
 

     
                            1 

 

 

วันที ่ กาํหนดการ เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (EK384 : 13.45-17.40) – ช้อปป้ิงจิม 
ซาจุ่ย    

X ✈  
KOWLOON HOTEL 

หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

2 

วัดแชกงหมิว – วัดนางชีฉีหลิน – วัดหวังต้าเซียน – 
โรงงานจิวเวอร์ร่ี – ร้านหยก – วัดกวนอู – วัดเจ้าแม่
ทับทิม – อเวนิวออฟเดอะสตาร์ (Avenue of Stars) – 
ซิมโฟนีอ็อฟไลทส์ (Symphony of Lights)   

   
KOWLOON HOTEL 

หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

3 

วัดหมั่นโหมว – ชายหาดรีพัสลเ์บย ์– วัดเจ้าแม่กวนอิม – 
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮาํ – เกาะลันเตา – วัดโป่หลิน – 
กระเช้านองปิง 360  – CITY GATE OUTLET MALL  – 
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (EK385 : 21.30-23.45) 

  ✈  

*** กรุณาเตรียมค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ จาํนวน 1,500  บาท *** 

ค่าทปิหัวหน้าทัวรขึ์น้อยู่กับความพงึพอใจของลูกค้า 
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ภาพวาดพู่กันจีน 

ชมตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน 

อุทยานธรณีเย่หลิว เป็นหน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาติยอดนิยมของไต้หวัน 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 

10.30 น.  พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 10 เคานเ์ตอร ์

U สายการบิน Emirates (EK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกแก่ท่านก่อน

ออกเดินทาง 

13.45 น.  เหินฟ้าสู ่ฮ่องกง โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบินที่ EK384   

  (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

17.40 น.       เดินทางถึง  สนามบิน CHEK LAP KOK  ซึ่งตัง้ยู่บนเกาะลนัเตา   ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออก 

                 เฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอรร์ทิอรีสเ์กาลนู และเกาะเล็กๆ อีก 235  

                     เกาะ  หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

หลงัอาหาร อิสระ ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย ตามอธัยาศยั หรือเลือกชอ้ปป้ิงที่ Ocean Terminal และ Harbour City กบั 

สินคา้แบรนดเ์นมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาทิ เช่น Amani, Prada, Gucci หรือของเด็กเล่นท่ีหา้ง 

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย   

   

ไฮไลทข์องการท่องเทีย่วทริปนี้ 
ถูกใจสายมู สายเฮง ตัวจริง ทริปเดียวได้ทุกพร 

วัดหวังต้าเซียน ขอพร ท่านหว่องไท่ซิน ทีเ่ชื่อกันว่า “สามารถประทานพรให้ทุกคาํขอ”    

วัดแชกงหมิว ขอพรเร่ืองการเดินทางปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง โชคลาภ และเงนิทอง 

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮาํ ขอพรโชคลาภ เซียมซีแม่นยาํมาก  

วัดหมั่นโหมว มีชื่อเสียงอย่างมากในการขอพรเร่ืองการเรียน และพละกาํลัง 

น่ังกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวทวิทัศน ์รอบเกาะลันเตา 

พักโรงแรม 4 ดาว  ย่านจิมซาจุ่ย เมนูพิเศษ ห่านย่าง ติ่มซาํ  
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Toyr'us และแหล่ง ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี DFS Galleria เช่น Burburry , Carlier , Chanel , Coach , Dior , 

Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

    พักที ่KOWLOON HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว  
 

 
05.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออก

เฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอรริ์ทอรีสเ์กาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 

เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซาํ ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ 1.วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม ตัง้อยู่ในเขตซา

ถ่ิน มีอายุกว่า 300 ปี แต่เดิมเป็นวัดขนาดเล็กหากภายหลงัจึงมีการ

ขยายอาณาเขตเป็น 50,000 ตารางฟุต เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้

แชกงท่ีเป็นท่ีนับถือของชาวฮ่องกงเป็นอย่าง ย่ิง  นอกจากการ

สกัการบูชาเทพเจา้แชกงแลว้นัน้ อีกหน่ึงอย่างท่ีหา้มลืมเด็ดขาดเมื่อ

มาเยือนท่ีน่ีคือการหมุนกังหัน เพราะเชื่อกันว่าหากหมุนกังหัน 3 ครัง้

จะมีแต่สิ่งดีๆเขา้มาในชีวิต 

วนัทีส่อง    วัดแชกงหมิว – วัดนางชีฉีหลิน 
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นาํท่านเดินทางสู่ 2.วัดนางชี ฉีหลิน สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1934 และในสมยัราชวงศถ์งัก็ไดถู้กบูรณะขึน้ใหม่ประมาณปี 

1990 สถาปัตยกรรมอาคารต่างๆ ของวดัทาํจากไม ้รูปทรางคลา้ยวดัญ่ีปุ่ น ดา้นหนา้วดัมีสระดอกบวัซึ่งเปรียบเสมือน

สญัลกัษณข์องพระพทุธศาสนา ภายในวดัตกแต่งดว้ยทอง ไม ้และดินเผา เมื่อเดินเขา้ไปบริเวณวดัจะรูส้กึเงียบสงบ

ต่างจากวดัจีนแห่งอ่ืนในฮ่องกง 

นาํท่านเดินทางสู่ 3.วัดหวังต้าเซียน วัดหว่องไทซิน หรือท่ีคนไทยรูจ้ักในนาม วัดหวังตา้เซียน ถูกก่อสรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.1921 เป็นวดัในลทัธิเต๋า ซึ่งเป็นลทัธิที่มีตน้กาํเกิดในประเทศจีน ‘วดัหว่องไทซิน’ เป็นอีกหนึ่งวดัที่มีความนิยมเป็น

อย่างมาก จากทัง้เจา้ถ่ินเองและนกัท่องเท่ียว เพราะมีชื่อเสียงดา้นการขอพรดา้นความรกั ขอเนือ้คู่ แต่รูห้รือไม่…เรา

ไม่ไดข้อคู่กบัองคห์วงัตา้เซียน แต่เป็นเทพเจา้จนัทรา หรือ เทพเจา้หยุคโหลว เทพเจา้แห่งความรกัและการแต่งงานท่ี

เป็นที่เลื่องชื่อในตาํนานต่างหาก แต่ทว่าทัง้นีผู้ค้นก็นิยมขอพรกบัองคเ์จา้หวงัตา้เซียนดา้นสขุภาพเช่นกนั 

นาํท่านเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรร่ี์ ท่ีโด่งดงัท่ีสดุบนเกาะฮ่องกง ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ นาํกงัหนั มาพลิกแพลงเป็น จี ้

ลอ้มเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตาํแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็น เคร่ืองราง ตามหลักฮวงจุย้ ซึ่ง

จาํลองเลียนแบบมาจาก"แซก๋้งเมี๋ยว" กังหัน ใหญ่ 4 ใบพัด ท่ีชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรธัทา ท่ี "วัดไช่กง" ซึ่งเป็นวัดท่ีดงั

มาก และมีตาํนานความเชื่อมายาวนานว่า คนท่ีมีเคราะห ์เมื่อจบัใบพดัของกงัหนัหมนุไปโดยรอบแลว้ จะทาํใหช้ีวิต 

หมนุเวียนไปในทางที่ดี และ สามารถพดัเอา สิ่งชั่วรา้ยต่างๆ ออกไปได ้นาํท่านชม ร้านหยก ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่า
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หยกคือ สญัลกัษณข์องความดีงาม สติปัญญา และความยติุธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจื๊อยงัใหค้วามหมายของหยกในแง่

ของสญัญาลกัษณแ์ห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซึ่งหากใครไดค้รอบครอง

หยกจะพบความสขุความเจริญรุง่เรือง ความรํ่ารวย ความมีโชค รวมถึงทาํใหอ้ายุยืนอีกดว้ยใหท้่านไดเ้ลือกชมหยกที่

ไดผ้่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดบันาํโชค อาทิเช่น กาํไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เยา้ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...ห่านย่าง 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู ่ 4.วัดกวนอู  เป็นสถานศกัดิส์ิทธิ์อนัเลื่องชื่อ   ถือว่าเป็นวดัแห่งเดียวในเขตเกาลนู  ที่สรา้งขึน้เพื่อ    

บชูาเทพเจา้กวนอ ูซึ่งท่านเป็นเทพเจา้แห่งความซื่อสตัย ์เป่ียมไปดว้ยคณุธรรม โดยศาลเจา้พ่อกวนอแูห่งนี ้ผูท้ี่มาไหว ้

สกัการะจะนิยมขอพรเรื่องธุรกิจและบริวาร เนื่องจากว่า เจา้พ่อกวนอ ูเป็นเทพเจา้ท่ีรกัษาคาํพดูดว้ยชีวิต รกัคณุธรรม 

ซื่อสตัย ์ช่วยปกปอ้งสิ่งเลวรา้ย อนัตรายต่าง ๆ และช่วยเสรมิอาํนาจบารมีในการปกครอง ท่านมีจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา 

มีสติปัญญาเป็นเลิศ และไม่ประมาท ท่านจึงเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความเขม้แข็งโดดเด่ียว ไม่ครั่นครา้มต่อศตัรู ฉะนัน้

การมาบชูาขอพรท่าน จะช่วยเสรมิดวงไม่ใหเ้พลี่ยงพลํา้แก่ศตัรู ทาํใหม้ีมิตรท่ีซื่อสตัย ์และคุม้ครองบริวารใหก้า้วหนา้

และอยู่เย็นเป็นสขุ ซึ่งผูป้ระกอบอาชีพ ตาํรวจ ทหาร และ นกัการเมือง จึงมกัจะนิยมบชูาเทพเจา้กวนอ ูเป็นพิเศษบ ่

 

https://www.sanook.com/horoscope/
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นาํท่านเดินทางสู่ 5.วัดเจ้าแม่ทับทิม เป็นวดัเก่าแก่แห่งหน่ึงฝ่ังฮ่องกง โดยองคท่ี์ประดิษฐานดา้นในนัน้เป็นองคเ์จา้

แม่ทับทิม องค์เดียวกันกับทางวัดอาม่า และ วัดริมนํา้ โดยวัดทินหัวนีไ้ด้ตั้งอยู่บริเวณ เยา มา เต(Yau Ma Tei 

Station) สรา้งขึน้ดว้ยความศรทัธาของชาวบา้นท่ีมีต่อเจา้แม่ทับทิม เทพเจา้แห่งทอ้งทะเลท่ีคอยบนัดาลทรพัยแ์ละ

ปกปอ้งชาวประมงใหอ้ยู่เย็นเป็นสขุตลอดมา วดัแห่งนีถ้กูสรา้งขึน้ในปี ค .ศ.1876 ภายในวดัออกแบบสถาปัตยกรรม

สไตลจ์ีนโบราณ มีจุดเด่นอยู่ท่ีธูปขดแดงขนาดใหญ่ ท่ีติดตัง้บนเพดานของวิหารในวัด มีความสวยงามเป็นอย่างย่ิง

เมื่อมีแสงแดดส่องลงมาในยามกลางวัน ส่วนบริเวณหน้าวัดก็จะมีสวนสาธารณะและม้านั่ งให้สามารถนั่ งชม

บรรยากาศรม่รื่น แถววดัไดอี้กดว้ย สาํหรบัวดัเจา้แม่ทบัทิม เป็นที่นิยมอย่างย่ิงสาํหรบัคนทาํมาคา้ขาย หรือ ทาํธุรกิจ 

กิจการต่าง ๆ  

นาํท่านเดินทางสู่ อเวนิวออฟเดอะสตาร ์(Avenue of Stars) ถนนสายดาราแห่งเกาะฮ่องกง ท่ีไดร้วมรวบเอารอย

ฝามือของดาราท่ีมีชื่อเสียงมาประทับเอาไวใ้หเ้ราไดช้มกันบนถนนเสน้นี ้เป็นเสน้ทางเดินเล่นท่ีอยู่ด้านหน้าของ

โรงแรม InterContinental Hong Kong ซึ่งจะเห็นทัง้รูปป้ันของนักแสดงชื่อดัง เช่น บลู๊ซลี และรอยเทา้พิมพม์ือของ

ดาราดงัๆทัง้หลาย ทาํใหบ้รเิวณนีม้ีชื่อเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า “ถนนฮอลลีวู๊ดแห่งเอเชีย” ซึ่งทางเดินจะเรียบรมินํา้ไปเรื่อยๆ 

ฝ่ังตรงขา้มก็จะมองเห็นวิวของตกึสงูต่างๆ 

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   

   หลงัอาหารนาํท่านชม  การแสดงโชวแ์สง  สีเสียงสดุย่ิงใหญ่  A Symphony of Lights ณ   รมิอ่าววิคตอเรียวิวตกึสงู  

     ระฟ้ากว่า 40 ตกึ  ทัง้ฝ่ังฮ่องกงและเกาลนูในยามคํ่าคืนที่เปิดไฟอย่างสวยงามในแต่ละจะยิงแสงเลเซอร ์ สีต่างๆ  เขา้ 

      กบัจงัหวะเพลงตลอดการแสดงโชว ์

  พักที ่KOWLOON HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซาํ ณ ภัตตาคาร 

วันทีส่าม    วัดหมั่นโหมว 
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นาํท่านเดินทางสู่ 6.วัดหมั่นโหมว เป็น 1 ใน 24 วดัดงัอนัเก่าแก่ของฮ่องกง ภายในวดัซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานขององค์

เทพประธาน มีรูปป้ันของเทพทั้งสองตัง้อยู่เคียงคู่กัน พรอ้มกับสัญลักษณ์รูปหล่อทองเหลืองมือจับพู่กันของเทพ

วรรณกรรมในฝ่ายบุ๋น และงา้วทองเหลืองของเทพสงครามในฝ่ายบู๊ ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อไปลูบท่ีงา้ว และมือจับพู่กันก็

สมหวงัในพรท่ีขอไป สาํหรบัวดัหมั่นโหมวนัน้มีความเด่นในการขอพรดา้นการศึกษาและดา้นการคา้ธุรกิจการ (บุ๋น) 

(บู๊) ต่อสูฟั้นฝ่าอปุสรรคและการทาํงาน  
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นาํท่านเดินทางสู่ ชายหาดรีพัสล์เบย  ์  7.วัดเจ้าแม่กวนอิม 

ตัง้อยู่บรเิวณรมิหาดรีพลัส ์เบย ์(Repulse Bay) คนฮ่องกงเชื่อกนั

ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่ ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความ

ปรารถนาทัง้สิน้ ซึ่งนอกจากเจา้แม่กวนอิมแลว้บรเิวณนีก็้จะมีเจา้

แม่ทบัทิม, พระสงักจัจายน,์ เทพเจา้ไฉ่ซิงเอีย้ ฯลฯ ใหไ้ดก้ราบไหว้

กนัอีกดว้ย 

นาํท่านเดินทางสู ่8.วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮาํ เป็นวดัเก่าแก่ของ

ฮ่องกงถึงแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กแต่เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีชาว

ฮ่องกงนบัถือมาก แทบทุกวนัจะมีคนมาบูชาขอพรกนัแน่นวดั ถา้

ใครท่ีชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าท่ีน่ีแม่นมาก ท่ีพิเศษกว่านั้น

นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั่งเปาจากเจ้าแม่

กวนอิมอีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีน

เพราะเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ซึ่งทางวดัจะจาํหน่ายอปุกรณส์าํหรบัเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อ
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สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้าํซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และ

เก็บซองแดงนัน้ไวซ้ึ่งภายในซองจะมีจาํนวนเงินท่ีทางวดัจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชค (ส่วนใหญ่จะเกินลา้นขึน้ไป) 

ถา้หากเราประสบความสาํเรจ็เมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลบัไปทาํบุญ โดยการซือ้กระดาษไหวเ้จา้ไปสกัการะ 

 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย   นาํท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง (Tung Chung Station) เพื่อขึน้ กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา (กรณีกระเช้า

ปิดจะใช้รถโค้ชขึน้แทน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ากระเช้า ) เป็นสถานท่ีท่ีถือว่าเป็นไฮไลทเ์มื่อมาฮ่องกง รบัชม

วิวทิวทศันท่ี์สวยงามของเกาะฮ่องกงจากกระเชา้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   นาํท่านเดินทางไปยงัเกาะลนัเตาเพื่อนมสัการพระใหญ่ ณ 9.วัดโป่หลิน (Polin Monastery) หรือ นิยมเรียกว่าพระ

ใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิน้ องค์พระพุทธรูปหันพระพักตรไ์ปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ 
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ประดิษฐานอยู่โดยมีความสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มีความสงูทัง้สิน้ 34 เมตร ค่าก่อสรา้ง

พระพทุธรูป 60 ลา้นเหรียญฮ่องกง โดยพระพทุธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐาน

บนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก  3 ชัน้  ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทียนถานในปักก่ิง ภายในเป็นท่ี

ประดิษฐานของ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทัง้ 5 พระองค ์ณ อาคารหมื่นพทุธ  โดยบนหลงัคาวดัจะมีสตัวม์งคลตรงมุม

ของหลงัคา หา้มนาํเครื่องเซ่นไหวท้ี่ประกอบดว้ยเนือ้สตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

     
                            11 

   จากนั้นนาํท่าน อิสระช้อปป้ิงท่ี CITY GATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET 

สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมายหลายย่ีหอ้ และชัน้ใตดิ้นจะมี SUPER MARKET ขนาดใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจ่ายกนั

ไดอ้ย่างจใุจ       

คํ่า      อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
                     สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู ่สนามบินฮ่องกง  
21.30 น.      เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบินที่ EK385  HX780 
          (บริการอาหาร และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
23.45 น.      ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********   

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา ☺ ☺ ☺ ☺ 
    **หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลกูค้าเป็นสาํคัญ**     
 
 
 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อทา่น) 
 

วันเดินทาง 
 

  ราคาทัวรผู้์ใหญ่  

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
(20 ท่านออกเดินทาง) 

พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

10-12 มีนาคม 2566 21,999 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 

24-26 มีนาคม 2566 21,999 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 
 

 

 

 

 

 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านัน้ ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถ
เลือกทีน่ั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่าน้ัน) 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
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2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีนํา้มนัเพิ่มตาม
ความเป็นจรงิก่อนการเดินทาง **ราคาทัวรนี์เ้ช็คภาษีน้ํามัน ณ วันที ่18 ม.ค. 66  

3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบรษัิทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง TWIN BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสรมิเตียง หรือ SOFA 
BED หรือ เสรมิฟกูที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่าอาหาร ตามที่ระบไุวใ้นรายการ  
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม (โหลดได้ท่านละ1 ใบ) สมัภาระติดตัวขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน นํา้หนกัตอ้งไม่

เกิน 7 กิโลกรมั 
7. ค่าประกนัอบุติัเหตวุงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อาประกันที่มี

อายตุัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในการเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของสรุายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการ
รา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์
 
 
 
 

 
1. ค่าทาํหนังสือเดินทางทกุประเภท 
2. ค่าดาํเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ฮ่องกงตอ้งใหต้รวจ 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณาเตรียมค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ รวม  1,500  บาทต่อคน (เดก็ชาํระทิปเท่ากบัผู้ใหญ่) ค่าทิปหัวหน้าทัวรข์ึน้อยู่

กับความพึงพอใจของลูกค้า 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสรจ็ที่ถกูใหก้บับรษัิททวัรเ์ท่านัน้ 

6. ค่าวีซ่าฮ่องกงสาํหรับชาวต่างชาติ 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
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7. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
8. ตามนโยบายของฮ่องกงร่วมกับการท่องเท่ียวฮ่องกงเพื่อโปรโมทสินคา้พืน้เมือง ในนามของรา้นขายสินคา้พืน้เมือง โรงงานจิว

เวอรร่ี์ ร้านหยก ซึ่งจาํเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษัิทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูคา้ทกุท่านว่า 
รา้นขายสินคา้พืน้เมืองทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการ
บงัคบัใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นทกุเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจาํนวนเงิน 300 USD /ท่าน 
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** ก่อนทาํการจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณาอา่นโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้าและทุกบรรทัด เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก ** 


	กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (EK384 : 13.45-17.40) – ช้อปปิ้งจิม
	ซาจุ่ย   
	13.45 น.  เหินฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบินที่ EK384 (
	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
	17.40 น.       เดินทางถึง  สนามบิน CHEK LAP KOK  ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา   ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออก
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