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โดยสายการบิน Hongkong Airlines 

ฮ่องกง…Shopping 2019 

เจา้แม่กวนอิม รพีลสัเบย ์วดัแชกงหมิว หวงัตา้เซียน  

เจา้แม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮ า)  

ชอ้ปป้ิงนาธาน ชอ้ปป้ิงเลด้ีมารเ์กต๊ 
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Option1. เสริมกระเชา้นองปิง360 ไป-กลบั 1,200 บาท/ท่าน Option2. DISNEY LAND 3,000บาท /ท่าน 

 

ปล. ไม่มีราคาพิเศษส าหรบัเด็ก // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 

วนัแรก     สวุรรณภมิู  - ฮ่องกง – จดุชมวิว วิคตอรเ์รียพีค Mid Level – เจา้แมก่วนอิมรีพลสัเบย ์  

      - ชอ้ปป้ิงเลด้ีมารเ์ก็ต  

00.05 น.   พรอ้มกนั ณ สนามบิน สวุรรณภมูิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K ประต ู6 สายการบิน ฮ่องกง

แอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ที่ บริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

02.00 น.    บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX780  (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

05.40 น. เดนิทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  

หรือ 

04.40 น.    บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX762  (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

09.00 น. เดนิทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  

 
 

น าท่านเท่ียวเกาะฮ่องกง หนึ่งในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมหาดทราย Repulse Bay หาดทรายรปูจันทรเ์ส้ียวแห่งนีส้วยที

สดุแห่งหนึง่ และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเร่ืองมีรปูป้ันของเจา้แม่กวนอิม และเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงท าหนา้ท่ี

ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท่้านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม 

และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายซ่ึุงเชื่อกนัว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมีอายเุพิ่มขึน้ 3 ปี จนกว่าถึงเวลานดั

หมาย 

 

 

ไฟลบิ์น HX 

 

วนัท่ีเดินทาง 

 

ผ ูใ้หญ่ 

ราคา 

เด็ก 2-18ปี 

ทารก 

(INFANT) 

 

พกัเด่ียว 

 

ท่ีนัง่ 

HX762/HX779 8 – 10 AUG 9,999 9,999 6,900 5,000 20 

HX780/HX767 9 – 12 AUG 11,111 11,111 6,900 5,000 20 

HX780/HX761 12 – 14 AUG 11,111 11,111 6,900 5,000 20 

HX762/HX767 25 – 28 AUG 9,999 9,999 6,900 5,000 20 

HX762/HX761 30 – 1 SEP 11,111 11,111 6,900 5,000 20 
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หลงัจากนัน้ น าท่านส ูจ่ดุชมวิวฮ่องกง View Point ท่ีซ่ึงท่านจะสามารถมองเห็นตึก ในฮ่องกง พรอ้มถ่ายรปูเก็บเป็นท่ี

ระลึก 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกล่อง ขา้วเหนียวหมทูอด 

จากนัน้อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง ตลาดเลด้ี มารเ์ก็ต (Ladies Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ Night Market 

แบบบา้นเรา ไม่ไดม้ีขายเฉพาะแต่ของผูห้ญิงแต่มีของขายทกุส่ิงอย่าง เหมือนพวกตลาด Night ของบา้นเรา โดยจะปิดถนน 

Tong Choi Street ตั้งแต่แยกท่ีตัดกับถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถึงถนน Dundas Street ยาว

ประมาณ 500 เมตร สินค้าท่ีขายกันจะมีอยู่หลากหลายแบบเช่นพวกตัวการ์ตนูต่าง ๆ จากดิสนีย์ , Marvel และจาก

ญี่ปุ่น ประเภทสินคา้ เส้ือผา้ นาฬิกากระเป๋า ต ุก๊ตา ของฝาก ของท่ีระลึก ต่างๆใครตอ้งการจะซ้ือของท่ีระลึกหรือของฝาก

ตา่งๆของฮ่องกงก็สามารถมาเดนิเลือกซ้ือกนัไดท่ี้นี่จนกว่าถึงเวลานดัหมาย น าท่านเขา้พกั 

 

 

 



W78 HKG SHOPPING 9999 

 

ค ่า   อิสระอาหารค ่า เพื่อใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

น าทกุท่านส ู ่โรงแรมท่ีพกั Iclub Ma Tau Wai Hotel หรือ KING Hotel , SAV Hotel Ease Mong Kok 

Hotel หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีสอง เจา้แมก่วนอิมยืมเงิน(ฮงฮ า) – รา้นจิวเวอรี่ – วดัแชกงหมิว – รา้นหยก – หวงัตา้เซียน -  

ชอ้ปป้ิงนาธาน  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 

 

 

น าท่านไปไหวเ้จา้แมก่วนอิมฮงฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึง่ในฮ่องกง 

ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอิมท่ี Hung Homหรือ 'Hung 

HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กท่ีไม่ไดส้วยงามมากมาย 

แตเ่ป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทกุวันจะมีคนมาบชูาขอพรกนัแน่นวัด ถา้ใครท่ีชอบเส่ียงเซียมซีเขาบอก

ว่าที่นีแ่ม่นมากท่ีพิเศษกว่านัน้ นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยงัมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะ

นยิมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวัดจะจ าหนา่ยอปุกรณส์ าหรบัเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไว้

ใหผู้ม้าขอพร เมื่อสกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเขม็นาฬิกา 3 

รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงนิท่ีทางวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชค ถา้หากเราประสพความส าเร็จ

เมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปท าบญุ ช่วงเทศกาลตรษุจีนจะมีชาวฮ่องกงและนกัท่องเท่ียวไปสักการะขอพรกนัมาก

ขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก คนท่ีไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ ตลอดทั้งปีเพื่อขอซองแดงจากเจา้แม่กวนอิมไดเ้ช่นกนั โดย

ซ้ืออปุกรณเ์ซ่นไหวจ้ากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีท่ีทางวัดไม่ไดเ้ตรียมซองแดงไวใ้หเ้นื่องจากไม่ได ้

อยู่ในหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขยีนจ านวนเงินท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกลุเงินยิ่งดีใหญ่ แลว้ก็

ไหวด้ว้ยพิธีเดยีวกนั ถา้ประสพความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวังค่อยกลบัมาท าบญุท่ีนีใ่นโอกาสตอ่ไป 
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น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ีขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท่ี์ไดร้บัรางวัลอันดบัยอดเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวง

เร่ือง ฮวงจุย้น าความโชคด ีมัง่มัง่แกผู่ส้วมใส่ ซ่ึงในเมืองไทยก็ไดน้ยิมแพร่หลายออกไป ไม่กว่าจะเป็นกลุ่ม ดารา นกัการเมือง 

พ่อคา้แม่ขายท่ีประกอบธรุกจิ เจา้ของกจิการหา้งรา้นตา่งๆ ซ่ึงเชื่อกนัว่าจะน าสัง่ดีๆ  ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ยใหก้บับคุคลท่ีสวมใส่ 

ซ่ึงจะมีมากมายหลายชนดิ เช่นจ้ีกงัหัน แหวนรุ่งตา่งๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซ่ึงผูส้วมใส่จะไดร้ับการดลูายมือจากซินแซประจ ารา้น 

เพื่อแนะน าวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไม่คิดค่าบริการ) 

 

 

วดัแชกงหมิว หรืวดักงัหนัน าโชค วัดนีต้ัง้อยู่ท่ีต าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกง 

สรา้งขึน้เมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิง ขึน้ชื่อลือชาในเร่ืองความศกัดิสิ์ทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรพัยสิ์นเงนิ

ทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พ่อแช ้กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส่ิงศกัดิสิ์ทธป์ระจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์ิง แผ่นดนิจีน

เกดิกลียคุมีการกอ่จลาจลแขง็เมืองขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ีไ้ดก้อ่เกิดบรุษุชาตนิกัรบท่ีชื่อว่าขนุพล แช ้กง๊ ท่ีไดย้กทพัไป

ปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกดิขึน้แทบทกุสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื่อว่าเป็นนกัรบท่ีไดช้ื่อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทพั

ไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบไรพ้่ายของท่านคนจีน

ถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจ ุย้ ในเชิงของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชนา่ของฮ่องกง ถึงกบั

จ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตึกส านกังานใหญ่ของธนาคารท่ีมีชื่อว่าตกึใบมีด ซ่ึงเป็นตกึท่ีถือเป็นสญัลักษณข์องเกาะ

ฮ่องกงเลยทีเดยีว และวัดแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหันน าโชคท่ีมีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ท่ีไม่ว่าทวัรไ์หน

ท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเชา่เลือกซ้ือสินคา้มงคลชิ้นนี ้เพื่อเสริมสรา้งบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิต 
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เคร่ืองรางที่นยิมสวมใส่อยู่ในปัจจบุนั ซ่ึงบางท่านอาจจะก าลงัมองหาเพื่อน ามาเป็นของฝากใหก้บับคุคลท่ีท่านรักหรือนบัถือ 

หรือท่านท่ีก าลงัมองหางานฮวงจุย้ดีๆ  สกัชิ้นเพื่อเสริมดวง แกปี้ชง ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ย เรามีบริการแนะน า อีกมากมาย

หลากหลายรายการ ซ่ึงหัวหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถ่ินจะคอยอ านวยความสะดวกในการใหร้ายละเอียดกบัคณุลกูคา้ ณ วัน

เดนิทางค่ะ 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ รา้นหยก ชมความงามป๋ีเซียะ  ท่ีเชื่อกันว่าเป็นวัตถมุงคลยอดนิยม ท่ีมีการน ามาบชูา เพื่อใหช้่วย

ป้องกนัส่ิงชัว่รา้ย เรียกทรัพยสิ์นเงนิทองใหไ้หลมาเทมา และกกัเก็บทรัพยน์ัน้ไม่ใหร้ัว่ไหลออกไปไหนได ้ชาวจีนโบราณเชื่อ

กนัว่า ป่ีเซียะเป็นสัตว์ประหลาดท่ีรวมลักษณะของสัตว์มงคลทั้ง 5 ชนิดไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ มังกร พญาราชสีห์หรือสิงโต ,

อินทรี,กวาง,และแมว โดยตามต านานเล่าว่า ป่ีเซียะเป็นลกูมังกรตวัท่ี 9 (เทพแห่งโชคลาภ) ของพญามังกรสวรรค ์มีชื่อ

เรียกดว้ยกนัหลายชื่อไม่ว่าจะเป็น “เทียนลก (กวางสวรรค)์” เป็นชื่อเดิม ส่วนจีนกวางตุง้จะเรียกว่า “เผ่เยา้” และคนจีน

แตจ๋ิ้วจะเรียกว่า “ผีซิว”และ ยงัมีจ าหนา่ยยาสมนุไพรบ ารงุเพิ่มความแขง็แรงตามความเชื่อของคนฮ่องกง 

หลังจากนัน้ น าคณะไหวข้อพรเพื่อเป็นศิริมงคลท่ี วดัหวงัตา้เซียน 1 ใน 3 วัดท่ีท่านตอ้งไหวใ้นปีนี้ เป็นการแกปี้ชงท่ี

สมบรูณแ์บบ โดยไม่ตอ้งไหวถึ้ง 9 วัด วัดหวังตา้เซียนเป็นวัดเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็นนกัพรตมี
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ความรูท้างดา้นการแพทย ์และไดช้่วยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหล่ายกย่องในตวัท่าน และไดต้ัง้ศ่าลเพื่อสกัการะ ใหท่้านเป็น

เทพว่องไทซิน คนในสมัยนี้มีความเขือ่เร่ืองสขุภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมีท่ีทกุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอดา้น

สขุภาพอย่างมากมายท่ีนี ่อีกส่ิงหนึง่ท่ีผูค้นศรทัธาและนยิมท าเมื่อมาถึงวัดหวังตา้เซียนไดแ้ก ่การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจา้

หวังตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังตา้เซียนมีความแม่นย า

เป็นอย่างยิ่ง 

 

เท่ียง รบัประทานบะหม่ีฮ่องกงแสนอรอ่ย 

 

หลงัจากนัน้อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธานจนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย 

อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพื่อใหท้กุท่านสะดวกต่อการชอ้ปป้ิง 

 

ชมโชวแ์สงสเีสยีงท่ีอลงัการ The Symphony of Lightsบริเวณอ่าววิคตอเรียมีภาพทิวทศันเ์มืองท่ีแพรวพราวแลว้ละ

ก็ รอจนคณุชมการแสดงแสงสีเสียงยามค า่คืนชดุ เดอะ ซิมโฟนี ่ออฟ ไลท ์ซ่ึงใชอ้าคารตา่งๆ กว่า  40 แห่งบนสองฝัง่ของอ่าว

เป็นเวทีการแสดง แลว้คณุจะเปล่ียนใจอย่างตัง้ตวัไม่ทนั ชื่อ“World's Largest Permanent Light and Sound Show”ใน

หนงัสือบนัทึกสถิติโลก กนิเนสส ์ บุค๊เนส ประกอบไปดว้ยแสงสี และเลเซอรส์ดุอลงัการ พรอ้มดว้ยดนตรี ท่ีเล่าถึงความมี
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ชีวิตชีวา, จิตวิญญาณ และความแตกตา่งของฮ่องกง การแสดงจะมีทัง้หมด 5 ธีม : การตืน่,ความมีชีวิต, มรดก, พนัธมิตร 

และฉากจบ เป็นการแสดงใหช้มฟรี ในแบบสาธารณะไม่ตอ้งซ้ือบตัรเขา้ชม 

 

 
น าทกุท่านส ู ่โรงแรมท่ีพกั Iclub Ma Tau Wai Hotel หรือ KING Hotel , SAV Hotel Ease Mong Kok Hotel หรอืเทียบเท่า  

 

วนัท่ีสาม   อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน ตามอธัยาศยั หรือเลือกซ้ือ Option  

               1.กระเชา้นองปิง360  2. Disney Land สนามบินฮ่องกง – กรงุเทพฯ                                                                                                     

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 

 

 

อิสระอาหารกลางวนั– อาหารเยน็ ตามอธัยาศยั เพื่อสะดวกกบัการชอ้ปป้ิง  

(ไม่รวมอาหารกลางวนัและอาหารเยน็) ใหท่้านไดอิ้สระจนกว่าถึงเวลานดั ตามอัธยาศยั 

 (ทางเลือกท่ี1) อิสระใหท่้าน สู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ี ย่านจิมซาจ ุ่ยถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่

ทกุมมุโลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจใุจ ไม่ว่าคณุจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด

ศนูยก์ารคา้ชัน้เลิศของฮ่องกงมีทกุส่ิงท่ีคณุตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ที่กวา้งขวางเหล่านีเ้ป็นแหล่งรวมหอ้งเส้ือท่ีจ าหนา่ยสินคา้

แบรนดเ์นมของดีไซนเ์นอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ทกุมมุโลก อีกทั้งยังเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศ

บรรยากาศหรเูลือกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอเชี่ยนเทอรม์ินลั แหล่งรวมสินคา้ Brand 

Name ชั้นน าท่ีมีให้เลือกชมและ  ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY 

MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนท่ีู Toy'sR Us  

(ทางเลือกท่ี 2) OPTION : นัง่กระเชา้นองปิง 360 ไหวพ้ระใหญ่เกาะลันเตา (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่ากระเชา้ไป-

กลบั (แบบธรรมดาท่านละ 1,200) พระใหญ่แห่งเกาะลันเตา ไดว่้าเป็นแหล่งท่องเท่ียวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของ

ฮ่องกงน าคณะขึน้สู่ดา้นบนโดยกระเชา้นองปิง 360(หากทัศนวิสัยไม่เอ้ืออ านวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเชา้อาจ



W78 HKG SHOPPING 9999 

 

ปิดให้บริการ เราจะน าท่านข้ึนสักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งน้ีเพื่ อความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ)ใหท่้านได ้

สักการะพระใหญ่เกาะลนัเตาเป็นพระพทุธรปูทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ใหญ่ท่ีสดุในโลกองคพ์ระท าขิน้จากการเชื่อมแผ่น

ทองสัมฤทธ์ิปกว่า 200 แผ่นเขา้ดว้ยกนัหันพระพักตรไ์ปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายังหบุเขา และโขดหิน

เบื้องล่าง ใหท่้านชมความงดงามตามอัธยาศัย 

 

 
**กระเชา้นองปิง 360 ลกูคา้ตอ้งสัง่จองล่วงหนา้ 7 วัน กอ่นเดนิทาง (หรือแจง้ ณ วันท าการจองทวัร ์เดนิทางครบ 15 ท่าน

บริการรถรบัส่งฟรี) ***มีตัว๋เอง เดนิทางอิสระตามอัธยาศยั   

(ทางเลือกท่ี 3)  : น าทกุท่านเที่ยวสวนสนกุระดบัโลก Disneyland (ไม่รวมค่าบตัรเขา้ดิสน่ีแลนด ์ 3,000 บาท) 

***เดินทางครบ 10 ท่าน บริการรถรับ - สง่ฟรี / หากไมค่รบจ านวนหัวหนา้ทัวรไ์ทยจะคอยอ านวยความสะดวกใหก้ับทกุท่านดว้ยการนัง่

รถไฟจากสถานี Tung Chung (ตงชง) เปลี่ยนสถานีท่ี Sunny Bay เพ่ือนัง่รถไฟขบวนมิกกี้เมาสเ์ขา้ สวนสนกุ Disneyland (นัง่เพียง 3 สถานี)  

 

 

 

ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการเล่นเคร่ืองเล่นในโซนตา่งๆ ท่ีมีเคร่ืองเล่นแบบใหม่ทัง้โซน Tomorrow Land มีทัง้ Space Mountain หรือ

ในโซน Adventure เคร่ืองเล่นโซนใหม ่Iron Man ใหท้กุท่านไดถ่้ายภาพท่ีระลึกกบั Mickey Mouse หรือบางท่านอยากจะเล่น หรือ

ถ่ายภาพ พรอ้มกบัชมขบวนพาเหรดในตวัการต์นูของวอลท์ดสินยีอ์ย่างเต็มอ่ิม ตามอธัยาศยั จนกว่าถึงเวลานดั 
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สมควรแกเ่วลาน าคณะสู่สนามบินฮ่องกงงอยา่งจใุจ ชอ้ปกระจายเชา้ถึงค ่า หรือเลือกเท่ียวสวนสนกุ (ption) 

20.40 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี HX779 

22.50 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

หรือเท่ียวบิน 

21.45 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี HX761 

23.55 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

หรือเท่ียวบินหลงัเท่ียงคืนวนัถดัไป 

02.00 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี HX767 

04.00 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 
 

 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร*์ 

*ทัง้น้ีเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง* 

 

 

กรณุาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดท้ั้งนี้เพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการ

เปลี่ยนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลา่ชา้ของเท่ียวบิน

การยกเลิกเท่ียวบินมีการยบุเท่ียวบินรวมกันตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่าอยู่
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นอกเหนือความควบคมุหรือเหตผุลเชิงพาณิชยห์รือเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่าผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและ

ไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆไดใ้นทกุกรณีกร ุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่ีการคืนเงนิมดัจ า หรือ คา่ทัวรท์ั้งหมด 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 คา่เบ้ียประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เคร่ืองดื่ม คา่ซักรีด คา่มินิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ

ตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3 % 

× คา่ธรรมเนียมวีซ่าคนตา่งประเทศ ท่ีตอ้งเดินทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 

 

เดินทางข้ึนต ่า 20 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กร ุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะ

เดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการ

เดินทางไปในวันอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

★ ราคา Promotion จ่ายเต็มจ านวน ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสารการจอง 1 วัน  พรอ้มกบัหนา้พาสปอรต์  

★ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไปและเหลือหนา้กระดาษอย่างต า่ 2หนา้ หาก

ไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีท่ี

กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบไุว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง 

หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจาคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

*เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลกูคา้ชาวไทยเท่านัน้ที่เดินทางไปกลบัพรอ้มกร ุ๊ป 
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**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

ส าหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่าน

เนือ้สตัว ์และมคีวามจ าเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้่านเป็นพิเศษนอกเหนอืจาก 

กรุ๊ปเดินทางรับประทานทีร่ะบไุวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิตามจริงหนา้งาน 

โปรแกรมทวัรน้ี์ไม่เหมาะส าหรบัลกูคา้ท่ีใชวิ้ลแชร!์!! 

**หากตอ้งการท่ีจะเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ ์เรีบกเก็บเพ่ิมท่านละ 2,000 บาททกุกรณี** 

 


