
 

 

 

โดยสายการบิน  Cathay Pacific 



 

 

ฮ่องกง...ไหวพ้ระ 

ไหวพ้ระวดัซีซาน วดัหวงัตา้เซียน วดัแชกงหมิว  

วดัเจา้แม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮ า) 

รีพลสัเบย ์พระใหญ่นองปิง ชอ้ปป้ิงเลด้ีมารเ์ก็ต วดักวนอ ู

เมนหู่านยา่งฮ่องกงแสนอรอ่ย 

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

เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี  Inf ราคา 8,000 บาท 

 

วนัแรก    สวุรรณภมิู  - ฮ่องกง –  นัง่กระเชา้นองปิง+ไหวพ้ระใหญ่เกาะลนัเตา หรือซ้ือเพ่ิมสวน

สนกุดิสนียแ์ลนด ์ 

05.00 น.   พรอ้มกัน ณ สนามบิน สวุรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์ Q  ประต ู7 สายการบิน 

Cathay Pacific  โดยมีเจา้หนา้ที่ บริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก 

06.30 08.10 น. บินลดัฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX700(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

 

 
 

12.10 น.   เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  

จากนัน้น าคณะเดินทางเขา้สู่ เกาะลนัเตา พาทกุท่านสกัการะพระใหญ่เทียนถาน  ซ่ึงถือไดว้่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมี

เอกลกัษณร์ะดับโลกของฮ่องกง น าคณะขึน้สู่ดา้นบนโดย กระเชา้นองปิง 360 (หากทัศนวสัิยไม่เอ้ืออ านวย เช่น ฝนตกหนัก 



 

 

มีลมแรง กระเชา้อาจปิดให้บริการ เราจะน าท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งน้ีเพื่ อความปลอดภัยของลูกค้าเป็น

ส าคัญ สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ากระเชา้ )ใหท้่านไดส้ักการะ พระใหญ่เกาะลนัเตา ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้

ใหญ่ที่สดุในโลกองค์พระท าขิ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธ์ิปกว่า 200 แผ่นเขา้ดว้ยกันหันพระพักตร์ไปทางดา้นทะเลจีนใต้

แ ล ะม อ ง อ ย่ า ง ส ง บ ล ง ม า ยั ง หุ บ เข า  แ ล ะ โข ด หิ น เบื้ อ ง ล่ า ง  ให้ ท่ า น ช ม ค ว า ม ง ด ง า ม ต า ม อั ธ ย า ศั ย 

 

 

 

น าคณะชอ้ปป้ิงที่ หา้งซิต้ีเกท เอา้ทเ์ลท ที่สถานีตงชง เพื่อชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย อาทิ Coach, Esprit, 

Polo, Raugh Laurence, Burberry รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชัน้ใตด้ินจะมีซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ใหท้่านได้

จบัจ่ายกนัจใุจอสิระตามอัธยาศัยใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงก่อนกลบั จนกว่าถึงเวลานดั 

 

 

 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

น าคณะสู่ที่พกั โรงแรมท่ีพกั Kimberleyl Hotel /BP international Hongkong หรือเทียบเท่าระดบัสี่ดาว 

 

วนัท่ีสอง เจา้แม่กวนอิมฮงฮ า (ยืมเงิน) – รา้นจิวเวอรี,่ รา้นหยก – วดัแชกง – หวงัตา้เซียน - ชอ้ปป้ิง 

Mong Kok เลด้ีมารเ์กต๊ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 



 

 

 

น าท่านไปไหวเ้จา้แม่กวนอิมฮงฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง 

ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แมก่วนอิมที่ Hung Hom หรือ “Hung 

HomKwun Yum Temple” เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ไดส้วยงามมากมาย 

แตเ่ป็นวัดเจา้แมก่วนอิมที่ชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทกุวันจะมีคนมาบชูาขอพรกนัแนน่วัด ถา้ใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่า

ที่นี่แมน่มากที่พิเศษกว่านัน้ นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะนยิม

ไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวัดจะจ าหนา่ยอปุกรณส์ าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้า

ขอพร เมื่อสกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และ

เก็บซองแดงนั้นไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชค ถา้หากเราประสพความส าเร็จเมื่อมี

โอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปท าบญุ ช่วงเทศกาลตรษุจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาด

ตอ้งต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอื่นๆ ตลอดทั้งปีเพื่อขอซองแดงจากเจา้แม่กวนอิมไดเ้ช่นกัน โดยซ้ือ

อปุกรณ์เซ่นไหวจ้ากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไม่ไดเ้ตรียมซองแดงไวใ้หเ้นื่องจากไม่ไดอ้ยู่ใน

หนา้เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจ านวนเงนิที่ตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกลุเงินยิ่งดีใหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ย

พิธีเดียวกนั ถา้ประสพความส าเร็จตามที่มุง่หวังค่อยกลบัมาท าบญุที่นี่ในโอกาสหนา้ 

 

 

จากนัน้น าท่านสู่ รา้นหยก ชมความงามปีเซ๊ียะ  ที่เชื่อกนัว่าเป็นวัตถมุงคลยอดนยิม ที่มีการน ามาบชูา เพื่อใหช้ว่ยป้องกนัสิ่ง

ชัว่รา้ย เรียกทรัพยส์ินเงนิทองใหไ้หลมาเทมา และกกัเก็บทรัพยน์ัน้ไมใ่หร้ัว่ไหลออกไปไหนได ้ ชาวจีนโบราณเชื่อกนัว่า ป่ีเซียะ

เป็นสตัวป์ระหลาดที่รวมลกัษณะของสตัวม์งคลทัง้ 5 ชนดิไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ มงักร พญาราชสีหห์รือสิงโต,อินทรี,กวาง,และ



 

 

แมว โดยตามต านานเล่าว่า ป่ีเซียะเป็นลกูมงักรตวัที่ 9 (เทพแหง่โชคลาภ) ของพญามงักรสวรรค ์มีชื่อเรียกดว้ยกนัหลายชื่อไม่

ว่าจะเป็น “เทียนลก (กวางสวรรค)์” เป็นชื่อเดิม ส่วนจีนกวางตุง้จะเรียกว่า “เผเ่ยา้” และคนจีนแตจ้ิ๋วจะเรียกว่า “ผีซิว”และ  

ยังมีจ าหนา่ยยาสมนุไพรบ ารงุเพิ่มความแข็งแรงตามความเชื่อของคนฮ่องกง 

เครื่องรางที่นยิมสวมใส่อยู่ในปัจจบุัน ซ่ึงบางท่านอาจจะก าลงัมองหาเพื่อน ามาเป็นของฝากใหก้บับคุคลที่ท่านรักหรือนบัถือ 

หรือท่านที่ก าลงัมองหางานฮวงจุย้ดีๆ สกัชิ้นเพื่อเสริมดวง แกปี้ชง ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ย เรามีบริการแนะน า อีกมากมาย

หลากหลายรายการ ซ่ึงหัวหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถ่ินจะคอยอ านวยความสะดวกในการใหร้ายละเอียดกบัคณุลกูคา้ ณ วัน

เดินทาง 

 

น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรร์ี่ ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท์ี่ไดร้ับรางวัลอันดบัยอดเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวง

เรื่อง ฮวงจุย้น าความโชคดี มัง่มัง่แก่ผูส้วมใส่ ซ่ึงในเมืองไทยก็ไดน้ยิมแพรห่ลายออกไป ไมก่ว่าจะเป็นกลุ่ม ดารา นกัการเมือง 

พ่อคา้แมข่ายที่ประกอบธรุกิจ เจา้ของกิจการหา้งรา้นตา่งๆ ซ่ึงเชื่อกนัว่าจะน าสัง่ดีๆ ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ยใหก้บับคุคลที่สวมใส่ ซ่ึง

จะมีมากมายหลายชนดิ เชน่จี้กงัหัน แหวนรุ่งตา่งๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซ่ึงผูส้วมใส่จะไดร้ับการดลูายมือจากซินแซประจ ารา้น เพื่อ

แนะน าวิธีการเสริมดวงในการสวมใสโ่ดยไม่คิดค่าบริการ) 

  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ***เมนหู่านย่างฮ่องกงแสนอร่อย*** 

 



 

 

 

จากนัน้น าทกุท่านส ู่ วดัแชกงหมิว หรืวดักงัหนัน าโชค วัดนีต้ัง้อยู่ที่ต าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง 

เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมื่อ 400 กว่าปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิง ขึน้ชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธ์ิในดา้นของ

โชคลาภทรัพยส์ินเงนิทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พ่อแช ้ กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส่ิงศักดิส์ิทธป์ระจ าวัด ต านานเล่าว่าในชว่งปลายของ

ราชวงศช์ิง แผน่ดินจีนเกิดกลียคุมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ีไ้ดก้่อเกิดบรุษุชาตินกัรบที่ชื่อว่าขนุพล 

แชกง ที่ไดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึน้แทบทกุสารทิศ และทา่นเองก็ไดช้ื่อว่าเป็นนกัรบที่ไดช้ื่อว่าไมเ่คยแพใ้คร 

เพราะไมว่่าจะยกทพัไปปราบกบฏที่ไหนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั ดาบไร้

พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชิงของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชนา่

ของฮ่องกง ถึงกบัจ าลองดาบของทา่นไปก่อสรา้งตึกส านกังานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกที่ถือเป็น

สญัลกัษณข์องเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กงัหันน าโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง 

ที่ไมว่่าทวัรไ์หนที่มาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเชา่เลือกซ้ือสินคา้มงคลชิ้นนี ้เพื่อเสริมสรา้งบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิต 

 

 

 

หลงัจากนัน้น าคณะไหวข้อพรเพื่อเป็นศิริมงคลที่ วดัหวงัตา้เซียน 1 ใน 3 วัดทีท่่านตอ้งไหวใ้นปีไก่นี ้ เป็นการแกปี้ชงที่

สมบรูณแ์บบ โดยไมต่อ้งไหวถึ้ง 9 วัด วัดหวังตา้เซียนเป็นวัดเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผง่ เป็นนกัพรตมี

ความรูท้างดา้นการแพทย ์ และไดช้ว่ยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหล่ายกย่องในตวัท่าน และไดต้ัง้ศาลเพื่อสกัการะ ใหท้่านเป็น

เทพว่องไทซิน คนในสมยันีม้ีความเชือ่เรื่องสขุภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมีที่ทกุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอดา้น

สขุภาพอย่างมากมายที่นี ่ อีกสิ่งหนึง่ที่ผูค้นศรัทธาและนยิมท าเมื่อมาถึงวัดหวังตา้เซียนไดแ้ก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจา้



 

 

หวังตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังตา้เซียนมีความแมน่ย าเป็น

อย่างยิ่ง 

 

 
 

จากนัน้อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ตลาดเลด้ี มารเ์ก็ต (Ladies Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล ์Night Market แบบบา้น

เรา ไม่ไดม้ีขายเฉพาะแต่ของผูห้ญิงแต่มีของขายทกุสิ่งอย่าง เหมือนพวกตลาด Night ของบา้นเรา โดยจะปิดถนน Tong Choi 

Street ตั้งแต่แยกที่ตัดกับถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถึงถนน Dundas Street ยาวประมาณ 

500 เมตร สินคา้ที่ขายกันจะมีอยู่หลากหลายแบบเช่นพวกตัวการ์ตนูต่าง ๆ จากดิสนีย์, Marvel และจากญี่ ปุ่น ประเภท

สินคา้ เสื้อผา้ นาฬิกากระเป๋า ตุก๊ตา ของฝาก ของที่ระลึก ตา่งๆใครตอ้งการจะซ้ือของที่ระลึกหรือของฝากตา่งๆของฮ่องกงก็

สามารถมาเดินเลือกซ้ือกนัไดท้ี่นี ่

อิสระชอ้ปป้ิงจนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย 

อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพ่ือใหท้กุท่านสะดวกต่อการชอ้ปป้ิง 

 

 

 

น าคณะสู่ที่พกั โรงแรมท่ีพกั Kimberleyl Hotel /BP international Hongkong หรือเทียบเท่าระดบัสี่ดาว 

 

 

 



 

 

วนัท่ีสาม  วดัชีซาน – เจา้แม่กวนอิมรีพลสัเบย ์- จดุชมวิววิคตอเรียพอ้ยท ์- วดักวนอ ู- สนามบิน 

ฮ่องกง -  กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 

 

 

หลงัจากนัน้น าคณะเดินทางส ู่ วดัซีซาน หลายคนที่เคยไปเที่ยวฮ่องกงมาแลว้ อาจจะยังไม่เคยเยือนวัดซีซา้น หรือ Tsz 

Shan Monastery เป็นวัดที่มีเจา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่เป็นอับดับสองของโลก มีความสงูถึง 76 เมตร ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 29 

ไร่ ในเกาะฮ่องกง โดยมีนาย ลีกาชิง มหาเศรษฐีชื่อดงัของฮ่องกง บริจาคเงนิสรา้งวัดถึง 193 ลา้นดอลลารเ์ลยทีเดียว 

 

 
 

น าท่านสู่หาดทราย Repulse Bay หาดทรายรปูจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสดุแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท า

ภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรปูป้ันของเจา้แม่กวนอิม และเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่

ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจาก เจา้แมก่วนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริิมงคล 

ขา้มสะพานตอ่อายซ่ึุงเชื่อกนัว่าขา้มหนึง่ครั้งจะมีอายเุพิ่มขึน้ 3 ปี จนกว่าถึงเวลานดั 

 



 

 

 

 

หลงัจากนัน้ น าท่านส ู่จดุชมวิวฮ่องกง View Point ที่ซ่ึงท่านจะสามารถมองเห็นตึก ในฮ่องกง พรอ้มถ่ายรปูเก็บเป็นที่

ระลึก 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

หลังจากนัน้ขอพรเทพเจา้กวนอ ูณ วดักวนไต่ วัดเก่าแก่สรา้งขึ้นในปีพ.ศ. 2434  เป็นวัดเดียวในเกาลนูที่บชูาเทพ เจา้กวน

อเูป็นเทพผูย้ิ่งใหญ่  เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์โชคลาภ บารมี 

 



 

 

 

 

สมควรแก่เวลาน าคณะสู่สนามบินฮ่องกงงอยา่งจใุจ ชอ้ปกระจายเชา้ถึงค ่า หรือเลือกเท่ียวสวนสนกุ (Option) 

หมายเหต ุ:  

พีเรียดเดินทางวนัท่ี 29-31 ก.ค. ไฟลบิ์นขากลบั 

15.55 น.   บินลดัฟ้ากลบัสู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน Cathay Pacific เทีย่วบินที่ CX701 

18.00 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ  

 

18.35 น.   บินลดัฟ้ากลบัสู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน Cathay Pacific เทีย่วบินที่ CX703 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  

20.35 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ  

 

 
 



 

 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการที่ระบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษนี า้มนั (ตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้) 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการที่ระบ,ุ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบ ุ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า พักหอ้งละ 2 ทา่น เนื่องจากโรงแรมฮ่องกงมีขนาดพื้นที่เล็ก หากเดนิทาง 3 ท่าน (อาจจะตอ้งแยก

หอ้งพักเป็น 2 หอ้ง มีค่าใชจ้่ายพักเดีย่วเพิ่ม) 

✓ ค่าเบี้ยประกนัอบุัติเหตใุนการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ิไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ 

× ค่าทิปมัคคเุทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป,(เรียกเก็บพรอ้มค่าทวัรใ์น Invoice) ค่าทิปหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนตา่งประเทศ ที่ตอ้งเดินทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 

 

เง่ือนไขการเดินทางอ่ืนๆ 

★ รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

★ หนงัสือเดินทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ หากลกูคา้ไม่

สามารถเดินทางไดเ้นื่องจากเหลือพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดือน ทางบริษทัจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

★ ทางบริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล      ภยั

พิบัติทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประกาศปิดประเทศ หรอืกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืง 

หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

★ ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตทุี่เกิดจาก  ความประมาทของตัว

นกัท่องเที่ยวเอง  

★ ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆทั ้งสิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบริษทัฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมื้อ  เพราะ

ค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

***ทวัรฮ์่องกง ทกุโปรแกรม ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยู่กบักรุ๊ปเทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเท่านัน้ ไมส่ามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพื่อไปท าอย่าง

อื่นได ้ (ยกเวน้วันอิสระ) หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไมว่่าจะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมีค่าใชจ้่ายในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามที่แลนด์

ก าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถือว่าผูซ้ื้อไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรับเงือ่นไขการใหบ้ริการเป็นทีเ่รียบรอ้ย*** 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศ(ตา่งจังหวัดเขา้กรงุเทพฯ) โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบในวนัจองทวัร ์

ทัง้นี้เพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง กรณุาซื้อตัว๋ไป-กลบัที่สามารถเปล่ียนแปลงวันเดนิทางไดเ้ท่านัน้ * 

 



 

 

เดินทางขึ้นต ่า 20 ท่าน  หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดินทางได ้ 

- เลือ่น หรือยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษทัฯ จะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง 7-15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิม่เพื่อใหค้ณะไดเ้ดินทาง ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดนิทางตามความประสงคข์องท่าน

ตอ่ไปตามตกลง 

 

เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน: 

★ มดัจ า 10,000 บาท   ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1-3 วัน (พรอ้มหนา้พาสปอรต์) 

★ ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 25 วัน 

★ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลือหนา้กระดาษอย่างต า่ 

2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

1. ยกเลิกก่อนเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป  คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักยอดเงนิมดัจ า 50% จากยอดที่ลกูคา้ช าระมา และคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง(ถา้มี) 

3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนเงนิมดัจ าที่ช าระมาแลว้ทัง้จ านวน 

**กรณีมเีหตยุกเลิกทวัร ์ โดยไมใ่ชค่วามผิดของบริษทัทวัร ์  จะท าการคืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง (ถา้มี) อาธิเชน่ 

ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ  

พีเรียดที่มีอัตราการเดินทางสงู เชน่ตรงกบัวันหยดุนกัขตัฤกษข์องประเทศไทย และฮ่องกง จะไมส่ามารถใชเ้งือ่นไขยกเลกิการจองจากขอ้ 1-3 นี้

ได ้ (เนื่องจากสายการบิน และแลนดต์า่งประเทศจะมีการเรยีกเก็บยอดค่าใชจ้่ายสงูกว่าพีเรียทปกติ ดงันัน้ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึน้ตามความจริง) รวมถงึกรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปองคก์ร หนว่ยงานตา่งๆ ทีต่ดัพีเรียดการเดินทางจากกรุป๊หนา้รา้น 

 

 

*** ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตามรายการของทวัรท์กุวันเท่านัน้   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลกูคา้

ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไมเ่ที่ยวตามรายการที่บริษทัก าหนด(ยกเวน้วันอิสระ) 

 บริษทัขอเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่มท่านละ 300 USD*** 

*เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับลกูคา้ชาวไทยเท่านัน้ที่เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

#เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) ช าระ 8,000  

ส าหรับท่านทีร่ับประทานอาหารพเิศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไก่หรือสตัวปี์ก ไมท่านเนื้อสตัว ์และมีความจ าเป็นใหท้างบริษทัฯ 

จัดเตรียมอาหารไวใ้หท้่านเป็นพิเศษนอกเหนือจาก กรุ๊ปเดนิทางรับประทานที่ระบไุวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมตามจริงหนา้งาน 



 

 

โปรแกรมทวัรน์ีไ้มร่ับลกูคา้ที่ใชวิ้ลแชรใ์นการเดนิทางทกุกรณี!!! 

 

การหลบหนจีากคณะทวัรต์ัง้แตว่ันแรกที่เดนิทางถึงสนามบินปลายทาง หรือยกเลิกการเดินทางกลบั

พรอ้มคณะในวันสดุทา้ยไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทางผูจ้ดัทวัรแ์ละแลนดฮ์่องกงมีความจ าเป็นตอ้ง

(แจง้ความกรณีหลบหน)ี และหรือ    สง่รายชือ่และหนา้พาสฯ ของท่านใหก้บักองตรวจคนเขา้เมืองไว้

เป็นหลกัฐานในการเดนิทางเขา้ประเทศในครั้งตอ่ไป   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภยั 

ในความสะดวกมา ณ โอกาสนี ้
 

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

แจง้เพ่ือทราบ : โรงแรมฮ่องกงจะถกูจดัหอ้ง Twin Bed ใหผ้ ูเ้ดินทางทกุท่าน 

หากท่านมีความประสงคใ์ชห้อ้ง Duble Bed กรณุาแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตัง้แต่วนัจองทวัร ์

สว่นหอ้งพกั 3 ท่าน (เสริมเตียง) ไม่คิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม!!  

(หากมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีแจง้ไวแ้ลว้ขา้งตน้กอ่นเดินทาง 7-15 วนั (หรือท่านลืมแจง้ใหก้บั

ทางเอเจนซี่ทวัรท์ราบในวนัท าการจอง ) ทางผ ูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บเงินเพ่ิม 1,000 บาท ต่อครัง้ใน

เปลี่ยนแปลงแกไ้ข)  และขอเรียนใหท้ราบว่า ท่ีนัง่บนเครื่องบิน (ตัว๋กร ุป๊) เป็นไปตามนโยบายของสายการบิน หาก

ท่านมีความประสงคต์อ้งการนัง่ในโซนท่ีท่านตอ้งการ ผ ูจ้ดัจะท าการปรบั Class ท่ีนัง่ของท่าน จากตัว๋กร ุป๊ ใหท้่าน

ออกตัว๋เด่ียวตามคลาสท่ีท่านสามารถเลือกท่ีนัง่ได ้โดยค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม ท่านจะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบเองทัง้จ านวน 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ราคา 
 

 

ราคา 

 

พกั

เด่ียว 

 

เท่ียวบิน  วนัท่ีเดินทาง ผ ูใ้หญ่ เด็ก 

CX700/CX703 16 – 18 เม.ย. 66 25,552 25,552 5,000 

CX700/CX703 28 – 30 เม.ย. 66 25,552 25,552 5,000 

CX700/CX703 29เม.ย. – 1 พ.ค. 66 25,552 25,552 5,000 

CX700/CX701 29 – 31 ก.ค. 66 25,552 25,552 5,000 

CX700/CX703 30 ก.ค. -  1 ส.ค. 66 25,552 25,552 5,000 

CX700/CX703 13 – 15 ส.ค. 66 25,552 25,552 5,000 

 


