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HKG 003A : ฮ่องกง...สายบุญ 
กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญเ่ทียนถาน 

 

➢ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า 
➢ สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา 
➢ ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ 
➢ VICTORIA  PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง 
➢ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดี    
      ออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี 
➢ ขอพรด้านสุขภาพ วัดหวังต้าเซียน  
➢ ชมสถาปัตยกรรมไม้ ส านักชีฉีหลิน  
➢ ชมโชว์แสง สี เสียง  SYMPHONY OF LIGHTS 
➢ ** พักโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ** 
➢ ช้อปปิ้งย่านดัง : ถนนเลดี้ มาร์เก็ต & ย่านมงก๊ก //      
ถนนนาธาน &ย่านจิมซาจุ่ย // CITYGATE OUTLET 
➢ อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !! ติ่มซ ารสชาติต้นต ารับ // 
      ห่านย่างเลิศรส  //  อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง 

 
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนเลดี้ มารเ์ก๊ต & ย่านมงก๊ก              (–/–/–)   

10.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M  ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ ( CX ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวก
แก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง 

** เคร่ืองล าใหญ่มีอาหารเช้าบริการพร้อมเครื่องดื่ม มีจอส่วนตัวทุกท่ีนั่ง ** 
13.05 น      น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่  CX 614 

http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/ladies-market.jsp
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16.45 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok 
************************************************************ 

12.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M  ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ ( CX ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวก
แก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง 

** เคร่ืองล าใหญ่มีอาหารเช้าบริการพร้อมเครื่องดื่ม มีจอส่วนตัวทุกท่ีนั่ง ** 
15.15 น      น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่  CX 654 
18.50 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการ

ถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก
ติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008. ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับ
มณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจ
คนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว ให้ท่านออก Exit B  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ฝั่งเกาะเกาลูน ผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA 
BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง   
น าท่านเดินทางสู่ ย่านมงก๊ก ซึ่งย่านนี้มีหนึ่งในตลาดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในฮ่องกงคือ เลดี้ มาร์เก็ต และยังมีถนน
สายช้อปปิ้งอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งท าให้ที่นี่คล้ายคลึงกับยา่นช้อปปิ้งหลายแห่งทางตอนใต้ของจีน ถนนแต่ละสาย
จะมีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าเพียงประเภทเดียวเท่านั้น ท าให้สะดวกต่อการเลือกซื้อมากขึ้น ถนนบางเส้นในมงก๊ก
นั้น เต็มไปด้วยร้านขาย ปลาทอง, ดอกไม้, นก,รองเท้าผ้าใบ เคร่ืองใช้ในครัว ชุดแต่งงาน และสินค้าเฉพาะบาง
ประเภทอ่ืนๆ อีกนับไม่ถ้วน ที่นี่คุณจะสามารถซื้อและต่อรองราคาของได้เกือบทุกอย่าง ตั้งแต่ของใช้ในบ้านไป
จนถึงอัญมณีราคาแพง ถนนไซเยิงชอยขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองส าอาง และเสื้อผ้า ถนนชานตุงและถนน
แดนดาสเป็นที่ที่คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นและเคร่ืองประดับเทรนด์ล่าสุดจากญ่ีปุ่นและตะวันตก เป็น
ตลาดกลางคืนแห่งหนึ่งของเกาะฮ่องกง คล้ายๆ ตลาดนัดตามข้างๆ ห้างของบ้านเรา จะขายของบนถนนริมซ้าย
และขวา มีร้านค้าขนาดเล็กมากมายกว่า 100 ร้านค้า ขายของพวกเสื้อผ้า เคร่ืองประดับ ของเล่นเด็ก ของที่ระลึก 
เคสโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคชิ้นเล็กๆ มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ท าให้เดินได้อย่างเพลิดเพลินเลย
ทีเดียว ร้านค้าส่วนใหญ่จะมีของซ้ าๆ ขายของคล้ายๆ กัน ดังนั้นควรเดินดูราคาหลายๆ ร้านก่อนตัดสินใจซื้อ ทุก
ร้านที่เข้าไปซื้อจะตั้งราคาไว้สูงมากเลยทีเดียว 

http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/ladies-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/goldfish-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
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ท่ีพัก  HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN HOTEL// 
HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 วิคตอเรียพีค – เจา้แม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา –  ช้อปปิง้
CITY GATE OUTLET – SYMPHONY OF LIGHTS        (ติ่มซ่ า/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                                                                 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ า ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 1) 
หลังอาหารน าท่านเดินทางข้ามไปยังฝั่งเกาะฮ่องกง เดินทางขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงสุดของ
ยอดเขาวิคตอเรียพีค ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพที่สวยงามกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ท่านจะ
ได้สัมผัสความใกล้ชิดกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชมตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างคร่ึง
วงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด (ไม่รวมค่าขึ้นชมตึกพีคทาวเวอร์) พร้อมชมอาคารระฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณทั้งสอง
ฝั่ง ฮ่องกงและที่สร้างตามหลัก ฮวงจุ้ย อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆอันเป็นธุรกิจชั้นน าของ
ฮ่องกง   
จากนั้นน าท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่
ทับทิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่ชายหาดน้ าต้ืน อ่าวรีพลัส เบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยว
พักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหน่ึงของอ่าวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆ
ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธาพระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชค
การงาน, พระกาฬ เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้, มีเทพแห่งวาสนา, เทพแห่งดวงชะตา, รวมทั้งกามเทพ 
ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคล าหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อท่ี  2) 
หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา   ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง น า
ท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาต่ืนใจจาก กระเช้าลอยฟ้านองปิง (NGONG PING SKYRAIL 360) 
เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามา ในมุมกว้างถึง 
360 องศา เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.  จากกระเช้า ท่าน
จะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้  ทิวทัศน์ของ
เนินเขาอันเขียวขจี ล าธาร น้ าตก และป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ น าท่านไปสัสักการะ พระใหญ่เกาะ
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ลันเตา หรือ พระพุทธรูปเทียนถาน (TIAN TAN BUDDHA STATUE) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผา เป็น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระท าขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น 
เข้าด้วยกัน น้ าหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายัง
หุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่ง และเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ลิ้มลองความอร่อยของ อาหารจีนต้นต ารับเมน ู
อาหารตะวันตกชั้นเลิศ หรือจะนั่งจิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่อันหอมกรุ่น จากร้านอาหารและร้านค้าคาเฟ่ในหมู่บ้าน
นองปิง   หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือ
เคร่ืองประดับคริสตัล เพื่อเตือนความทรงจ าแห่งการมาเยือน จากนั้นน าท่านนั่งกระเช้ากลับมายังสถานีตุงชุง เพื่อ
มาช้อปปิ้งที่ FACTORY OUTLET หรือ OUTLET MALL ที่ชื่อว่า CITY GATE OUTLET มสีินค้าให้เลือกซื้อ
มากมายอาทิเช่น Nike, Adidas, Polo Ralph Lauren, Burberry, Samsonite นาฬิกาแบรนด์ ต่างๆ อาทิเช่น อามานี่, 
ดีเซล และสินค้าอ่ืนๆอีกเพียบ... 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (มื้อท่ี 3) 
จากนั้นชม SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเร่ิมตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มตรง ดื่มด่ ากับการแสดงแสง สี เสียง และ
การยิงเลเซอร์ประกอบดนตรีอันตระกานตา ยามค่ าคืน โดยแบ่ง THEME การแสดง ออกเป็น 5 แบบ เร่ิมการ
แสดงด้วย AWAKENING,  ENERGY,  HERITAGE, PATNERSHIP และจบลงด้วย THE FINAL  (หากมาทัน
ชมโชว์) 

ท่ีพัก  HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN HOTEL// 
HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ส านักชีฉีหลิน – ร้านจิวเวอรี ่+ ร้านสมุนไพรจีน – อิสระ!! ช้อปปิ้ง
ถนนนาธาน & ยา่นจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ                 (ติ่มซ่ า/กลางวัน/–)                                                                                                                                                                 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ า ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 4) 
หลังอาหารน าท่านเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปี
ตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคัญคนหน่ึงเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง 
เน่ืองจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ท าวีระประวัติไว้ ท าให้คนทั่วไปยกย่อง
และคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แล้ว
จะต้องไปหมุนกังหันน าโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้า
ด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่ง
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ร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันน าโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทาง
ปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฎิทินจีนชาวฮ่องกง
และนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจาก
ตัวและน าพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน  น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดน้ีว่า หว่องไท่
ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสังเกตได้
ทุกคร้ังเมื่อมีโอกาสไปเยี่ยมเยือน ไม่ว่าจะเป็นมวลชนจ านวนมากที่มาสักการะ หรือแม้กระทั่งควันธูปคละคลุ้งไป
ทั่วบริเวณ  ตามต านานเล่าว่าเมื่อคร้ังฮ่องกงเกิดโรคระบาดใหญ่ ชาวฮ่องกงได้มาไหว้ขอพรจากเทพเจ้าหวังต้า
เซียนและขอยาที่ทางวัดจัดไว้ไปต้มกินจนหายจากโรคระบาดคร้ังนั้นมาได้ จึงท าให้ชาวฮ่องกงมีความศรัทธาต่อ
เทพเจ้าหวังต้าเซียนเป็นอย่างมาก  และน าท่านเดินทางสู่ ส านักชีฉีหลิน เป็นกลุ่มอารามขนาดใหญ่ที่มี
สถาปัตยกรรมไม้ที่งดงาม โดยเร่ิมก่อสร้างขึ้นในปี 1934 และก่อนจะได้รับการบูรณะใหม่ในรูปแบบของราชวงศ์
ถัง (ค.ศ 618–907) ในปี 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบัวที่ให้ความสงบแก่ดวงวิญญาณ 
นอกจากนี้ ส านักชีแห่งนี้ยังประกอบไปด้วยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปปั้นทอง ดินเหนียว และไม้เป็น
ตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระศากยมุนีและพระโพธิสัตว์ และชมสวนหนานเหลียน ตัดผ่านกลุ่มอาคารอพาร์
ทเมนต์สูงจ านวนมากบนเนินเขาไดมอนด์ เป็นสวนสาธารณะที่มีความเงียบสงบ สร้างขึ้นในรูปแบบสมัยราชวงศ์
ถัง ทัศนียภาพของสวนเป็นพื้นที่ที่มีการจัดแต่งอย่างปราณีตขนาดมากกว่า 3.5 เฮกเตอร์ ซึ่งการวางต าแหน่งของ
เนินเขา หิน น้ า พืชและโครงสร้างต่างๆ ที่ท าจากไม้เป็นไปตามกฎและวิธีการเฉพาะมากมาย ที่นี่เป็นสถานที่จัด
แสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไม้ของจีน หิน และต้นไม้ในกระถาง และถ้ารู้สึกหิว คุณก็สามารถ
ลองชิมอาหารในร้านอาหารมังสวิรัติและร้านน้ าชาที่มีอยู่ได้ 
จากนั้นน าท่านชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับ
ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!! และน าท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อท่ี  5) ...พิเศษ...ห่านย่าง 
จากนั้นน าท่านสู่ห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ ที่มีความยาวตั้งแต่เรือสตาร์เฟอร์ร่ี ไปตามถนน CANTON ระยะทาง
กว่าคร่ึงกิโลเมตร แหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนม ชั้นน ามากมาย ห้างสรรพสินค้า OCEAN TERMINAL  และ 
HARBOUR CITY ที่มีร้านค้ากว่า 700 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อกันแบบเต็มๆ อาทิเช่น  H&M ร้านยอดนิยม เสื้อผ้า 
กระเป๋า รองเท้า,  ESPRIT แบรนด์ดังราคาถูก,  ONITSUKA TIGER ร้องเท้าสัญชาติญ่ีปุ่นที่ใครๆก็ใส่กันZARA 
เสื้อผ้าที่ลดกระหน่ าตลอดทั้งปี, UNIQLO แบรนด์ดังจากญ่ีปุ่นที่ราคาไม่แพง, รวมถึงร้านของเล่นที่ใหญ่ที่สุดอย่าง 
TOY’ US ที่มีของเล่นหลากหลาย ให้น้องๆได้เลือกสัน ไม่ว่าจะเป็น PLAY STATION หรือ เคร่ืองเล่น PSP หรือ 
แม้แต่ TRANSFORMER รุ่นใหม่แกะกล่อง รวมถึงสารพัด LEGO ในรูปแบบต่างๆ ส าหรับเด็กผู้ชาย และของเล่น



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         ~ 6 ~             

 

 รหสัโปรแกรมทวัร ์ HKG003A SAIBOON NONGPING 3D2N APR18-CX-W62 

ส าหรับเด็กผู้หญิงที่จัดโซนสีชมพูไว้อย่างน่ารัก รวมถึง ANGRY BIRDS ขนาดจัมโบ้ที่ เป็นสินค้าขายดีมาก 
นอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์ฝั่งยุโรป อาทิเช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, 
Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria 

*** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั เพ่ือความสะดวกในการช้อปปิ้ง *** 

17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
20.00 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  CX 703 
22.05 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ 

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

18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
21.35 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เทีย่วบินที่  CX 617 
23.40 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ 

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

19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
22.25 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  CX 709 
00.15 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺  SPiRiT OF HONG KONG  ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

** หมายเหตุ ** ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ  ร้านจิวเวอร์ร่ี, สมุนไพรจีน ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะ
ชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
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ก าหนดการเดินทาง  

วันเดินทาง ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี
(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 

มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี
(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 

ไม่มีเตียงเสริม) 
พักเดี่ยว 

12 – 14  มกราคม  2561 

(CX654, 15.15-18.50 // CX703, 20.00-22.05) 
14,900.- 13,900.- 12,900.- 4,900.- 

26 – 28  มกราคม  2561 

(CX614, 13.05-16.45 // CX703, 20.00-22.05) 
14,900.- 13,900.- 12,900.- 4,900.- 

10 – 12  มนีาคม  2561 

(CX654, 15.15-18.50 // CX617, 21.35-23.40) 
14,900.- 13,900.- 12,900.- 4,900.- 

23 – 25  มนีาคม  2561 

(CX654, 15.15-18.50 // CX709, 22.25-00.15) 
14,900.- 13,900.- 12,900.- 4,900.- 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
+ ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ 

                                        (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน) 
+ ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง 
+ ค่าน้ าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
+ ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 
**กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // 
DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้อง 3 เตียง)  หากไม่มีการ
ระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก** 

+ ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ **หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้และ    
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน** 
+ ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
+ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 
+ ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000//500,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
- ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
- ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่มนอกเหนือรายการ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า //   
  พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ   
- ค่าท าหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่พึงใช้ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% คิดจากยอดบริการ 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 90 เหรียญฮ่องกงต่อท่าน 

                     ***  เด็กจ่ายค่าทิปเท่ากับผู้ใหญ่ ** 

เงื่อนไขการจอง  1. วางมัดจ าท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี  
   (ถ้าไม่ช าระ ตามก าหนด ขอสวงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไข) 

   2. แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ 
   3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย 
   4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาโอนก่อนการเดินทาง 15-20 วัน 

เงื่อนไขการยกเลิก  
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ 
การันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
ค่าทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

กรณีคณะออกเดินทางได้   
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร)์ 
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2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
-  ส ารองที่นั่งพร้อมช าระค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บาท หากยังไม่ช าระค่ามัดจ าถือว่าการจองไม่สมบูรณ์บริษัทฯ ขอสงวน 
   สิทธิ์ ส าหรับผู้ที่วางมัดจ าก่อน ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 21 วัน 
-  จ านวนผู้เดินทางขั้นต่ า ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้ 
    เดินทาง  (บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 15 ท่าน 
-  เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ 
   เดินทางเป็นส าคัญ 
-  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ 
  ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ 
  ถึงและไม่สามารถเดินทางได้) 
-  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,   
   การก่อจลาจลหรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม 
   แรงงานทั้ง   จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน 
   อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน 
   เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 
-   ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก 
    ความประมาทของ นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
-  กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุใน   
    รายการเดินทาง บริษัท  ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
-  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ 
   เปลี่ยนชื่อได้ 
-  เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

หมายเหตุ 
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รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและค านึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของ
ท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดอืน นับจากวันเดินทาง หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทาง
ได้ ทางบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น **** 

 
 

 
ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแท ้ 

จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า เพือ่ประโยชนข์องท่านเอง 


