
 

 

 
ทัวร์ฮ่องกง : TOUR21749 

 

 
โดยสายการบิน Hongkong Airline 

 
 



 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผ ูใ้หญ่ 
ท่านละ 

เด็กต ่ากว่า 
18 ปี 
ท่านละ 

พกัเด่ียว  ท่ีนัง่ 
เท่ียวบิน  วนัท่ีเดินทาง 

HX762/HX779 12 - 14 กนัยายน 3,993 5,993 3,500 20 

HX762/HX761 19 - 20 กนัยายน 3,993 5,993 3,500 20 

HX762/HX779 20 - 22 กนัยายน 3,993 5,993 3,500 20 

HX762/HX761 21 - 23 กนัยายน 3,993 5,993 3,500 20 

.....ฮ่องกง เซินเจ้ิน.....  
******* พกัเซ่ินเจิน้ 2 คืน********** 

ปล. ไมม่ีราคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพิเศษ INF 6,900 /คา่ทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
ไมร่วมคา่วีซ่ากร ุป๊แบบ 144 ท่านละ 1,500 บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัร(์เรียกเก็บในอินวอยส)์ 

 

วนัแรก สวุรรณภมิู – ฮ่องกง – ชอ้ปป้ิงหา้งซิต้ีเกทเอา้ทเ์ลท - เซ่ินเจ้ิน  
 OPTION 1 : กระเชา้นองปิง 360 + พระใหญ่เกาะลนัเตา (เปิด 10.00น) 
 OPTION 2 : DISNEYLAND พรอ้มบตัรเครือ่งเลน่ไม่จ ากดัจ านวนรอบ (เปิด 11.00) 
00.05 น. พรอ้มกนั ณ สนามบิน สวุรรณภมูิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K ประต ู6 สายการบิน 
ฮ่องกงแอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี บริษทัคอยอ านวยความสะดวก 
02.00 น. บินลดัฟ้าสูฮ่่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
05.40  น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  
 

 
 
เชา้   บรกิารอาหารกลอ่ง ขา้วเหนียว หมทูอด 
หลงัจากนัน้น าคณะเดินทางเขา้สู่ เกาะลนัเตา ชอ้ปป้ิงท่ีหา้งซิต้ีเกท เอา้ทเ์ลท ท่ีสถานีตงชง เพื่อชอ้ปป้ิงสินคา้แบ
รนดเ์นมระดบัโลกมากมาย อาทิ Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence, Burberry รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายย่ีหอ้ 
และชัน้ใตด้ินจะมีซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้ับจ่ายกนัจใุจอิสระตามอธัยาศัยใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ป
ป้ิงกอ่นกลบั จนกว่าถึงเวลานดั 
 



 

 
 

เลือกซ้ือ OPTION 1  :กระเชา้นองปิง 360 ไหวพ้ระใหญ่เกาะลนัเตา (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่ากระเชา้ไป-
กลบั (แบบธรรมดาท่านละ 1,500) พระใหญ่แห่งเกาะลนัเตา ไดว่้าเป็นแหล่งท่องเท่ียวอันมีเอกลกัษณร์ะดบัโลก

ของฮ่องกงน าคณะขึ้นสู่ดา้นบนโดยกระเชา้นองปิง 360(หากทัศนวิสัยไม่เอ้ืออ านวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง 

กระเชา้อาจปิดให้บริการ เราจะน าท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งน้ีเพื่ อความปลอดภัยของลูกค้าเป็น

ส าคัญ)ใหท้่านไดส้กัการะพระใหญ่เกาะลนัเตาเป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ใหญ่ท่ีสดุในโลกองคพ์ระท าขิ้

นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธ์ิปกว่า 200 แผ่นเขา้ดว้ยกันหันพระพักตรไ์ปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอย่างสงบลง
มายงัหบุเขา และโขดหินเบ้ืองล่าง ใหท้่านชมความงดงามตามอธัยาศัย 

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

สิทธ์ิพิเศษในการเชา้ชอ่ง Fast Laneในการขึน้กระเชา้ขาไป โดยไมต่อ้งเคา้คิวรอ สว่นขากลบั แลว้แตค่วามสะดวกของ
ลกูคา้ เพื่อสะดวกตอ่การนัง่ลงมาชอ้ปป้ิงที่หา้ง City Gate *** 
 

เลือกซ้ือ OPTION 2  :น าทกุท่านเท่ียวสวนสนกุระดบัโลก Disneyland (ไมร่วมค่าบตัรเขา้ดิสน่ีแลนด ์3,000 

บาท) 
*** หัวหนา้ทวัรไ์ทยจะคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทกุท่านดว้ยการนัง่รถไฟจากสถาน ีTung Chung (ตงชง) เปลีย่นสถานทีี่ Sunny Bay 
เพื่อนัง่รถไฟขบวนมกิกี้เมาสเ์ขา้ สวนสนกุ Disneyland (นัง่เพียง 2 สถาน)ี  

 



 

 

ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเลน่เคร่ืองเลน่ในโซนตา่งๆ ท่ีมีเคร่ืองเลน่แบบใหมท่ัง้โซน Tomorrow Land มีทัง้ Space Mountain 

หรือในโซน Adventure เคร่ืองเลน่โซนใหม ่Iron Man ใหท้กุท่านไดถ่้ายภาพท่ีระลึกกบั Mickey Mouse หรือบางท่านอยากจะ

เลน่ หรือถ่ายภาพ พรอ้มกบัชมขบวนพาเหรดในตวัการต์นูของวอลท์ดิสนยีอ์ย่างเต็มอ่ิม ตามอธัยาศัย จนกว่าถึงเวลา

นดั 

 
 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ  ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที 

 

 
 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าคณะสูท่ี่พกั โรงแรมท่ีพกั James Joyce Coffetel Shenzhen หรอืเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสอง   วดักวนอ–ูพิพิธภณัฑ ์เซินเจ้ิน - ชอ้ปป้ิง OTOP 3รา้นพิเศษ – ชอ้ปป้ิงหา้งหลอว ู่ –      
ชมโชวน์ ้าพเุตน้ระบ า  
เชา้รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

ท่านเดินทางสู่ วดักวนอ ูKuan Au Templeไหวเ้พทเจา้กวนอ ูสญัลกัษณข์องความซ่ือสตัย ์ความกตญัญรู ูค้ณุ 

ความจงรกัภกัดี ความกลา้หาญ โชคลาภ บารมี องคท์่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็ง และเด็ดเดีย่ว ไมห่วัน่
ตอ่ศตรัทู่านเป็นคนจติใจมัน่คงดจุดัง่ขนุเขาและยงัมีสตปัิญญาปราศเปร่ืองมาก และไมเ่คยประมาท การบชาูขอพรท่าน
ก็หมายถึง เพื่อความเป็นสิริมงคลตอ่ตนเอง และครอบครวัในทกุๆ ดา้น 
 



 

 
 

น าคณะเดินทางเขา้สู่ พิพิธภณัฑ ์เซินเจ้ิน Shenzhen Museum ท่ีรวมเร่ืองราวประวัติศาสตร ์ของเมืองเซินเจ้ิน          

โบราญยอ้นกลับมาสู่ยคุท่ีเป็นปัจจบุัน เพ่ือเรียนรูถึ้งวัฒนธรรม และประเพณีเมืองเซินเจ้ิน ก่อนจะมาเป็นเขตเศรษกิจ

พิเศษ 

 

 
เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร+++เมนพิูเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวนแ์ดง+++ 

 
 

จากนัน้น าท่านไปชมยาสมนุไพรจีนและซ้ือยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นท่ีมีชื่อเสียงและมี

สรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเช่น น า้รอ้นลวก หรือ น า้มนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกิดหนอง

พองแผลท่ีโดนลวกไดด้ี หรือจะทาเพื่อป้องกนัผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จดุดา่ง

ด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส น าท่านสู่ รา้นเย่ือไผ่ ชมสินคา้ท่ีผลิตจากตน้ไผ่ หลังจากนั้นน าท่านชมรา้นหยก มีสินคา้

มากมายเกี่ยวกบัหยกใหท้่านไดเ้ลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแดต่วัท่านเอง 

 



 

 
 
จากนัน้น าคณะชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ีหา้งติดแอรท่ี์หล่อหวู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีดึงดดูขาชอ้ปทั้งหลาย นกัชอ้ปป้ิงส่วน
ใหญ่จะเรียกท่ีนี่ว่า มาบุญครองของเมืองจีน ท่ีนี่จะเหมือนมาบุญครองบา้นเรา ตึกสงุ 5 ชั้น ขา้งในตึกจะมีสินคา้
พ้ืนเมืองมากมาย  กระเป๋า เสื้อผา้ รองเทา้ ซ่ึงเป็นสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมสารพัดย่ีหอ้ชื่อดงัๆ ทั้งนัน้ ไม่ว่าจะเป็น 
กชุชี่ อามานี ่หลยุส ์วิตตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ท่ีนีม่ีวางขายใหเ้ลือกซ้ือหามากมาย 
 

 
 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าคณะสูท่ี่พกั โรงแรมท่ีพกั James Joyce Coffetel Shenzhen หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม เซ่ินเจ้ิน - ฮ่องกง – รา้นจิวเวอรี ่– วดัแชกงหมิว – อ่าวรพีลสัเบย ์– เจา้แม่กวนอิมฮง
ฮ า (ยมืเงิน )– หวงัตา้เซียน –  ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรงุเทพฯ        
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ  ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที 

 
 

น าท่านเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรร์ี ่ ท่ีขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท่ี์ไดร้บัรางวัลอนัดบัยอดเย่ียม และใชใ้นการ

เสริมดวงเร่ือง ฮวงจุย้น าความโชคดี มัง่มัง่แกผู่ส้วมใส ่ ซ่ึงในเมืองไทยก็ไดน้ยิมแพร่หลายออกไป ไมก่ว่าจะเป็นกลุ่ม 



 

ดารา นกัการเมือง พอ่คา้แมข่ายท่ีประกอบธรุกิจ เจา้ของกิจการหา้งรา้นต่างๆ ซ่ึงเชื่อกนัว่าจะน าสัง่ดีๆ ปัดเป่าสิ่งชัว่

รา้ยใหก้บับคุคลท่ีสวมใส ่ซ่ึงจะมีมากมายหลายชนดิ เชน่จ้ีกงัหนั แหวนร ุ่งตา่งๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซ่ึงผูส้วมใส่จะไดร้บัการ

ดลูายมือจากซินแซประจ ารา้น เพื่อแนะน าวิธีการเสริมดวงในการสวมใสโ่ดยไม่คิดคา่บริการ) 

 

 

 
 

วดัแชกงหมิว หรวืดักงัหนัน าโชค วัดนีต้ัง้อยู่ท่ีต าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเกา่แกข่อง

ฮ่องกง สรา้งขึน้เมื่อ 400 กว่าปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิง ขึน้ชื่อลือชาในเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิในดา้นของโชคลาภ

ทรพัยส์ินเงนิทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พ่อแช ้ กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส่ิงศักดิ์สิทธป์ระจ าวัด ต านานเลา่ว่าในชว่งปลายของ

ราชวงศช์ิง แผน่ดินจีนเกิดกลียคุมีการกอ่จลาจลแข็งเมืองขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ีไ้ดก้อ่เกิดบุรษุชาตนิกัรบที่ชื่อ

ว่าขนุพล แช ้ กง๊ ท่ีไดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกิดขึน้แทบทกุสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื่อว่าเป็นนกัรบที่ไดช้ื่อ

ว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบ

ไรพ้่ายเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชิงของการตอ่สูเ้ป็นอย่าง

สงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชนา่ของฮ่องกง ถึงกบัจ าลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคารท่ีมีชื่อว่า

ตกึใบมีด ซ่ึงเป็นตกึท่ีถือเป็นสญัลกัษณข์องเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนัน าโชคท่ีมี

ชื่อเสียงของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไมว่่าทวัรไ์หนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเชา่เลือกซ้ือสินคา้มงคลชิ้นนี ้ เพื่อ

เสริมสรา้งบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิต 

 
 

เคร่ืองรางที่นยิมสวมใสอ่ยู่ในปัจจบุนั ซ่ึงบางท่านอาจจะก าลงัมองหาเพื่อน ามาเป็นของฝากใหก้บับคุคลท่ีท่านรกัหรือ

นบัถือ หรือท่านท่ีก าลงัมองหางานฮวงจุย้ดีๆ สกัชิ้นเพ่ือเสริมดวง แกปี้ชง ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ย เรามีบริการแนะน า อีก

มากมายหลากหลายรายการ ซ่ึงหวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถ่ินจะคอยอ านวยความสะดวกในการใหร้ายละเอียดกับคณุ

ลกูคา้ ณ วันเดินทางคะ่ 



 

 

 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บะหม่ีเก๊ียวก ุง้ สไตลฮ่์องกง 

 
หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ หลงัจากนัน้น าท่านเที่ยวเกาะฮ่องกง หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอด

นยิม เป็นจดุชมวิวท่ีคณุจะตอ้งทึ่งกบัความสวยงาม อ่าววิคตอเรีย ที่มีชื่อเสียงระดบัโลก และตกึระฟ้าท่ีพุ่งทะยานขึ้นสงู

ตดักับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถ่ายรปูตามอัธยาศัย น าท่านสู่ หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรปู

จนัทรเ์สี้ยวแห่งนี้สวยทีสดุแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเร่ืองมีรปูป้ันของเจา้แม่กวนอิม

และเจา้แมทิ่นโห่วซ่ึงท าหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่าน

นมัสการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายซ่ึุงเชื่อกันว่าขา้มหนึ่ง

ครัง้จะมีอายเุพิ่มขึน้ 3 ปี 

 



 

 
 

น าท่านไปไหวเ้จา้แม่กวนอิมฮ่งฮ า (Kun Im Temple Hung Hom )เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน

ฮ่องกง ขอพรเจา้แมก่วนอิมพระโพธิสตัวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรกัษาวัดเจา้แม่กวนอิมท่ี Hung Hom

หรือ 'Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กท่ี

ไม่ไดส้วยงามมากมาย แตเ่ป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทกุวันจะมีคนมาบชูาขอพรกนัแน่นวัด ถา้

ใครท่ีชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าท่ีนี่แม่นมากท่ีพิเศษกว่านัน้ นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้

แม่กวนอิมอีกดว้ย ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวัดจะ

จ าหน่ายอปุกรณ์ส าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวน

เหนือกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงินท่ี

ทางวัดจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชค ถา้หากเราประสพความส าเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลบัไปท าบญุ ช่วง

เทศกาลตรษุจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเท่ียวไปสักการะขอพรกันมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก คนท่ีไม่มีเวลาก็

สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ ตลอดทัง้ปีเพื่อขอซองแดงจากเจา้แมก่วนอิมไดเ้ชน่กนั โดยซ้ืออปุกรณเ์ซ่นไหวจ้ากทางวัดเพียงแต่

ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีท่ีทางวัดไมไ่ดเ้ตรียมซองแดงไวใ้หเ้นือ่งจากไม่ไดอ้ยู่ในหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใสธ่นบตัร

ตามฐานะและศรัทธา เขียนจ านวนเงินท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกลุเงินย่ิงดีใหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ยพิธีเดียวกัน ถา้ประสพ

ความส าเร็จตามท่ีมุง่หวังคอ่ยกลบัมาท าบญุท่ีนีใ่นโอกาสหนา้ 

 

หลงัจากนัน้ น าคณะไหวข้อพรเพื่อเป็นศิริมงคลท่ี วดัหวงัตา้เซียน 1 ใน 3 วัดท่ีท่านตอ้งไหวใ้นปีนี้ เป็นการแกปี้

ชงท่ีสมบรูณ์แบบ โดยไม่ตอ้งไหวถึ้ง 9 วัด วัดหวังตา้เซียนเป็นวัดเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็น

นกัพรตมีความรูท้างดา้นการแพทย ์และไดช้่วยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหล่ายกย่องในตัวท่าน และไดต้ั้งศ่าลเพ่ือ

สักการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไทซิน คนในสมัยนี้มีความเขื่อเร่ืองสขุภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมีท่ีทกุคนตอ้ง

เจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอดา้นสขุภาพอย่างมากมายท่ีนี่ อีกสิ่งหนึ่งท่ีผูค้นศรัทธาและนิยมท าเมื่อมาถึงวัดหวังตา้เซียน

ไดแ้ก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจา้หวังตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือ

ศรทัธาว่าเซียมซีวัดหวังตา้เซียนมีความแมน่ย าเป็นอย่างย่ิง 

 



 

 

หลงัจากนัน้อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธานจนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย 

 
สมควรแก่เวลาน าคณะสู่สนามบินฮ่องกงงอย่างจใุจ ชอ้ปกระจายเชา้ถึงค ่า หรือเลือกเท่ียวสวนสนกุ 

(ption) 

21.45 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี HX761 

23.55 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
หรอืเท่ียวบิน 

02.00 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี HX767 

04.00 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 

 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร*์ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง* 

 
บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ

บิน ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศ หรอืกรณีอ่ืนๆโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผ ูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอย ูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมืองในวนัเดินทางนัน้ๆเป็น

หลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** อตัราค่าบริการทวัรน้ี์เป็นทวัรท่ี์เขา้รา้นชอ้ปป้ิงซ่ึงร่วมกบับริษทัฯ ท่องเท่ียวซ่ึงไดมี้การสนบัสนนุค่าใชจ่้ายบางส่วนให้

ท่านไดเ้ท่ียวในราคาประหยดัจึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่ารา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม.....



 
ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอย ู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดๆ

ทัง้ส้ินหากไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิงทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 1,000 ดอลลา่ฮ่องกง *** 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบ ุรวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั  

✓ คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

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

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ 

✓ คา่อาหาร ตามรายการที่ระบ ุ  

✓ คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

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

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด คา่มินิบาร์
ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× คา่ทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, คา่ทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน 

× คา่วีซ่าเขา้จีนแบบกรุป๊144 ราคา 1,500 บาท/ท่าน  
(ทิปไกด ์และวีซ่าจีน 144 ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์เรียกเก็บในอินวอย)  หากท่านมีวีซ่าตดิเลม่จะไมร่วมในโปรโมชัน่นี้ 

กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ลกูคา้ตอ้งยื่นวีซ่าเด่ียวจากสถานฑตูไทย หรือวีซ่าประเภทอ่ืน  โดยมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมจากวซ่ีาเดิมท่ีท า อีกท่านละ 1,500 บาท/ท่าน (โดยลกูคา้ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได)้ 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

× คา่ธรรมเนยีมวีซ่าคนตา่งประเทศ ท่ีตอ้งเดินทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 
 

เดินทางข้ึนต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีท่ีจะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  

 

โปรแกรมทวัรน้ี์ เป็นโปรโมชัน่วีซ่ากร ุป๊แบบ 144 เท่านัน้ หากท่านมีวีซ่าจีนติดเลม่อย ูแ่ลว้ 

วีซ่ากร ุป๊ของท่านจะถกูยกเลิกอตัโนมติั โดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจีน 

และวีซ่าในเลม่ของท่านจะถกูใชง้านทนัที 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบวีซ่าติดเลม่ของท่านหากท่านตอ้งไปท าใหม่ทกุรณี 

กรณีกร ุป๊เหมา กร ุป๊เดินทางเกนิ 10 ท่านขึ้นไปจอยหนา้รา้น และไดป้ระกอบกจิการหรอื กล ุม่

อาชีพ ดงัต่อไปน้ี ไม่สามารถใชร้าคา พิเศษน้ีได ้: คร ูนกัเรยีน หมอ พยาบาล กล ุม่อาชีพขาย

ผลิตภณัฑอ์าหารเสรมิ ขายประกนั 

(จะมีการเรยีกเกบ็เพ่ิมจากแลนดจี์นท่านละ 500 หยวน นอกเหนือจากแพคเกจทวัร)์ 

หากท่านอย ูใ่นกล ุม่อาชีพดงักลา่ว กอ่นท าการจองทวัรก์รณุาแจง้กบัเอเจนซ่ีทวัรข์องท่าน 



 
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

✓ ราคา Promotion ช าระค่าทวัร ์และวีซ่าเต็มจ านวน พรอ้มทิปไกด ์ในอินวอย ภายหลงั
จากที่ท่านสง่เอกสารการจอง 1 วนั  จองพรอ้มกบัหนา้พาสปอรต์  

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

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และ
กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการเดนิทาง 
บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถึง เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการ
รายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจาคืน ไมว่่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
 

*เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัลกูคา้ชาวไทยเทา่นัน้ที่เดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

ส าหรบัทา่นที่รบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่าน

เนือ้สตัว ์และมีความจ าเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้า่นเป็นพิเศษนอกเหนอืจาก 

กรุป๊เดินทางรบัประทานที่ระบไุวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมตามจริงหนา้งาน 

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/

