
 

 

 
ทัวร์ฮ่องกง : TOUR21847 

 

 
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC 



 

ฮ่องกง…Only 2019 
เจา้แมก่วนอิม รพีลสัเบย ์วดัแชกงหมิว หวงัตา้เซียน  

เจา้แมก่วนอิมยืมเงิน(ฮงฮ า)  
ชอ้ปป้ิงนาธาน ชอ้ปป้ิงเลด้ีมารเ์กต๊ 

 
Option1. เสรมิกระเชา้นองปิง360 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 วิคตอรเ์รยีพีค Mid Level – เจา้แม่กวนอิม
รพีลสัเบย ์ - ชอ้ปป้ิงเลด้ีมารเ์กต็  
04.00 น.   พรอ้มกัน ณ สนามบิน สวุรรณภมูิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์Mประต ู6 สายการบิน 

Cathay Pacific โดยมีเจา้หนา้ท่ี บริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก 

06.30 น.   บินลดัฟ้าสูฮ่่องกง โดยเท่ียวบิน CX616 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

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

 
 

น าท่านเท่ียวเกาะฮ่องกง หนึ่งในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมหาดทราย Repulse Bay หาดทรายรปูจันทรเ์สี้ยวแห่งนี้
สวยทีสดุแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเร่ืองมีรปูป้ันของเจา้แม่กวนอิม และเจา้แม่ทินโห่ว

ซ่ึงท าหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมัสการขอพร

 

ไฟลบิ์น CX 

 

วนัท่ีเดินทาง 

 

ผ ูใ้หญ่ 

ราคา 

เด็ก 2-18ปี 

ทารก 

(INFANT) 

 

พกัเด่ียว 

 

ท่ีนัง่ 

CX616/CX617 1 – 3 SEP 11,911 11,911 6,900 5,000 20 

CX616/CX617 8 - 10 SEP 11,911 11,911 6,900 5,000 20 

CX616/CX703 22 - 24 SEP 11,911 11,911 6,900 5,000 20 

CX616/CX617 8-  10 OCT 11,911 11,911 6,900 5,000 20 

CX616/CX617 22 - 24 OCT 12,921 12,921 6,900 5,000 20 

CX616/CX617 23 - 25 OCT 12,921 12,921 6,900 5,000 20 



 

จาก เจา้แมก่วนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายซ่ึุงเชื่อกนัว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมีอายเุพิ่มขึ้น 

3 ปี จนกว่าถึงเวลานดัหมาย 

 

หลงัจากนัน้ น าท่านส ู่จดุชมวิวฮ่องกง View Point ท่ีซ่ึงท่านจะสามารถมองเห็นตึก ในฮ่องกง พรอ้มถ่ายรปูเก็บ
เป็นท่ีระลึก 

 
เท่ียง   บรกิารอาหารกลอ่ง ขา้วเหนียวหมทูอด 

จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ตลาดเลด้ี มารเ์ก็ต (Ladies Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ Night 

Market แบบบา้นเรา ไม่ไดม้ีขายเฉพาะแตข่องผูห้ญิงแตม่ีของขายทกุสิ่งอย่าง เหมือนพวกตลาด Night ของบา้นเรา โดย

จะปิดถนน Tong Choi Street ตั้งแต่แยกท่ีตัดกับถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถึงถนน 

Dundas Street ยาวประมาณ 500 เมตร สินคา้ท่ีขายกันจะมีอยู่หลากหลายแบบเช่นพวกตวัการต์นูต่าง ๆ จากดิสนีย์ , 

Marvel และจากญ่ีปุ่น ประเภทสินคา้ เสื้อผา้ นาฬิกากระเป๋า ต ุก๊ตา ของฝาก ของท่ีระลึก ตา่งๆใครตอ้งการจะซ้ือของท่ี

ระลึกหรือของฝากตา่งๆของฮ่องกงก็สามารถมาเดินเลือกซ้ือกนัไดท่ี้นี่จนกว่าถึงเวลานดัหมาย น าท่านเขา้พกั 

 

 
 
ค ่า   อิสระอาหารค ่า เพ่ือใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

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

 



 

วนัท่ีสอง เจา้แม่กวนอิมยมืเงิน(ฮงฮ า) – รา้นจิวเวอรี ่– วดัแชกงหมิว – รา้นหยก – หวงัตา้เซียน 
-  ชอ้ปป้ิงนาธาน  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 

 
น าท่านไปไหวเ้จา้แม่กวนอิมฮงฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน
ฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสตัวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอิมท่ี Hung Hom

หรือ 'Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแกข่องฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กท่ีไม่ได ้

สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทกุวันจะมีคนมาบชูาขอพรกนัแนน่วัด ถา้ใครท่ี

ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าท่ีนี่แม่นมากท่ีพิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แม่

กวนอิมอีกดว้ย ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวัดจะจ าหน่าย

อปุกรณส์ าหรบัเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนอืกระถาง

ธปูหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงินท่ีทางวัดจะเขียนไว้

มากนอ้ยแลว้แตโ่ชค ถา้หากเราประสพความส าเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็คอ่ยกลบัไปท าบญุ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะ

มีชาวฮ่องกงและนกัท่องเท่ียวไปสกัการะขอพรกันมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก คนท่ีไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ 

ตลอดทัง้ปีเพื่อขอซองแดงจากเจา้แมก่วนอิมไดเ้ช่นกนั โดยซ้ืออปุกรณเ์ซ่นไหวจ้ากทางวัดเพียงแตค่วรเตรียมซองแดงไป

เอง (ในกรณีท่ีทางวัดไม่ไดเ้ตรียมซองแดงไวใ้หเ้นื่องจากไม่ไดอ้ยู่ในหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา 

เขียนจ านวนเงินท่ีตอ้งการลงไปด้วย ใส่สกลุเงินย่ิงดีใหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ยพิธีเดียวกัน ถา้ประสพความส าเร็จตามท่ี

มุง่หวังคอ่ยกลบัมาท าบญุท่ีนีใ่นโอกาสตอ่ไป 

 
น าท่านเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรร์ี ่ท่ีขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท่ี์ไดร้บัรางวัลอนัดบัยอดเย่ียม และใชใ้นการเสริม

ดวงเร่ือง ฮวงจุย้น าความโชคดี มัง่มัง่แกผู่ส้วมใส ่ ซ่ึงในเมืองไทยก็ไดน้ยิมแพร่หลายออกไป ไมก่ว่าจะเป็นกลุม่ ดารา 

นกัการเมือง พ่อคา้แมข่ายท่ีประกอบธรุกิจ เจา้ของกิจการหา้งรา้นตา่งๆ ซ่ึงเชื่อกนัว่าจะน าสัง่ดีๆ ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ย

ใหก้บับคุคลท่ีสวมใส ่ ซ่ึงจะมีมากมายหลายชนดิ เชน่จ้ีกงัหนั แหวนรุ่งตา่งๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซ่ึงผูส้วมใสจ่ะไดร้บัการดู

ลายมือจากซินแซประจ ารา้น เพื่อแนะน าวิธีการเสริมดวงในการสวมใสโ่ดยไม่คิดค่าบริการ) 

 



 

 
วดัแชกงหมิว หรวืดักงัหนัน าโชค วัดนีต้ัง้อยู่ท่ีต าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเกา่แกข่อง

ฮ่องกง สรา้งขึน้เมื่อ 400 กว่าปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิง ขึน้ชื่อลือชาในเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิในดา้นของโชคลาภ

ทรพัยสิ์นเงนิทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พ่อแช ้ กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส่ิงศักดิ์สิทธป์ระจ าวัด ต านานเลา่ว่าในชว่งปลายของ

ราชวงศช์ิง แผน่ดินจีนเกิดกลียคุมีการกอ่จลาจลแข็งเมืองขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ีไ้ดก้อ่เกิดบรุษุชาตนิกัรบที่ชื่อว่า

ขนุพล แช ้กง๊ ท่ีไดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกิดขึน้แทบทกุสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื่อว่าเป็นนกัรบที่ไดช้ื่อว่าไม่

เคยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่าย

เชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชิงของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู 

ธนาคารแบงคอ์อฟไชนา่ของฮ่องกง ถึงกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคารท่ีมีชื่อว่าตกึ

ใบมีด ซ่ึงเป็นตกึท่ีถือเป็นสญัลกัษณข์องเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนัน าโชคท่ีมีชื่อเสียง

ของวงการการท่องเท่ียวฮอ่งกง ท่ีไมว่่าทวัรไ์หนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเชา่เลือกซ้ือสินคา้มงคลชิ้นนี ้ เพ่ือเสริมสรา้ง

บารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิต 

 
เคร่ืองรางที่นยิมสวมใสอ่ยู่ในปัจจบุนั ซ่ึงบางท่านอาจจะก าลงัมองหาเพื่อน ามาเป็นของฝากใหก้บับคุคลท่ีท่านรกัหรือนบั

ถือ หรือท่านท่ีก าลงัมองหางานฮวงจุย้ดีๆ สกัชิ้นเพ่ือเสริมดวง แกปี้ชง ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ย เรามีบริการแนะน า อีก

มากมายหลากหลายรายการ ซ่ึงหวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถ่ินจะคอยอ านวยความสะดวกในการใหร้ายละเอียดกบัคณุ

ลกูคา้ ณ วันเดินทางคะ่ 

 



 

 

จากนัน้น าท่านสู่ รา้นหยก ชมความงามป๋ีเซียะ  ท่ีเชื่อกันว่าเป็นวัตถมุงคลยอดนิยม ท่ีมีการน ามาบชูา เพ่ือใหช้่วย
ป้องกนัสิ่งชัว่รา้ย เรียกทรพัยส์ินเงนิทองใหไ้หลมาเทมา และกกัเก็บทรัพยน์ัน้ไม่ใหร้ัว่ไหลออกไปไหนได ้ชาวจีนโบราณ
เชื่อกนัว่า ป่ีเซียะเป็นสตัวป์ระหลาดท่ีรวมลักษณะของสัตว์มงคลทั้ง 5 ชนิดไวด้ว้ยกัน ไดแ้ก่ มังกร พญาราชสีหห์รือ
สิงโต,อินทรี,กวาง,และแมว โดยตามต านานเล่าว่า ป่ีเซียะเป็นลกูมังกรตัวท่ี 9 (เทพแห่งโชคลาภ) ของพญามังกร
สวรรค ์มีชื่อเรียกดว้ยกนัหลายชื่อไม่ว่าจะเป็น “เทียนลก (กวางสวรรค)์” เป็นชื่อเดิม ส่วนจีนกวางตุง้จะเรียกว่า “เผ่
เยา้” และคนจีนแตจ๋ิ้วจะเรียกว่า “ผีซิว”และ ยังมีจ าหน่ายยาสมนุไพรบ ารงุเพ่ิมความแข็งแรงตามความเชื่อของคน
ฮ่องกง 

หลงัจากนัน้ น าคณะไหวข้อพรเพื่อเป็นศิริมงคลท่ี วดัหวงัตา้เซียน 1 ใน 3 วัดท่ีท่านตอ้งไหวใ้นปีนี้ เป็นการแกปี้ชง

ท่ีสมบูรณ์แบบ โดยไม่ตอ้งไหว้ถึง 9 วัด วัดหวังตา้เซียนเป็นวัดเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็น

นักพรตมีความรูท้างดา้นการแพทย์ และไดช้่วยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหล่ายกย่องในตัวท่าน และไดต้ั้งศ่าลเพ่ือ

สักการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไทซิน คนในสมัยนี้มีความเขื่อเร่ืองสขุภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมีท่ีทกุคนตอ้ง

เจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอดา้นสขุภาพอย่างมากมายท่ีนี่ อีกสิ่งหนึ่งท่ีผูค้นศรัทธาและนิยมท าเมื่อมาถึงวัดหวังตา้เซียน

ไดแ้ก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจา้หวังตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือ

ศรทัธาว่าเซียมซีวัดหวังตา้เซียนมีความแมน่ย าเป็นอย่างย่ิง 

 
เท่ียง รบัประทานบะหม่ีฮ่องกงแสนอรอ่ย 

 



 

 

หลงัจากนัน้อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธานจนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย 

อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพ่ือใหท้กุท่านสะดวกต่อการชอ้ปป้ิง 

 

ชมโชวแ์สงสีเสียงท่ีอลงัการ The Symphony of Lightsบริเวณอ่าววิคตอเรียมีภาพทิวทศันเ์มืองท่ีแพรวพราว

แลว้ละก็ รอจนคณุชมการแสดงแสงสีเสียงยามค า่คืนชดุ เดอะ ซิมโฟนี ่ ออฟ ไลท ์ ซ่ึงใชอ้าคารตา่งๆ กว่า  40 แห่งบน

สองฝัง่ของอ่าวเป็นเวทีการแสดง แลว้คณุจะเปลี่ยนใจอย่างตัง้ตวัไมท่นั ชื่อ“World's Largest Permanent Light and 
Sound Show”ในหนงัสือบนัทึกสถิตโิลก กินเนสส ์ บุค๊เนส ประกอบไปดว้ยแสงสี และเลเซอรส์ดุอลงัการ พรอ้มดว้ย
ดนตรี 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   อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน ตามอธัยาศยั หรอืเลือกซ้ือ Option  
               1.กระเชา้นองปิง360  2. Disney Land สนามบินฮ่องกง – กรงุเทพฯ                                                                                                     
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 

 
 



 

อิสระอาหารกลางวนั– อาหารเยน็ ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกกบัการชอ้ปป้ิง  

(ไม่รวมอาหารกลางวนัและอาหารเยน็) ใหท้่านไดอิ้สระจนกว่าถึงเวลานดั ตามอธัยาศัย 

 (ทางเลือกท่ี1) อิสระใหท่้าน สูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงที่ ยา่นจิมซาจ ุ่ยถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหลง่รวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจาก

ทัว่ทกุมมุโลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจใุจ ไม่ว่าคณุจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณ

เท่าใดศนูย์การคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทกุสิ่งท่ีคณุตอ้งการ ศนูย์การคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสื้อท่ี

จ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมของดีไซนเ์นอรน์านาชาติชื่อดังจากทัว่ทกุมมุโลก อีกทั้งยังเป็นท่ีท่ีคณุสามารถจะอ่ิมเอมกับ

อาหารชัน้เลิศบรรยากาศหรเูลือกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอเชี่ยนเทอรม์ินลั แหล่ง

รวมสินคา้ Brand Name ชัน้น าท่ีมีใหเ้ลือกชมและ  ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO 

ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนท่ีู Toy'sR Us  

(ทางเลือกท่ี 2) OPTION : นัง่กระเชา้นองปิง 360 ไหวพ้ระใหญ่เกาะลนัเตา (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่ากระเชา้ไป-
กลบั (แบบธรรมดาท่านละ 1,200) พระใหญ่แห่งเกาะลนัเตา ไดว่้าเป็นแหลง่ท่องเท่ียวอันมีเอกลกัษณร์ะดบัโลกของ

ฮ่องกงน าคณะขึ้นสู่ดา้นบนโดยกระเชา้นองปิง 360(หากทัศนวิสัยไม่เอ้ืออ านวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเชา้

อาจปิดใหบ้ริการ เราจะน าท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งน้ีเพื่ อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ )ให้

ท่านไดส้กัการะพระใหญ่เกาะลนัเตาเป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ใหญ่ท่ีสดุในโลกองคพ์ระท าขิน้จากการ

เชื่อมแผน่ทองสมัฤทธ์ิปกว่า 200 แผน่เขา้ดว้ยกนัหันพระพักตรไ์ปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายงัหบุเขา 
และโขดหินเบ้ืองลา่ง ใหท้่านชมความงดงามตามอธัยาศัย 
 

 
**กระเชา้นองปิง 360 ลกูคา้ตอ้งสัง่จองลว่งหนา้ 7 วัน กอ่นเดินทาง (หรือแจง้ ณ วันท าการจองทวัร ์ เดินทางครบ 
15 ท่านบริการรถรบัสง่ฟรี) ***มีตัว๋เอง เดินทางอิสระตามอธัยาศัย   

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

บาท) 
***เดนิทางครบ 10 ท่าน บริการรถรับ - สง่ฟรี / หากไมค่รบจ านวนหัวหนา้ทวัรไ์ทยจะคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทกุท่านดว้ยการ
นัง่รถไฟจากสถาน ีTung Chung (ตงชง) เปลีย่นสถานทีี่ Sunny Bay เพื่อนัง่รถไฟขบวนมกิกี้เมาสเ์ขา้ สวนสนกุ Disneyland (นัง่เพียง 3 
สถาน)ี  
 

 



 

 

ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเลน่เคร่ืองเลน่ในโซนตา่งๆ ท่ีมีเคร่ืองเลน่แบบใหมท่ัง้โซน Tomorrow Land มีทัง้ Space Mountain 

หรือในโซน Adventure เคร่ืองเลน่โซนใหม ่Iron Man ใหท้กุท่านไดถ่้ายภาพท่ีระลึกกบั Mickey Mouse หรือบางท่านอยากจะ

เลน่ หรือถ่ายภาพ พรอ้มกบัชมขบวนพาเหรดในตวัการต์นูของวอลท์ดิสนยีอ์ย่างเต็มอ่ิม ตามอธัยาศัย จนกว่าถึงเวลา

นดั 

 

 
 

สมควรแกเ่วลาน าคณะสูส่นามบินฮ่องกง 

19.50 น.   บินลดัฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินท่ี CX703 

21.50 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ  

หรอื 

21.35 น.   บินลดัฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินท่ี CX617 

23.30 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ  

 
 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร*์ 

*ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง* 

 

กรณุาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดินทางไดท้ัง้นี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าชา้หรือ

การเปลีย่นแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลีย่นแปลงวันเดนิทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลา่ชา้ของ

เที่ยวบินการยกเลิกเที่ยวบินมีการยบุเที่ยวบินรวมกันตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์



 
แลว้ว่าอยู่นอกเหนอืความควบคมุหรือเหตผุลเชงิพาณิชยห์รือเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบว่าผูจ้ดัจะไม่

รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆไดใ้นทกุกรณีกรุ๊ปที่เดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ 

หรือตา่งประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคืนเงนิมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

 

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 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ 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 ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายินดทีี่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านตอ่ไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน
การเดนิทางไปในวนัอื่นตอ่ไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

★ ราคา Promotion จ่ายเต็มจ านวน ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจอง 1 วนั  พรอ้มกบัหนา้พาสปอรต์  

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

 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงนิไดท้กุกรณี  และ
กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บริษทั
ฯ ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถึง เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใด
รายการหนึง่ 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/

