
 

 

0+3Free & Easy พกัยา่นนาธาร…  

Opeional : พระใหญ่-กระเชา้นองปิง 360/หรอื Disneyland   

วดักวนอ ูเจา้แมท่บัทิม เจา้แมก่วนอิมรพีลสัเบย ์วดัแชกงหมิว หวงัตา้เซียน   

เจา้แมก่วนอิมฮงฮํา  ชอ้ปป้ิงนาธาน   

 

 



วนัแรก    สวุรรณภมิู  - ฮ่องกง – วดักวนอ ู- เจา้แม่ทบัทิม - จดุชมวิว วิคตอเรียพีค - รพีลสัเบย ์– 

ชอ้ปป้ิง 

00.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบิน สวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K ประต ู6 สายการบิน ฮอ่งกง  

02.00 น. บินลดัฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเที่ยวบิน HX780 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

05.55 น. เดนิทางถึง ฮอ่งกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 1 ชม.) 

นาํทกุทา่นตรวจ PCR กอ่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืง รบักระเป๋าเดนิทาง 

 

 
 

หลงัจากนัน้ขอพรเทพเจา้กวนอ ูณ วดักวนไต่ วัดเก่าแก่สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2434  เป็นวัดเดียวในเกาลนูที่บชูาเทพ เจา้กวน

อเูป็นเทพผูย้ิ่งใหญ่  เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์โชคลาภ บารม ี

 

 

 

นําทกุท่าน ไหวศ้าลเจา้แม่ทบัทิม ทินหวั (Tin Hau Temple) เป็นวัดเก่าแก่และสาํคัญอีกวัดหนึง่ของฮ่องกง เพราะใน

สมยัก่อนฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง ซ่ึงเคารพนบัถือเจา้แม่ทับทิมว่าเป็นเทพีแห่งทะเล เพื่อใหเ้ดินทางปลอดภยั เวลา

ออกไปทาํงานไกลๆหรือออกหาปลา นอกจากการมาสักการะบชูาเจา้แมท่ับทิมในเร่ืองของการเดินทางใหป้ลอดภยัแลว้ ไฮไลท์

สาํคัญอีกอย่างหนึ่งของ วัดเจา้แมท่ับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) จะเป็นขดธปูสีแดงขนาดใหญ่ ที่แขวนอยู่ตามเพดานดา้นใน

วิหารของวัดเต็มไปหมด จะยิ่งสวยงามในยามที่มีแสงแดงส่องลงมาเหมือนเป็นลาํแสงส่องทะลคุวันธปูแปลกตาย่ิงนัก ส่วน

อาคารของวัดก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจีน สรา้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1876 โดยทางเขา้ของวัดจะอยู่ติดกับสวนสาธารณะ

เล็กๆที่มตีน้ไมใ้หญ่หลายตน้ ใหบ้รรยากาศร่มร่ืน 



 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านเที่ยวเกาะฮ่องกง หนึง่ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนยิมหาดทราย Repulse Bay หาดทรายรปูจนัทรเ์สี้ยวแห่งนี้สวยทีสดุ

แห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรปูป้ันของเจา้แม่กวนอิม และเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงทําหนา้ที่

ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม 

และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานตอ่อายซ่ึุงเชือ่กนัว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิ่มขึน้ 3 ปี จนกว่าถึงเวลานดั 

 

 

หลงัจากนัน้ นําท่านส ู่จดุชมวิวฮ่องกง View Point ที่ซ่ึงท่านจะสามารถมองเห็นตึก ในฮ่องกง พรอ้มถ่ายรปูเก็บเป็นที่

ระลึก 

 

 

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 และจากญ่ีปุ่น ประเภท

สินคา้ เสื้อผา้ นาฬิกากระเป๋า ตุก๊ตา ของฝาก ของที่ระลึก ตา่งๆใครตอ้งการจะซ้ือของที่ระลึกหรือของฝากตา่งๆของฮ่องกงก็

สามารถมาเดนิเลือกซ้ือกนัไดท้ี่นี ่



 

 

 

ค่ํา อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศัย  

(ไมร่วมค่าใชจ่้ายในรายการนาํเท่ียว สวมหนา้กากอนามยัในท่ีสาธารณะ และการรับประทานอาหารตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขของรัฐบาลฮ่องกง) 

ที่พกั โรงแรมท่ีพกั KINGS HOTEL / *หรอืระดบัเทียบเท่า*  

 

วนัท่ีสอง เจา้แม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮํา) – รา้นจิวเวอรี่, หยก - วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน - ชอ้ป

ป้ิงนาธาร - ชมโชวแ์สงสีเสียง The Symphony Of Lights 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซํา) ณ ภตัตาคาร 

 

 

ท่านไปไหว ้เจา้แม่กวนอิมฮงฮํา (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง 

ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอิมที่ Hung Homหรือ 'Hung 

HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ไดส้วยงามมากมาย 

แตเ่ป็นวัดเจา้แมก่วนอิมที่ชาวฮอ่งกงนบัถือมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบชูาขอพรกนัแนน่วดั ถา้ใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่า

ที่นีแ่มน่มากที่พิเศษกว่านัน้ นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แมก่วนอิมอีกดว้ย ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะนยิม

ไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม ่ซ่ึงทางวัดจะจาํหนา่ยอปุกรณส์าํหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้า

ขอพร เมื่อสกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้าํซองแดงมาวนเหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และ

เก็บซองแดงนั้นไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจาํนวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชค ถา้หากเราประสพความสาํเร็จเมื่อมี

โอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทาํบญุ ช่วงเทศกาลตรษุจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาด

ตอ้งต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ ตลอดทั้งปีเพื่อขอซองแดงจากเจา้แม่กวนอิมไดเ้ช่นกัน โดยซ้ือ

อปุกรณเ์ซ่นไหวจ้ากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไม่ไดเ้ตรียมซองแดงไวใ้หเ้นื่องจากไม่ไดอ้ยู่ใน

หนา้เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขยีนจาํนวนเงนิที่ตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกลุเงนิยิ่งดีใหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ย

พิธีเดยีวกนั ถา้ประสพความสาํเร็จตามที่มุง่หวงัค่อยกลบัมาทาํบญุที่นีใ่นโอกาสตอ่ไป 



 

 

นาํทา่นเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรร์ี ่ ทีข่ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัยอดเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวง

เร่ือง ฮวงจุย้นาํความโชคด ีมัง่มัง่แกผู่ส้วมใส ่ ซ่ึงในเมอืงไทยก็ไดน้ยิมแพร่หลายออกไป ไมก่ว่าจะเป็นกลุม่ ดารา นกัการเมอืง 

พ่อคา้แมข่ายที่ประกอบธรุกิจ เจา้ของกิจการหา้งรา้นตา่งๆ ซ่ึงเชือ่กนัว่าจะนาํสัง่ดีๆ  ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ยใหก้บับคุคลทีส่วมใส ่ ซ่ึง

จะมมีากมายหลายชนดิ เชน่จี้กงัหัน แหวนรุ่งตา่งๆ นาฬิกาขอ้มอื (ซ่ึงผูส้วมใสจ่ะไดร้บัการดลูายมอืจากซินแซประจาํรา้น เพื่อ

แนะนาํวิธีการเสริมดวงในการสวมใสโ่ดยไมคิ่ดค่าบริการ) 

 

 

จากนัน้นาํท่านสู่ รา้นหยก ชมความงามป๋ีเซียะ  ที่เชื่อกนัว่าเป็นวัตถมุงคลยอดนยิม ที่มีการนาํมาบชูา เพื่อใหช้ว่ยป้องกัน

สิ่งชัว่รา้ย เรียกทรัพยส์ินเงนิทองใหไ้หลมาเทมา และกักเก็บทรัพยน์ั้นไม่ใหร้ัว่ไหลออกไปไหนได ้ชาวจีนโบราณเชื่อกันว่า ป่ี

เซียะเป็นสัตวป์ระหลาดท่ีรวมลักษณะของสัตวม์งคลทั้ง 5 ชนิดไวด้ว้ยกัน ไดแ้ก่ มังกร พญาราชสีหห์รือสิงโต,อินทรี,กวาง

,และแมว โดยตามตาํนานเล่าว่า ป่ีเซียะเป็นลกูมังกรตัวที่ 9 (เทพแห่งโชคลาภ) ของพญามังกรสวรรค์ มีชื่อเรียกดว้ยกัน

หลายชือ่ไมว่่าจะเป็น “เทียนลก (กวางสวรรค)์” เป็นชือ่เดมิ ส่วนจีนกวางตุง้จะเรียกว่า “เผเ่ยา้” และคนจีนแตจ้ิ๋วจะเรียกว่า “ผี

ซิว”และ ยงัมจีาํหนา่ยยาสมนุไพรบาํรงุเพิ่มความแข็งแรงตามความเชือ่ของคนฮอ่งกง 

 

 

 



นาํทา่นขอพร วดัแชกงหมิว หรอื วดักงัหนันําโชค วดันีต้ัง้อยู่ที่ตาํบลซาถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮอ่งกง เป็นวดั

เกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลือชาในเร่ืองความศักดิส์ิทธ์ิในดา้นของโชค

ลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูป้ันเจา้พ่อแชกง และดาบไรพ้่ายเป็นสิ่งศักดิส์ิทธป์ระจาํวดั ตาํนานเลา่ว่าในชว่งปลายของ

ราชวงศช์งิ แผน่ดนิจีนเกิดกลียคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ีไ้ดก้อ่เกิดบรุษุชาตนิกัรบที่ชือ่ว่าขนุพล 

แช ้ กง๊ ที่ไดย้กทพัไปปราบปรามความวุน่วายที่เกิดขึน้แทบทกุสารทิศ และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนกัรบที่ไดช้ือ่ว่าไมเ่คยแพใ้คร 

เพราะไมว่่าจะยกทพัไปปราบกบฏที่ไหนก็จะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของทา่นก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั ดาบไร้

พ่ายของทา่นคนจีนถือว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชนา่

ของฮอ่งกง ถึงกบัจาํลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสาํนกังานใหญ่ของธนาคารที่มชีือ่ว่าตกึใบมดี ซ่ึงเป็นตกึที่ถือเป็น

สญัลกัษณข์องเกาะฮอ่งกงเลยทีเดยีว และวดัแชกง ยงัเป็นที่มาของจี้กงัหันนาํโชคที่มชีือ่เสียงของวงการการทอ่งเที่ยวฮอ่งกง 

ที่ไมว่่าทวัรไ์หนที่มาฮอ่งกง เป็นตอ้งเลือกเชา่เลือกซ้ือสินคา้มงคลชิน้นี ้ เพื่อเสริมสรา้งบารม ี และศิริมงคลใหก้บัชวิีต  

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ****เมนหู่านย่างฮอ่งกงแสนอร่อย*** 

 

 

 

หลงัจากนัน้นาํคณะไหวข้อพรเพื่อเป็นศิริมงคลที่ วดัหวงัตา้เซียน 1 ใน 3 วดัที่ทา่นตอ้งไหวใ้นปีนี ้ เป็นการแกปี้ชงที่

สมบรูณแ์บบ วดัหวงัตา้เซียนเป็นวดัเกา่แกอ่ายกุว่ารอ้ยปี ทา่นเทพเจา้หว่องซอ้เผง่ เป็นนกัพรตมคีวามรูท้างดา้นการแพทย ์

และไดช้ว่ยคนอย่างมากมายทาํใหค้นเหลา่ยกย่องในตวัทา่น และไดต้ัง้ศ่าลเพือ่สกัการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไทซิน คนในสมยันีม้ี

ความเขือ่เร่ืองสขุภาพว่าเมือ่ทา่นรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมทีีท่กุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมคีนมาขอดา้นสขุภาพอย่างมากมายที่นี ่ อีกสิ่ง

หนึง่ที่ผูค้นศรทัธาและนยิมทาํเมือ่มาถึงวดัหวงัตา้เซียนไดแ้ก ่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจา้หวงัตา้เซียน โดยมกีระบอก

เซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมคีวามเชือ่ถือศรทัธาว่าเซียมซีวดัหวงัตา้เซียนมคีวามแมน่ยาํเป็นอย่างยิ่ง 

 



 

 

หลงัจากนัน้อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธานจนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย 

อิสระอาหารค่ําตามอธัยาศยั เพ่ือใหท้กุท่านสะดวกต่อการชอ้ปป้ิง 

 

ชมโชวแ์สงสีเสียงท่ีอลงัการ The Symphony of Lightsบริเวณอ่าววิคตอเรียมภีาพทิวทศันเ์มอืงที่แพรวพราวแลว้ละก็ 

รอจนคณุชมการแสดงแสงสีเสียงยามคํา่คืนชดุ เดอะ ซิมโฟนี ่ออฟ ไลท ์ ซ่ึงใชอ้าคารตา่งๆ กว่า  40 แห่งบนสองฝัง่ของอ่าว

เป็นเวทีการแสดง แลว้คณุจะเปลี่ยนใจอย่างตัง้ตวัไมท่นั ชือ่“World's Largest Permanent Light and Sound Show”ในหนงัสือ

บนัทึกสถิตโิลก กินเนสส ์บุค๊เนส ประกอบไปดว้ยแสงสี และเลเซอรส์ดุอลงัการ พรอ้มดว้ยดนตรี ที่เลา่ถึงความมชีวิีตชวีา, จิต

วิญญาณ และความแตกตา่งของฮอ่งกง การแสดงจะมทีัง้หมด 5 ธีม : การตืน่,ความมชีวิีต, มรดก, พนัธมติร และฉากจบ เป็น

การแสดงใหช้มฟรี ในแบบสาธารณะไมต่อ้งซ้ือบตัรเขา้ชม 

 

 

 

ที่พกั โรงแรมท่ีพกั KINGS HOTEL / *หรอืระดบัเทียบเท่า*  

วนัท่ีสาม  อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศยั หรอืเลือกซ้ือ Optional 

1.กระเชา้นองปิง360 ไหวพ้ระใหญ่เกาะลนัเตา  หรอื 2. สวนสนกุ Disneyland 

สนามบิบนฮ่องกง – กรงุเทพฯ 



เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซํา) 

 

 

อิสระอาหารกลางวนั– อาหารเย็น ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกกบัการชอ้ปป้ิง  

(ไม่รวมอาหารกลางวนัและอาหารเย็น) ใหท้า่นไดอิ้สระจนกว่าถึงเวลานดั ตามอธัยาศัย 

(ทางเลือกท่ี1) อิสระใหท่้าน สู่แหล่งชอ้ปป้ิงที่ ยา่นจิมซาจ ุ่ยถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุ

มุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจใุจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด

ศนูยก์ารคา้ชัน้เลิศของฮ่องกงมีทกุสิ่งที่คณุตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ที่กวา้งขวางเหลา่นีเ้ป็นแหลง่รวมหอ้งเส้ือที่จาํหนา่ยสินคา้แบ

รนดเ์นมของดีไซนเ์นอรน์านาชาติชื่อดงัจากทัว่ทกุมมุโลก อีกทัง้ยังเป็นที่ที่คณุสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชัน้เลิศบรรยากาศ

หรเูลือกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงที่ โอเชี่ยนเทอรม์ินลั แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชัน้นาํที่มี

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

ของฝากคณุหนทูี่ Toy'sR Us  

(ทางเลือกท่ี 1) OPTION : นัง่กระเชา้นองปิง 360 ไหวพ้ระใหญ่เกาะลนัเตา (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่ากระเชา้ไป-กลบั 

แบบธรรมดาท่านละ 1,500) พระใหญ่แห่งเกาะลันเตา ไดว้่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกงนาํ

คณะขึน้สูด่า้นบนโดยกระเชา้นองปิง 360(หากทัศนวสัิยไมเ่อ้ืออาํนวย เชน่ ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้ริการ 

เราจะนาํท่านข้ึนสักการะพระใหญ่โดยรถโคช้แทน ทัง้น้ีเพื่ อความปลอดภัยของลูกคา้เป็นสาํคัญ)ใหท้่านไดส้ักการะพระใหญ่

เกาะลนัเตาเป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ใหญ่ที่สดุในโลกองคพ์ระทาํขิน้จากการเชื่อมแผน่ทองสมัฤทธ์ิปกว่า 200 

แผ่นเขา้ดว้ยกันหันพระพักตรไ์ปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายังหบุเขา และโขดหินเบ้ืองล่าง ใหท้่านชมความ

งดงามตามอธัยาศัย *ราคากระเชา้ไป-กลบั แบบครสิตลั ท่านละ 2,000 

 
 

**กระเชา้นองปิง 360 ลกูคา้ตอ้งสัง่จองลว่งหนา้ 7 วนั กอ่นเดนิทาง (หรือแจง้ ณ วนัทาํการจองทวัร ์เดนิทางครบ 10 ทา่น

บริการรถรบัสง่ฟรี) ***มตีัว๋เอง เดนิทางอิสระตามอธัยาศัย   

 

 



(ทางเลือกท่ี 2)  : นาํทกุทา่นเที่ยวสวนสนกุระดบัโลก Disneyland (ไม่รวมค่าบตัรเขา้) 

 

 

ช่วงวนัธรรมดา : ผ ูใ้หญ่ 639HKD/ เด็ก 475HKD (ไม่รวมบรกิารรถรบัสง่ 50HKD/ท่าน) 

วนัท่ีมีคนเยอะ: ผ ูใ้หญ่ 699HKD / เด็ก 524HKD (ไม่รวมบรกิารรถรบัสง่ 50HKD/ท่าน) 

วนัท่ีมีคนเยอะเป็นพิเศษ : ผ ูใ้หญ่ 759HKD / เด็ก 524HKD (ไม่รวมบรกิารรถรบัสง่ 50HKD/ท่าน) 



หากมีตัว๋มาเองอิสระเดินทางตามอธัยาศยั 

***เดนิทางขัน้ตํา่ 10 ทา่น / หากไมค่รบจาํนวนหัวหนา้ทวัรไ์ทยจะคอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัทกุทา่นดว้ยการนัง่รถไฟ

จากสถาน ีTung Chung (ตงชง) เปลี่ยนสถานทีี่ Sunny Bay เพื่อนัง่รถไฟขบวนมกิก้ีเมาสเ์ขา้ สวนสนกุ Disneyland  

 

 

 

ใหท้า่นเพลิดเพลินกบัการเลน่เคร่ืองเลน่ในโซนตา่งๆ ที่มเีคร่ืองเลน่แบบใหมท่ัง้โซน Tomorrow Land มทีัง้ Space Mountain หรือ

ในโซน Adventure เคร่ืองเลน่โซนใหม ่ Iron Man ใหท้กุทา่นไดถ่้ายภาพท่ีระลึกกบั Mickey Mouse หรือบางทา่นอยากจะเลน่ หรือ

ถ่ายภาพ พรอ้มกบัชมขบวนพาเหรดในตวัการต์นูของวอลท์ดสินยีอ์ย่างเต็มอ่ิม ตามอธัยาศัย จนกว่าถึงเวลานดั 

 

 

สมควรแกเ่วลานําท่านเดินทางส ูส่นามบินฮ่องกง 

21.35 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ HX779 

23.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบ ุรวมถึงค่าภาษสีนามบิน และค่าภาษนีํา้มนั (ตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ, ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบ,ุ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบ ุ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเท่า พักหอ้งละ 2 ท่าน เนื่องจากโรงแรมฮ่องกงมีขนาดพื้นท่ีเล็ก หากเดินทาง 3 ท่าน (อาจจะตอ้งแยก

หอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง มค่ีาใชจ่้ายพกัเดี่ยวเพิ่ม) 

 ค่าเบ้ียประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ค่าตรวจ PCR ท่ีฮอ่งกงฟร ีวนัแรกท่ีสนามบิน และวนัท่ีสามของการเดินทาง (รวมตรวจ PCR 2 ครั้ง) 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ

ตา่งๆ ท่ีมไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระที่มนีํา้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆ กาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษนีํา้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทิปมัคคเุทศก,์ คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป,(เรียกเก็บพรอ้มค่าทวัรใ์น Invoice) ค่าทิปหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษหีัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

× ค่าธรรมเนยีมวีซ่าคนตา่งประเทศ ท่ีตอ้งเดินทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 

 

เง่ือนไขการเดินทางอ่ืนๆ 

★ รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

★ หนงัสือเดินทางตอ้งมอีายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ หากลกูคา้

ไมส่ามารถเดินทางไดเ้นือ่งจากเหลือพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดือน ทางบริษทัจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

★ ทางบริษทัฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การกอ่จลาจล      ภยั

พิบตัทิางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การประกาศปิดประเทศ หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ

เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

★ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตท่ีุเกิดจาก  ความประมาท

ของตวันกัท่องเที่ยวเอง  

★ ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทั ้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้  

เพราะค่าใชจ่้ายทกุอย่าง ทางบริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแลว้  

***ทวัรฮ์อ่งกง ทกุโปรแกรม ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยู่กบักร ุ๊ปเที่ยวตามโปรแกรมท่ีกาํหนดเท่านัน้ ไมส่ามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพื่อไปทาํอย่าง

อื่นได ้ (ยกเวน้วนัอิสระ) หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไมว่่าจะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมค่ีาใชจ่้ายในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามที่แลนด์

กาํหนด และการชาํระเงนิเขา้มาถือว่าผูซ้ื้อไดศึ้กษาโปรแกรมและยอมรับเงือ่นไขการใหบ้ริการเป็นท่ีเรียบรอ้ย*** 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศ(ตา่งจังหวัดเขา้กรงุเทพฯ) โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบในวนัจองทวัร ์

ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง กรณุาซ้ือตัว๋ไป-กลบัที่สามารถเปลี่ยนแปลงวนัเดินทางไดเ้ท่านัน้ * 

 

เดินทางข้ึนต่ํา 10 ท่าน  หากตํา่กว่ากาํหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดินทางได ้ 

- เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษทัฯ จะทาํการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้กอ่นเดินทาง 7-15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะไดเ้ดินทาง ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงคข์องท่าน

ตอ่ไปตามตกลง 

 

เง่ือนไขการจองและการชําระเงิน: 

★ มดัจาํ 10,000 บาท   ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 1-3 วนั (พรอ้มหนา้พาสปอรต์) 



★ สว่นที่เหลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 20 วนั 

★ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลือหนา้กระดาษอย่างตํา่ 

2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

1. ยกเลิกกอ่นเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป  คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึน้จริง 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน หักยอดเงนิมดัจาํ 50% จากยอดท่ีลกูคา้ชาํระมา และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึน้จริง(ถา้ม)ี 

3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธิ์ไมคื่นเงนิมดัจาํท่ีชาํระมาแลว้ทัง้จาํนวน 

**กรณีมีเหตยุกเลิกทวัร ์ โดยไมใ่ชค่วามผดิของบริษทัทวัร ์  จะทาํการคืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึน้จริง (ถา้ม)ี อาธิเชน่ ค่ามดัจาํตัว๋

เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอื่นๆ  

พีเรียดที่มอีตัราการเดินทางสงู เชน่ตรงกบัวันหยดุนกัขตัฤกษข์องประเทศไทย และฮอ่งกง จะไมส่ามารถใชเ้งือ่นไขยกเลิกการจองจากขอ้ 1-3 นี้

ได ้ (เนือ่งจากสายการบิน และแลนดต์า่งประเทศจะมกีารเรียกเก็บยอดค่าใชจ่้ายสงูกว่าพีเรียทปกต ิ ดงันัน้ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดขึน้ตามความจริง) รวมถึงกรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปองคก์ร หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีตดัพีเรียดการเดินทางจากกรุ๊ปหนา้รา้น 

 

 

*** ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ที่ประสงคจ์ะไปทอ่งเที่ยวตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่นัน้   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลกูคา้

ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรือไมเ่ทีย่วตามรายการที่บริษทักาํหนด(ยกเวน้วนัอิสระ) 

 บริษทัขอเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ 300 USD*** 

*เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

ขอสงวนสิทธิ์สาํหรบัลกูคา้ชาวไทยเทา่นัน้ที่เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติชําระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

#เด็กอายตุํา่กว่า 2 ขวบ (Infant) ชาํระ 8,000  

สาํหรบัทา่นที่รบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่านเนือ้สตัว ์และมี

ความจาํเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้า่นเป็นพิเศษนอกเหนอืจาก 

กรุป๊เดนิทางรบัประทานที่ระบไุวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเตมิตามจริงหนา้งาน 

โปรแกรมทวัรน์ีไ้มเ่หมาะสาํหรบัลกูคา้ที่ใชวิ้ลแชร!์!! 

โปรแกรมทวัรน์ีไ้มเ่หมาะสาํหรบัลกูคา้ที่ใชวิ้ลแชร!์!! 

**หากตอ้งการที่จะเดนิทาง บริษทัขอสงวนสิทธ ์เรีบกเก็บเพิม่ทา่นละ 2,000 บาททกุกรณี** 

 
ปล. ไม่มีราคาพิเศษสาํหรบัเด็ก // ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป 

 

 

 



กาํหนดการเดินทาง 

 

ราคา 
 

 

ราคา 

 

พกั

เด่ียว 
 

เท่ียวบิน  วนัท่ีเดินทาง ผ ูใ้หญ่ เด็ก 

 

HX780/HX779 3 – 5 ธ.ค. 65 23,332 23,332 5,000 

HX780/HX779 15 - 17 ธ.ค. 65 20,802 20,802 5,000 

HX780/HX779 22 - 24 ธ.ค. 65 20,802 20,802 5,000 

HX780/HX779 5 - 7 ม.ค. 66 20,802 20,802 5,000 

HX780/HX779 6 - 8 ม.ค. 66 21,812 21,812 5,000 

HX780/HX779 12 - 14 ม.ค. 66 20,802 20,802 5,000 

HX780/HX779 13 - 15 ม.ค. 66 21,812 21,812 5,000 

HX780/HX779 19 - 21 ม.ค. 66 20,802 20,802 5,000 

 


