
วันแรก  กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet - A Symphony of Lights 
04.00 น.      พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC  พบ

เจ้าหน้าท่ีเพ่ือรับเอกสารการเข้าเมือง และท าการเช็คอินตั๋ว 
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06.30 น.      บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX616/CX700 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง   (ที่มีจอ
ส่วนตัวทุกที่นั่ง) (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนท าการจอง) 

10.30 น.     ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านออกจากสนามบิน ณ 
ทางออก Exit B 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพ่ือขึ้น กระเช้าลอย
ฟ้านองปิง 360 องศา  
กรณีถ้าลูกค้าอยากท้าทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พื้นทึบ) 
เป็นกระเช้าคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้ โดยเพิ่มเงิน ท่านละ  100 

เหรียญฮ่องกง      
ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระ
สร้างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐาน
อยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่า
ก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง   โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระ
ใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก  3 ชั้น  ออกแบบตามฐานโครงสร้างของ
หอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง 

 
น าท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน  ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็น
เรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร  จากลานอธิษฐาน ท่าน
สามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบันไดทอดยาวจ านวน  268 ขั้น  บริเวณฐานพระพุทธรูป 
เป็นท่ีประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว)  และพระพุทธรูปหยกขาว ท่ีอันเชิญมาจาก



 

 

 

ศรีลังกา  ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ ามัน (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ  60 เหรียญฮ่องกง)  
หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้  และยังมีรูปปั้นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อ
ของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ 

 
นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าชม วัดโป่วหลิน  ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท้ัง 
5 พระองค์ ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว์มงคลตรงมุมของหลังคา ห้ามน าเครื่องเซ่น
ไหว้ที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์เข้ามาไหว้เป็นอันขาด 

 
 



 

 

 

จากนั้นให้ ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ ท่านได้อิสระเท่ียวชม ร้านค้า 
ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจ าลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ
และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว  

แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกิน แนะน าบัวลอยหยินห
ยาง บัวลอยท่ีผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาด า (สีด า) 
กับกระท ิ(สีขาว) ให้ความสดชื่นไม่น้อย เร่ืองความอร่อยพูด
ได้ค าเดียว “ต้องลอง”    
 
หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อน าท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่า
ส่วนต่างกระเช้าผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ  20 เหรียญฮ่องกง 
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ท่ีห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าตามอัธยาศัย 
กับ  OUTLET สินค้ าแบรนด์ เนมระดับ โลกมากมาย เช่น  COACH, ESPRIT, POLO, RALPH 
LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี
ซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ 
จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ  
น าท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอันดับเป็นสะพานแขวนท่ีมีช่วงกลางยาวท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของ
โลก และในปัจจุบันอยู่ท่ีอันดับท่ี 7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมี
เส้นทางรถวิ่งจ านวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้ส าหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางส ารองส าหรับ
รถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วย
งบประมาณ 7.2 พันล้านเหรียญฮ่องกง 

  



 

 

 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (2)  น าท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เร่ิมต้น
ในเวลา 20.00 น. ทุกค่ าคืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่า
เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพื้นท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคัญต่างๆท่ี
ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์
ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง จากนั้นน าท่าน
เข้าสู่ท่ีพัก 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก... PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTELหรือเทียบเท่า 

 
วันที่สอง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)   

น าท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นท่ี 7 ส่วน  ได้แก่ เมน
สตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอรี่ แลนด์ , กริซลีย์ 
กัลช์ และมิสทิค พอยท์  จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่อง
ป่าท่ีเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดท่ีตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ท่ีซึ่ง
คุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหว
ตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดน
แห่งอนาคตและสิ่งท่ีพลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิค
กี้ และจับมือกับเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมท่ีเต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่สร้างภาพลวงตา 3 
มิติ ส ารวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับท่ีซึ่งวัตถุโบราณน่าตื่นตาจากท่ัวโลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท์ 
และไม่ควรพลาดกับ  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซน
ของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคล่ือนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรก



 

 

 

ด้วยเสียงเครื่องดนตรีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาติของ
ไทย สนุกกับเกมต่างๆ  การแสดงแสงสี “เรารักมิกกี้!” จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์
แลนด์และโซนต่างๆ  

 
พบกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดธีมมาร์เวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท่านสามารถร่วม
ความสนุกได้โดยการขี่ยานพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสู้อย่างกล้าหาญแบบอินเทอร์
แอคทีฟในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพร้อมกับ Ant-Man and The Wasp 
เพ่ือต่อสู้กับเหล่าร้าย Zola และกองทัพ Hydra swarm-bots  

 



 

 

 

และสนุกไปกับ Iron Man Experience บินไปกับไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยิบแว่นตา 
Stark Vision ขึ้นสวมใส่ แล้วเตรียมตัวส าหรับการเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว! การบินแต่ละครั้งของ Expo 
Edition Iron Wing จะใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์อาร์คของตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตาร์ค 
อินดัสตรี้ รวมถึง ชุดเกราะโลหะท่ีมีความทนทานสูง ระบบปัญญาประดิษฐ์ และกระจกท่ีซ่อมแซมตัวเองได้ 
เมื่อคุณพร้อมส าหรับการบินขึ้น คุณจะได้ท่องฟากฟ้าท่ีตื่นเต้นเร้าใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองท่ีแปลก
ใหม่ล่าสุดและสูงท่ีสุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง นั่นคือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนว่า มี
รายงานถึงปฏิบัติการของไฮดร้าอยู่บริเวณนี้ ให้เตรียมพร้อมส าหรับการต่อสู้! ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่น
ความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาท่ีถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ 
ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย 

 

ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชม
ขบวนพาเหรดได้ท่ีเมนสตรีท ยูเอสเอ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ)  ชมและเชียร์ตัวละครดิสนีย์ ท่ี
ร่วมขบวนมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนดัง อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the 
Pooh  ตามด้ วยเจ้ าหญิ งแสนสวยจากนิทานหลากหลายเรื่อง อาทิ   Snow White, Rapunzel, 
Cinderella ฯลฯ   หรือตัวละครจากภาพยนต์ดังอาทิ The Jungle Book, The Lion King, Toy Story 
ฯลฯ  



 

 

 

 
 **อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ า ตามอัธยาศัย**   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ท่ีพัก 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก... PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง 
- กรุงเทพฯ 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซ าขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, 
ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น (4)   
จากนั้นน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงท่ีสุดและสวย
ท่ีสุดของฮ่องกง โดยรถรางพีคแทรม เป็นรถรางท่ีใช้เดินทางขึ้นและลง ท่ีเปิดใช้บริการมามากกว่า 120 ปี
แล้ว 
หมายเหตุ: กรณีรถรางพีคแทรมปิดซ่อมบ ารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ช เพ่ือ
น าท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าส่วนต่างผู้ใหญ่ท่านละ 20 เหรียญฮ่องกง และเด็ก
ท่านละ  10 เหรียญฮ่องกง 

 
 



 

 

 

บนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ 
เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ท้ังเกาะอย่างชัดเจน จุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดและห้ามพลาดเมื่อมา The Peak สามารถ
มองเห็นวิวได้รอบทิศทั้ง 360 องศา มีความสูงถึง 428 เมตรจากระดับน้ าทะเลท่ีจุดนี้สามารถมาชมวิวเมือง
ฮ่องกงได้ท้ังวันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวท่ีสวยงามแตกต่างกันไป วิวท่ีมองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและ
อาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และ
ตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 

 

ร้านไอศครีม  Gino's Gelato ร้านไอศครีมเจลลาโตสไตล์อิตาลี 
ตั้งอยู่บริเวด้านล่างตึก The Peak หากท่านต้องการลิ้มรสไอศครีมท่ีเป็นแบบ
เฉพาะของฮ่องกง แนะน าให้ลองทานท่ีนี่ กลิ่นหอมของวาฟเฟิลบอล หรือ 
Egg Waffle ท่ีท าสดๆใหม่ๆจากเตาชวนยั่วน้ าลายนัก มีไอศครีมให้เลือก
หลากหลายรสชาติ ท่ีสามารถเลือกท้อปปิ้งได้ตามท่ีต้องการไม่ว่าจะเป็น มาช
เมลโล่ อัลมอล หรือขนมต่างๆ   
จากนั้นน าท่านนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเชื่อว่า ณ 
บริเวณหาดรีพัลส์เบย์ เป็นจุดท่ีมีฮวงจุ้ยท่ีดีท่ีสุดของเกาะฮ่องกง  น าท่านเริ่มขอพร   เจ้าแม่กวนอิม  
จากนั้นน าท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สินเงินทอง  หรือถ้าท่าน



 

 

 

ไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจากพระสังฆจาย ได ้ 

 
 

จากนั้นน าท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเช่ือกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี  หรือคนโสด จะเลือก
ขอคู่ หรือขอพรเรื่องความรัก จากเทพเจ้าแห่งความรักก็ได้  จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง ให้เดินทาง
ปลอดภัยจาก เจ้าแม่ทับทิม จากนั้นให้ท่านได้รับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังท่ีดี
ท่ีสุดของฮ่องกง 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) พิเศษ!! บริการท่านด้วยห่านย่าง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตั้งจิต
อธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบ



 

 

 

หมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตี
กลอง 3 ครั้ง จะช่วยปัดเป่าส่ิงชั่วร้ายออกไป และน าพาสิ่งดีๆเข้ามา 

 

 
 

ต านานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดท่ีมีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตามต านานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการท่ีจะมาปล้น

ชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วน าไปติดไว้ท่ีหน้าบ้าน ปรากฎว่าโจร
สลัดได้จากไปและไม่ได้ท าการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเช่ือว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายท่ีก าลังจะเข้า
มา และน าพาสิ่งดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่งนี้ชึ้น เพ่ือระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นท่ีสักการะบูชา
เพ่ือไม่ให้มีสิ่งไม่ได้เกิดขึ้น 
 
 
น าท่านเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่ีขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดี
ไชน์ท่ีได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ ย 
โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาท าเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่า
จะเป็น จี้  แหวน  ก าไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริม
ดวงชะตา 



 

 

 

น าท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ ก าไลหยก  หรือสัตว์น าโชคอย่างปี่เส่ียะ  อิสระให้
ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึก หรือน าโชคแด่ตัวท่านเอง  
 
 
น าท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนั้น
อิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้ง
เครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่
ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL 
ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้  ให้
แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, 
HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย  สมควรแก่ เวลาน าท่านเดินทางสู่
สนามบิน 

21.35 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่   
CX703/CX709/CX617 
(กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนท าการจอง) 

23.35 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
**************************************** 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***  คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหัวหน้าทัวร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
รายละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็ก

มีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มี
เตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

05 - 07 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

06 - 08 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

12 - 14 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

13 - 15 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

19 - 21 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

20 - 22 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

26 - 28 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

27 - 29 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 

21,900 21,900 20,900 5,000 

02 - 04 สิงหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

03 - 05 สิงหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

09 - 11 สิงหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

10 - 12 สิงหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

21,900 21,900 20,900 5,000 



 

 

 

16 - 18 สิงหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

17 - 19 สิงหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

23 - 25 สิงหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

24 - 26 สิงหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

30 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

31 ส.ค. - 02 ก.ย. 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

06 - 08 กันยายน 2562 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

07 - 09 กันยายน 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

13 - 15 กันยายน 2562 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

14 - 16 กันยายน 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

20 - 22 กันยายน 2562 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

21 - 23 กันยายน 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

05 - 07 ตุลาคม 2562 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

05 - 07 ตุลาคม 2562 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

12 - 14 ตุลาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

21,900 21,900 20,900 5,000 



 

 

 

24 - 26 ตุลาคม 2562 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

25 - 27 ตุลาคม 2562 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

25 - 27 ตุลาคม 2562 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

26 - 28 ตุลาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

27 - 29 ตุลาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

 
***คา่บริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 เหรียญฮ่องกง /ทริป/ท่าน 
 
หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ หักค่าดิสนีย์แลนด์ออกท่านละ  2,000 บาท  กรุณาตรวจสอบ
เที่ยวบินของท่านในวันที่ท่านต้องการเดินทางตามตารางรายละเอียดเที่ยวบิน 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนาม
ของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน
จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกแห่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ร้าน 

• โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็น
หลัก 

• หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่าน
ใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ท้ังสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 



 

 

 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 เหรียญฮ่องกง/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่

(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่
ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระ



 

 

 

เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดังนี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 

ท้ังหมดท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน า
เท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ท้ังหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ
ค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรา
ยินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ



 

 

 

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น 

และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา
ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมี
ขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ 
เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสีย
ค่าปรับในอัตราท่ีสูงมาก   



 

 

 

 


