
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

19-21 ตลุำคม 2561 15,900 15,900 14,900 5,500 

26-28 ตลุำคม 2561 15,900 15,900 14,900 5,500 

27-29 ตลุำคม 2561 15,900 15,900 14,900 5,500 

02-04 พฤศจิกำยน 2561 16,900 16,900 15,900 5,900 

09-11 พฤศจิกำยน 2561 17,500 17,500 16,500 6,500 

16-18 พฤศจิกำยน 2561 17,500 17,500 16,500 6,500 

23-25 พฤศจิกำยน 2561 16,900 16,900 15,900 5,900 

30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561 16,900 16,900 15,900 5,900 

07-09 ธนัวำคม 2561 17,900 17,900 16,900 6,500 

08-10 ธนัวำคม 2561 17,900 17,900 16,900 6,500 

14-16 ธนัวำคม 2561 15,900 15,900 14,900 5,500 

21-23 ธนัวำคม 2561 15,900 15,900 14,900 5,500 

28-30 ธนัวำคม 2561 23,900 23,900 22,900 6,900 

29-31 ธนัวำคม 2561 23,900 23,900 22,900 6,900 

30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 23,900 23,900 22,900 6,900 

 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนข้ึนไป 

ค่ำทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ  

*** อตัรำกำรใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก 1,200 บำทต่อท่ำน ขออนญุำตเก็บท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู *** 

 

 



 

 

 

 

 

04:30 น. พ ร้อ ม กั น ท่ี ส น ำ ม บิ น ส ุว ร รณ ภ ู มิ

เคำน์เตอร์เช็คอิน เคำนเตอร์ M ชั้น 4 

ทำงเขำ้ประต ู5 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำออก

ระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ย์แป

ซิฟิค  โดยมี เจ ้าหน ้าที่ของบริษัทฯ  คอย

อ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็ค

เอกสาร สัมภาระ และทีน่ัง่ก่อนออกเดนิทาง 

06:45 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู่ เกำะฮ่องกง โดย

เท่ียวบินท่ี CX 616 

10:30 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะ

ลนัเตำ   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศลุกากร จดุนดัพบประตทูางออก น าท่าน

เดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพาน

แขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาวทีส่ดุของ

โลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่ง ได ้รับการ

ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์

แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิว

ทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกง  

หรอืเท่ียวบิน 

06:00 น. พ ร้อ ม กั น ท่ี ส น ำ ม บิ น ส ุว ร รณ ภ ู มิ

เคำน์เตอร์เช็คอิน เคำนเตอร์ M ชั้น 4 

ทำงเขำ้ประต  ู5-6 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำ

ออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ย์ 

แปซิฟิค(CX) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯ    

คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน ในกำร

ตรวจเช็คเอกสำร สมัภำระ และท่ีนั่งก่อน

ออกเดินทำง 

08:15 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู่ เกำะฮ่องกง โดย

เท่ียวบินท่ี CX 700 

12:15 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะ

ลนัเตำ   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศลุกากร จดุนดัพบประตทูางออก น าทา่น

เดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพาน

แขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาวทีส่ดุของ

โลกมีระยะทาง2.2กิ โลเมตรซึ่งได ้รับการ

ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์

แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิว

ทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกง  

 

http://www.cathaypacific.com/cx/th_TH.html?cm_mmc=SEM-TH-_-GEN-MKT-14Apr15-_-GOOGLE-_-Brand_TH_Sitelink_2015_Phrase-BCX_TH_sitelink_2015-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C-63069611335
http://www.cathaypacific.com/cx/th_TH.html?cm_mmc=SEM-TH-_-GEN-MKT-14Apr15-_-GOOGLE-_-Brand_TH_Sitelink_2015_Phrase-BCX_TH_sitelink_2015-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C-63069611335


 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภคัตำคำร 

บ่ำย   น าทา่นสักการะเจา้แม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจา้ไซ่

ซิ่งเอ๊ียทีช่ายหาดน า้ตื้นที ่อ่ำวรพีลสัเบย ์ ไหวพ้ระ ขอ

พร องคเ์จา้แม่กวนอิม ริมหาด ทีส่ิ่งหลายๆ คนมาขอ

แลว้ก็สมหวังกันบ่อยคร้ัง ใหท้่านได ้รับพลัง 1 ใน

จดุฮวงจุย้ ที่ดีที่สดุในฮ่องกง ศาลาแปดเหลี่ยม หรือ

แมก้ระทัง่ไดข้า้มสะพานต่ออาย ุทีเ่ชือ่ว่าเมื่อไดเ้ดินขา้ม 

1 รอบ จะตอ่อายไุดถ้ึง 3 ปี   

จากนัน้เดนิทางสู่ จดุชมวิว ตอนกลำงของเขำ

วิคตอเรยี ทีม่ีความสงู 397 เมตร เพลิดเพลินการ

ถ่ายรปู เกาะฮอ่0งกง เกาลนู นวิเทอริเทอร์ร่ี 

ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะนอ้ยในทะเลจีนใต ้

 

 

 

 

 

 

 

ย่ำนจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั่งเกาลนู 

หากท่านตอ้งการอัพเดตเทรนดล์่าสดุของฮ่องกง ตอ้งถนน

นาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝั่ง เกาลนู ถือเป็นแหล่งชอ้ปแห่ง

แรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่ส ุด มีร้านค้าไว ้เกือบทกุ

ประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และหา้งสรรพสินคา้ขนาด

ใหญ่ที่มีสินคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุโลก ล ้าสมัยสดุ 

ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทใหจ้ับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น 

เสื้อผ ้า กระเ ป๋า รองเท ้า เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล 

โทรศัพทม์ือถือ เชญิเลือกชมซื้อสินคา้แฟชัน่ทีม่ีเอกลักษณ์เป็น

ของ ตัวเองในสินคา้กิ๊บเก๋มากมาย ใหไ้ดเ้ลือกมิกซ์แอนดแ์มช 

ไดอ้ย่างเมามันสก์ันเลยทเีดียว สวรรคข์องนกัทอ่งเทีย่วอย่าง

แทจ้ริง นับว่าเป็นแหล่งขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดิจิตอล 

โทรศัพท์มือถือ และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกมากมาย หาก

นักท่องเที่ยวควรจะต่อรองราคาใหด้ี เพราะอาจจะเจอที่ถกู

กว่าในรา้นถัดไป ทางที่ดีควรเดินส ารวจราคาหลายๆ รา้น

ก่อนตดัสินใจเมืองทีไ่ม่เคยหลับ 

*** อำหำรค ่ำ ไม่รวมอย ู่ในรำยกำรท่องเที่ยว เพื่อให้

ท่ำนไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ีกบักำรชอ้ปป้ิงอย่ำงเต็มท่ีท่ำน

สำมำรถทำนอำหำรไดส้ะดวกสบำย *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20:00 น. น าท่านชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกทีถ่กูบันทกึโดย “กินเนส เวิล์ด  

เรคคอร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแตง่ดว้ยไฟสีตา่งๆ ร่วมดว้ยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชัน้น า

กว่า 40 แห่ง โดยเวลาทีใ่ชใ้นการแสดงประมาณ 15 นาท ีเทา่นัน้ 

น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / Hotel Ease Tsuen Wan  

หรอืระดบัเทียบเท่ำ 
 

วันอิสระส าหรับทกุท่าน สามารถเลือกท่องเทีย่วไดต้ามใจท่านตอ้งการ เลือก อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนจิมซำจ ุ่ย ขึน้ชือ่ว่ามาเที่ยว

ฮอ่งกง สิ่งทีไ่ม่ควรพลาด คือ ช็อปป้ิง เพราะ ฮอ่งกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและทา่เรือน า้ลึกส าหรับขนถ่ายสินคา้ นบัเป็นประตสู ู่ประเทศ
จีน และจากจีนสู่โลกก็ว่าได ้สินคา้แบรนดเ์นมมากมายเลยมีขายราคาไม่แพงทีฮ่่องกง แหล่งช็อปป้ิงส าคัญที่ไม่ควรพลาด คือ  ถนน

นาธานบนฝัง่เกาลนูทีม่ีย่านช็อปป้ิงดงั ๆ อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ม่งก๊ก (Mong Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมีรา้นคา้

ตลอดสองขา้งทาง หรือทวัร์เสริมอ่ืนๆ 

 

วนัสองของกำรเดินทำง FREE DAY FOR YOU 

 



 

ทวัรเ์สรมิ 1 : HONGKONG DISNEYLAND 

         ผ ูใ้หญ่ รำคำ 3,500 บำท  

 

 

 

เด็ก    รำคำ 2,900 บำท (เด็กอำยรุะหว่ำง 3 – 11 ปี) 

          ( บรกิำรส ำหรบั 10 ท่ำนขึ้นไป โดยมีหวัหนำ้ทวัรเ์ดินทำงไปดว้ย โดยรถไฟ ) 

         บตัรเขำ้สวนสนกุสำมำรถเล่นเครือ่งเล่นแบบไม่จ ำกดัจ ำนวนครัง้ภำยในวนั 

 

 

 

 

 

 



 

หำ้ง City Gate Outlet เป็นหา้ง Outlet ขนาดใหญ่ที่สดุของ

ฮอ่งกง อยู่ใกลก้ับสนามบินฮ่องกง ตดิกับสถานีรถไฟ Tung 

Chung Station ซึ่ง เ ป็นสถานที่ขึ้นกระเช ้าไปไหว้พระใหญ่

นองปิง(Ngong Ping) มีแบรนดต์่างประเทศใหเ้ลือกมากมาย 

Sale กัน 40-70% จนทัง้คนฮอ่งกงและนกัทอ่งเที่ยวต่างพา

กันมาชอ้ปป้ิงกันทีน่ีจ่นเต็มหา้งเลยทเีดยีว นอกจากส่วนของ

หา้งแลว้ยังมีรา้นอาหารต่างๆ, ศนูย์อาหาร Food Republic, 

ซปุเปอร์มาร์เก็ต, โรงภาพยนตร์ และโรงแรม Novotel City 

Gate Hong Kong 

หา้ง City Gate Outlet มีแบรนด์ต่างๆใหเ้ลือกมากกว่า 90 

แบรนด์ เช่น Nike, Addidas, New Balance, Burburry, Coach, 

Michel Kor, Kate Spade, Polo Ralph Lauren, The Northface, 

Armani Exchange, Bally, Crocs, Columbia, Esprit, Evisu, Guess, 

Giordano, Levis, Lacoste, Puma, Tumi แล ะ  Timberland แล ะ

เพราะหา้ง City Gate Outlet อยู่ใกลก้ับสนามบินมาก นัง่รถ

บัสประมาณ 15 นาทีก็ถึง ท าให ้ที่นี่เ ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่

นักท่องเที่ยวหลายคนนิยมมาแวะช่วงขากลับ โดยฝาก

กระเป๋าไวท้ี ่Locker แลว้ค่อยไปชอ้ปป้ิงกัน 

 

 

 

 

ทวัรเ์สรมิ 2 : ขึ้นกระเชำ้ NGONG PING 360 แบบธรรมดำ 

  ผ ูใ้หญ่ รำคำ 1,550 บำท  

  เด็ก    รำคำ 1,300 บำท (เด็กอำยรุะหว่ำง 3 – 11 ปี) 

  ( บรกิำรส ำหรบั 10 ท่ำนขึ้นไป โดยมีหัวหนำ้ทวัรเ์ดินทำงไปดว้ย โดยรถไฟ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.talontiew.com/ngong-ping-360-hong-kong/
https://www.talontiew.com/ngong-ping-360-hong-kong/


 

*** อำหำรเชำ้ อำหำรเท่ียงและอำหำรค ่ำไม่รวมอย ู่ในรำยกำรท่องเที่ยว  

เพื่อใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ีกบัโปรแกรมท่ีลกูคำ้เลือก *** 

น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / Hotel Ease Tsuen Wan หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัสำมของกำรเดินทำง  

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบต่ิมซ ำ ณ.ภตัตำคำร 

จำกนัน้น ำท่ำนไปไหวเ้จำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ Hung Hom Kwun Yum 

Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 เป็นหนึง่ในวัด

ที่ชาวฮ่องกงนั้นเลื่อมใสกันมาก ดว้ยความที่เจา้แม่กวนอิมนัน้เป็นเทพเจา้

แห่งความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใครมีทกุขร์อ้นอะไรก็มักจะมากราบไหวข้อพร

ใหเ้จา้แม่นัน้ชว่ยเหลือ นอกเสียจากนี้ที่นี่ยังขึ้นชือ่ในเร่ืองเซียมซีที่แม่นมาก 

และ ยังมีพิธีขอซองอ้ังเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย โดยคนส่วนใหญ่จะ

นยิมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะ

จ าหน่ายอปุกรณ์ส าหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให ้ผูม้าขอพร เมื่อ

สักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหนา้องค์

เจา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ึ่งภายในซอง

จะมีจ านวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชคถา้หากเราประสพ

ความส าเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปท าบญุ ช่วงเทศกาล

ตรษุจีนจะมีชาวฮอ่งกงและนกัทอ่งเทีย่วไปสักการะขอพรกันมากขนาดตอ้ง

ต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ ตลอดทั้งปีเพื่อขอ

ซองแดงจากเจา้แม่กวนอิมไดเ้ช่นกัน โดยซื้ออปุกรณ์เซ่นไหวจ้ากทางวัด

เพียงแตค่วรเตรียมซองแดงไปเอง  

 



 

 

วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นทีร่ ่าลือถึงความศักดิส์ิทธ์ิ เร่ืองของกังหันลมทีพ่ัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เชือ่ว่าการหมนุ

กังหันกลับทศิ จะชว่ยหมนุชวีิตพลิกผันจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้ท าใหว้ัดนีม้ีชือ่เรียกอีกอย่างหนึง่ว่า วัดกังหันลม เดมิทีวัดนีเ้ป็นวัด

เล็กๆ ทีเ่ก่าแก่และไดอ้นรัุกษไ์วเ้ป็นโบราณสถาน อยู่ทางดา้นหลังของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนือ้ที ่50,000 

ตารางฟุต สรา้งขึน้เพื่อระลึกถึงทา่นแชกง นกัรบผูซ้ึ่งปกป้องจักรพรรดริาชองคส์ดุทา้ยแห่งวงคซ์่ง 

ธรรมเนียมกำรไหวเ้ทพเจำ้แชกง 

• เม่ือเขำ้ไปในศำลใหย้ืนอย ู่เบ้ืองหนำ้รปูป้ันขนำดมหึมำของท่ำนแชกง 

• อธิษฐำนขอพรและมองหนำ้ท่ำน อย่ำงม ุ่งมัน่ 

• ท ำพิธีหมนุกงัหนัแห่งโชคชะตำ โดยใชน้ิ้วชี้หมนุกงัหันตำมเขม็นำฬิกำ 

• ถำ้ชีวิตในปีท่ีผ่ำนมำไม่ดี ใหใ้ชมื้อซำ้ยหมนุดำ้นซำ้ยไปขวำ 

• ถำ้ชีวิตดีอย ู่แลว้กใ็หห้มนุกงัหนักลบัจำกขวำไปซำ้ย 

• เม่ือหมนุกงัหนัเสรจ็แลว้ ตีกลอง อีก 3 ครัง้ ดงัๆ เพื่อใหเ้ป็นท่ีรบัร ูท้ัว่กนัทัง้ฟ้ำดิน และใหพ้รนัน้สมประสงค์ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) น าทา่นนมัสการ เทพเจา้หวังตา้เซียน ณ วดัหวงัตำ้เซียน หนึง่ในวัดที่โดง่ดงัทีส่ดุ

ของฮอ่งกง เทพซึ่งขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกับผูค้นมากมายทีน่ าธปู และ ของ มาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตัง้แต่

เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธรุกิจ หรือตามทีค่นไทยเรียกกันอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ้ิ๋วว่า “วัดหวังตา้เซียน”นั้น

เป็นวัดลัทธิเตา๋ทีช่าวฮ่องกงและนกัทอ่งทอ่งที ่เดนิทางมาเทีย่วฮอ่งกงโดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายจีนใหค้วามศรัทธากันมาก วัดนีม้ีอายุ

กว่ารอ้ยปี  ละไดช้ือ่ว่าเป็น  วัดทีใ่ครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทกุสิ่ง เดมิทวีัดนีเ้ป็นเพียงศาลเจา้เล็กๆ ในย่าน Wan Chai 

ทางเกาะฮอ่งกง ภายหลังไดม้ีการรวบรวมเงนิบริจาคแลว้ยา้ยวัดมาตัง้อยู่บนเกาะเกาลนูในทีปั่จจบุัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเย่ียมชม งำนฮวงจ ุย้ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงาน

ดีไซนท์ี่ไดรั้บรางวัลอันดับยอดเย่ียม เคร่ืองประดับกังหันน าโชค จี้ 

แหวน ก าไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหนา้ที่การ

งาน คา้ขายธรุกิจใดๆก็ร ุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็

แคลว้คลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดัง่ใจปรารถนาทกุประการ 

และรา้นป่ีเซี่ยะหยก สัตวน์ าโชคลาภความมัง่มี 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั   ณ ภคัตำคำร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนข้ึนไป 

ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ ** 

ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,200 บำท ต่อลกูคำ้ 1 ท่ำน 

**ขออนญุำตเก็บทิปท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู** 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

 

 

 

 

Ladies Market เป็นตลาดกลางคืนของฮ่องกง ที่มี

ชือ่เสียงโดง่ดังในหมู่นกัท่องเที่ยวชาวตา่งชาติและมีคน

พลกุพล่านมากทีส่ดุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงวันหยดุ

สดุสัปดาห์อย่างเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากที่นี่เต็มไดไ้ป

ดว้ยของขายมากมายหลายประเภท ทัง้เสื้อผา้ รองเทา้ 

เคร่ืองประดับแฟชัน่ รวมไปถึงของที่ระลึกดว้ย โดย

ส่วนใหญ่จะเนน้ไปทีส่ินคา้ส าหรับผูห้ญิงเหมือนชื่อของ

ตลาด นอกจากนั้นที่นี่ยังจดุเด่นอยู่ตรงที่สินคา้ราคา

ถกู สามารถตอ่รองไดถ้ึงคร่ึงตอ่คร่ึงเลย 

ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ู่สนำมบิน

ฮ่องกง 

21.25 น.  เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี 

CX 617   

23.15 น.  เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ    

หรอืเท่ียวบิน 

22.25 น.  เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี 

CX 709 

00.15 น.  เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ 

…………………………………………………………. 

 



 

อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินคาเธย่แ์ปซิฟิค ชัน้ประหยดัเสน้ทางกรงุเทพฯ–ฮอ่งกง–กรงุเทพฯ  

• ค่าภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและค่าประกันภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา  

           ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2561  และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม  

• ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ทา่น ) 

• ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

• ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการ 

• ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

• ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี ซ่ึงเป็นอัตรา ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2561  และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำย

กำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม 

• ค่ามคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

• ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

• ค่ำทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ *** อตัรำกำรใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก 1,200 บำทต่อท่ำน *** 

• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

• ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

• ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน่ ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเองค่าโทรศัพท ์ 

ค่าซักรีด ฯลฯ 

• ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• ค่าท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 

• ส าหรบัราคาน้ีบริษทัฯ จะไมร่วมค่าภาษีทอ่งเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

• ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

กำรช ำระเงิน  

• ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าค่าบริการทัวร์เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน 

หลงัจากมีการท าจองส ารองท่ีนัง่แลว้ 2 วันท าการ  

• ส าหรบัค่าบริการทวัรส์ว่นท่ีเหลือ จะขอเก็บทัง้หมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษัท

ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารทา่นใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทวัร์

ทัง้หมด 

 

 

 



 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธิ์

ในการคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า 

• หากผูโ้ดยสารทา่นใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทวัร์

ทัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคัญ 

• บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ

หา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุล

ใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้า่นได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอื

บางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับ

ชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

• เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินท่ีทางบริษทัฯ ไดท้ าการจองไวเ้ป็นตัว๋เครื่องบินแบบกร ุป๊ ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะ

จดัใหเ้ป็นโซนกร ุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถท่ีจะรอ้งขอไดว้่าจะขอท่ีนัง่โซนใหม ่ และในบางครัง้ท่ีนัง่บน

เครื่องบน อาจจะไมไ่ดน้ัง่ติดกันหมดกับคนในครอบครวั แตท่ว่า ณ วันท่ีเดินทาง เจา้ท่ีและหัวหนา้ทวัรจ์ะ

พยายามอยา่งเต็มท่ี เผื่อท่ีจะไดน้ัง่ดว้ยกันกับคนในครอบครวั ทัง้น้ีจึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่กัน และโปรด

เขา้ใจ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผ ูร้ว่มเดินทำงจอยกร ุป๊หนำ้รำ้นไม่ถึง 15 

ท่ำน 

 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยกุำรใชง้ำนอย่ำงนอ้ย 6 เดือนนบัจำกวนัท่ี

เดินทำงกรณีอำยหุนงัสือเดินทำงนอ้ยกว่ำ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

ควรรบีท ำเลม่หนงัสือเดินทำงใหม่ และส่งส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงมำใหก้บัทำงบรษิทัฯอีกครัง้  

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน  

 

*** เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินค่ำมดัจ ำบรกิำรทวัร ์หรอืช ำระค่ำบรกิำรทวัรเ์ต็มจ ำนวนแลว้ *** 

*** ทำงบรษิทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ *** 



 

 

BOOKING FROM 

 

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

From: / จำก ………………………………………….. Company / บรษิทั …………………………………….. 

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

Attn: / เรยีนคณุ …………………………………….. THE KEY TOUR 

โปรแกรมท่ีจอง ..................................................................... โดยสำยกำรบิน ....................  

วนัท่ีเดินทำง ................................................ จ ำนวนผ ูเ้ดินทำง ...........................................  

แบ่งเป็นผ ูใ้หญ่ ............................... ท่ำน เด็กต ่ำกว่ำ 12 ปี ไมมี่ตียง ............................ ท่ำน 

ช่ือ – นำมสกลุผ ูจ้อง ...........................................................................................................  

โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก :  เบอรโ์ทรศพัท ์............................................................................ 

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

หอ้งพกั 1 ท่ำน ............................. หอ้ง หอ้งพกั 2 ท่ำน ............................ หอ้ง 

เตียงเสรมิ .................................... หอ้ง เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่ .......................... หอ้ง  

อำหำร:  ☐  ไม่ทำนเน้ือววั ☐  ไม่ทำนเน้ือหม ู ☐  ไม่ทำนสตัวปี์ก ☐  มงัสวิรติั 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 


