
                 

                

 
 

 

 

 

 

เกาะลนัเตา  ข้ึนกระเชา้นองปิง  นมสัการพระใหญ่โป๋หลิน 

นัง่พีคแทรมถ่ายรปูชมวิววิคตอเรียพีคจดุสงูสดุของฮ่องกง 

หาดรีพลสัเบย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอิม + เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ้ีย 

ขอพรเรื่องสขุภาพรา่งกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ขอพรดา้นการเงิน ณ วดัเจา้แม่กวนอิมยืมเงินฮองฮ า 

ขอพรเทพเจา้แห่งโชคลาภ  แกช้ง หมนุกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

ดยูิงไฟเลเซอร ์SYMPHONY  OF  LIGHT 

พิเศษ! อ่ิมอรอ่ยหลากหลายเมนซีูฟู้ ดสดุฟินส ์
 

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 
 

 

 
 

 
 
 

การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว  
ใจกลางแหลง่ชอ้ปป้ิงจิมซาจ ุ่ย  ถนนนาธาน 

EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL 
 

 

 

 

 

 



                 

ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบรกิาร           
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกั

เดีย่ว 
เด็ก 1 ท่านพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
(เสริมเตยีง) 

เด็ก 1 ท่านพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
(ไมเ่สริมเตยีง) 

  13-15 เมษายน  2562 ขาไป   TG600 (08.00-11.45) 
ขากลบัTG607 (20.45-22.25) 

   28,900  10,000 27,900 26,900 

 

HOT!! รายการ OPTION รวมรบั-สง่ 
 

รายการ เพ่ิมเงินท่านละ (บาท) 

HONG KONG DISNEYLAND 4,000 
 

 

 

วนัแรก   (นัง่รถรางพีคแทรม) ส ูย่อดเขาวิคตอเรยีพีค (สงูสดุ) – รพีลสัเบย ์– 

  SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระชอ้ปป้ิงเลด้ีมาเกต็  & เทมเป้ิลสตรที 
 

05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4  ประตหูมายเลข 5    
แถว H หรอื J  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  THAI AIRWAYS (TG) พบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรจ์ากทาง
บรษัิทคอยอํานวยความสะดวกแกท่า่นในดา้นตั๋วเครือ่งบนิและสมัภาระในการเดนิทาง 

08.00 น. นําทกุทา่นลัดฟ้าสูเ่กาะฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่TG600 / บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
11.45 น. การเดนิทางใชเ้วลา 3 ช ัว่โมง ถงึสนามบนิ CHECK LAP KOK สนามบนิแหง่ใหมข่องฮอ่งกงทีท่ันสมยั 
  ดว้ยเทคโนโลยแีละสิง่อํานวยความสะดวกตา่ง ๆ ผา่นการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมอืง  นําทา่น 
  เดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมยั ขา้มสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวน
  สองชัน้ทีย่าวทีส่ดุในโลก โดยมคีวามยาวทัง้หมด 2.2 กโิลเมตร (1.4ไมล)์ เชือ่มตอ่ระหวา่งฮอ่งกงอนิเตอร ์
  เนชัน่นอลแอรพ์อรต์กบัตัวเมอืงฮอ่งกง ตัวสะพานชัน้บนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์ิง่  สว่นชัน้ลา่งเป็นเสน้ทางของ
  เอ็มทอีาร ์(MTR) กบัแอรพ์อรต์เอ็กเพรสเทรนส ์(Airport Express Trains) สะพานซงิหมา่นี ้ไดถ้กูคัดเลอืก 
  ใหเ้ป็น สญัลักษณ์ของคูรั่กทั่วโลกอกีดว้ย 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 1 ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดย รถรางพคีแทรม  ขึน้สู่ ยอดเขาวคิตอเรยีพคี  จดุชมววิสงูทีส่ดุและสวยทีส่ดุ

ของฮอ่งกง กบัความสงู 396 เมตรเหนอืระดับน้ําทะเล  สมัผัสบรรยากาศ อนับรสิทุธิส์ดชืน่ จากจดุนี ้ทา่น
สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของตกึพคีทาวเวอร ์อาคารรปูรา่งครึง่วงกลมทีม่เีอกลักษณ์เดน่ทีส่ดุ  ชมเกาะ
ฮอ่งกงและเกาลนูไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน ทัง้นีย้งัจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัตกึระฟ้าทีส่งูตระหงา่นและอาคารตา่งๆ 
ทีก่อ่สรา้งตามหลักฮวงจุย้ อาทเิชน่ ตกึเซน็ทรัลพลาซา่ ตกึไชน่าแบงค ์และตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ัง้ของธรุกจิชัน้
นําของฮอ่งกง พรอ้มทัง้ถา่ยภาพอนัสวยงามน่าประทับใจ และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของฮอ่งกงนานาชนดิจาก
รา้นคา้ภายในอาคารเดอะพคีไดอ้กีดว้ย และในบรเิวณเดยีวกนั ยงัมพีพิธิภณัฑม์าดามรสุโซ ซึง่เป็นพพิธิภณัฑ์
หุน่จําลองเสมอืนจรงิของดารา นักแสดง และผูม้ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกงและทั่วโลก  ใหท้า่นไดเ้ขา้เยีย่มชมอกี
ดว้ย (ในการเขา้พพิธิภณัฑท์า่นตอ้งเสยีคา่ต ัว๋เขา้ชมเอง)  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่“อา่วรพีลสัเบย”์ 
เพือ่นมสัการและขอพรอนัศักดิส์ทิธิ ์จาก  “องคเ์จา้แมก่วนอมิ ” ปางประทานพรทีช่าวฮอ่งกงเชือ่วา่ศักดิส์ทิธิ์
มาก องคท์า่นมคีวามประณีตงดงาม ตัง้อยูบ่นฐานบวั และ “เจา้แมท่ับทมิ ” เพือ่เป็นทีย่ดึเหนีย่วจติใจ และ
ขอใหก้ารเดนิทางทกุครัง้ปลอดภยั  พรอ้มกบันมสัการเทพเจา้แหง่โชคลาภ  “ไฉ่ซิง้เอีย้” ทีม่ชี ือ่เสยีงวา่หาก
ใครไดม้าสมัผัสองคท์า่น จะไดรั้บแตเ่งนิ ทอง กลับบา้น โดยเอาสองมอืลบูจากเคราทา่นลงมาแลว้กํามาใสใ่น
กระเป๋าของตัวเอง  เสมอืนเป็นเคล็ดวา่ใหเ้งนิทองไหล มาเทมาสูก่ระเป๋าของเรา  บางทา่นก็จะลบูกอ้นทองที่



                 

อยูด่า้นขา้งองคท์า่นแลว้กํามาใสก่ระเป๋าของ ตัวเองอกีครัง้   หรอืทา่นไหนทีม่บีตุรยาก แตง่งานแลว้ยงัไมม่ี
บตุร ใหม้าขอพร  “องคส์งักจัจาย(องค ์ Baby Buddha) ” จะประสบความสําเร็จเกอืบทกุคน และมคีวามเชือ่
ทีว่า่ถา้หากลบูทอ้งซา้ยจะไดล้กูชาย ถา้ลบูทอ้งขวาจะไดล้กูสาวอกีดว้ย  แลว้พาทา่นเดนิขา้ม “สะพานตอ่
อาย”ุ ซึง่ชาวฮอ่งกงเชือ่กนัวา่ถา้ขา้มสะพานนีไ้ดจ้ะสามารถตอ่อายไุด ้ และเมือ่เราขา้มสะพานมาแลว้จะเป็น
ลานกวา้งทีเ่ต็มไปดว้ยเซยีนและเทพเจา้มากมาย ซึง่รวมถงี “องคเ์ทพเจา้แหง่ความรัก ” หนวดเครายาว ๆ ใน
มอืทา่นจะมหีนังสอืเลม่ใหญ ่ขา้งๆ องคท์า่นจะมหีนิดํากอ้นโต ใหทํ้าการอธษิฐาน แลว้ทําการลบูกอ้นหนิซึง่
จะนําพาใหพ้บคู ่ สว่นทา่นทีม่คีูอ่ยูแ่ลว้เมือ่ไหวข้อพรทา่นแลว้ก็ทําใหรั้กมัน่คงและยาวนาน  นําทา่นสู่ปากอา่ว
วคิตอเรยีซึง่เป็น จดุชมววิทีนั่กทอ่งเทีย่วชืน่ชอบอกีแหง่หนึง่ของฮอ่งกง จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่ปากอา่ว
วคิตอเรยีซึง่เป็น จดุชมววิทีนั่กทอ่งเทีย่วชืน่ชอบอกีแหง่หนึง่ของฮอ่งกง นําทา่นชม SYMPHONY  OF  
LIGHT  เป็นการแสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกทีถ่กูบนัทกึโดย “กนิเนส เวลิด์ เรคคอรด์ ” ซึง่
การแสดงจะเปิดไฟทีต่กแตง่ดว้ยไฟ หลากหลายสสีนั รว่มดว้ยการยงิเลเซอรป์ระกอบเพลงจากอาคารชัน้นํา
กวา่ 40 แหง่ โดยใชเ้วลาในการแสดงประมาณ 15 นาท ี

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT  ( 2 ) 
  เมนดูงันี ้:: ผัดผักตามฤดกูาล  ขา้วผัด  หอยลายผัดเตา้ซี ่ ปลาหมกึกระเทยีมพรกิไทย  เป๋าฮือ้นึง่ซอี ิ๊ว  
                  ปลาเกา๋นึง่ซอี ิ๊ว  หอยเชลลน์ึง่วุน้เสน้กระเทยีม  กุง้ทะเลลวกจิม้  ปผัูดขงิ  
 
 

  
 
 
  
 
 จากนัน้ใหท้า่นอสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย  หรอืทา่นทีต่อ้งการ ชมทัศนยีภาพของเกาะฮอ่งกงยามราตร ีทา่น

สามารถเดนิชมบรรยากาศและวถิชีวีติยามคํ่าคนืของชาวฮอ่งกงไดเ้นือ่งจากโรงแรมตัง้อยูใ่จกลางยา่นชอ้ปป้ิง 
ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื   

   NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้ 
 
 
 
 

วนัท่ีสอง    กระเชา้นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิต้ีเกท เอาทเ์ลต 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซําตน้ตาํรบัของฮอ่งกง ( 3 ) 
(สําหรบัทา่นทีซ่ือ้ Option สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์ไกดจ์ะพาทา่นน ัง่รถไฟไปยงัสวนสนกุดสินยีแ์ลนด์
ในชว่งบา่ย หลงัจากทีล่งจากกระเชา้นองปิง) 
หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่กาะลันเตา ซึง่มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่รยีกวา่ “หมูบ่า้นนองปิง ”  โดยนําทา่น
น่ังกระเชา้ไฟฟ้า  NONGPING 360 องศา ขา้มเขาหลายลกูที่ มคีวามยาวถงึ 5.7 กโิลเมตร ขึน้มาจาก
สถานตีงุซงุ ไปยงัปลายทางของหมูบ่า้นนองปิง เลือ่นผา่นทะเลจนีใต ้และวนอทุยานลันเตาเหนอื ในเวลา  20  
นาท ีจากกระเชา้ลอยฟ้า ทา่นสามารถมองเห็นทัศนยีภาพของสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง  ชืน่ชมทวิทัศน์ และ



                 

ภมู-ิประเทศจากเกอืบทกุๆ สว่นของเกาะ  ทีเ่ต็มไปดว้ยภเูขาและความเขยีวขจขีองเกาะลันเตาจากใจกลาง
เมอืง ตงุชงุถงึหมูบ่า้นนอ งปิงเกาะลันเตา   ทัง้ยงัสามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้
องคใ์หญท่ีส่ดุในโลกไดอ้กีดว้ย จากนัน้พาทา่นเดนิผา่นหมูบ่า้นนองปิง ซึง่จะมรีา้นคา้ รา้นขายของฝาก ของ
ทีร่ะลกึหลายประเภท ตัง้อยูเ่รยีงรายตลอดสองขา้งทาง  แลว้พาทา่นเดนิตอ่ไปยงัทางขึน้บนัได 268 ขัน้  เพือ่
ขึน้สู่ พระพุทธรปูเทยีนถาน ซึง่ประดษิฐานอยูคู่ก่บัวัดโป๋หลนิ ทีม่คีวามสงู เหนอืระดับน้ําทะเล 371 เมตร 
องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร มลูคา่ในการกอ่สรา้งกวา่ 
60 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง องคพ์ระน่ังอยูบ่นกลบีดอกบวั ยกพระหัตถข์วาและแบพระหัตถด์า้นซา้ยไวบ้นตัก พระ
เนตรมองลงมาดว้ยความเป่ียมเมตตา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 4 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แลว้นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้ง ซติีเ้กท เอาทเ์ลต ศนูยก์ารคา้ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของฮอ่งกง ซึง่รวบรวมรา้นคา้ 
Outlet ของเหลา่แบรนดด์ังทัง้หลายไวอ้ยา่งครบครัน อาทเิชน่ Coach, Fila, Adidas, Puma, Nike, Bally 
และแบรนดด์ังระดับโลกอกีมากมาย โดยลดราคาสงูสดุถงึ 70% ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปไดอ้ยา่งอสิระ 
*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดอ้ยา่งจใุจ 
ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื   

   NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้ 
 

วนัท่ีสาม เทพเจา้หวงัตา้เซียน – ฮ่องกงจิวเวอรร์ี ่– วดัเจา้แม่กวนอิมฮองฮ า – วดัแชกงหมิว – 

  ชอ้ปป้ิงถนนแบรนดเ์นม  – ฮ่องกง - กรงุเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซําตน้ตาํรบัของฮอ่งกง  ( 5 ) 

จากนัน้นําทา่นนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน  อกีหนึว่ัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกง ซึง่ มี
เทพผูข้ ึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  ชว่ยเหลอืเรือ่งสขุภาพพลานามยัของเราและคนทีเ่รารัก ซึง่ทา่น
จะพบกบัผูค้นมากมายทีนํ่าธปู พรอ้มกบัของมาสกัการะและแกบ้นเป็นจํานวนมาก นอกจากนีย้งัมอีกีหนึง่จดุ
สกัการะทีสํ่าคัญและเป็นทีน่ยิมสําหรับการขอพรเรือ่งความรัก คอื  เทพเจา้หยกโหลวหรอืเทพเจา้ดา้ยแดง  
ซึง่จะมอียู ่3 องค ์องคก์ลางคอื องคเ์ทพอาวโุส ดา้นซา้ยเป็นเทพเจา้สาว ดา้นขวาเป็นเทพเจา้บา่ว และมี
ดา้ยสแีดงเชือ่มทัง้ 3 องคไ์ว ้สําหรับวธิกีารไหวข้อพรเทพเจา้หยกโหลว ใหเ้ริม่ทํานิว้สําหรับสอดดา้ยแดง 
โดยจะมป้ีายกํากบับอกวธิกีารตัง้อยู ่ณ บรเิวณจดุขอพร ทีสํ่าคัญหา้มปลอ่ยดา้ยหลดุมอืเด็ดขาดจนกวา่จะ
เสร็จพธิหีลังจากนัน้นําทา่นเยีย่มชมโรงงาน ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี(HKJ)  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ี่
ไดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮํา  (Kun Im Temple Hung 
Hom) เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา 
ชว่ยคุม้ครองปกปักรักษา วัดเจา้แมก่วนอมิที ่ Hung Hom หรอื  'Hung Hom Kwun Yum  Temple' เป็นวัด
เกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873  ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กทีไ่มไ่ดส้วยงามมากมาย แตเ่ป็นวัดเจา้
แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบชูาขอพรกนัแน่นวัด  ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขา
บอกวา่ทีน่ีแ่มน่มากทีพ่เิศษกวา่นัน้นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยงัมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย  
ซึง่คนสว่นใหญจ่ะนยิมไปในเทศกาลตรษุจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม ่ ซึง่ทางวัดจะจําหน่าย
อปุกรณ์สําหรับเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหนํ้าซองแดงมาวน
เหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ ึง่ภายในซองจะมี



                 

จํานวนเงนิทีท่างวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชคถา้หากเราประสพความสําเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮอ่งกงอกีก็
คอ่ยกลับไปทําบญุ ชว่งเทศกาลตรษุจนีจะมชีาวฮอ่งกงและนักทอ่งเทีย่วไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้ง
ตอ่แถวยาวมาก คนทีไ่มม่เีวลาก็สามารถใชเ้วลาอืน่ๆ ตลอดทัง้ปีเพือ่ขอซองแดงจากเจา้แมก่วนอมิไดเ้ชน่กนั 
โดยซือ้อปุกรณ์เซน่ไหวจ้ากทางวัดเพยีงแตค่วรเตรยีมซองแดงไปเอง (ในกรณีทีท่างวัดไมไ่ดเ้ตรยีมซองแดง
ไวใ้หเ้นือ่งจากไมไ่ดอ้ยูใ่นหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใสธ่นบตัรตามฐานะและศรัทธา เขยีนจํานวนเงนิทีต่อ้งการลง
ไปดว้ย ใสส่กลุเงนิยิง่ดใีหญ ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ยพธิเีดยีวกนั ถา้ประสพความสําเร็จตามทีมุ่ง่หวังคอ่ยกลับมา
ทําบญุทีน่ีใ่นโอกาสหนา้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 6 ) 
จากนัน้นําทา่นสู่วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม ( Che Kung Temple) หนึง่ในวัดยอดนยิมของฮอ่งกง 
ทีป่ระชาชนใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิน่นาน  ดา้นในศาลมรีปูปัน้สงูใหญข่องทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจํา
วัดแหง่นี้ เชือ่วา่มคีวามศักดิส์ทิธิใ์นการขอพรดา้นโชคลาภ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าเรือ่งรา้ยๆออกไป 
และวัดแหง่นี ้ยงัเป็นสถานทีท่ีน่ยิมสําหรับทา่นทีต่อ้งการแกปี้ชงอกีดว้ย โดยวธิกีารไหวข้อพรจากทา่นแชกง
นัน้ ทา่นจะตอ้งเขา้ไปยนือยูเ่บือ้งหนา้รปูปัน้ของทา่น แลว้อธษิฐานขอพรพรอ้มกบัมองหนา้ทา่น  อยา่งมุง่มัน่
ตัง้ใจ จากนัน้ทําพธิหีมนุ กงัหันแหง่โชคชะตา หรอืทีเ่รยีกวา่ "กงัหันนําโชค" เพือ่ หมนุรับแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาใน
ชวีติ โดยความหมายของใบพัดทัง้สี ่มดีังนี ้

ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรง อายยุนืยาว 
ใบที ่3. โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
ใบที ่4. คดิหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ 

  เมือ่หมนุกงัหนัเสร็จแลว้ ใหต้กีลอง 3 คร ัง้ เพือ่ใหเ้ป็นทีร่บัรูท้ ัว่กนัท ัง้ฟ้าดนิ และใหพ้รน ัน้สมประสงค ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูถ่นนสาย ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมหรู  (CANTON ROAD) แบรนดเ์นมทกุแบบทกุ
ประเภท รวมระดมพลกนัอยูบ่นถนนเสน้นีต้ัง้แตต่น้จนสิน้สดุถนนสายนี ้ใหอ้สิระทา่นเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม
ตามอธัยาศัย  อาทเิชน่ Omega, Tudor, Rolex, Armani, Joyce, Dolche & gabbana, Burberry , 
Longchamp, DKNY, H&M, Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior, 
Bonjour, PRADA, CHANEL รวมถงึแบรนด์รองเทา้ New balance, Onitsuka tiger ฯลฯ สว่นทา่นทีต่อ้งการ
ซือ้สนิคา้ประเภทน้ําหอม เครือ่งสําอางค ์ทา่นสามารถขา้มถนนมาซือ้ไดท้ี ่Duty Free Shop (DFS)  
*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดจ้ใุจ 

  *** กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 
20.45 น. ออกเดนิทางกลับโดย สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) เทีย่วบนิที ่TG607 / บรกิารอาหารและ 
  เครือ่งดืม่บนเครือ่ง  
22.25 น.       ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ช ัว่โมง ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาเขา้ ช ัน้ 2  
                     โดยสวสัดภิาพ 

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลับกนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจั้ดโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
    (กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงหรอืตอ้งซือ้ตั๋วเดีย่วทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขสายการบนิ) 
 คา่ภาษีสนามบนิไทย - ฮอ่งกง 
 คา่น้ําหนักสมัภาระในการเดนิทาง 30 กโิลกรัม / 1 ทา่น 
 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
 คา่อาหารตามทีร่ะบอุยูใ่นรายการ  
 คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบตุามรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ทีร่ะบอุยูใ่นรายการ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

     (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม    
 

 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด  
      (สายการบนิไทย แอรเ์วย ์จํากดัน้ําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม/ทา่น ไมจํ่ากดัจํานวนชิน้ 
 ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม/ทา่น ) 
 คา่ภาษีน้ํามนั,คา่ภาษีสนามบนิในกรณีทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่กอ่นการเดนิทาง  
 คา่อาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่  คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสริฟ์ 

ฯลฯ 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่แจง้เขา้-ออกคนตา่งดา้วหรอืเอกสารอืน่ ๆ ทีพ่งึใช ้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

    (บวกราคาเพิม่ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบกํากบัภาษี VAT หรอืออกใบเสร็จในชือ่บรษัิท หา้งรา้น องคก์ร ฯลฯ) 
 คา่ธรรมเนียมมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง และคนขับรถ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง ตอ่วันตอ่คน  รวม 3 วัน 60 ดอลลา่ร์

ฮอ่งกง เด็กและผูใ้หญจ่า่ยเทา่กนั ยกเวน้เฉพาะเด็กทารก  / หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตส่นิน้ําใจของทา่น 
     คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน้ําใจของทกุทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะ แตไ่มบ่งัคับทปิ) 
 
 

เอกสารทีต่อ้งใช ้
 

 

 พาสปอรต์ไทยอายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนถา่ยเอกสารสําเนาหนา้พาสปอรต์สง่แฟกซห์รอืสแกนมายงับรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ  
  

 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืคา่มดัจํา 50 เปอรเ์ซน็ต ์
 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

 
 

***กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัที ่5-7, 6-8, 10-12, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17 และ 16-18 เม.ย. 62*** 
รวมถงึกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ กรุป๊เหมาสว่นตวั และกรุป๊ทีแ่จง้ปิดกรุป๊แลว้*** 

***ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้*** 
 

 
 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้
   

 

 คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์  
 คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่4 - 9  ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวรแ์ตม่ไีกดร์อรับทีส่นามบนิฮอ่งกง) 
 คณะจองจํานวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 1 - 3  ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

 

 ***สํารองทีน่ ัง่พรอ้มชําระคา่มดัจําทา่นละ 10,000 บาท*** หากยงัไมช่ําระคา่มดัจําถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์สําหรับผูท้ีว่างมดัจํากอ่น  สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 10 วัน 

 กรุ๊ปจอยหนา้รา้นจํานวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่า ผูใ้หญ ่4 ทา่นขึน้ไป บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง (บคุคลทีม่อีายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป) ไมค่รบ 4 ทา่น 

 เทีย่วบนิ,ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ 



                 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว
เทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไม่
สามารถเดนิทางได)้ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่จลาจล  หรอืกรณีทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบอาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด  กอ่น
เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ  กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถ
เปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิท
ฯ จะ   ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วันคนืคา่มดัจํา 50 เปอรเ์ซน็ต,์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
100% เต็มของราคาทัวร ์

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาล และกรุ๊ปเหมาสว่นตัวทีต่อ้งการการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนใน
ประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight และกรุ๊ปทีแ่จง้ปิดกรุ๊ปและยกเลกิการ
ขายจากซรียีท์ัวรจ์ะไมม่กีารคนืมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

 
**กอ่นตัดสนิใจจองทัวร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวางมัดจํา เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 
 

หมายเหต ุ  
 

 

 รายละเอยีดดา้นการเดนิทางและราคา  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น  หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง  
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิด์ังกลา่วทางบรษัิทจะยดึถอืและคํานงึผลประโยชนต์ลอดจนความ
ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิ ซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ   

 

 

***ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหท้างบรษิทัฯ  เป็นผูน้ําพาการเดนิทางในคร ัง้นี*้** 
 

 


