
 

 

 

HILIGHTS TOUR 

 ขอพร “ พระใหญ่ลนัเตา” พร้อม นัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา ”  
 นัง่รถราง PEAK TRAM ข้ึนจุดชมวิวสูงสุดภูเขาวิคตอเรีย  ไม่เหมือนทวัร์อ่ืนข้ึนแค่กลางภูเขา 
 พิเศษ!!  ขอพร เสริมความเฮง แกปี้ชง ณ วดักงัหนั พร้อมหมุนกงัหนัน าโชคอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
 ชมอ่าวน ้าต้ืนรีพลสัเบย ์ ขอพร “ เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภ” เสริมสิริมงคล 
 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม และสินคา้พื้นเมืองนานาชนิด ยา่นซิมซาจุ่ย ถนนนาธาน 

                              
ก าหนดการเดินทาง 

เดือนพฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562 
 
 



 

 

วนัแรกของการเดนิทาง     กรุงเทพฯ –  ฮ่องกง – กระเช้านองปิง 360 องศา – พระใหญ่ลนัเตา 
                                          ช้อปป้ิง CITY GATE OUTLET 

03.30 น.      สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4  
06.40 น.      เหิรฟ้าสู่ฮ่องกงโดยสายการบินคาเธ่  แปซิฟิค Cathay Pacifics  เท่ียวบินท่ี CX 616 
10.45 น.      ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง (Chek Lap Kok ) บนเกาะลนัเตา หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

และด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
น าคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่สถานีกระเชา้ Cable car บนเกาะลนัเตา พร้อมน าคณะ“นัง่กระเชา้
ลอยฟ้าชมวิว360องศา สู่วดัโป่วหลิน” พระอารามศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาโป่วหลิน และยงัเป็นท่ี
ประดิษฐานของ “พระใหญ่เทียนถาน หรือ พระใหญ่แห่งเกาะลนัเตา” ชาวฮ่องกงเช่ือกนัวา่หากใครไดไ้ป
สักการะขอพรพระใหญ่แห่งวดัโป่วหลินแลว้ชีวิตก็จะมีแต่ความสุข และจะประสบผลส าเร็จในทุกๆดา้นวดัโป่ว
หลิน แปลเป็นไทยว่า วดัดอกบัวอันศักด์ิสิทธ์ิ 
สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1924 เป็นพระพุทธรูปทอง
สัมฤทธ์ิประทับกลางแจ้งองค์ที่“ ใหญ่ที่สุดใน
โลก  ” องค์พระท าข้ึนจากการเช่ือมแผ่นทอง
สัมฤทธ์ิกว่า 200 แผ่นตีเขา้ด้วยกัน น ้ าหนักรวม 
250 ตนั และสูง 34 เมตร องค์พระท่ียกมือขวาก็
เพื่ อให้พร และปกป้องทุกคนให้ อยู่อย่างมี
ความสุข ส่วนมือซา้ยวางแบอยูบ่นตกั หมายถึงให้
พรแก่ทุกคนจากเกือบทุกๆส่วนของเกาะ  องค์
พระนั่งประทบัอยู่เหนือระดบัน ้ าทะเล 371 เมตร 
ท่ีฐานองค์พระมีรูปเทพธิดาก าลังถวายเคร่ือง
สักการะแด่พระพุทธบนสวรรคต์ามความเช่ือของ
นิกายมหายาน จึงเป็นท่ีมาของช่ือพระพุทธรูป
เทียนถานบนยอดเขาน้ี เทียนถานแปลว่า “แท่น
บูชาบนสวรรค์” ให้ท่านไดส้ักการะขอพร หรือเดินเท่ียวชมบริเวณใตอ้งค์พระท่ีมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย
รวมถึงประวติัความเป็นมา และยงัเป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีอญัเชิญ
มาจากประเทศศรีลงักา จากนั้นให้ท่านไดเ้ดินชมรอบๆ วดัโป่วหลิน เพื่อซึมซับความเงียบสงบของอารามแห่ง
น้ี จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัพร้อมความประทบัใจ  
(ในกรณีกระเชา้ปิดปรับปรุงหรือเน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยทางบริษทัขออนุญาตเดินทางข้ึนโดยรถบสัทอ้งถ่ินแทน) 

เท่ียง             อาหารม้ือกลางวนัอสิระตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเทีย่วชม (ไม่รวมอาหาร) 



 

 

บ่าย พร้อมน าคณะเขา้สู่ “หา้งชอ้ปป้ิงท่ีไดช่ื้อว่าถูกท่ีสุดของฮ่องกง” CITY GATE OUTLET  ซ่ึงมีสินคา้แบ
รนด์เนมมากกวา่ 80 แบรนด์นานาชาติ และลดราคาตลอดทั้งปี 30-70% ในทุกช่วงฤดูกาล ท่านจะไดเ้พลิดเพลิน
กบัการช้อปป้ิงสินคา้ในแบรนด์ดงัต่างๆ อาทิ เคร่ืองแต่งกายยี่ห้อ COACH Outlet , Bally , Calvin Klein Jeans , 
POLO RALPH LAUREN ,Esprit Outlet , Giordano Outlet , Mango Outlet , Guess Outlet , Quik Silver Outlet  
หรือเคร่ืองกีฬา อาทิ Nike Outlet , Adidas Outlet , Puma Outlet  , New Balance Outlet , K-Swiss ฯลฯ…อิสระ
ตามอธัยาศยักบัการชอ้ปป้ิง จนกระทัง่ไดเ้วลานดัหมาย 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  (1) 

พกัท่ี : DORSETT  TSUENWAN  HOTEL  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

วนัที่สองของการเดนิทาง       อสิระช้อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย – ชม Symphony of Lights 
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้าแบบติ่มซ ารสต้นต ารับของฮ่องกง (2) 

จากนั้นมีเวลาให้ท่านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีนานาชนิดยา่น“ ถนนนาธาน ” กบัสินคา้
ราคาพิเศษแหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าช่ือดงั
นานาชนิด อาทิเช่น เส้ือผา้ ,รองเทา้ ,กระเป๋า, เข็มขดั 
,น ้ าหอม ,นาฬิกา ,เคร่ืองประดบั และเคร่ืองส าอาง 
ฯลฯ ณ จุดช้อปป้ิงช่ือดังต่างๆ อาทิเช่น Duty Free 
Shop , St.Michael , Harbour City  , Ocean Terminal 
ซ่ึงเป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย ภายใน
เป็นท่ีรวบรวมสินคา้แบรนด์เนมนานาชนิด Hermes , 
Bally , Mark&Spencer , Armani , Burberry , 
Coach , Fendi , Prada , Louis Vuitton ,Gucci , Giordano , Bossini  และของฝากของคุณหนูนานาชนิดท่ี Toy r us      

เท่ียง             อาหารม้ือกลางวนัอสิระตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  (ไม่รวมอาหาร) 
บ่าย ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงกนัอยา่งต่อเน่ือง 
ค ่า  อาหารม้ือค ่าอสิระตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง (ไม่รวมอาหาร) 

ในเวลา 20.00 น.ของทุกวนัท่านจะไดช้มความมหศัจรรยข์อง “ อะ  ซิมโฟนี ออฟ ไลทท ์” A Symphony of 
Lights การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึก
ในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ของโลก ครอบคลุมพื้นท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญัต่าง ๆ ท่ีตั้งอยูส่อง
ฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรีย  โดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีจะประดบั
ประดาดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสวา่งตระการตา
เป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึง บรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง  ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเขา้สู่ท่ีพกั 



 

 

พกัท่ี : DORSETT  TSUENWAN  HOTEL  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

วนัที่สามของการเดนิทาง      น่ังรถราง PEAK TRAM ขึน้จุดชมววิวคิตอเรียพคี – รีพลสัเบย์  
                                               ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ –  วดัหวงัต้าเซียน – วดักงัหัน –  กรุงเทพฯ   

เชา้  บริการอาหารมื้อเช้าแบบติ่มซ ารสต้นต ารับของฮ่องกง (3) 
 น าคณะเดินทางสู่ฝ่ัง “เกาะฮ่องกง” โดยใชเ้ส้นทาง “ ลอดอุโมงค์ใต้ทะเล ” สู่เกาะฮ่องกงซ่ึงเป็นศูนยก์ลางธุรกิจ 
เป็นท่ีตั้งของบริษทัธุรกิจชั้นแนวหน้าของเอเชีย,ธนาคารนานาชาติ, ส านกังานใหญ่ของรัฐบาล และศาลสูงสุด 

เต็มไปดว้ยตึกสูงระฟ้า ท่ีเป็นอาคารส านกังาน และศูนยก์ารคา้อนัทนัสมยั พิเศษสุด ! ให้คณะต่ืนตาต่ืนใจ 
และเปิดประสบการณ์แปลกใหม่กบัการนั่งรถราง 
The Peak Tram ซ่ึงเป็นรถรางท่ีมีความเก่าแก่เปิด
ให้บริการข้ึนสู่ยอดเขา Victoria Peak มาตั้ งแต่ปี 
1888 ข้ึนสู่ยอดเขา Victoria Peakถือว่าเป็นยอดเขา
ท่ีสูงท่ีสุดบนเกาะฮ่องกงซ่ึงมีความสูงถึง 554 เมตร
จากระดบัน ้ าทะเล และเป็นท่ีอยู่อาศยัของเหล่าบรรดา
เศรษฐี  นัก ธุรกิจ  ดารานักแสดงท่ี มี ช่ือ เสี ยง มาซ้ื อ
คฤหาสน์ อยูต่ามเขาลูกน้ีอยูเ่ป็นจ านวนมาก รถรางใชเ้วลาประมาณ 8 นาทีไต่รางท่ีมีความยาวถึง 1.4 กิโลเมตร
ข้ึนไปจนถึงตวัอาคาร Peak Tower ซ่ึงเป็นสถานีรถรางดา้นบน ตลอดระยะทางท่ีรถรางไต่ข้ึนไปเราจะได ้ชม
ความสวยงามของอ่าววิคทอเรียและสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างมหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก Exchange 
square , Bank of China Tower ,  Hong Kong Bank  , Central Building , Exhibition  Centre สถานท่ีท่ีใช้ในพิธี
ส่งมอบเกาะฮ่องกงให้ประเทศจีน เม่ือ 1 กรกฎาคม1997 , ตึก 2IFC ซ่ึงเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในฮ่องกง ณ ปัจจุบนั 
ฯลฯ ให้คณะไดถ่้ายภาพวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของบรรดาตึกระฟ้าอนัทนัสมยั และอ่าววิคทอเรีย บนจุดชมวิวท่ี
สูงท่ีสุดของเกาะฮ่องกง และดา้นบนยงัมีThe Peak Tower และ The Peak Galleria เม่ือเราข้ึนไปถึงดา้นบนจะพบ
กบัอาคารรูปคร่ึงวงกลมหงาย 7 ชั้นตั้งอยูเ่ด่นเป็นสง่า ซ่ึงดา้นในจะมี พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง Madame Tussud's และ 
EA Experience ซ่ึงมีเกมจากค่าย EA ใหเ้ล่นกนัอยา่งหลากหลายเรียกวา่จุใจกนัเลยทีเดียว ส่วนดา้นบนสุดของตวั

อาคารจะเป็นดาดฟ้าซ่ึงเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยท่ีสุด  น าคณะเดินทางสู่ “ อ่าวน ้ าต้ืน” Repulse Bay ซ่ึง
เป็นย่านท่ีอยู่อาศยัของชาวต่างชาติมีหาดทรายสวยงามท่ีสามารถเล่นน ้ าได้ และใช้เป็นสถานท่ีท ากิจกรรม

ชายหาดในวนัหยุดพกัผ่อนของชาวฮ่องกง เดินทางสู่ “ วดัเจา้แม่กวนอิม” เป็นศาสนสถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิของ
เกาะฮ่องกง ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่ถอืว่ามีความศักดิ์สิทธ์ิที่สุดของฮ่องกง , 
เจ้าแม่ทับทิม , พระสังกัจจาย ,ไฉ่ซินเยี๊ยะ และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อ่ืนๆ ให้ท่านไดข้า้มสะพานต่ออายุท่ีมี
ความเช่ือกนัวา่ถา้ขา้มสะพาน1รอบจะมีอายุยนืยาวไปอีก 3 ปี และในอดีตชาวประมง ทอ้งถ่ินก่อนเดินทางออก



 

 

ทะเลจะเดินทางมาขอพรกบัเจา้แม่ทบัทิมเพื่อให้รอดพน้จากภยั ทางทะเล พิเศษสุดก่อนใคร น าท่านเยี่ยมชม
โรงงานจิวเวอร์ร่ีทีม่ีช่ือเสียงของฮ่องกงชมงานดีไซน์เนอร์ระดับโลก และเคร่ืองประดับเสริมฮวงจุ้ย   

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4)  

บ่าย                 น าท่านเดินทางเขา้สู่  วดัเจา้แม่กวนอิมฮงฮ า  เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฮ่องกง ขอพรเจา้
แม่กวนอิมพระโพธิสัตวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปก
ปักรักษาวดัเจา้แม่กวนอิมท่ี Hung Hom หรือ 'Hung Hom Kwun 
Yum Temple' เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 
ถึงแมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็กท่ีไม่ไดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวดัเจา้
แม่กวนอิมท่ีชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทุกวนัจะมีคนมาบูชาขอ
พรกนัแน่นวดั นอกจากสักการะขอพรแลว้ยงัมีพิธีขอซองอั้งเปา
จากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาล
ตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวดัจะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับเซ่นไหวพ้ร้อมซอง  แดงไวใ้ห้
ผูม้าขอพร เม่ือสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเข็ม
นาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงินท่ีทางวดัจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชค ถา้
หากเราประสพความส าเร็จเม่ือมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลบัไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกง
และนกัท่องเท่ียวไปสักการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก คนท่ีไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ ตลอด
ทั้ งปีเพื่อขอซองแดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซ้ือ
อุปกรณ์เซ่นไหวจ้ากทางวดัเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไป
เอง (ในกรณีท่ีทางวดัไม่ได้เตรียมซองแดงไวใ้ห้เน่ืองจาก
ไม่ได้อยู่ในหน้าเทศกาล) แล้วก็ใส่ธนบตัรตามฐานะและ
ศรัทธา เขียนจ านวนเงินท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงินยิ่งดี
ใหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ยพิธีเดียวกนั ถา้ประสพความส าเร็จตามท่ี
มุ่งหวงัค่อยกลบัมาท าบุญท่ีน่ีในโอกาสหนา้ 

น าคณะเดินทางเขา้สู่ “วดัเทพเจา้หว่องใตซิ้น” หรือ “หวงัตา้เซียน” ซ่ึงถือวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของฝ่ัง
เกาลูน เป็นวดัในลทัธิเต๋าท่ีมีความสวยงามในด้านของสถาปัตยกรรม ในทุกๆวนั
บริเวณวดัจะฟุ้งกระจายไปด้วยควนัธูปของชาวฮ่องกงและชาวต่างประเทศท่ีมา
กราบไหวข้อพรขอพรอย่างไม่ขาดสาย  เน่ืองจากเทพเจ้าหว่องใต้ซิน องค์น้ีมี
ช่ือเสียงในด้านการรักษาโรคภยัไข้เจ็บต่างๆ และการท ามาค้าขาย นักธุรกิจท่ีท า
การคา้จนประสบผลส าเร็จในฮ่องกงส่วนใหญ่ก็ไดม้ากราบไหวข้องพรกบัเทพเจา้

องคน้ี์ทั้งส้ิน  จากนั้นน าท่านขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี “วดัแชกงหมิว” หรือท่ีรู้จกักนัดี
ในนาม “ วดักงัหัน” เป็นวดัหน่ึงท่ีประชาชนชาวจีนให้ความเล่ือมใสศรัทธามา
เน่ินนาน สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงต านานแห่งนกัรบราชวงศซ่์ง ในสมยัท่ีประเทศจีนยงั



 

 

ไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผน่เฉกเช่นปัจจุบนัน้ี ดา้นในวดัมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่านแชกงซ่ึงเป็นเทพประจ าวดั
แห่งน้ี ซ่ึงทางดา้นขา้งมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกงัหันอยูห่ลายตวั มีกลองดา้นละตวั ชาวฮ่องกง
นิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ของจีน โดยเฉพาะผูท่ี้เกิดปีชง จะตอ้งหมุนกงัหนั หรือท่ีเรียกวา่  
"กังหันน าโชค" เพื่อหมุนแต่ส่ิงดี ๆ เขา้มาในชีวิต และปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป และก่อนท่ีท่านจะออกจากวดั
ท่านจะตอ้งตีกลองใหเ้สียงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสิริมงคล  

..........น.    พร้อมกนั ณ จุดนดัหมายของหวัหนา้ทวัร์ (กรุณาตรงต่อเวลานดัหมายเพื่อน าท่านเดินทางสู่สนามบิน) 
21.35 น.    เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่  แปซิฟิค Cathay Pacifics เท่ียวบินท่ี CX 617 
23.40 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
********************************************* Hongkong-Ngong Ping 3 Days  *********************************************** 

 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสมเน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,ความล่าชา้จากสายการบิน 
และสถานการณ์ในการเดินทางในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ ทวัร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลนัเตา 3 วนั CX 
ก าหนดการ
เดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 
2-3 ท่าน 

เด็กต ่ากวา่ 12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

(มีเตียง) 

เด็กต ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 
ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว 
จ่ายเพิ่ม  
ท่านละ 

07 – 09 พ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 
 10 – 12 พ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 
14 – 16 พ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 
17 – 19  พ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 
21 – 23 พ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 
24 – 26 พ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 
01 – 03 ธ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 



 

 

05 – 07 ธ.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 
12 – 14 ธ.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 
15 – 17 ธ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 
19 – 21 ธ.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 
09 – 11 ม.ค. 62 14,900 14,900 14,900 5,000 
12 – 14 ม.ค. 62 15,900 15,900 15,900 5,000 
16 – 18 ม.ค. 62 14,900 14,900 14,900 5,000 
19 – 21 ม.ค. 62 15,900 15,900 15,900 5,000 
23 – 25 ม.ค. 62 14,900 14,900 14,900 5,000 
26 – 28 ม.ค. 62 15,900 15,900 15,900 5,000 
13 – 15 ก.พ. 62 15,900 15,900 15,900 5,000 
16 – 18 ก.พ. 62 15,900 15,900 15,900 5,000 
20 – 22 ก.พ. 62 14,900 14,900 14,900 5,000 
23 – 23 ก.พ. 62 15,900 15,900 15,900 5,000 
02 – 04 มี.ค. 62 15,900 15,900 15,900 5,000 
06 – 08 มี.ค. 62 14,900 14,900 14,900 5,000 
09 – 11 มี.ค. 62 15,900 15,900 15,900 5,000 
13 – 15 มี.ค. 62 14,900 14,900 14,900 5,000 
16 – 18 มี.ค. 62 15,900 15,900 15,900 5,000 



 

 

20 – 22 มี.ค. 62 14,900 14,900 14,900 5,000 
23 – 25 มี.ค. 62 15,900 15,900 15,900 5,000 
27 – 29 มี.ค. 62 14,900 14,900 14,900 5,000 

30 ม.ีค.-01เม.ย.62 15,900 15,900 15,900 5,000 
                
                    * คณะคอนเฟิร์มออกเดินทางท่ี 15 ท่านข้ึนไป หากจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่าน  ทางบริษทั 
                      ขออนุญาต ยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสม 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy class เดินทางไป-กลบั กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ  ไปกลบัพร้อมกรุ๊ป  รวมน ้าหนักกระเป๋า 

ไม่เกนิ 30 กโิลกรัม/ท่าน และสามารถถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม/ท่าน 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล  

เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนท่ีพกั โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินของฮ่องกง 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท **ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงตามกรมธรรพ*์* 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีท่ีท่านตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทปิไกด์ , และคนขบัรถ ทีค่อยอ านวยความสะดวกให้กบัคณะ ตลอดการเดนิทาง 160 เหรียญฮ่องกง ส าหรับหัวหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบั

ความพงึพอใจของลูกค้า 

 
 
 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวด และค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิในกรณีทีท่่านเดนิทางในช่วงวนัหยุดเทศกาล ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนา

หน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษัท และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการเช่น 
การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้าย
ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจง้การนัดหมายการเดินทาง
ส่งไปถึงท่านเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ท่านจึงสามารส ารองยานพาหนะได ้

 ตัว๋เคร่ืองบินที่ใช้ในการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรือเล่ือนวันกลบั หรือเปลีย่นแปลงการเดินทางได้ กรณีท่านจะกลบัก่อนหรือเล่ือนวนั
เดินทางกลบั กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หน้าท่ีก่อนการเดินทาง มิฉะนั้ นท่านจะตอ้งซ้ือตัว๋ใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลบัตาม
โปรแกรมท่ีท่านซ้ือจากทางบริษทั เน่ืองจากเป็นคุณสมบตัรของตัว๋ราคาพิเศษท่ีออกมาจากทางสายการบิน หากท่านตอ้งการเดินทางไป 
และกลบัไม่พร้อมกรุ๊ปกรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ท่ีก่อนส ารองท่ีนัง่   
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงไฮซีซ่ันฮ่องกงเดอืนตุลาคม และเดอืนเมษายน หรือวนัหยุด 

เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้ ยกเว้นทางบริษทัจะขายตั๋วของท่านให้กบัลูกทวัร์คณะอื่นได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 25 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 8,000 บาท   
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่  14 วนั  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง1-6 วนั เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 


