
 

ทัวร์ฮ่องกง : TOUR26704 
 

 

 

โดยสายการบิน Hongkong Airline  

ฮ่องกง... 
ไหวพ้ระวดัซีซาน วดัหวงัตา้เซียน วดัแชกงหมิว  

วดักวนไต่ (วดักวนอ)ู , วดัเจา้แม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮ า) 

The Symphony Of Lights ชอ้ปป้ิงนาธาน, ชอ้ปป้ิงเลด้ีมารเ์ก็ต 



เมนหู่านยา่งฮ่องกงแสนอรอ่ย 

Option เสริมกระเชา้นองปิง360 ไป-กลบั ช าระเพ่ิม 1,500 บาท/ท่าน (เด็ก-ผ ูใ้หญ่ราคาเดียวกนั) 

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

เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี  Inf ราคา 8,000 บาท 

 

วนัแรกสวุรรณภมิู – ฮ่องกง – วดักวนไต่ – หวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงเลด้ีมารเ์ก็ต 

00.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบิน สวุรรณภมูิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K ประต ู6 สายการบิน 

ฮ่องกงแอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ที่ บริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

04.00 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

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

 

 
 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ ใหท้กุท่านท าธรุะส่วนตัว และมาพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย เพื่อพบกับ

ไกดท์อ้งถ่ิน น าท่านขา้มมาเกาะเกาลนู เพื่อเขา้กราบขอพรเทพเจา้กวนอ ูณ วดักวนไต่ วัดเก่าแก่สรา้งขึ้นในปีพ.ศ. 2434  

เป็นวัดเดียวในเกาลนูที่บชูาเทพ เจา้กวนอเูป็นเทพผูย้ิ่งใหญ่  เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์โชคลาภ บารมี 

 

 

หลงัจากนัน้น าคณะไหวข้อพรเพื่อเป็นศิริมงคลที่ วดัหวงัตา้เซียน 1 ใน 3 วัดที่ท่านตอ้งไหวใ้นปีไก่นี ้ เป็นการแกปี้ชงที่

สมบรูณแ์บบ โดยไมต่อ้งไหวถึ้ง 9 วัด วัดหวังตา้เซียนเป็นวัดเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผง่ เป็นนกัพรตมี

ความรูท้างดา้นการแพทย ์ และไดช้ว่ยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหล่ายกย่องในตวัท่าน และไดต้ัง้ศ่าลเพื่อสักการะ ใหท้่านเป็น

เทพว่องไทซิน คนในสมยันีม้ีความเชือ่เรื่องสขุภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมีที่ทกุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอดา้น

สขุภาพอย่างมากมายที่นี ่ อีกสิ่งหนึง่ที่ผูค้นศรัทธาและนยิมท าเมื่อมาถึงวัดหวังตา้เซียนไดแ้ก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจา้



หวังตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังตา้เซียนมีความแมน่ย า

เป็นอย่างยิ่ง 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ****เมนหู่านย่างฮ่องกงแสนอร่อย*** 

 

 

 

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 ่

 

 

 



เย็น   อิสระอาหารเย็นยามอธัยาศยั เพ่ือใหท้กุท่านสะดวกต่อการชอ้ปป้ิง  

น าคณะสู่ที่พกั โรงแรมท่ีพกั KINGS HOTEL //SAV HOTEL/// I Club /// *หรือระดบัเทียบเท่า*  

 

วนัท่ีสอง วดัซีซาน - วดัแชกงหมิว (วดักงัหนั) – เจา้แม่กวนอิมฮงฮ า (ยืมเงิน) – รา้นจิวเวอรี่ – ชอ้ป

ป้ิงถนนนาธาน – The Symphony Of Lights 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 

 

 

น าคณะเดินทางส ู่ วัดซีซาน หลายคนที่เคยไปเที่ยวฮ่องกงมาแลว้ อาจจะยังไม่เคยเยือนวัดซีซา้น หรือ  Tsz Shan 

Monastery เป็นวัดที่มีเจา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่เป็นอับดับสองของโลก มีความสงูถึง 76 เมตร ตัง้อยู่บนเนื้อที่กว่า 29 ไร่ ใน

เกาะฮ่องกง โดยมีนาย ลีกาชิง มหาเศรษฐีชื่อดงัของฮ่องกง บริจาคเงนิสรา้งวัดถึง 193 ลา้นดอลลารเ์ลยทีเดียว 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง เมนบูะหม่ีเก๊ียวฮ่องกง 

 

 



น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรร์ี่ ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท์ี่ไดร้ับรางวัลอันดบัยอดเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวง

เรื่อง ฮวงจุย้น าความโชคดี มัง่มัง่แก่ผูส้วมใส่ ซ่ึงในเมืองไทยก็ไดน้ยิมแพร่หลายออกไป ไมก่ว่าจะเป็นกลุ่ม ดารา นกัการเมือง 

พ่อคา้แมข่ายที่ประกอบธรุกิจ เจา้ของกิจการหา้งรา้นตา่งๆ ซ่ึงเชื่อกนัว่าจะน าสัง่ดีๆ ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ยใหก้บับคุคลที่สวมใส่ ซ่ึง

จะมีมากมายหลายชนดิ เชน่จี้กงัหัน แหวนรุ่งตา่งๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซ่ึงผูส้วมใส่จะไดร้ับการดลูายมือจากซินแซประจ ารา้น เพื่อ

แนะน าวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไม่คิดค่าบริการ) 

 

  

 

วดัแชกงหมิว หรืวดักงัหนัน าโชค วัดนีต้ัง้อยู่ที่ต าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง 

สรา้งขึน้เมื่อ 400 กว่าปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิง ขึน้ชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรัพยสิ์นเงนิทอง 

โดยมีรปูป้ันเจา้พ่อแช ้ กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส่ิงศักดิสิ์ทธป์ระจ าวัด ต านานเล่าว่าในชว่งปลายของราชวงศช์ิง แผน่ดินจีนเกิด

กลียคุมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ีไ้ดก้่อเกิดบุรษุชาตินกัรบที่ชื่อว่าขนุพล แช ้ กง๊ ที่ไดย้กทพัไป

ปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึน้แทบทกุสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื่อวา่เป็นนกัรบที่ไดช้ื่อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทัพไป

ปราบกบฏที่ไหนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของท่านคนจีนถือว่า

มีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชิงของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชนา่ของฮ่องกง ถึงกบัจ าลอง

ดาบของท่านไปก่อสรา้งตึกส านกังานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกที่ถือเป็นสญัลกัษณข์องเกาะฮ่องกงเลย

ทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กงัหันน าโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไมว่่าทวัรไ์หนที่มาฮ่องกง เป็น

ตอ้งเลือกเชา่เลือกซ้ือสินคา้มงคลชิ้นนี ้เพื่อเสริมสรา้งบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิต 

 

 

 

เครื่องรางที่นยิมสวมใส่อยู่ในปัจจบุัน ซ่ึงบางท่านอาจจะก าลงัมองหาเพื่อน ามาเป็นของฝากใหก้บับคุคลที่ท่านรักหรือนบัถือ 

หรือท่านที่ก าลงัมองหางานฮวงจุย้ดีๆ สกัชิ้นเพื่อเสริมดวง แกปี้ชง ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ย เรามีบริการแนะน า อีกมากมาย

หลากหลายรายการ ซ่ึงหัวหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถ่ินจะคอยอ านวยความสะดวกในการใหร้ายละเอียดกับคณุลกูคา้ ณ วัน

เดินทางค่ะ 



 

 

จากนัน้น าท่านสู่ รา้นหยก ชมความงามป๋ีเซียะ  ที่เชื่อกันว่าเป็นวัตถมุงคลยอดนิยม ที่มีการน ามาบชูา เพื่อใหช้ว่ยป้องกัน

สิ่งชัว่รา้ย เรียกทรัพย์สินเงินทองใหไ้หลมาเทมา และกักเก็บทรัพย์นั้นไม่ใหร้ัว่ไหลออกไปไหนได ้ชาวจีนโบราณเชื่อกันว่า ป่ี

เซียะเป็นสัตวป์ระหลาดที่รวมลักษณะของสัตว์มงคลทั้ง 5 ชนิดไวด้ว้ยกัน ไดแ้ก่ มังกร พญาราชสีหห์รือสิงโต,อินทรี,กวาง

,และแมว โดยตามต านานเล่าว่า ป่ีเซียะเป็นลกูมังกรตัวที่ 9 (เทพแห่งโชคลาภ) ของพญามังกรสวรรค์ มีชื่อเรียกดว้ยกัน

หลายชื่อไมว่่าจะเป็น “เทียนลก (กวางสวรรค)์” เป็นชื่อเดิม ส่วนจีนกวางตุง้จะเรียกว่า “เผเ่ยา้” และคนจีนแตจ้ิ๋วจะเรียกว่า “ผี

ซิว”และ ยังมีจ าหนา่ยยาสมนุไพรบ ารงุเพิ่มความแข็งแรงตามความเชื่อของคนฮ่องกง 

 

น าท่านไปไหวเ้จา้แม่กวนอิมฮงฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ในฮ่องกง 

ขอพรเจา้แมก่วนอิมพระโพธิสตัวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอิมที่ Hung Hom หรือ “Hung 

HomKwun Yum Temple” เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ไดส้วยงามมากมาย 

แต่เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทกุวันจะมีคนมาบชูาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอก

ว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะ

นยิมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม ่ซ่ึงทางวัดจะจ าหนา่ยอปุกรณส์ าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้ห้

ผูม้าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหนา้องค์เจา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 

รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงนิที่ทางวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชค ถา้หากเราประสพความส าเร็จ

เมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปท าบญุ ช่วงเทศกาลตรษุจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมาก

ขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอื่นๆ ตลอดทัง้ปีเพื่อขอซองแดงจากเจา้แมก่วนอิมไดเ้ช่นกนั โดยซ้ือ

อปุกรณเ์ซ่นไหวจ้ากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไมไ่ดเ้ตรียมซองแดงไวใ้หเ้นื่องจากไมไ่ดอ้ยู่ใน

หนา้เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจ านวนเงนิที่ตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกลุเงนิยิ่งดีใหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ย

พิธีเดียวกนั ถา้ประสพความส าเร็จตามที่มุง่หวังค่อยกลบัมาท าบญุที่นีใ่นโอกาสหนา้ 



 

 

 

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 (เทพแห่งโชคลาภ) ของพญามงักรสวรรค ์ มีชื่อเรียกดว้ยกนัหลายชื่อ

ไมว่่าจะเป็น “เทียนลก (กวางสวรรค)์” เป็นชื่อเดิม สว่นจีนกวางตุง้จะเรียกว่า “เผเ่ยา้” และคนจีนแตจ้ิ๋วจะเรียกว่า “ผีซิว”และ 

ยังมีจ าหนา่ยยาสมนุไพรบ ารงุเพิ่มความแข็งแรงตามความเชื่อของคนฮ่องกง 

หลงัจากนัน้ อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน จนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย 

 

 

ค ่า   อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพ่ือใหท้กุท่านสะดวกต่อการชอ้ปป้ิง 

อิสระ ชมโชวแ์สงสีเสียงท่ีอลงัการ The Symphony of Lights บริเวณอ่าววิคตอเรียมีภาพทิวทศันเ์มืองที่แพรว

พราวแลว้ละก็ รอจนคณุชมการแสดงแสงสีเสียงยามค า่คืนชดุ เดอะ ซิมโฟนี ่ ออฟ ไลท ์ ซ่ึงใชอ้าคารตา่งๆกว่า  40 แห่งบน

สองฝัง่ของอ่าวเป็นเวทีการแสดง แลว้คณุจะเปลี่ยนใจอย่างตัง้ตวัไมท่นั ชื่อ 'World's Largest Permanent Light and Sound 

Show' ในหนงัสือบันทึกสถิติโลก กินเนสส ์ บุ๊คเนส ประกอบไปดว้ยแสงสี และเลเซอรส์ดุอลงัการ พรอ้มดว้ยดนตรี ที่เล่าถึง

ความมีชีวิตชีวา, จิตวิญญาณ และความแตกตา่งของฮ่องกง  



 
 

น าคณะสู่ที่พกั โรงแรมท่ีพกั KINGS HOTEL //SAV HOTEL/// I Club /// *หรือระดบัเทียบเท่า*  

 

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

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

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 

 

 

อิสระอาหารกลางวนั– อาหารเย็น ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกกบัการชอ้ปป้ิง  

(ไม่รวมอาหารกลางวนัและอาหารเย็น) ใหท้่านไดอ้ิสระจนกว่าถึงเวลานดั ตามอัธยาศัย 

 (ทางเลือกท่ี1) อิสระใหท้่าน สู่แหล่งชอ้ปป้ิงที่ ย่านจิมซาจ ุ่ยถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุ

มุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจใุจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด

ศนูยก์ารคา้ชัน้เลิศของฮ่องกงมีทกุสิ่งที่คณุตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ที่กวา้งขวางเหล่านีเ้ป็นแหล่งรวมหอ้งเสื้อที่จ าหนา่ยสินคา้แบ

รนดเ์นมของดีไซนเ์นอรน์านาชาติชื่อดังจากทัว่ทกุมมุโลก อีกทัง้ยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกบัอาหารชัน้เลิศบรรยากาศ

หรเูลือกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงที่ โอเชี่ยนเทอรม์ินลั แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชัน้น าที่มี

ใหเ้ลือกชมและ  ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR 

ของฝากคณุหนทูี่ Toy'sR Us  

 

(ทางเลือกท่ี 2) OPTION : นัง่กระเชา้นองปิง 360 ไหวพ้ระใหญ่เกาะลันเตา (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่ากระเชา้ไป-กลบั 

(แบบธรรมดาท่านละ 1,500 บาท) พระใหญ่แห่งเกาะลนัเตา ไดว้่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลกัษณร์ะดบัโลกของฮ่องกง

น าคณะขึ้นสู่ดา้นบนโดยกระเชา้นองปิง 360(หากทัศนวิสัยไม่เอ้ืออ านวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเชา้อาจปิด

ใหบ้ริการ เราจะน าท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโคช้แทน ทั้งน้ีเพื่ อความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ ) ใหท้่านไดส้ักการะ

พระใหญ่เกาะลนัเตาเป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ใหญ่ที่สดุในโลกองคพ์ระท าขิ้นจากการเชื่อมแผน่ทองสมัฤทธ์ิ



ปกว่า 200 แผน่เขา้ดว้ยกันหันพระพักตรไ์ปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายังหบุเขา และโขดหินเบื้องล่าง ใหท้่าน

ชมความงดงามตามอัธยาศัย 

 
 

**กระเชา้นองปิง 360 ลกูคา้ตอ้งสัง่จองล่วงหนา้ 7 วัน ก่อนเดินทาง (หรือแจง้ ณ วันท าการจองทวัร ์เดนิทางครบ 10 ท่าน

บริการรถรับส่งฟรี) ***มีตัว๋เอง เดินทางอิสระตามอัธยาศัย   

 (ทางเลือกท่ี 3)  : น าทกุท่านเที่ยวสวนสนุกระดับโลก Disneyland (ไม่รวมค่าบัตรเขา้ดิสน่ีแลนด์ 3,000 บาท) 

***เดินทางครบ 10 ท่าน บริการรถรับ - ส่งฟรี / หากไม่ครบจ านวนหัวหนา้ทัวร์ไทยจะคอยอ านวยความสะดวกใหก้ับทกุท่านดว้ยการนัง่

รถไฟจากสถานี Tung Chung (ตงชง) เปลี่ยนสถานีที่ Sunny Bay เพื่อนัง่รถไฟขบวนมิกกี้เมาสเ์ขา้ สวนสนกุ Disneyland  

 

ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเล่นเครื่องเล่นในโซนตา่งๆ ที่มีเครื่องเล่นแบบใหมท่ัง้โซน Tomorrow Land มีทัง้ Space Mountain หรือ

ในโซน Adventure เครื่องเล่นโซนใหม ่ Iron Man ใหท้กุท่านไดถ่้ายภาพที่ระลึกกบั Mickey Mouse หรือบางท่านอยากจะเล่น หรือ

ถ่ายภาพ พรอ้มกบัชมขบวนพาเหรดในตวัการต์นูของวอลท์ดิสนยีอ์ย่างเต็มอิ่ม ตามอัธยาศัย จนกว่าถึงเวลานดั 

 

สมควรแก่เวลาน าคณะสู่สนามบินฮ่องกงงอยา่งจใุจ ชอ้ปกระจายเชา้ถึงค ่า หรือเลือกเท่ียวสวนสนกุ (Option) 

21.10 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ HX779 

23.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 



 
 

 

 

ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร*์ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง กรณุาซ้ือตัว๋เครื่องบินท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงขอ้มลูการเดินทางได*้ 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ หรอืกรณีอ่ืนๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผ ูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอย ูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมืองในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** อตัราค่าบริการทัวรน้ี์เป็นทวัรท่ี์เขา้รา้นชอ้ปป้ิงซึ่งร่วมกบับริษทัฯ ท่องเท่ียวซึ่งไดม้ีการสนบัสนนุค่าใชจ่้ายบางส่วนใหท้่านได้

เท่ียวในราคาประหยดัจึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่ารา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม.....ซึ่งจะใชเ้วลา

รา้นละประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอย ู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไม่มีการบังคบัใดๆทั้งส้ินหากไม่เขา้

รา้นชอ้ปป้ิงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 1,000 ดอลลา่ฮ่องกง *** 

 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัตามรายการที่ระบ ุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบ ุ  

✓ ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิ่น และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

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

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ

ตา่งๆ ที่มิไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ 

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

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนตา่งประเทศ ที่ตอ้งเดินทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 



 

เดินทางขึ้นต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะ

เดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการ

เดินทางไปในวันอื่นตอ่ไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

★ ราคา Promotion ช าระมดัจ า 5,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน   พรอ้มส่งหนา้

พาสปอรต์เพื่อใชจ้องออนไลนเ์พื่อเยีย่มชมวัดซีซาน (หากยกเลิกการเดินทางไมส่ามารถคืนเงนิมดัจ าได้

ทกุกรณี) 

★ ยอดท่ีเหลอืช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั  

★ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไปและเหลือหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้ หาก

ไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เลื่อน ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที่

กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบไุว ้ ในรายการเดนิทาง บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธิ์ท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน  รวมถึง เมือ่ท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ 

หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจาคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

*เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับลกูคา้ชาวไทยเท่านัน้ท่ีเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

ส าหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไก่หรือสตัวปี์ก ไมท่านเนือ้สตัว ์และมี

ความจ าเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้่านเป็นพิเศษนอกเหนอืจาก 

กรุ๊ปเดินทางรับประทานที่ระบไุวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมตามจริงหนา้งาน 

โปรแกรมทวัรน้ี์ไม่เหมาะส าหรบัลกูคา้ท่ีใชวิ้ลแชร!์!! 

**หากตอ้งการท่ีจะเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ ์เรีบกเก็บเพ่ิมท่านละ 2,000 บาททกุกรณี** 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา

ผ ูใ้หญ่ 

ท่านละ 

ราคาเด็ก 

0-18 ปี 

ท่านละ 

พกัเด่ียว 
 

ท่ีนัง่ 
เท่ียวบิน  วนัท่ีเดินทาง 

HX780/HX779 12 - 14 ม.ค. (อา-อ) 13,888 13,888 5,000 20 

HX780/HX779 16 - 18 ม.ค. (พฤ-ส) 13,888 13,888 5,000 20 

HX780/HX779 19 - 21 ม.ค. (อา-อ) 12,888 12,888 5,000 20 

HX780/HX779 04 - 06 ก.พ. (อ-พฤ) 13,888 13,888 5,000 20 

HX780/HX779 06 - 08 ก.พ. (พฤ-ส) 13,888 13,888 5,000 20 

HX780/HX779 09 - 11 ก.พ. (อา-อ) 13,888 13,888 5,000 20 

HX780/HX779 13 - 15 ก.พ. (พฤ-ส) 13,888 13,888 5,000 20 



HX780/HX779 16 - 18 ก.พ. (อา-อ) 13,888 13,888 5,000 20 

HX780/HX779 18 - 20 ก.พ. (อ-พฤ) 13,888 13,888 5,000 20 

HX780/HX779 20 - 22 ก.พ. (พฤ-ส) 13,888 13,888 5,000 20 

HX780/HX779 23 - 25 ก.พ. (อา-อ) 12,888 12,888 5,000 20 

HX780/HX779 27 - 29 ก.พ. (พฤ-ส) 13,888 13,888 5,000 20 

HX780/HX779 01 - 03 ม.ีค. (อา-อ) 13,888 13,888 5,000 20 

HX780/HX779 05 - 07 ม.ีค. (พฤ-ส) 12,888 12,888 5,000 20 

HX780/HX779 08 - 10 ม.ีค. (อา-อ) 13,888 13,888 5,000 20 

HX780/HX779 12 - 14 ม.ีค. (พฤ-ส) 13,888 13,888 5,000 20 

HX780/HX779 15 - 17 ม.ีค. (อา-อ) 13,888 13,888 5,000 20 

HX780/HX779 17 - 19 ม.ีค. (อ-พฤ) 13,888 13,888 5,000 20 

HX780/HX779 19 - 21 ม.ีค. (พฤ-ส) 13,888 13,888 5,000 20 

HX780/HX779 22 - 24 ม.ีค. (อา-อ) 13,888 13,888 5,000 20 

HX780/HX779 24 - 26 ม.ีค. (อ-พฤ) 13,888 13,888 5,000 20 

HX780/HX779 26 - 28 ม.ีค. (พฤ-ส) 13,888 13,888 5,000 20 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ฮ่องกง กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั  

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 
 

 

 

 

 

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

