
 

 



 

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

07.30 น.      พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย   พบเจา้หนา้ทีเ่พือ่รับเอกสารการ
เขา้เมอืง และทําการเชค็อนิตั๋ว  

10.45 น.      บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ TG628 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   (ทีม่จีอสว่นตวัทกุทีน่ ัง่) 
  

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

จากนัน้นําทา่นเดนิทาง  ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนทีม่ชี่ วงกลางยาวทีส่ดุเป็นอันดับ 2 ของ
โลก และในปัจจุบันอยูท่ีอ่ันดับที ่ 7 ของโลก  ตัวสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มสีองชัน้ ชัน้บนมเีสน้ทางรถวิง่

จํานวน 6 ชอ่งทาง สว่นชัน้ลา่งใชสํ้าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง และชอ่งทางสํารองสําหรับรถยนต ์ในชว่งฤดมูรสมุอกี 4 
ชอ่งทาง เริม่กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง 
 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ อะเวนวิ ออฟ สตารส์ Avenue of Stars ทีม่กีารประทับตราลายมอืดาราทีเ่คยประทับไวท้ี่

บรเิวณพืน้ ยา้ยมาไวบ้นขอบราวจับเลยีบทางเดนิรมิน้ําตลอดแนว เพือ่ใหผู้ช้มไดเ้ห็นชดั  และถา่ยรปูคูก่ับรอยพมิพ์
ดาราโดยมวีวิตกึรมิอา่ววคิตอเรยีเป็นฉากพรอ้มเพลดิเพลนิกับววิสดุอลังการของอา่ววคิตอเรยี 
 



 
 
นําทา่นชม  A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุค า่คนื  การแสดง
มัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุ๊คว่ าเป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของ

โลกครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าสําคัญตา่งๆทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี้
ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก์็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคัก
ของฮอ่งกง 

 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Penta Hotel / Harbour Plaza 8 Degrees Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง วดัสามเซยีน เจา้แมด่อกไมส้ทีอง -  วดัปักไต ่-  เขาวคิตอเรยีพคี -  หาดรพีลัสเ์บย ์ – ยา่นโอลดท์าวน์

เซ็นทรลั – ตา่ยกูน๋ - ถนนควนีสโ์รด 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
จากนัน้นําทา่นสกัการะเจา้แมด่อกไมส้ทีองหรอืกําฟ้าเหลงิเหลงิ องคเ์จา้แมท่ีค่อยชว่ยเหลอืในเรือ่งของความสงบ

สขุ ใหค้รอบครัวอยูเ่ย็นเป็นสขุที ่วดัสามเซยีน Sam Tai Tze เป็นวัดทีไ่หวค้รบจบในจุดเดยีว ซึง่จะมเีทพหลัก  3 
องค ์ปักไต ่หมานโหม ่ไชซนิเอีย้ และมเีทพนาจา เปาวนุจนิ เจา้แมด่อกสม้สทีอง จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัปัก
ไต ่Pak Tai Temple วัดเกา่แกย่า่นหวา่นไจ๋ ทีวั่ดจะมเีทพไมแ้กะสลักองคโ์ตอยูต่รงดา้นหนา้ และมพีระจนีซิม่ทง

จี๋ พระองคเ์ล็กถอืใบพัดดา้นซา้ย เชือ่กันวา่สามารถเปลีย่นใจใหค้นทีไ่มรั่กเรา กลับมารักเราได ้
 



 
 

จากนัน้นําทา่นขึน้สู ่จุดชมววิสงูทีส่ดุและสวยทีส่ดุของฮอ่งกง โดยรถโคช้บน ยอดเขาวคิตอเรยีพคี ทกุทา่นจะได ้

สมัผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮอ่งกงและเกาลนูไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน 

จุดชมววิทีด่ทีีส่ดุและหา้มพลาดเมือ่มา The Peak สามารถมองเห็นววิไดร้อบทศิทัง้ 360 องศา มคีวามสงูถงึ 428 

เมตรจากระดับน้ําทะเลทีจุ่ดนี้สามารถมาชมววิเมอืงฮอ่งกงไดท้ัง้วันซึง่ในแตล่ะชว่งเวลาก็จะมวีวิทีส่วยงามแตกตา่ง

กันไป ววิทีม่องเห็นก็จะเป็ นววิของตกึและอาคารสงูระฟ้าของฮอ่งกง  ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึ

เซ็นทรลัพลาซ่า, ตกึไชนา่แบงคแ์ละตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ ัง้ของธุรกจิ ช ัน้น าของฮอ่งกงพรอ้มท ัง้ถา่ยภาพ

อนัสวยงามนา่ประทบัใจ 

 

รา้นไอศครมี Gino's Gelato รา้นไอศครมีเจลลาโตสไตลอ์ติาล ีตัง้อยู่ บรเิว

ดา้นลา่งตกึ The Peak หากทา่นตอ้งการลิม้รสไอศครมีทีเ่ป็นแบบเฉพาะของฮอ่งกง 

แนะนําใหล้องทานทีน่ี่ กลิน่หอมของวาฟเฟิลบอล หรอื Egg Waffle ทีทํ่าสดๆใหม่ๆ

จากเตาชวนยั่วน้ําลายนัก มไีอศครมีใหเ้ลอืกหลากหลายรสชาต ิทีส่ามารถเลอืก

ทอ้ปป้ิงไดต้ามทีต่อ้งการไมว่า่จะเป็น มาชเมลโล ่อัลมอล หรอืขนมตา่งๆ   

 

 

จากนัน้นําทา่นนมัสการขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิเ์พือ่เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชือ่วา่ ณ บรเิวณหาดรี

พัลสเ์บย ์เป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของเกาะฮอ่งกง  นําทา่นเริม่ขอพร  เจา้แมก่วนอมิ  จากนัน้นําทา่นขอพร เทพ
เจา้ไฉ่ซงิเอีย๊ เทพเจา้แหง่โชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยส์นิเงนิทอง หรอืถา้ทา่นไหนมลีกูยาก ก็สามารถขอพรเรือ่ง

ลกูจากพระสงัฆจาย ได ้ 



 

จากนัน้นําทา่น ขา้มสะพานตอ่อาย ุซึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี  หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู ่หรอื

ขอพรเรือ่งความรัก จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้ จากนัน้ขอพรเรือ่งการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก  เจา้แม่

ทบัทมิ จากนัน้ใหท้า่นไดรั้บ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจุดรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง 

 

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

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอลดท์าวนเ์ซ็นทรลั เป็นถนนสายเกา่แกท่ีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ขัน้นําตลอดเสน้ทาง มี
ตกึสงูสง่าเรยีงรายอยูห่ลายตกึ  มปีระวัตศิาสตร ์ศลิปะ อาหารและวัฒนธรรมทีเ่กา่แกแ่ละเป็นเอกลักษณ์ทีส่ดุของ
ฮอ่งกง และเป็นอกีหนึง่ทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วจะตอ้งมา เพราะเป็นยา่นทีส่ามารถเดนิเทีย่วชมเมอืงไดแ้ทบทกุซอกทกุมมุ

และมจีุดฮติมากมายทีต่อ้งเขา้มาเชค็อนิ หรอืถา่ยรปูกับภาพบนฝาผนังตามทางทีเ่ป็นภาพวาดสสีนั 



 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางถา่ยรปูกับ ตา่ยกูน๋ (Tai Kwun) ศนูยก์ลางมรดกและศลิปะ  ซึง่ปรับปรงุมาจาก สํานักงาน

ตํารวจเกา่ Central Police Station ใหเ้ป็นศนูยก์ลางมรดกและศลิปะชัน้นํา จัดแสดงเรือ่งราวประวัตศิาสตร ์และ

บอกเลา่เรือ่งราวถงึคนฮอ่งกง เป็นสถานทีเ่ทีย่วแหง่ใหมท่ีเ่ขา้เยีย่มชมอนุสรณ์สถานไดถ้งึ 3 แหง่ คอื สถานตี ารวจ

กลาง  อาคารขนาดใหญ่ทีส่รา้งขึน้ระหวา่ง ปีค .ศ. 1862- 1864 เป็นสถาปั ตยกรรมยคุโคโลเนียลสมัยอังกฤษ

ปกครอง ซึง่ปัจจุบันไดป้รับเปลีย่นเป็น อาคารนทิรรศการ รา้นคา้ และคาเฟ่  ตรงขา้มสถานีตํารวจกลาง จะมีหอพัก

ตํารวจ เป็นอาคาร 4 ชัน้ มขีอบหนา้ตา่งทรงโคง้แบบตะวันตกสวยงาม เป็นทีน่ยิมมาถา่ยรปูกับตัวอาคารอยา่งมาก ,  

ส านกังานคณะผูพ้พิากษากลาง  มกีารปลกูตน้ไมแ้ละวางเกา้อีใ้หผู้ค้นมาน่ังพัก ชมความแตกตา่งระหวา่งอดตี

และปัจจุบัน, เรอืนจ าวคิตอเรยี เป็นสถานที่เคยขังนักโทษจรงิในอดตี  ทีม่ปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมาอันยาวนาน

กวา่รอ้ยปี ทีส่ามารถเขา้ไปเดนิในคกุได ้ซึง่ในปัจจุบันถกูเลกิใชง้านอยา่งถาวรแลว้ 

 



จากนั้ นใหท้า่นอสิระที ่ ถนนควนีสโ์รด (Queen’s Road) ถนนสายเกา่แกท่ีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ขัน้นํา และ

รา้นอาหารทีข่ ึน้ชือ่ตลอดเสน้ทาง ในสว่นของการชอ้ปป้ิงทีน่ี่มรีา้นแบรนดเ์นม มากมาย เชน่  Longchamp, Coach, 

Topshop, H&M, Marks & Spencer, Cotton on และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

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 บรกิารทา่นดว้ยติม่ซําขึ้ นชือ่ของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋ , ขนมจบีกุง้ , กว๋ยเตีย๋ว

หลอด, โจ๊ก เป็นตน้ (5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวัดนี้วา่ หวอ่งไทซ่นิ ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี โดย

ชาวฮอ่งกงสว่นใหญ่เดนิทางมาวัดนี้เพือ่ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย ซึง่วัดแหง่นี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพ

เจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน 

 

 

 

วธิกีารอธษิฐานขอคู ่ ขัน้แรกก็ทํานิว้ตามแบบใน

รปูเลยเอานิว้โป้งกดปลายนิว้นาง แลว้เอานิว้กอ้ย

สอดเขา้ไปในรขูองนิว้นางทัง้ 2 ขา้ง คอ่ยๆ ทํา 

ใจเย็นๆ ไมย่ากเกนิไปแน่นอน  ดูจากภาพไมต่อ้งตกใจวา่

จะทําไดม้ัย้ เพราะบรเิวณดา้นขา้งจะรปูสาธติวธิกีาร

อธษิฐานโดยละเอยีดอกีครัง้ 

 

 

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจุ้ดธปูขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้า่นไดต้ัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้องค์

เจา้พอ่แชกง จากนัน้ใหท้า่นหมนุกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ  เดนิทางปลอดภัย , สขุภาพ

แข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กันวา่หากหมนุครบ 3 รอบและตกีลอง  3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป  

และนําพาสิง่ดีๆ เขา้มา 



 

 

 

ตํานานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ “วัดกังหันลม ” เป็นอกีหนึง่วัดทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ั นยาวนาน  สรา้งมา

ตัง้แต ่300 ปีกอ่น ตามตํานานเลา่กันวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ได ้

บอกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ีห่นา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลัดไดจ้ากไปและไมไ่ดทํ้าการปลน้  ชาวบา้น

จงึมคีวามเชือ่วา่กังหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิ่ งชัว่รา้ยทีกํ่าลังจะเขา้มา  และนําพาสิง่ดีๆ มาสูต่น  จงึไดส้รา้งวัดแชกงแหง่

นี้ช ึน้ เพือ่ระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่กัการะบชูาเพือ่ไมใ่หม้สี ิง่ไมไ่ดเ้กดิขึน้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
 

นําทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ี่  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกั บงานดไีชน์ที่

ไดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุ ้ ย โดยการยอ่

ใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครือ่งประดับ ไมว่า่จะเป็น จี ้ แหวน  

กําไล เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 

นําทา่นชม  รา้นหยก  มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก  อาท ิกําไลหย ก  หรอื

สตัวนํ์าโชคอยา่งป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของ

ทีร่ะลกึ หรอืนําโชคแดต่ัวทา่นเอง  

   นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน ัน้อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่มกัจะ ต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิ

ซาจุย่ มรีา้นขายของท ัง้เครือ่งหนงั, เครือ่งกฬีา , เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็น

ของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอันซบัซอ้นมากมายมี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชือ่  

OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู ่และมทีางเชือ่มตดิตอ่กันสามารถเดนิทะลุ

ถงึกันได ้ ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ไมว่า่จะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS 

VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย 

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



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

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

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***  คณะยนืยนัการเดนิทางที ่15 ทา่นมหีวัหนา้ทวัร ์

 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

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

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

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

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

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง /ทรปิ/ทา่น 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ี ่ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะ
มผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม 

ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้
รา้นรฐับาลทกุแหง่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 เหรยีญ  / 

คน / รา้น 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 

 หมายเหต ุทีฮ่อ่งกงมชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็
ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบังคับลกุทัวรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

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

เอเจนซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ  ใหถ้อื
วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบ รษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 



1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ (ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง ) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัด การนําเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย

การบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงินมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่ า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วัน

กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย  ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกัน
ทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้ห นา้ทีต่รวจได ้

อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุ ปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก   

 

 


