
 

 

CXH1 ฮ่องกง ไหวพ้ระ5วดัดงั ชอ้ปป้ิง 3วนั2คืน 

โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (ไฟลท์บ่าย-กลบัเย็น) 

 



 

 

➢ ไหวพ้ระวดัดงั : เจา้แมก่วนอิมฮองฮ า, วดัแชกงหมิว, วดัหวงัตา้เซียน, วดัเจา้แม่กวนอิม ริมทะเล 

➢ ชมโชวแ์สง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHT ริมอ่าววิคตอเรีย 

➢ ชอ้ปป้ิงจุใจ : CITY GATE OUTLET, ยา่นมงกก๊ และยา่นจมิซาจุย่  

➢ หรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริมตามใจชอบ 

➢ พกัโรงแรม 4 ดาว   

ก าหนดการเดนิทาง: พฤษภาคม 2566 

วนัที่ รายการ เชา้ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก)- เกาะลนัเตา 

ชอ้ปป้ิง CITY GATE OUTLET – ชมโชว ์SYMPHONY OF LIGHT 
   

4 STARS HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

2 เจา้แม่กวนอิม วดัฮองฮ า – เกาะฮ่องกง – วิคตอเรียพีค 

วดัเจา้แม่กวนอิม รีพลสัเบย ์– โรงงานจิวเวลร่ี – รา้นหยก 

เทพเจา้กวนอู วดักวนไท – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน 

ชอ้ปป้ิงยา่นมงกก๊ 

✓ ✓  
4 STARS HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 อิสระชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย หรือเลือกซื้ อทวัรเ์สริม 

1) กระเชา้นองปิง 360 ไหวพ้ระใหญ่เทียนถาน 

2) ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ 

3) โอเชี่ยนปารค์ฮ่องกง 

สนามบินฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

   ----- 

** รายการทวัรข์า้งตน้อาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนเพ่ือความเหมาะสม ** 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – เกาะลนัเตา – ชอ้ปป้ิง CITY GATE OUTLET – 

ชมโชว ์SYMPHONY OF LIGHT             

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  ชั้น 4  เคาน์เตอรส์าย

การบิน CATHAY PACIFIC (CX) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ ก่อนออก

เดินทาง และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เท่ียวบินท่ี CX 750  บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง 



 

 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินเช็กแล็บก็อก เขตปกครองพิเศษ

ฮ่องกง น าทุกท่านเขา้พิธีการตรวจคนเขา้เมืองหลงัจาก

ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ รับ

กระเป๋าสมัภาระ และเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ **

โปรดทราบ เวลาทอ้งถิ่นที่ฮ่องกงเร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาใหต้รงกับเวลา

ทอ้งถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดเวลานะคะ**

จากน้ันเดินทางสู่ เกาะลนัเตา น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ซิต้ี เกท เอาทเ์ล็ท (CITY GATE OUTLET) เป็นเอาทเ์ล็ท

ขนาดใหญ่ท่ีสุดของฮ่องกง อยู่ใกลก้ับสนามบินฮ่องกง ติดกับสถานีรถไฟ TUNG CHUNG STATION ซึ่งมี

สินคา้แบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวหรือแมก้ระทัง่คนทอ้งถ่ินเอง ก็มาชอ้ป

ป้ิงกันท่ีน่ี นอกจากส่วนของหา้งแลว้ยงัมีรา้นอาหารต่างๆ, ศูนยอ์าหาร FOOD REPUBLIC, ซุปเปอร์มาร์

เก็ต, โรงภาพยนตร ์และโรงแรม NOVOTEL CITY GATE HONG KONG หา้ง CITY GATE OUTLET มีแบรนด์

ต่างๆใหเ้ลือกมากกวา่ 90 แบรนด ์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 และ TIMBERLAND ให้

ท่านไดช้อ้ปกนัอยา่งจุใจ 

เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั **ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม** 

น าท่านชมโชว ์SYMPHONY OF LIGHTS ท่ีริมอ่าววิคตอเรีย ซึ่งจะมองเห็นตึกของฮ่องกงกวา่ 40 ตึกทั้งฝ่ัง

ฮ่องกงและเกาลูนเปิดไฟขึ้ นพรอ้มกนัอยา่งสวยงาม แต่ละตึกจะยิงแสงเลเซอรส์ีต่างๆใหเ้ขา้กบัจงัหวะเพลง

ท่ีเปิดตลอดการแสดงโชว ์อลงัการสุดๆ โชวน้ี์มีดว้ยกนัทั้งหมด 5 ธีม คือ AWAKENING, ENERGY, 

HERITAGE, PARTNERSHIP และ CELEBRATION เป็นการแสดงท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาฮ่องกง และชม ถนน

แห่งดวงดาวของฮ่องกง (AVENUE OF STAR) ตั้งอยูท่างเดินเลียบอ่าววิคตอเรีย ท่ีมีแลนดม์ารค์ใหเ้ราได้

ถ่ายรูปเช็คอินกนัมากมาย จุดเด่นของของท่ีน่ีคือ จะมีรอยประทบัมือของดาราเหล่า และคนดังในวงการท่ี

ประทบัอยูบ่นราวจบัตลอดทั้งทางเดิน และนอกจากน้ียงัมีรูปป้ันคนดัง อยา่งเช่น บรู๊ซ ลี ดาราชาวจีนคน

แรกท่ีประสบความส าเร็จในฮอลลีวูด้ตั้งอยู ่ณ ที่น่ีอีกดว้ย 



 

 

 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั I CLUB TO KWA WAN HOTEL// I CLUB MONGKOK//  CITY VIEW HOTEL//  

HOTEL EASE// METROPARK KOWLOON// DORSETT KHUN TONG  หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง เจา้แม่กวนอิม วดัฮองฮ า – เกาะฮ่องกง – วิคตอเรียพีค – เจา้แม่กวนอิม รีพลสัเบย ์– โรงงาน 

  จิวเวลรี่–รา้นหยก-เทพเจา้กวนอู วัดกวนไท– วัดแชกงหมิว – วัดหวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงยา่นมงกก๊            

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร **เมนูติ่มซ าตน้ต าหรบัฮ่องกง** 

น าท่านเดินทางสู่ วัดเจา้แม่กวนอิมฮองฮ า (HUNG HOM KWUN YUM TEMPLE) เป็นหน่ึงในวัดท่ีชาว

ฮ่องกงน้ันเล่ือมใสกันมาก ดว้ยความท่ีเจา้แม่กวนอิมน้ันเป็น

เทพเจา้แห่งความเมตตา ฉะน้ันเมื่อใครมีทุกขร์อ้นอะไรก็มกัจะ

มากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แม่น้ันช่วยเหลือ วดัน้ีถูกสรา้งขึ้ นในปี 

ค.ศ.1873 ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีการปล่อยระเบิดลง

บริเวณวดัฮ่องฮ าหลายต่อหลายครั้ง ท าใหม้ีผูบ้าดเจ็บและลม้

ตายมากมาย แต่ชาวบ้านท่ีหนีเข้าไปหลบภัยในวัดน้ีกลับ

ปลอดภัยและตัววัดก็ไม่ดีรับความเสียหายจากเหตุการณ์ท้ิง

ระเบิดอย่างน่าอศัจรรย ์และวนัส าคญัอีกวนัหน่ึงท่ีคนหลัง่ไหล

มาไหวข้อพรอยา่งไม่ขาดสาย และรอคอยเป็นประจ าทุกปี ก็คือ 

"วนัเปิดทรพัย"์ หรือ วนัยืมเงินเทพเจา้ เป็นวนัท่ีจะมาขอพรและยืมเงินเจา้แม่กวนอิม ซึ่งตรงกบัวันท่ี 26 

นับจากวนัตรุษจีน ซึ่งพิธีน้ีใน 1 ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่าน้ันจากน้ันเดินทางสู่เกาะฮ่องกง น าท่านข้ึนสู ่ยอด

เขาวิคตอเรียพีค (VICTORIA PEAK) โดยรถโคช้ เมื่อขึ้ นไปยงัจุดสูงสุดของยอดเขาน้ันจะอยู่ท่ีระดับความ

สูงประมาณ 396 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ด่ืมด า่กบับรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา  

เป็นจุดชมวิวสูงท่ีสุด และสวยท่ีสุดของฮ่องกง ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั ต่ืนตาต่ืนใจกบัทัศนียภาพของ

เกาะฮ่องกง และฝั่งเกาลูน ซึ่งทุกท่านจะไดเ้ห็นวิวของฝั่งฮ่องกงตลอดการเดินทาง และวิวตึกสูง ตลอดจน

อาคารต่างๆ ท่ีสรา้งตามหลกัฮวงจุย้ ถือเป็นจุดชมความงามของเมืองท่ีไดร้บัความนิยมกนัมาก สามารถ

มองเห็นภาพพาโนรามาของเมืองฮ่องกงไดแ้ละมองเห็นวิวเมืองดา้นล่างไดเ้กือบทัว่ทั้งหมด ไม่เพียงแค่ตึก



 

 

ต่างๆ รวมถึงอ่าว และสันเขาไกลๆ ของเกาะอีกดว้ย (ไม่รวมค่าขึ้ นชมตึกพีคทาวเวอร์และพิพิธภณัฑม์า

ดามทุสโซ) น าท่านเดินทางสู่ วัดเจา้แม่กวนอิมทินหัว 

อ่าวรีพลัสเ์บย ์(TIN HAU TEMPLE REPULSE BAY) ตั้งอยู่

ริมทะเล เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญ สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.

1993 วดัแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นเพื่อคุม้ครองชาวประมงในการ

ออกเรือไปหาปลา ซึ่งเป็นหน่ึงในวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ

ฮ่องกง บริเวณวัดจะมี  เจ ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่  ปาง

ประทานพรตั้งอยู่ เป็นเทพท่ีชาวฮ่องกงและคนจีนให้

ความเคารพนับถือมากท่ีสุด สามารถขอพรไดทุ้กเรื่อง วดั

น้ีเป็นท่ีนิยมมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาขอพรกันมากมาย 

เพราะเชื่อในความศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัมีเจา้แม่ทบัทิม หรือ

เทพธิดาแห่งทอ้งทะเลองคใ์หญ่ ซึ่งคนฮ่องกง คนมาเก๊า 

และคนจีน ท่ีอยู่ริมทะเล ชาวประมง นักเดินเรือหรือผูท่ี้

เดินทางทางเรือเป็นประจ า จะนับถือเจา้แม่ทับทิมเป็น

อย่างมาก มีความเชื่อว่าเจา้แม่ทับทิมจะปกป้องเราจาก

ภัยอันตรายระหว่างการเดินทาง  ภายในวดัยงัมีเทพเจา้

และพระพุทธรูปต่างๆ ประดิษฐานไวม้ากมายตามความ

เชื่อถือศรัทธา เช่น เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ้ีย ไหวข้อโชคลาภ

ความมัง่คัง่ ความร า่รวย, พระสงักัจจายนโ์พธิสตัว ์เทพ

ประทาน บุตร-ธิดา ไหวอ้ธิษฐานขอลูก, สะพานต่ออายุ 

(สะพานอายุยืน) สะพานสีแดงตั้งอยูบ่นริมหาด สีแดงสด 

เชื่อกนัว่า คนจีนเชื่อกนัว่าหากเดินขา้มสะพานน้ี เราจะมี

อายุยืนขึ้ นอีก 3 วัน (3 วัน บนสวรรค์ = 3 ปี บนโลก



 

 

มนุษย)์ น้ันหมายความว่า ถา้เราเดินขา้มสะพานน้ีแลว้ จะมีอายุยืนยาวขึ้ นอีก 3 ปี บนโลกมนุษย,์ เทพ

เจา้แห่งความรัก ไหวข้อเน้ือคู่, ศาลา 8 เหล่ียม เชื่อกันว่าเป็นจุดท่ีมีฮวงจุย้ดีท่ีสุด ภายในศาลาแปด

เหล่ียม จุดกึ่งกลางของพื้ นจะมีรูปแปดเหล่ียม ใหเ้ราไปยืนขอพรจากต าแหน่งน้ีเพื่อขอพลังจากสวรรค์ 

และอีกมากมายใหท้่านไดส้กัการะบูชา  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านชม โรงงานจิวเวอรี ่ซึ่งเป็นโรงงานท่ีมี

ชื่ อ เสียง ท่ี สุดของฮ่องกงในเรื่ อ งการออกแบบ

เครื่องประดับ อาทิเช่น จี้  และแหวนกงัหนั ท่ีสวยงาม

โดดเด่นไม่เหมือนใคร ซึ่งถือก าเนิดขึ้ นท่ีน่ีและมี

ชื่อเสียงท่ีสุดใชเ้ป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวง

ชะตา สินค้าทุกชิ้ นมีเอกสารรับประกันคุณภาพ

เปล่ียน ซ่อม ไดต้ลอดอายุการใชง้าน หากเกิดการ

ช ารุดจากสินคา้ไม่ใช่อุบัติเหตุ และน าท่านเลือกซื้ อ 

น าท่านเดินทางสู่ วัดกวนไท เป็นสถานศกัด์ิสิทธ์ิอัน

เล่ืองชื่อ ถือว่าเป็นวดัแห่งเดียวในเขตเกาลูน ท่ีสรา้งขึ้ นเพื่อบูชา เทพเจา้กวนอู ซึ่งท่านเป็นเทพเจา้แห่ง

ความซื่อสัตย ์เป่ียมไปดว้ยคุณธรรม โดยศาลเจา้พ่อกวนอูแห่งน้ี ผูท่ี้มาไหวส้ักการะจะนิยมขอพรเรื่อง

ธุรกิจและบริวาร เน่ืองจากว่า เจา้พ่อกวนอู เป็นเทพเจา้ท่ีรกัษาค าพูดดว้ยชีวิต รกัคุณธรรม ซื่อสตัย ์ช่วย

ปกป้องสิ่งเลวรา้ย อนัตรายต่าง ๆ และช่วยเสริมอ านาจบารมีในการปกครอง ท่านมีจิตใจมัน่คงดัง่ขุนเขา 

มีสติปัญญาเป็นเลิศ และไม่ประมาท ท่านจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเขม้แข็งโดดเด่ียว ไม่ครัน่ครา้มต่อ

ศัตรู ฉะน้ันการมาบูชาขอพรท่าน จะช่วยเสริมดวงไม่ใหเ้พล่ียงพล ้าแก่ศัตรู ท าใหม้ีมิตรท่ีซื่อสัตย ์และ

คุม้ครองบริวารใหก้า้วหน้าและอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งผูป้ระกอบอาชีพ ต ารวจ ทหาร และ นักการเมือง จึง

มกัจะนิยมบูชาเทพเจา้กวนอู เป็นพิเศษ เครื่องประดับท่ี รา้นหยก ซึ่งคนจีนน้ันถือว่าหยกเป็นหิน ท่ีเป็น

ตวัแทนของความสวยงามและความบริสุทธ์ิ มีความเชื่อว่าหยกมงคล ถา้พกติดตวัไวจ้ะอายุยืนและสุขภาพ

https://www.sanook.com/horoscope/


 

 

ดี จากน้ันน าท่านเดินทางไป วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนั (CHE KUNG TEMPLE) วดัแชกงสรา้งขึ้ นเพื่อ

เป็นอนุสรณ์เพื่อล าลึกถึงต านานแห่งนักรบราชวงค์ซ่ง มีนามว่า “แซ กง” แม่ทัพปราบศึก ผูค้นทัว่ทุก

ดินแดนต่างย าเกรงในก าลังพลอันกลา้หาญแข็งแกร่งของแม่ทัพแชกง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ

มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต SHATIN มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ขณะท่ีเป็นแม่ทัพปราบศึกอยู่

น้ัน ทุกแควน้เขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ย าเกรงต่อก าลังพลท่ีกลา้หาญในกองทัพของท่าน ยามท่ีออกรบ

เพื่อตา้นขา้ศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุก ๆ ครั้ง ท่านใชส้ัญลักษณ์รูปกังหนั 4 ใบพัดติดไวด้า้นหน้ารถศึกน า

ขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกลา้มีความเชื่อว่าเมื่อพก พาสัญลักษณ์รูปกังหนัน้ีไป ณ ท่ีใด ๆ กังหนัน้ีจะ

ช่วยเสริมสิริมงคล น าพาแต่ความโชคดี มีอ านาจเขม้แข็ง เสริมก าลงัใจใหแ้ก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงใน

การน าทัพสูศึ้กของท่านจึงเป็นต านานมาจนทุกวนัน้ี  ปัจจุบนัวดัแชกง จึงเป็นสถานท่ีสกัการะเคารพ ขอ

พร ท่านแชกง โดยมีสญัลกัษณเ์ป็นกงัหนัน าโชคนัน่เอง  การหมุนกงัหนัน าโชคท่ีตั้งอยู่ในวดั เพื่อจะได้

หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครวัใหมี้ความเจริญกา้วหน้าดา้นหน้าท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้

หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะหร์า้ยก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งรา้ยและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองค์

กังหนัน าโชคมี 4 ใบพดั คือพร 4 ประการ ไดแ้ก่ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความ

ปรารถนา และเงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจ

จะมาวัดน้ีเพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะ

ช่วยพดัพาสิ่งชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัว

และน าพาแต่ความโชคดีเขา้มาแทน จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่  วัดหวังต้าเซียน (WONG TAI SIN 

TEMPLE) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี (คนจีน



 

 

กวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีว่า หว่องไท่ซิน) ซึ่งวดัแห่งน้ี

เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองค์ เทพ

เจา้หลกัของวดัคือเทพหวั งตา้เซียน ท่านเทพเจา้

หวงัตา้เซียน ชื่อเดิมคือ “หวอ่งซอ้เผ่ง” เป็นมนุษย์

ธรรมดา เป็นเด็กเล้ียงแพะท่ีมีความกตัญญูต่อ

บิดามารดา เมื่อถึงวันหน่ึงได้มีโอกาสพบกับ

นักพรต และไดร้ับการชักชวนใหไ้ปเล่าเรียนวิชา 

ท่านหว่องซ้อเผ่ง ตัดสินใจตามนักพรตออกไป

ศึกษาเล่าเรียนวิชา จนบรรลุ สามารถเสกกอ้นหิน

ใหก้ลายเป็นแพะได ้หลังจากน้ันก็ไดล้าอาจารย์

นักพรต กลับมาใชว้ิชาความรูท่ี้ร า่เรียนมาดา้น

สมุนไพร ใชร้ักษาคนท่ีเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านไดใ้ช้

วิชาการแพทย์สมุนไพร บ าเพ็ญประโยชน์กับ

ชาวบา้นมาตลอดช่วงชีวิต และยังถ่ายทอดวิชา

ใหก้บัลูกศิษยม์ากมาย จนไดร้บัยกย่องว่าเป็นเทพหว่องไท่ซิน และไดต้ั้งศาลหว่องไท่ซิน เอาไว ้เพื่อกราบ

สกัการะ นอกจากน้ันแลว้ ภายในวดัยงัมี เทพเจา้ดา้ยแดง หรือเทพเจา้หยุคโหลว รูปป้ันสีทอง มีเสี้ ยว

พระจนัทรอ์ยู่ดา้นหลงั  เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่!!! โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผู ้

น้ิวเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพิธี  เพราะชาวจีนเชื่อวา่ดา้ยแดงน่ีแหละคือ เสน้โยงโชคชะตาดา้นความรกั คน

โสดก็เป็นการขอพรใหเ้จอเน้ือคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยท าใหม้ีความรกัท่ีมัน่คงและยืนยาว  เมื่อไปถึงจะเห็น

รูปป้ันของเทพหยุคโหลวอยู่ตรงกลาง เมื่อหนัหน้าเขา้หาเทพหยุคโหลว จะพบรูปป้ันเจา้บ่าว อยู่ทางขวา 

และรูปป้ันเจา้สาวอยู่ทางซา้ย โดยมีดา้ยแดงผูกโยงจากเจา้บ่าวและเจา้สาวมาท่ีเทพหยุคโหลว  ซึ่งท่านจะ

คอยท าหน้าท่ีจดรายชื่อคู่รกั เชื่อกนัวา่สมุดท่ีผูเ้ฒ่าถือในมือ คือบญัชีรายชื่อคู่รกัที่จะไดร้บัค าอวยพรใหอ้ยู่

คู่กนัอย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งจะปรากฏตัวยามค า่คืนภายใตแ้สงจนัทร ์เป็นเทพเจา้ผูเ้ป็นอมตะท่ีอาศัยอยู่

บนดวงจนัทร ์และลงมาโลกมนุษยเ์พื่อผูกดา้ยดวงชะตา ระหวา่งคู่รกัซึ่งเมื่อคู่กนัแลว้ก็จะไม่แคลว้คลาดกัน

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ย่านมงก๊ก เป็นย่านท่ีมีความคึกคักท่ีสุดแห่งหน่ึงในเกาะฮ่องกงก็ว่าได ้เป็น

สวรรค์ของนักชอ้ปอีกหน่ึงท่ี ท่ีสายชอ้ปจะพลาดไม่ได ้นับไดว้่าเป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีคึกคักมากอีกแห่งหน่ึง

ของฮ่องกงเพราะเป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีทั้งรา้นคา้ และคนท่ีมาชอ้ปป้ิงจากที่ต่างๆ มากมายไม่ขาดสายตั้งแต่



 

 

กลางวนัยนักลางคืน เป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสีสนัมาก ถา้เทียบกบัญี่ปุ่ นแลว้ก็เปรียบเหมือนการเดินอยู่ท่ีชิบู

ย่าเลยก็ว่าได ้และยังมี ถนนเลด้ีส ์มารเ์ก็ต (LADIES MARKET) ท่ีมีทั้งเครื่องส าอาง เสื้ อผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า เครื่องประดบัมากมายใหเ้ลือกชอ้ป อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารและเครื่องด่ืม ท่ีขึ้ นชื่อหลากหลายชนิด 

ใหทุ้กท่านไดล้องล้ิมรสอีกมากมาย 

เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั **ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม** 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั I CLUB TO KWA WAN HOTEL// I CLUB MONGKOK//  CITY VIEW HOTEL//  

HOTEL EASE// METROPARK KOWLOON// DORSETT KHUN TONG  หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม อิสระชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุย่ หรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริม (กระเชา้นองปิง 360 ไหวพ้ระใหญ่เทียนถาน / 

ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์/ สวนสนุกโอเช่ียนปารค์) สนามบินฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – กรุงเทพฯ 

(สุวรรณภูมิ)             

 อิสระอาหารเชา้, กลางวนั ตามอธัยาศยั **ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม** เพื่อสะดวกในการท ากิจกรรม 

FREE DAY :  อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรือเลือกซ้ือ OPTION เสริมจากทางบรษิัท 

อิสระให้ท่านช้อปป้ิงเต็มอิ่มกับ ย่านจิมซาจุ่ย (TSIM SHA TSUI) ส ัมผ ัสบรรยากาศรา้นเสื้ อผา้ 

รา้นอาหาร และรา้นขายเครื่องประดับที่แข่งกันเรียกลูกคา้ตลอดแนวถนนที่มีทั้งสินคา้หรูหราและ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่บนถนนนาธาน ถนนทอดยาวตั้งแต่ จิมซาจุ่ย จนถึงย่าน ปริ๊ นซ์เอ็ดเวิร์ด 

เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆมากมายทั้งเสื้ อผา้แบรนด์เนมระดับ HI-END ชื่อดังทัว่โลก หา้งสรรพสินคา้ท่ี

ทันสมยั จากถนนนาธานไปที่ถนนแคนตัน ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับเอาต์เล็ตแบรนด์ที่เรียงติดกัน

เป็นแถบ นอกจากน้ียังมี HARBOUR CITY ศูนย์การคา้ยักษ์ใหญ่ของฮ่องกง ซึ่งมีรา้นคา้กว่า 450 รา้น

ร วมอยู ่ที ่นี ่  แ ล ะมี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่ อ  OCEAN TERMINAL ซึ่ งประกอบไปด้วย

หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัไดใ้หแ้บรนด์ดังมากมาย

ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อ ไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, 

BOSSINI และอีกมากมาย ทางดา้นตะวันออก จะมีบาร์และรา้นอาหารริมน ้ าจ านวนมากให ้ท่านได้

ผ ่อนคลายหล ังจากการเดินชอ้ป ใหพ้ ักจิบ



 

 

กาแฟหรือรับประทานอาหารมื้ อเที่ยง ชมวิวของอ่าววิกตอเรีย เดินเล่นบริเวณใกล้ๆ  จิมซาจุ่ยเริ่มตน้

จากหอนาฬิกาสมัยอาณานิคม แถวน้ีมีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงส าหรับการชมวิวตามแนว

ท่าเรือของเกาะฮ่องกง จิมซาจุ่ยยังอยู่ใกลก้ับพิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของฮ่องกง 

อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์อวกาศและพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เป็นตัวเลือกใหท้่านไปเยี่ยมชมไดอ้ีกดว้ย 

OPTION 1: กระเชา้นองปิง 360 ไหวพ้ระใหญ่เทียนถาน  

ราคา 2,000 บาท/ ท่าน (ไม่รวมค่าเดินทาง+ไกด)์ ถา้ 10 ท่านข้ึนไป ฟรีรถ+ไกด ์

กระเชา้ลอยฟ้านองปิง (NGONG PING SKYRAIL 360 **STANDARD CABIN**) ซึ่งถือไดว้่าเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวอนัมีเอกลกัษณ์ระดับโลกของฮ่องกง ท่ีมีระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 25 นาที 

ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศจากบนกระเชา้มุมสูง เสน้ทางกระเชา้เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึง หมู่บา้น

วัฒนธรรมนองปิง บนเกาะลนัเตา ท่านจะไดช้มวิวแบบพาโนรามา 360 องศา ของสนามบินนานาชาติ

ฮ่องกง ทิวทศัน์เหนือทอ้งทะเลของทะเลจีนใต ้ ชมวิวของเนินเขาอนัเขียวขจี น ้าตก ล าธาร และป่าอนัเขียว

ชอุ่มของอุทยานบนเกาะลนัเตาเหนือ (**กรณีกระเชา้นองปิง 360 มีการปิดซ่อมบ ารุง หรือ มีการปิด

เน่ืองจากสภาพอากาศแปรปรวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเป็นใชร้ถโคช้ของทาง

อุทยานในการเดินทาง เพ่ือน าท่านข้ึนสู่หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง บนเกาะลนัเตาแทน**) 

จากน้ันน าท่านไปสักการะ พระใหญ่เกาะลันเตา หรือ พระพุทธรูปเทียนถาน (TIAN TAN BUDDHA 

STATUE) ท่ีตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผา เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

องค์พระท าข้ึนจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธ์ิกว่า 200 แผ่น เขา้ดว้ยกัน น ้าหนักรวม 250 ตัน และสูง 

34 เมตร หนัพระพกัตรไ์ปทางดา้นทะเลจีนไต ้และมองอย่างสงบลงมายงัหุบเขาและโขดหินเบื้ องล่างซึ่ง 

และเชิญท่านอิสระตามอธัยาศยั ล้ิมลองความอร่อยของ อาหารจีนตน้ต ารบัเมนู อาหารตะวนัตกชั้นเลิศ 

หรือจะนัง่จิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่อันหอมกรุ่น จากรา้นอาหารและรา้นคา้คาเฟ่ในหมู่บา้นนองปิง   หรือ

บางท่านอาจจะเลือกซื้ อของขวญัของท่ีระลึกจากหมู่บา้นนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเครื่องประดับ

คริสตลั เพื่อเป็นของท่ีระลึก 

 



 

 

OPTION 2: ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์ (HONG KONG DISNEYLAND) 

ราคา 3,500 บาท/ ท่าน (ไม่รวมค่าเดินทาง+ไกด)์ 

ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์(HONG KONG DISNEYLAND) ถือไดว้า่เป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัมีเอกลกัษณร์ะดับโลก

ของฮ่องกง และท่านจะไดพ้บกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกท่ีสุดหน่ึงในเอเชีย เชิญทุกท่านเขา้สู่

อาณาจกัรแห่งเวทยม์นตร์ ท่ีไดร้ับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝันสวนสนุกจะถูกแบ่งเป็น 7 ส่วน ให้

ท่านไดส้มัผสักบัความมหศัจรรยอ์ยา่งแทจ้ริง 

1) โซน MAIN STREET USA (เมนสตรีท ยู เอส เอ)”จุดเริ่มตน้ของถนนแห่งการเดินทางยอ้นเวลาสู่ช่วง

ตน้ศตวรรษท่ี 19 ท่ีถนนแกสลิทอนัแสนสวยของสหรฐัอเมริกา ท่ีคุณจะตอ้งประทับใจร่วมเตน้ร า และรอ้ง

เพลงไปกบัขบวนพาเหรด ชมเพื่อนชาวดีสนียท่ี์โปรดปรานอย่าง มิกกี้ เมาส์, มินน่ีเมา้ส,์ โดนัลดั๊ก และกูฟ

ฟ่ี ท่ีมาร่วมเตน้ระบ าอยา่งสนุกครื้ นเครงกบัวงดนตรีมารช์ และเหล่านักเตน้ท่ีเต็มไปดว้ยความร่าเริง 

2) โซน TOY STORY LAND“(ทอย สตอรี่แลนด)์ กับเครื่องเล่นใหม่ท่ีใหญ่โตมโหฬารท่ีสุดในสวน ร่วม

สนุกกบัสวนหลงับา้นของแอนด้ี กบัสามเครื่องเล่นใหม่ ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดรอ้ป, สล้ิงกี้ ด็อกสปิน และ

อารซ์ี เรสเซอร ์

3) โซน ADVENTURELAND (แอดเวนเจอรแ์ลนด์) สัมผัสความเรา้ใจกับการผจญภัยในป่าลึกลับของ

เอเชีย และแอฟริกาในดินแดน “จังเกิลริเวอร์ ครูซ” ซึ่งเริ่มตน้การผจญภัยบนเรือส ารวจท่ีล่องไปตาม

แม่น ้าสายใหญ่หวัใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ ผ่านป่าลึกลับท่ีทุกโคง้น ้า จะมีสิ่งลึกลับ และสิ่งท่ีสรา้ง

ความต่ืนเตน้ต่างๆ รออยู่เพื่อสรา้งความสนุก ใหก้บัผูท่ี้เขา้ไปเยือนประทับใจกับดนตรี และการเตน้ร าท่ี

เต็มไปดว้ยสีสนัไม่วา่จะเป็นฝูงชา้งท่ีเล่นน ้า 

4) โซน TOMORROWLAND (ทูมอรโ์รวแ์ลนด)์”ความต่ืนเตน้สนุกสนานพรอ้มเสียงหวัเราะเรื่องราวของ

โลกอนาคตท่ีเต็มไปดว้ยความต่ืนตา ต่ืนใจกบันิยายวิทยาศาสตร ์และการผจญภยัในอวกาศ โดดเด่นไป

ดว้ยบรรยากาศของ “อินเตอรก์าแลคติก สเปซพอรต์” หรือดินแดนท่ีเชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ ไฮไลท์ท่ี

พลาดไม่ไดข้องสวนสนุก ดิสนียแ์ลนด์ “ไฮ เปอรส์เปซเมาเท่น” ร่วมขบัจานบินส่วนตัวใน “ออรบ์ิทรอน” 

พบแสง สี และเสียงดนตรีท่ีไพเราะรวมทั้งเอฟเฟกต์ท่ีต่ืนตา  ต่ืนใจ พบกบักองบญัชาการสตารว์อรส์ การ

ฝึกเป็นเจได เพื่อปราบเหล่ารา้ย มาใหม่ล่าสุด กบั IRON MAN EXPERIENCE เครื่องเล่นแรกธีมมาร์เวลท่ี

สวนสนุกดิสนียแ์ลนด์ และการต่อสูก้นัแบบดุเดือนใน บซั ไลท์เยียร ์แอสโตร บลาสเตอร ์ร่วมผจญภยัไป

ในอวกาศท่ีมืดมิด 

5) โซน FANTASYLAND (แฟนตาซีแลนด)์”เมืองเทพนิยาย และพบกบัโลกแห่งดิสนีย์ ท่านจะไดพ้บกับ

โชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระการตากบัตัวการ์ตูนท่ีท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท์ เจา้หญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิก

กี้&มินน่ี หมีพแูละพอ้งเพื่อน และเหล่าบรรดาตัวการต์ูนอนัเป็นท่ีใฝ่ฝันของทุกคน ไม่ควรพลาด MICKEYS 

PHILHAR MAGIC (มิกกี้ ส ์ฟิลฮารเ์มจิก) สนุกกบัภาพยนตรเ์พลงคลาสสิค 3 มิติของมิกกี้ ยอดศิลปิน เพื่อ

สมัผสัพิเศษ กบั เทคนิคพิเศษดว้ยมิติท่ี 4 หน่ึงในประสบการณ์ความสุขสุดๆ ท่ีคุณพลาดไม่ได ้และด่ืมด า

ไปกับโลกแห่งเทพนิยาย สัมผัสกับปราสาทหลังงาม และพบกับโลกแห่งดิสนีย ์ร่วมทักทายเจา้ชาย และ



 

 

เจา้หญิงในเทพนิยาย อิทส ์อะ สมอล เวิลด์ ล่องเรือชมภูมิทัศน์อนัสวยงามของทุกทวีปทัว่โลก ประทับใจ

กบัการแสดง มิวสิคลัแบบบรอดเวย ์

6) โซน GRIZZLY GULCH (กริซลียก์ัลช)”สรา้งสรรพิเศษเฉพาะท่ีฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ ดินแดนท่ีสองจาก

สามดินแดนของการขยายใหญ่ที่สุด เปิดโลกแสวงโชค 

7) โซน MYSTIC POINT (มิสทิค พอยท์) สนุกกับการผจญภัยโซนใหม่ล่าสุดใน “คฤหาสน์ MYSTIC 

MANOR” ของ LORD HENRY นักเดินทาง และนักสะสมของแปลกประหลาดจากทัว่ทุกมุมโลก และALBERT 

ลิงน้อยคู่ใของเขาการผจญภยัไดเ้ริ่มตน้ขึ้ นจากความซุกซนของ ALBERT ลิงน้อยท่ีแอบเปิด “MUSIC BOX” 

กล่องดนตรีปริศนาท าใหส้ิ่งของเหล่าน้ันสามารถเคล่ือนไหวไดเ้องราวกับมีชีวิต นั่งรถ “THE MYSTIC 

MAGNETO-ELECTRIC CARRIAGE” ท่ีจะพาเราผจญภัย ไปผจญภัยกับเหตุกาณ์ต่างๆ ภายใน “คฤหาสน์ 

MYSTIC MANOR”  

*** กฎของดิสนียแ์ลนด ์หา้มน าอาหารและเครื่องดื่มเขา้ไปภายในสวนสนุก เช่น 

น ้าอดัลมน ้าผลไมท่ี้มีโลโก ้

(ยกเวน้ น ้าเปล่าน าเขา้ไดท่้านละ 1 ขวด) ขนมคบเค้ียว, ขนมปัง, อาหารทานเล่น, ของ

ว่าง, ขนมห่อใหญ่ (ยกเวน้ ลกูอมห่อขนาดเล็ก) *** 

OPTION 3: สวนสนุกโอเชี่ยนปารค์ (OCEAN PARK) 

ราคา 1,800 บาท/ ท่าน (ไม่รวมค่าเดินทาง+ไกด)์ 

สวนสนุกโอเช่ียนปารค์ (OCEAN PARK) สวนสนุกแห่งแรกและเป็นสวนสนุกกลางแจง้ขนาดใหญ่ที่สุดใน

ฮ่องกง ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวอะเบอดีน มีอาณาบริเวณกวา้งขวางมาก ประกอบไปดว้ย  2 โซนใหญ่ๆ 

คือ LOW LAND หรือส่วนท่ีอยู่บริเวณระดับพื้ นดินปกติ และส่วนของ HEAD LAND คือส่วนท่ีตั้งอยู่บริเวณ

เชิงเขา รวมเครื่องเล่นเอาไวม้ากมาย นอกจากเครื่องเล่นแลว้ก็ยงัมีการแสดงโชวข์องสัตวแ์สนรู ้และสวน

สัตวอ์ยู่ภายในโอเชี่ยนปาร์คดว้ยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีรวบรวมสิ่งมีชีวิตใตน้ ้ามาไวท่ี้น่ีท่ีเดียวอีกหน่ึงไฮ

ไลท์ยอดนิยมก็คือการนั่ง CABLE CAR ขึ้ นไปชมวิวท่ียอดเขา ในส่วนของ HEAD LAND ระหว่างนั่งก็จะ

มองเห็นวิวเครื่องเล่นต่างๆ พรอ้มกับทอ้งทะเลและภูเขา หากท่านตอ้งการความรวดเร็วกว่าการขึ้ น



 

 

กระเชา้ไฟฟ้า เพื่อไปท่ีย่านภูเขาเร็วขึ้ น ท่านสามารถเลือกนัง่รถไฟโอเชี่ยนเอ็กซเ์พรสโดยใชเ้วลา 4 นาที 

ซึ่งจ าลองการผจญภยัใตน้ ้าในเรือด าน ้า เป็นตวัเลือกใหท้่านไดส้มัผสัในการเดินทางอีกดว้ย 

โอเช่ียนปารค์นั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ก็คือ  

1) สวนสตัว ์ดา้นในมีสตัวม์ากมายหลายชนิท แต่สตัวท่ี์เป็นท่ีชื่นชอบของเด็กๆก็คือ เจา้แพนดา้

ยกัษ ์และ ฝูงนกเพนกวินขั้วโลกใต ้ในแต่ละตามรอบเวลาต่างๆก็จะมีการโชวใ์หอ้าหารสตัวบ์างประเภทให้

ชมกนัดว้ย เช่น การใหอ้าหารแพนดา้ และมีสตัวอ์ื่นๆท่ีน่าสนใจอีกตวั เช่น หมีโคลอาล่า, สุนัขจิ้ งจอก

อารค์ติก, ปลาฉลาม, แมวน ้า และอ่ืนๆ 

2) เครื่องเล่นตา่งๆ เครื่องเล่นของท่ีโอเชี่ยนปารค์น้ัน เกินคร่ึงจะเป็นเครื่องเล่นหวาดเสียว ท าใหเ้ป็นท่ี

ชื่นชอบกนัอยา่งมากของเด็กวยัรุ่น เครื่องเล่นยอดฮิตของท่ีน่ีก็คือ รถไฟเหาะ HAIR RAISER และยงัมี

เครื่องท่ีน่าสนใจอีกมากมายเช่น THE ABYSS, SEA JELLY SPECTACULAR, THE MINE TRAIN ROLLER 

COASTER 

3) การแสดงโชวจ์ากสตัว ์อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีเมื่อเขา้มาเท่ียวที่โอเชี่ยนปารค์แลว้ไม่ควรพลาดก็คือ ชม

การแสดงโชวจ์ากสตัวต์่างๆ ไม่วา่จะเป็น AMAZING BIRD THEATRE เป็นการแสดงของเหยี่ยวสายพนัธุ์

ต่างๆใหบ้ินตามค าสัง่ และโชวจ์ากนกพนัธุอ์ื่นๆอีกกว่า 70 ชนิด, OCEAN THEATRE โชวจ์ากสตัวท์ะเล

แสนรูอ้ยา่งโลมาและแมวน ้า และ SYMBIO! โชวร์ะบ าน ้าพุในตอนกลางคืนซึ่งจะเปิดแสงสีเสียงไปพรอ้มกนั

ดูระบ าน ้าพุซึ่งมีความสูงถึง 9 เมตร 

15.00 น. สมควรแก่เวลาน าคณะออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

18.35 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เท่ียวบินท่ี CX 703   



 

 

   บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

20.35 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัด์ิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,200 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = INFANT 6,500 บาท 

อตัราค่าบริการรวม : 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (ตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

✓ ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. ท่านละ 1 ใบ เท่าน้ัน / ถือข้ึนเครื่อง 7กก. 

✓ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน  

✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 

วนัที่เดินทาง 
หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงพกั 3 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

พฤษภาคม 2566 

วนัที่ 06-08 พฤษภาคม 2566 19,899.- 5,900.- 

วนัที่ 13-15 พฤษภาคม 2566 18,899.- 5,900.- 

วนัที่ 20-22 พฤษภาคม 2566 18,899.- 5,900.- 

วนัที่ 27-29 พฤษภาคม 2566 19,899.- 5,900.- 



 

 

✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ หวัหน้าทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 

✓ ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม : 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.)  

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง ในส่วนของหวัหนา้ทวัรต์าม

ความสมัครใจ ไม่ไดเ้ป็นการบงัคบัแตอ่ย่างใด 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%   

 

เงื่อนไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 10,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอย่าง

น้อย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

ค่าทวัรท์ั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น 

 

หมายเหต ุ 

➢ เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 

➢ ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม. ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น 

➢ ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า // แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวัหน้าทวัรต์ลอดการเดินทาง 
 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ์ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนัขึ้ นไป  คืนเงินทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินมดัจ า 



 

 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 10 วนั  เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การ

ยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดม้ีการการนัตีมดัจ า หรือ ซื้ อขายแบบมีเงื่อนไขกับ

สายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษที่เพิ่มเขา้มา

ช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน, ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือน

วนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอยา่งน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได ้


