
 

 

 
ทัวร์ฮ่องกง : TOUR21054 

 
  

 
โดยสายการบิน Cathay Pacific  



 

ฮ่องกง...ไหวพ้ระวดัซีซาน 
วดัหวงัตา้เซียน วดัแชกงหมิว วดักวนไต่ วดัเจา้แมก่วนอิมยมืเงิน(ฮงฮ า) 

The Symphony Of Light ชอ้ปป้ิงนาธาน 
เมนหู่านยา่งฮ่องกงแสนอรอ่ย 

Option เสรมิกระเชา้นองปิง360 ไป-กลบั ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/ท่าน (เด็ก-ผ ูใ้หญ่ราคาเดียวกนั) 
 

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

เด็กอายตุ ่ากว่า 2ปี  Inf ราคา 8,000 บาท 
 

ไฟลบิ์น  

 

วนัท่ีเดินทาง 

 

ราคา 

 

ราคาเด็ก ต ่า

กว่า18ปี 

 

พกัเด่ียว 

 

ท่ีนัง่ 

CX616/CX703 28 – 30 JUL 14,888 14,888 5,000 20 
CX616/CX617 01 – 03 SEP 13,888 13,888 5,000 20 
CX616/CX617 08 – 10 SEP 13,888 13,888 5,000 20 
CX616/CX703 15 – 17 SEP  13,888 13,888 5,000 20 
CX616/CX703 22 – 24 SEP 13,888 13,888 5,000 20 
CX616/CX617 08 – 10 OCT 13,888 13,888 5,000 20 
CX616/CX617 22 – 24 OCT 13,888 13,888 5,000 20 
CX616/CX617 23 – 25 OCT 13,888 13,888 5,000 20 

 

วนัแรกสวุรรณภมิู – ฮ่องกง – วดักวนไต่– หวงัตา้เซียน – The Symphony of Lights 
04.00 น.พรอ้มกนั ณ สนามบิน สวุรรณภมิู  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร์ M ประต ู6 สายการบิน 

Cathay Pacific โดยมีเจา้หนา้ท่ี บริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก 

06.35 น.บินลดัฟ้าส ูฮ่่องกง โดยเท่ียวบินCX616(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

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

 



 

 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านขา้มมาเกาะเกาลนู เพื่อเขา้กราบขอพรเทพเจา้กวนอ ูณ วดั

กวนไต่ วัดเก่าแก่สรา้งขึ้นในปีพ.ศ. 2434  เป็นวัดเดียวในเกาลนูท่ีบชูาเทพ เจา้กวนอเูป็นเทพผูย่ิ้งใหญ่  เทพเจา้แห่ง

ความซ่ือสตัย ์โชคลาภ บารมี 

 

 
 

หลงัจากนัน้น าคณะไหวข้อพรเพื่อเป็นศิริมงคลท่ีวดัหวงัตา้เซียน1 ใน 3 วัดท่ีทา่นตอ้งไหวใ้นปีนี ้ เป็นการแกปี้ชงที่
สมบรูณแ์บบ โดยไม่ตอ้งไหวถึ้ง 9 วัด วดัหวังตา้เซียนเป็นวัดเกา่แกอ่ายกุว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผง่ เป็นนกัพรตมี

ความรูท้างดา้นการแพทย ์ และไดช้ว่ยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหลา่ยกย่องในตวัท่าน และไดต้ัง้ศาลเพื่อสกัการะ ใหท้่าน

เป็นเทพว่องไทซิน คนในสมยันีม้ีความเขือ่เร่ืองสขุภาพว่าเมื่อทา่นรวยแคไ่หน ก็ตอ้งมีที่ทกุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอ

ดา้นสขุภาพอย่างมากมายท่ีนี ่ อีกสิ่งหนึง่ที่ผูค้นศรทัธาและนยิมท าเมื่อมาถึงวัดหวังตา้เซียนไดแ้ก ่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหาร

เทพเจา้หวังตา้เซียน โดยมกีระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรทัธาว่าเซียมซีวัดหวังตา้เซียนมีความ

แมน่ย าเป็นอย่างย่ิง 

 
 

เยน็รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร ****เมนหู่านย่างฮ่องกงแสนอร่อย*** 

 



 

 
 

จากนัน้อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ตลาดเลด้ี มารเ์ก็ต (Ladies Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ Night Market 

แบบบา้นเรา ไม่ไดม้ีขายเฉพาะแตข่องผูห้ญิงแตม่ีของขายทกุสิ่งอย่าง เหมือนพวกตลาด Night ของบา้นเรา โดยจะปิดถนน 

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

ประมาณ 500 เมตร สินคา้ท่ีขายกันจะมีอยู่หลากหลายแบบเช่นพวกตัวการ์ตนูต่าง ๆ จากดิสนีย์, Marvel และจาก

ญ่ีปุ่น ประเภทสินคา้ เสื้อผา้ นาฬิกากระเป๋า ต ุก๊ตา ของฝาก ของท่ีระลึก ตา่งๆใครตอ้งการจะซ้ือของท่ีระลึกหรือของฝาก

ตา่งๆของฮ่องกงก็สามารถมาเดินเลือกซ้ือกนัไดท่ี้นี่จนกว่าถึงเวลานดัหมาย น าท่านเขา้พกั 

 

 

น าทกุท่านส ู ่โรงแรมท่ีพกั Iclub Ma Tau Wai Hotel หรอื KING Hotel , SAV Hotel หรอืเทียบเท่า  
 

วนัท่ีสอง   วดัซีซาน  – รา้นจิวเวอรี ่- วดัแชกงหมิว (วดักงัหนั) – เจา้แม่กวนอิมฮงฮ า (ยมืเงิน)– ช้
อปป้ิงถนนนาธาน 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 

 
 



 

น าคณะเดินทางส ู่ วดัซีซานหลายคนท่ีเคยไปเท่ียวฮ่องกงมาแลว้ อาจจะยังไม่เคยเยือนวัดซีซา้น หรือ  Tsz Shan 
Monastery เป็นวัดท่ีมีเจา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่เป็นอับดบัสองของโลก มีความสงูถึง 76 เมตร ตัง้อยู่บนเนื้อท่ีกว่า 29 ไร่ 

ในเกาะฮ่องกง โดยมีนาย ลีกาชิง มหาเศรษฐีชื่อดังของฮ่องกง บริจาคเงินสรา้งวัดถึง 193 ลา้นดอลลาร์เลยทีเดียว 

 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง เมนบูะหม่ีเกีย๊วฮ่องกง 

 
 

น าท่านเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรร์ี ่ ท่ีขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท่ี์ไดร้บัรางวัลอนัดบัยอดเย่ียม และใชใ้นการเสริม

ดวงเร่ือง ฮวงจุย้น าความโชคดี มัง่คัง่แกผู่ส้วมใส่ ซ่ึงในเมืองไทยก็ไดน้ยิมแพร่หลายออกไป ไมก่ว่าจะเป็นกลุม่ ดารา 

นกัการเมือง พ่อคา้แมข่ายท่ีประกอบธรุกิจ เจา้ของกิจการหา้งรา้นต่างๆ ซ่ึงเชื่อกนัว่าจะน าสัง่ดีๆ ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ยใหก้บั

บคุคลท่ีสวมใส ่ ซ่ึงจะมีมากมายหลายชนดิ เชน่จ้ีกงัหนั แหวนรุ่นตา่งๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซ่ึงผูส้วมใส่จะไดร้บัการดลูายมือจาก

ซินแซประจ ารา้น เพื่อแนะน าวิธีการเสริมดวงในการสวมใสโ่ดยไม่คิดคา่บริการ) 

 

 

 
 



 

วดัแชกงหมิว หรวืดักงัหนัน าโชค วัดนีต้ัง้อยู่ท่ีต าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง 

สรา้งขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิง ขึ้นชื่อลือชาในเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรัพยสิ์นเงิน

ทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พ่อแช ้กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส่ิงศักดิ์สิทธป์ระจ าวัด ต านานเลา่ว่าในชว่งปลายของราชวงศช์ิง แผน่ดิน

จีนเกิดกลียคุมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทัว่ประเทศ และเหตกุารณ์นี้ไดก้่อเกิดบรุษุชาตินกัรบท่ีชื่อว่าขนุพลแชก้ง๊ ท่ีไดย้ก

ทพัไปปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกิดขึน้แทบทกุสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื่อว่าเป็นนกัรบที่ไดช้ื่อว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะ

ยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของท่าน

คนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของ

ฮ่องกง ถึงกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตึกส านักงานใหญ่ของธนาคารท่ีมีชื่อว่าตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกท่ีถือเป็น

สัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นท่ีมาของจ้ีกังหันน าโชคท่ีมีชื่อเสียงของวงการการท่องเท่ียว

ฮ่องกง ท่ีไมว่่าทวัรไ์หนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเชา่เลือกซ้ือสินคา้มงคลชิ้นนี ้เพื่อเสริมสรา้งบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิต 

 

 
เคร่ืองรางที่นยิมสวมใสอ่ยู่ในปัจจบุนั ซ่ึงบางท่านอาจจะก าลงัมองหาเพื่อน ามาเป็นของฝากใหก้บับคุคลท่ีท่านรกัหรือนบัถือ 

หรือท่านท่ีก าลงัมองหางานฮวงจุย้ดีๆ สกัชิ้นเพ่ือเสริมดวง แกปี้ชง ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ย เรามีบริการแนะน า อีกมากมาย

หลากหลายรายการ ซ่ึงหัวหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถ่ินจะคอยอ านวยความสะดวกในการใหร้ายละเอียดกบัคณุลกูคา้ ณ วัน

เดินทางคะ่ 

 

 



 

 

น าท่านไปไหว้เจา้แม่กวนอิมฮงฮ า (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน
ฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสตัวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรกัษาวัดเจา้แม่กวนอิมท่ี Hung Homหรือ 

'Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กท่ีไม่ไดส้วยงาม

มากมาย แต่เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทกุวันจะมีคนมาบชูาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครท่ีชอบเสี่ยง

เซียมซีเขาบอกว่าท่ีนีแ่มน่มากท่ีพิเศษกว่านัน้ นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยงัมีพิธีขอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอิมอีกดว้ย ซ่ึง

คนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวัดจะจ าหน่ายอปุกรณ์ส าหรับเซ่นไหว้

พรอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิม

ตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงินท่ีทางวัดจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชค ถา้หาก

เราประสพความส าเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลบัไปท าบญุ ชว่งเทศกาลตรษุจีนจะมีชาวฮ่องกงและนกัท่องเท่ียวไป

สกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก คนท่ีไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ ตลอดทัง้ปีเพ่ือขอซองแดงจากเจา้แม่

กวนอิมไดเ้ช่นกัน โดยซ้ืออปุกรณ์เซ่นไหวจ้ากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีท่ีทางวัดไม่ไดเ้ตรียมซอง

แดงไวใ้หเ้นื่องจากไม่ไดอ้ยู่ในหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจ านวนเงินท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่

สกลุเงนิย่ิงดีใหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ยพิธีเดียวกนั ถา้ประสพความส าเร็จตามท่ีมุง่หวังคอ่ยกลบัมาท าบญุท่ีนีใ่นโอกาสหนา้ 

 

 
 

จากนัน้น าท่านสู ่รา้นหยก ชมความงามปีเซียะ  ท่ีเชื่อกนัว่าเป็นวัตถมุงคลยอดนยิม ท่ีมีการน ามาบชูา เพ่ือใหช้ว่ยป้องกนั
สิ่งชัว่รา้ย เรียกทรพัยส์ินเงนิทองใหไ้หลมาเทมา และกกัเก็บทรพัยน์ัน้ไมใ่หร้ัว่ไหลออกไปไหนได ้ ชาวจีนโบราณเชื่อกนัว่า ป่ี

เซียะเป็นสตัวป์ระหลาดท่ีรวมลกัษณะของสตัวม์งคลทัง้ 5 ชนดิไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก ่ มงักร พญาราชสหีห์รือสิงโต,อินทรี,

กวาง,และแมว โดยตามต านานเลา่ว่า ป่ีเซียะเป็นลกูมงักรตวัที่ 9 (เทพแห่งโชคลาภ) ของพญามงักรสวรรค ์ มีชื่อเรียก

ดว้ยกนัหลายชื่อไมว่่าจะเป็น “เทียนลก (กวางสวรรค)์” เป็นชื่อเดิม สว่นจีนกวางตุง้จะเรียกว่า “เผเ่ยา้” และคนจีนแตจ๋ิ้วจะ

เรียกว่า “ผีซิว”และ ยงัมีจ าหนา่ยยาสมนุไพรบ ารงุเพ่ิมความแข็งแรงตามความเชื่อของคนฮ่องกง 

หลงัจากนัน้อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธานจนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย 

 



 

ค ่า   อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพ่ือใหท้กุท่านสะดวกต่อการชอ้ปป้ิง 

หลงัจากอาหารม้ือค ่า ชมโชวแ์สงสีเสียงท่ีอลงัการ The Symphony of Lightsบริเวณอ่าววิคตอเรียมีภาพ

ทิวทศันเ์มืองที่แพรวพราวแลว้ละก็ รอจนคณุชมการแสดงแสงสีเสียงยามค า่คืนชดุ อะ ซิมโฟนี ่ออฟ ไลท ์ซ่ึงใชอ้าคารตา่งๆ
กว่า  40 แห่งบนสองฝัง่ของอ่าวเป็นเวทีการแสดง แลว้คณุจะเปลี่ยนใจอย่างตัง้ตวัไมท่นั ชื่อ 'World's Largest Permanent 
Light and Sound Show' ในหนงัสือบนัทึกสถิตโิลก กินเนสส ์ บุค๊เนส ประกอบไปดว้ยแสงสี และเลเซอรส์ดุอลงัการ พรอ้ม
ดว้ยดนตรี ท่ีเลา่ถึงความมีชีวิตชีวา, จิตวิญญาณ และความแตกตา่งของฮ่องกง การแสดงจะมีทัง้หมด 5 ธีม : การ
ตืน่,ความมีชีวิต, มรดก, พนัธมิตร และฉากจบ เป็นการแสดงใหช้มฟรี ในแบบสาธารณะไมต่อ้งซ้ือบตัรเขา้ชม 
 

 
 

น าทกุท่านส ู ่โรงแรมท่ีพกั Iclub Ma Tau Wai Hotel หรอื KING Hotel , SAV Hotel หรอืเทียบเท่า  
 

วนัท่ีสาม  ฮ่องกงอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอื////เลือกซ้ือ Option นัง่กระเชา้นองปิง 360 + 
ไหว ้

พระใหญ่แห่งเกาะลนัเตา//หรอื Option เท่ียวสวนสนกุ Disney Land– สนามบินฮ่องกง -  
กรงุเทพฯ 

ทกุท่านน ากระเป๋าสมัภาระมาเช็คเอา้ท ์พรอ้มกบัคืนคียก์ารด์ของโรงแรม (ฝากกระเป๋าไวก้บัโรงแรมตอนเชา้) หลงัจากนัน้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 

 
ส าหรับท่านใดที่อยู่ชอ้ปป้ิงในเมือง ไม่ซ้ือ Option เสริม ท่านสามารถนดัหมายกับไกดท์อ้งถ่ินเพ่ือกลับมา ณ 
โรงแรมตามเวลานดัหมายเพ่ือนัง่รถเขา้สนามบิน ///ส่วนท่านที่เดินทางขึ้นกระเชา้ และดิสนี่ยแ์ลนด ์รถจะไป
รบัทา่นเขา้สูส่นามบินตามเวลานดัหมายค่ะ (ทา่นจะรบักระเป๋าอีกครัง้เมื่อถึงสนามบินฮอ่งกง) 
อิสระอาหารกลางวนั– อาหารเยน็ ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกกบัการชอ้ปป้ิง  

(ไม่รวมอาหารกลางวนัและอาหารเยน็) ใหท้่านไดอิ้สระจนกว่าถึงเวลานดั ตามอธัยาศัย 

 (ทางเลือกท่ี1)ชอ้ปป้ิงท่ี ย่านจิมซาจ ุ่ยถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุมมุโลก ท่านจะได ้

เลือกซ้ือสินคา้ประเภทตา่งๆ อย่างเต็มอ่ิมจใุจ ไม่ว่าคณุจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศนูยก์ารคา้ชัน้เลิศของ



 

ฮ่องกงมีทกุสิ่งท่ีคณุตอ้งการ ศนูย์การคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสื้อท่ีจ าหน่ายสินคา้แบรนด์เนมของ

ดีไซนเ์นอรน์านาชาติชื่อดังจากทัว่ทกุมมุโลก อีกทั้งยังเป็นท่ีท่ีคณุสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชัน้เลิศบรรยากาศหรเูลือก

อร่อยกับรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอเชี่ยนเทอรม์ินลั แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั้นน าท่ีมีให้

เลือกชมและ 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 าคณะขึ้นสู่ดา้นบนโดยกระเชา้นองปิง 360(หากทัศนวิสัยไม่เอ้ืออ านวย เชน่ ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเชา้อาจ

ปิดให้บริการ เราจะน าท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งน้ีเพื่ อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ )ใหท้่านได้

สกัการะพระใหญ่เกาะลนัเตาเป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ใหญ่ท่ีสดุในโลกองคพ์ระท าขิ้นจากการเชื่อมแผ่น

ทองสัมฤทธ์ิปกว่า 200 แผ่นเขา้ดว้ยกนัหันพระพักตรไ์ปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายังหบุเขา และโขดหิน
เบื้องลา่ง ใหท้่านชมความงดงามตามอธัยาศัย 

 
 
**กระเชา้นองปิง 360 ลกูคา้ตอ้งสัง่จองลว่งหนา้ 7 วัน กอ่นเดินทาง (หรือแจง้ ณ วันท าการจองทวัร)์ 

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

 

 
ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเลน่เคร่ืองเลน่ในโซนตา่งๆ ท่ีมีเคร่ืองเลน่แบบใหมท่ัง้โซน Tomorrow Land มีทัง้ Space Mountain 

หรือในโซน Adventure เคร่ืองเลน่โซนใหม ่Iron Man ใหท้กุท่านไดถ่้ายภาพท่ีระลึกกบั Mickey Mouse หรือบางท่านอยากจะเลน่ 

หรือถ่ายภาพ พรอ้มกบัชมขบวนพาเหรดในตวัการต์นูของวอลท์ดิสนยีอ์ย่างเต็มอ่ิม ตามอธัยาศัย จนกว่าถึงเวลานดั 

 



 

 
หมายเหต ุ

***เดินทางครบ 10 ท่าน บริการรถรับ - ส่งฟรี / หากไม่ครบจ านวนหัวหนา้ทัวรไ์ทยจะคอยอ านวยความสะดวกใหก้ับ

ทกุท่านดว้ยการนัง่รถไฟจากสถานีตน้ทางไปยังสถานี Tung Chung (ตงชง) เปลี่ยนสถานท่ีี Sunny Bay เพื่อนัง่รถไฟขบวน

มิกกี้เมาสเ์ขา้ สวนสนกุ Disneyland (นัง่เพียง 3 สถานี) รวมถึงส่งทกุท่านขึ้นกระเชา้นองปิง ณ จดุรับส่งสถานีขึ้นกระเชา้ 

(ตอนเย็นนดัหมายเพ่ือน ารถมารบัเพ่ือน าทกุท่านไปยงัสนามบินฮ่องกง) 

สมควรแกเ่วลาน าคณะสูส่นามบินฮ่องกงงอ  
 

19.50 น.   บินลดัฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน Cathay Pacificเที่ยวบินท่ี CX703 

21.50 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ  
หรือเท่ียวบิน 

21.35 น.   บินลดัฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินท่ี CX617 

22.30 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ  
 

 
 

 

ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร*์ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง กรณุาซ้ือตัว๋เครือ่งบินท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงขอ้มลูการเดินทางได*้ 

บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศ หรอืกรณีอ่ืนๆโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผ ูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอย ูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมืองในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 



 
 

*** อตัราค่าบริการทวัรน้ี์เป็นทวัรท่ี์เขา้รา้นชอ้ปป้ิงซ่ึงรว่มกบับรษิทัฯ ท่องเท่ียวซ่ึงไดมี้การสนบัสนนุค่าใชจ่้ายบางสว่นใหท่้านได้

เท่ียวในราคาประหยดัจึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่ารา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม.....ซ่ึงจะใช้

เวลารา้นละประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซ้ือหรอืไม่ซ้ือข้ึนอย ูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดๆทัง้ส้ินหากไม่

เขา้รา้นชอ้ปป้ิงทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 1,000 ดอลลา่ฮ่องกง *** 

 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบ ุรวมถึงค่าภาษสีนามบิน และค่าภาษนี า้มนั  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบ ุ  

✓ ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิ่น และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ
ตา่งๆ ที่มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษนี า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

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

× ภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % 

× ค่าธรรมเนยีมวีซ่าคนตา่งประเทศ ที่ตอ้งเดนิทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 
 

เดินทางข้ึนต ่า 20 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่ อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายินดท่ีีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านตอ่ไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลือ่นการ
เดนิทางไปในวนัอื่นตอ่ไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

★ ราคา Promotion ช าระมดัจ า 5,000 บาทภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจอง 1 วนั  ยอดท่ีเหลือช าระ

กอ่นเดินทาง 21 วนั พรอ้มกบัหนา้พาสปอรต์ (กรณุาสง่หนา้พาสฯ เลม่เดียวกนักบัท่ีท่านสง่ยื่นวีซ่ากร ุป๊ กรณีุตอ้งยื่นวี
ซ่าจีน) 

★ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2หนา้ 
หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการเดนิทาง บริษทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ์ท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถึง เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการ
หนึง่ หรือไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจาคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

*เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัลกูคา้ชาวไทยเทา่นัน้ท่ีเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 



 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

ส าหรบัทา่นที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่านเนือ้สตัว ์และมี

ความจ าเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้า่นเป็นพิเศษนอกเหนอืจาก 

กรุป๊เดนิทางรบัประทานที่ระบไุวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิมเตมิตามจริงหนา้งาน 

โปรแกรมทวัรน้ี์ไมเ่หมาะส าหรบัลกูคา้ท่ีใชวิ้ลแชร!์!! 

**หากตอ้งการท่ีจะเดินทาง บรษิทัขอสงวนสิทธ ์เรบีกเก็บเพ่ิมท่านละ 2,000 บาททกุ

กรณี** 

 

 
 
 

 
 

 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทวัร์ฮ่องกง กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากน้ัน เจ้าหน้าทีจ่ะติดต่อกลบั 
 เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงิน โทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ฮ่องกง
http://www.thaifly.com/

