยกันได ้
อยา่งจใุจ  

ค า่  *** อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ***   

จนไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PENTA / HABOUR PLAZA 8 DEGREES/ BEST WESTERN 

PLUS / SAV / REGAL RIVERSIDE / SILKA TSUEN WAN HOTEL 4*หรอื
เทยีบเทา่ 

วันทีส่าม ฮอ่งกง– จวิเวอรร์ี ่– วัดแชกงหมวิ - วัดหวังตา้เซยีน – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน  
                จมิซาจุย่ – วัดเจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮํา                                           (เชา้/เทีย่ง/-) 
เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า) (มือ้ที ่4)  

จากนัน้นําทา่นแวะชม  โรงงานจวิเว อรร์ ี ่มเีครือ่งประดับมากมาย อาท ิเชน่ แหวน , สรอ้ย , 
กําไล  ฯลฯ  ซึง่เป็นดไีซน์ทีไ่ดร้ับรางวัลระดับเยีย่ม  พรอ้มกับนําทา่นชม รา้นหยกทีม่ชี ือ่เสยีง

ของฮอ่งกงอกีดว้ย.... 
 จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายุ

กว่า 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคนหนึง่เป็น
ทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนื่องจากมเีหตกุารณ์ จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแช

กงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละ
ขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันนําโชคทีต่ัง้อยู่
ในวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คี วามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน 

โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่ี มเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่
รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี 4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพ

รา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่
2 ของเดอืนแรกตามปฎทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่วา่
กังหันจะชว่ยพัดพาสิ่ งชัว่รา้ยและโรคภยัไข ้ เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มา

แทน  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดัง
ที่สดุของฮอ่งกง ไหวเ้ทพเจา้หวังตา้เซยีน ซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูล

รักษาโรคภยัไ ขเ้จ็บและ พบกับ ผูค้นมากมายทีนํ่าธปู และ ของมา
สกัการะเพื่ อขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคล ใน

การทําธรุกจิ หรอืตามทีค่นไทยเรยีกกันอยา่งคุน้ปากเป็นภาษาจนี
แตจ้ิว๋วา่ “วัดหวังตา้เซียน” นัน้เป็นวัดลัทธเิตา๋ทีช่าวฮอ่งกงและนัก
ทอ่งทอ่งที ่เดนิทางมาเทีย่วฮ่ องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายจนี

ใหค้วามศรัทธากันมาก วัดนี้ มอีายกุวา่รอ้ยปี ละไดช้ือ่วา่เป็น วัดที่
ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสยีทกุสิง่ เดมิทวัีดนี้เป็นเพยีงศาลเจา้เล็กๆ ในยา่น Wan 

Chai ทางเกาะฮอ่งกง ภายหลังไดม้กีารรวบรวมเงนิบรจิาคแลว้ยา้ยวัดมาตัง้อยูบ่นเกาะเกาลนูใน
ปัจจบุันนี้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่5)  
จากนัน้นําทา่นไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวัด

เกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 เป็นหนึง่ในวัดทีช่าวฮอ่งกงนัน้เลือ่มใสกัน

มาก ดว้ยความทีเ่จา้แมก่วนอมินัน้เป็นเทพเจา้แหง่ความเมตตา ฉะนัน้เมือ่ใครมทีกุข์
รอ้นอะไรก็มักจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมนั่น้ชว่ยเหลอื นอกเสยีจากนี้ทีน่ี่ยังขึน้ชือ่

ในเรือ่งเซยีมซทีีแ่มน่มาก และ ยังมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย โดย
คนสว่นใหญจ่ะนยิมไปในเทศกาลตรษุจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม ่ซึง่ทาง

วัดจะจําหน่ายอปุกรณ์สําหรับเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอ



 
 
 

พรโชคลาภแลว้ก็ใหนํ้าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 
รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ ึง่ภายในซองจะมจํีานวนเงนิทีท่างวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่

โชคถา้หากเราประสพความสําเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮอ่งกงอกีก็คอ่ยกลับไปทําบญุ ชว่งเทศกาล
ตรษุจนีจะมชีาวฮอ่งกงและนักทอ่งเทีย่วไปสกัการะขอพรกันมากขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก คน
ทีไ่มม่เีวลาก็สามารถใชเ้วลาอืน่ๆ ตลอดทัง้ปีเพือ่ขอซองแดงจากเจา้แมก่วนอมิไดเ้ชน่กัน โดย

ซือ้อปุกรณ์เซน่ไหวจ้ากทางวัดเพยีงแตค่วรเตรยีมซองแดงไปเอง จากน ัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น 
ถนนนาธาน จมิซาจุย่ แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้นําทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ป

มากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT,EMPORIO,ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY 
MARK&SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us ...สนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ จากนัน้อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กับการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ 

มักจะตัง้ตน้กันทีส่ถานีจมิซาจุย่ มรีา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, 
กลอ้งถา่ยรปูฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอันซบัซอ้น

มากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไป
ดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยูแ่ละมทีางเชือ่มตดิตอ่กันสามารถเดนิทะลถุงึกันได ้   

 
***อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง ***  

กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 
21.10 น.     เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES (HX)  

เทีย่วบนิที ่ HX779 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
23.05 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

หรอื  

23.50 น.     เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES (HX)  

เทีย่วบนิที ่ HX761 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
02.20 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

                                                   หรอื  
02.00 น.     เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES (HX)  

เทีย่วบนิที ่ HX767 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

04.00 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

.…….HAVE A NICE TRIP……… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

อตัราคา่บรกิาร ศกุร-์เสาร-์อาทติย ์

ก าหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

พกัคู ่ทา่นละ 
พกัผูใ้หญ ่

2ทา่น 
พกัผูใ้หญ ่

2ทา่น 
เพิม่ 

24-26, 31 พ.ค.-2 ม.ิย. 2562 15,999.- 15,999.- 14,999.- 4,900.- 

17-19 พ.ค. 2562 16,999.- 16,999.- 15,999.- 5,900.- 

7-9, 14-16, 21-23, 28-30 ม.ิย. 2562 14,999.- 14,999.- 13,999.- 4,900.- 

5-7, 19-21, 26-28, ก.ค.2562 15,999.- 15,999.- 14,999.- 4,900.- 
12-14, 13-15, 14-16, 15-17 ก.ค. 2562(วนั
อาสาฬหบูชา) 

16,999.- 16,999.- 15,999.- 5,900.- 

9-11, 10-12 ส.ค.2562 (ช่วงวนัหยุดวนัแม)่ 16,999.- 16,999.- 15,999.- 5,900.- 

2-4, 16-18, 23-25, 30 ส.ค.-1 ก.ย.62 15,999.- 15,999.- 14,999.- 4,900.- 

6-8, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย.62 16,999.- 16,999.- 15,999.- 4,900.- 

      
 

 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร วนัธรรมดา 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

พกัคู ่ทา่นละ 
พกัผูใ้หญ ่

2ทา่น 

พกัผูใ้หญ ่

2ทา่น 
เพิม่ 

20-22, 21-23, 22-24, 
23-25, 27-29, 28-30,29-31,  

30 พ.ค.-1 ม.ิย. 2562 

14,999.- 14,999.- 13,999.- 4,900. - 

3-5, 4-6, 5-7, 6-8, 10-12, 11-13, 12-14, 

13-15, 17-19, 18-20, 19-21, 20-22, 
24-26, 25-27, 26-28, 27-29 ม.ิย. 2562 

14,999.- 14,999.- 13,999.- 4,900.- 

1-3, 2-4, 3-5, 4-6, 8-10, 9-11, 10-12, 

11-13, 22-24, 23-25, 24-26, 25-27, 
29-30, 30-31, 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2562 

15,999.- 15,999.- 14,999.- 4,900.- 

1-3, 5-7, 6-8, 7-9, 8-10, 12-14, 13-15,  
14-16, 15-17, 19-21, 20-22, 21-23,  

22-24, 26-28, 27-29, 28-30,  
29-31 ส.ค.2562  

15,999.- 15,999.- 14,999.- 4,900.- 

2-4, 3-5, 4-6, 5-7, 9-11, 10-12, 11-13, 

12-14, 16-18, 17-19, 18-20, 19-21,  
23-25, 24-26, 25-27, 26-28, 
30 ก.ย. – 2 ต.ค. 2562 

16,999.- 16,999.- 15,999.- 5,900.- 

 

** ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอัตราแลกเปลีย่น 
และภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิทีเ่กนิกวา่ทีกํ่าหนด ** 

** โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นี้คํานงึถงึผลประโยชน์ ของลกูคา้เป็นหลัก ** 

** ไมส่ามารถ ยกเลกิไดแ้ละไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงชือ่ได ้ พรอ้มสง่หนา้พาสปอรต์ภายใน 2 วัน ** 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม     : 

 คา่บัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วโปรโมชัน่) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน้ํามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

 คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
 **กรณุาระบลุักษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายของตัวทา่นเอง TWIN (หอ้ง 2 เตยีง) 

// DOUBLE (หอ้ง 1 เตยีงใหญ)่ // SINGLE (หอ้งเตยีงเดีย่ว) // TRIPLE (หอ้ง 3 เตยีง)  
หากไมม่กีารระบ ุทางบรษัิท ขออนุญาตจัดเป็นเตยีง Twin ใหก้ับผูเ้ขา้พัก** 

 คา่อาหารตามทีร่ะบอุยูใ่นรายการ **หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคนืเงนิไดแ้ละ    
  ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเมนูอาหาร ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น** 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 หัวหนา้ทัวร ์และหรอืไกดข์องบรษัิททัวร ์Land Operator ทีฮ่อ่งกง ผูช้ํานาญเสน้ทาง 

 ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 1 ,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

 สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 

 Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 วซีา่เขา้ฮอ่งกง  ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งทําวซีา่เขา้ฮอ่งกง 

คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่ สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทํา

เรือ่งแจง้ เขา้ -ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่

สําหรับตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ +คนขบัรถ 1,000 บาท/ลูกคา้ ตลอดทรปิการเดนิทาง   
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามสนิน า้ใจของทุกทา่น ไมบ่งัคบัใดๆ 

เง ือ่นไขเพิม่เตมิ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้  

ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน รายการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 
 เทีย่วบนิราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ราคานี้เป็นราคาสําหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ 

 เมือ่ตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน  
เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ด ้ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 
การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากวนัจอง 3 วนั เทศกาลมดั

จ าทา่นละ 10,000 บาท 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระท ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 21 วนัท าการ 

 

การยกเลกิ 
1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มี

การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท 

4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้ -ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและ ฮอ่งกง ไมม่ ี

การคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมี
ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ



 
 
 

ตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วทา่น
ละ 10 ,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่

ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
7. กรณีคณะออกเดนิทางได ้  

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่น ออกเดนิทาง (มหัีวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมม่หัีวหนา้ทัวร)์ 
3.คณะจองจํานวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 10 ทา่น (บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นการเดนิทาง) 

 
 

 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย  ,การถกูทํารา้ย ,การสญูหาย ,ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ  

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่
รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบน

เครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณด์ังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุ
ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่ว
สถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม ่
     เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ  

     ทัง้สิน้ 
11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ มิ

เชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
12. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ดังกลา่ว  คอื รา้นชา รา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ ี***ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 60 

นาท ี- 90 นาท ีซึง่ไมม่กีารบังคบัใหท้า่นซือ้ ซือ้หรอืไมข่ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีาร
บังคับใดใดทัง้สิน้หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้***รายการทัวรโ์รงแรม และตารางการบนิดงักลา่วขา้งตน้ อาจมี

การเปลีย่นแปลง หรอืสลับสบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
 

 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจําเพือ่ประโยชน์ของทา่นเอง ** 



 
 
 

BOOKING FROM 
 

Date / วนัท่ี ................................ 

From: / จาก ………………………………………….. Company / บริษทั …………………………………………….. 

Tel: / โทร ……………………………………………… E-Mail : ………………………………………………………….. 

Attn: / เรียนคณุ ……………………………………... SMILE MINT DAY TRAVEL 

โปรแกรมท่ีจอง ..................................................................... โดยสายการบิน .............................. 

วนัท่ีเดินทาง ................................................ จ านวนผู้เดินทาง .................................................... 

แบ่งเป็นผู้ใหญ่ ..................................... ท่าน เดก็ต า่กว่า 12 ปี ไม่มีตียง ....................................... ท่าน 

ช่ือ – นามสกลุผู้จอง ................................................................................................................ 

โทรศพัท์ท่ีติดต่อสะดวก :  เบอรโ์ทรศพัท์ .......................................................................................... 

                                      เบอรมื์อถือ ........................................................................................... 

ห้องพกั 1 ท่าน ............................. ห้อง                         ห้องพกั 2 ท่าน ............................ ห้อง 

เตียงเสริม .................................... ห้อง                         เดก็พกักบัผู้ใหญ่ .......................... ห้อง  

อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไม่ทานเน้ือหม ู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  มงัสวิรติั 

ข้อมูลเพ่ิมเติม: 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 


