
#10108 ทัวรฮองกง 3 วัน 2 คืน ฮองกงดิสนียแลนด นั่งรถ
รางพีคแทรมสูยอดเขาวิคตรอเรีย พีค บิน EK
ทัวรฮองกง ชม A SYMPHONY OF LIGHTS เกาะลันเตา วัดโปวหลิน
CiTYGATE OUTLETS ฮองกงดิสนียแลนด นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคต
รอเรียพีค รีพัลสเบย วัดแชกงหมิว ชอปปงจิมซาจุย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - สะพานแขวนซิง
หมา - A SYMPHONY OF LIGHTS   

PENTA
HOTEL/REGAL
ORIENTAL
HOTEL/ REGAL
AIRPORT HOTEL
หรือเทียบเทา

2 กระเชาสถานี Tung Chung - กระเชานองปิง 360 องศา - วัดโปหลิน - ซิตี ้เกท
เอาทเล็ท Citygate Outlet Mall - ฮองกงดิสนียแลนด   

PENTA
HOTEL/REGAL
ORIENTAL
HOTEL/ REGAL
AIRPORT HOTEL
หรือเทียบเทา

3 รถรางพีคแทรม - วิคตอเรียพีค - รีพัลสเบย - องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย - วัดแช
กงหมิว - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยก - ดิวตีฟ้รี - โอเช่ียนเทอรมินัล - จิมซาจุย -
ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
฿18,999  
฿16,999

฿18,999  
฿16,999

฿17,999  
฿15,999

฿5,000

25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
฿18,999  
฿16,999

฿18,999  
฿16,999

฿17,999  
฿15,999

฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติ
ฮองกง Chek Lap Kok - สะพานแขวนซิงหมา - A
SYMPHONY OF LIGHTS

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

11.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคานเตอร T สายการบิน EMIRATES พบเจาหนาท่ีทําการเช็ค
อินตัว๋

บาย

14.00 น. บินลัดฟาสู ฮองกง โดย เท่ียวบิน EK 384 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ท่ีน่ัง 3-4-3 มีจอสวนตัวทุกท่ี
น่ัง)

ค่ํา

18.05 น. ถึง สนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหคณะทานออก Exit B”

จากน้ันนําทานเดินทาง ผานสะพานชิงหมา ซ่ึงเป็นสะพานท่ีถือไดวาเป็นสะพานรางคูท่ียาวท่ีสุดในโลก

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืน การแสดงมัลติมีเดียสุด
ยอดตระการตาท่ีไดรับการบันทึกในกินเนสบุควาเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ีย่ิงใหญท่ีสุดของโลกครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคาร
ตึกระฟาสําคัญตางๆ ท่ีตัง้อยูสองฟากฝ่ังของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟาของตึกเหลาน้ีประดับไปดวยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตชก็
จะสองแสงสวางตระการตาเป็นสีตางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง

นําทานเขาสูท่ีพัก... PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก คํ่า

ตัง้อยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตัง้แตปี
1541



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 กระเชาสถานี Tung Chung - กระเชานองปง 360 องศา - วัด
โปหลิน - ซิตี้ เกท เอาทเล็ท Citygate Outlet Mall - ดิสนีย
แลนดฮองกง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ท่ีน่ัง 3-4-3 มีจอสวนตัวทุกท่ีน่ัง)

สะพานแขวนซิงหมา

A SYMPHONY OF LIGHTS

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL หรือเทียบเทา

เป็นสะพานขามชองแคบในฮองกง ตัง้ชื่อตามชื่อเกาะท่ีสะพานเชื่อมอยู คือ เกาะซิงย่ีและ
เกาะหมาวัน มีชวงกลางยาว 1,377 เมตร สูง 206 เมตร ขณะสรางเสร็จในปี ค.ศ. 1997
ติดอันดับเป็นสะพานแขวนท่ีมีชวงกลางยาวท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู
ท่ีอันดับท่ี 7 ของโลก

เป็นการจัดแสดงแสงสีและเสียง ซ่ึงจะถูกกจัดทุกๆ สองทุมถาอากาศดี เป็นโชวท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลกตามกินเนสเวิลเร็คคอรด

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (บริการทานดวยติ่มซําขึน้ชื่อของฮองกง)

นําทานเดินทางสู สถานี TUNG CHUNG

นําทานเพ่ือขึน้ กระเชาลอยฟานองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตาเพ่ือ นมัสการพระใหญ ณ วัดโปวหลิน หรือ นิยมเรียกวา
พระใหญลันเตา....องคพระสรางจากการเชื่อมแผนสัมฤทธิถ์ึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องคพระหันพระพักตร
ไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต

นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ใหทุกทานไดตัง้จิตอธิษฐานขอพรไมวาจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การ
เงิน เน่ืองจากองคพระเป็นปรางคประทานพร จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึน้ชมฐานองคพระได โดยจะมีบันไดทอดยาว
จํานวน 268 ขัน้ บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นท่ีประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขีย้วแกว) และพระพุทธรูปหยกขาว ท่ีอัน
เชิญมาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ํามัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ 60 เหรียญฮองกง) หรือชมวิวของเกาะ
ลันเตาในมุมสูงได และยังมีรูปป้ันของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยูรอบๆ บริเวณ
ฐานองคพระ

นอกจากน้ีทานยังสามารถเขาชม วัดโปวหลิน ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา ทัง้ 5 พระองค ณ อาคาร
หมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตวมงคลตรงมุมของหลังคา หามนําเครื่องเซนไหวท่ีประกอบดวยเน้ือสัตวเขามาไหวเป็นอันขาด

อิสระใหทานไดสัมผัสกับ หมูบานวัฒนธรรมนองปิง ใหทานไดอิสระเท่ียวชม รานคา รานอาหาร และชมการแสดงกลางแจง
มากมาย บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมดัง้เดิมไวได



อยางลงตัว

หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปิงปิดซอมบํารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเป็นรถ
โคชของอุทยาน เพ่ือนําทานขึน้สูยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง และเด็ก
ทานละ 20 เหรียญฮองกง

อิสระชอปป้ิงท่ี หางดัง CITYGATE OUTLETS MALL ใหทานชอปป้ิงสินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินคาแบ
รนดเนมระดับโลกมากมาย เชน COACH ESPRIT POLO RALPH LAUREN หรือวาจะเป็น BURBERRY รวมทัง้รองเทา
กีฬามากมายหลายย่ีหอ และชัน้ใตดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญใหทานไดจับจายกันไดอยางจุใจ

 
บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ฮองกง ดิสนียแลนด อาณาจักรแหงจินตนาการน้ีประกอบดวยพ้ืนท่ี 7 สวน ไดแก เมนสตรีท-ยูเอสเอ
แอดเวนเจอรแลนด แฟนตาซีแลนด ทูมอรโรวแลนด ทอยสตอรี่แลนด มิสทิค พอยท กริซลีย กัลช และพบกับเครื่องเลนใหม
อยาง IRON MAN Experience บินไปกับไอรอนแมน เหนือฟากฟาของฮองกง เชิญทานสนุกสนานกับเครื่องเลนในดิสนีย
แลนดและโซนตางๆ ตอตามอัธยาศัย

ไมพลาดกับ ขบวนพาเหรด ไฟลทส ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรด
ไดท่ีเมนสตรีท ยูเอสเอ (ขึน้อยูกับสภาพอากาศ ณ วันน้ันๆ) ชมและเชียรตัวละครดิสนีย ท่ีรวมขบวนมากมายไมวาจะเป็นตัว
การตูนดัง อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh ตามดวยเจาหญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลาย
เรื่อง อาทิ Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ หรือตัวละครจากภาพยนตดังอาทิ The Jungle Book, The Lion
King, Toy Story ฯลฯ

 
ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

นําทานเขาสูท่ีพัก... PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL หรือเทียบเทา

กระเชาสถานี Tung Chung

กระเชานองปง 360 องศา

วัดโปหลิน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร บริการทานดวยติ่มซําขึน้ชื่อของฮองกง

สถานี TUNG CHUNG เป็นสถานีเพ่ือขึน้ กระเชาลอยฟานองปิง 360 องศา ไปยังเกาะ
ลันเตา เปล่ียนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหวางเดินทางจากท่ีสูง อีกทัง้ยัง
สามารถชื่นชมพระใหญ พระพุทธรูปน่ังปรางสมาธิทองสัมฤทธิก์ลางแจงท่ีใหญท่ีสุดใน
โลก

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง ซ่ึงเป็นโปรเจ็คการสนับสนุนการ
ทองเท่ียวในเกาะลันเตา

เป็นวัดท่ีตัง้อยูท่ีเมืองNgong Ping เกาะ New Territories มีพระใหญท่ีชาวฮองกงชาว
ไทย ชาวจีน มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมีความนาเล่ือมใสศรัทธา
และอลังการ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 รถรางพีคแทรม - วิคตอเรียพีค - รีพัลสเบย - เจาแมกวนอิม -
วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยก - ดิวตี้ฟรี - โอ
เชี่ยนเทอรมินัล - จิมซาจุย - ทาอากาศยานนานาชาติฮองกง
Chek Lap Kok - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบธรรมดา (พ้ืนทึบ) เป็นกระเชาคริสตัล (พ้ืน
กระจกใส) สามารถแจงหัวหนาทัวรได โดยเพ่ิมเงิน ทานละ 100 เหรียญฮองกง/เท่ียว

กรณีกระเชานองปิงปิดซอมบํารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเป็นรถโคชของ
อุทยาน เพ่ือนําทานขึน้สูยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง และเด็กทานละ
20 เหรียญฮองกง

**อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย**

ซิต้ี เกท เอาทเล็ท Citygate Outlet Mall
เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงท่ีมีแบรนนานาชาติกวา 80 ย่ีหอซ่ึงตลอดทัง้ปีมี ซ่ึงแทบจะ
สวนลดอยูอยางนอย 30% ตลอดปี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฮองกงดิสนียแลนด บาย

ฮองกง ดิสนียแลนด (Hong Kong Disneyland) 1 ใน 5 ของดิสนียแลนดท่ัวโลก เป็น
นองใหมสุดจากทัง้หมด สามารถเดินทางไปไดสะดวกท่ีสุด

 คํ่า  PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานเปล่ียนบรรยากาศ น่ังรถรางพีคแทรม ขึน้สูยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮองกง โดย
รถรางพีคแทรม เป็นรถรางท่ีใชเดินทางขึน้และลง ท่ีเปิดใชบริการมามากกวา 120 ปีแลว

บนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกทานจะไดสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิส์ดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮองกงและ
เกาลูนไดทัง้เกาะอยางชัดเจน จุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดและหามพลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นวิวไดรอบทิศทัง้ 360 องศา มี
ความสูงถึง 428 เมตรจากระดับน้ําทะเล ท่ีจุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮองกงไดทัง้วันซ่ึงในแตละชวงเวลาก็จะมีวิวท่ีสวยงามแตก
ตางกันไป

จากน้ันนําทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิส์ิทธิเ์พ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด รีพัลสเบย โดยเชื่อวา ณ บริเวณหาดรีพัลสเบย
เป็นจุดท่ีมีฮวงจุยท่ีดีท่ีสุดของเกาะฮองกง

นําทานเริ่มขอพร เจาแมกวนอิม จากน้ันนําทานขอพร เทพเจาไฉ ซิงเอีย๊ เทพเจาแหงโชคลาภ ความมัน่คง ทรัพยสินเงินทอง
หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจากพระสังฆจาย ได

้ ่ ่ ่ ้ ่ ้ ่



จากน้ันนําทาน ขามสะพานตออายุ ซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครัง้จะมีอายุเพ่ิมขึน้ 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเรื่องความ
รัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได จากน้ันขอพรเรื่องการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากน้ันใหทานไดรับ พลัง
จากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือวาเป็นจุดรวมรับพลังท่ีดีท่ีสุดของฮองกง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานไดตัง้จิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง
จากน้ันใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงิน
ทอง เชื่อกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครัง้ จะชวยปัดเปาสิ่งชัว่รายออกไป และนําพาสิ่งดีๆเขามา

นําทานเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรรี่ ท่ีขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนท่ีไดรับรางวัลอันดับเย่ียม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮ
วงจุย โดยการยอใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครื่องประดับ ไมวาจะเป็น จี ้แหวน กําไล เพ่ือใหเป็นเครื่องประดับติดตัว
และเสริมดวงชะตา

นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก หรือสัตวนําโชคอยางป่ีเสี่ยะ อิสระใหทานไดเลือกชื้อเป็น
ของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึก หรือนําโชคแดตัวทานเอง

นําทาน ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนเนมตางๆ

จากน้ันอิสระใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปป้ิง ยานจิมซาจุย มักจะตัง้ตนกันท่ีสถานีจิมซาจุย มีรานขายของทัง้เครื่องหนัง,
เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบท่ีเป็นของพ้ืนเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอน
มากมาย

ท่ีน่ีมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู
และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซ้ือ ไมวาจะเป็น COACH,
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน

21.50 น. บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เท่ียวบินท่ี EK 385

23.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รถรางพีคแทรม

วิคตอเรียพีค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พีคแทรม เปิดใหบริการในปี 1888 แรกเริ่มมีขึน้สําหรับผูวาการรัฐอังกฤษและผูอยูอาศัย
ในเดอะพีคเทาน้ัน แตปัจจุบันไมวาใครก็สามารถใชบริการรถรางท่ีมีความลาดชันท่ีสุดใน
โลกน้ีได การเดินทางขึน้สูเดอะพีคโดยรถรางใชเวลาเพียง 7 นาทีแถมยังไดสัมผัส
ประสบการณท่ีนาจดจําขณะท่ีรถรางไตขึน้ไปผานวิวทิวทัศนอันเหลือเชื่อ พีคแทรมเปิด
ทําการตัง้แต 7 โมงเชาถึงเท่ียงคืนทุกวัน ออกจากสถานีปลายทางพีคแทรมดานลางตรง
ถนนการเดนในเซ็นทรัลทุกๆ 10-15 นาที

ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเกาะฮองกง วิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด เพราะนักทอง
เท่ียวท่ีไดไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮองกงไดทัง้หมด ตัง้แตอาว
วิคตอเรีย ตึกระฟา เรือเฟอรรี่ และสีสันของแสงไฟยามค่ําคืนของฝ่ังเกาลูน ทัง้หมดสราง
ตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย



รีพัลสเบย

องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย

เป็นอาวท่ีอยูตอนใตของเกาะฮองกง ซ่ึงตํานานวาไววาชื่อรีพัลสท่ีแปลวาขับไลน่ันคือการ
ขับไลโจรสลัดท่ีคอยมาปลนเรือท่ีคาขายในบริเวณอาวน้ี

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญท่ีตัง้อยูท่ีบริเวณศาลเจาท่ีตัง้อยูบนอาวรีพัลสเบยและ
เทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถขามสะพานตออายุท่ีอยู
บริเวณใกลๆ ซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครัง้จะมีอายุเพ่ิมขึน้ 3 ปี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดแชกงหมิว

โรงงานจิวเวอรรี่

รานหยก

ดิวต้ีฟรี

 บาย

เป็นวัดท่ีสรางขึน้มาเพ่ือ บูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมของทัง้ชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

เขาชม โรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

ในฮองกง ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักท่ีสุดท่ีตลาดหยกในเกาลูน ถึงแมบริเวณน้ีจะไดรับ
การปรับปรุงใหมหลายตอหลายครัง้ในชวงท่ีผานมา แตท่ีน่ีก็ยังคงไวซ่ึงรองรอยของอดีต
เชน สถานีตํารวจท่ีเป็นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ในบริเวณใกลเคียง คุณจะพบหิน
หยกขนาด 3 ตันบนถนนแคนตัน ซ่ึงเป็นสัญลักษณของถนนเจด แตถาคุณสนใจในการ
ชอปมากกวาสถาปัตยกรรมและอนุสาวรีย คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของ
หยกท่ีขายอยูท่ีน่ี ซ่ึงมีกวารอยแผง สินคาท่ีคุณจะพบมากท่ีสุดคือเครื่องประดับทําจากหยก
ซ่ึงไดแก แหวน กําไล จี ้และตางหู แตคุณก็อาจพบของแปลกอ่ืนๆ ดวยเชนกัน

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

โอเชี่ยนเทอรมินัล

จิมซาจุย

หางสรรพสินคายักษใหญ ท่ีมีความยาวตัง้แต ทาเรือสตารเฟอรรี่ ไปตามถนน Canton
ระยะทางกวาครึ่งกิโลเมตร คงหนีไมพน 2 หางน้ีคือ Harbour City และ Ocean
Terminal มีรานคากวา 700 ราน เรียกวา มาท่ีน่ีทีเดียวมีครบทุกอยางท่ีอยากได

ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลก เลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ
อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชัน้เลิศ
ของฮองกงมีทุกสิ่งท่ีคุณตองการ ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อท่ี
จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากท่ัวทุกมุมโลก อีกทัง้ยังเป็น
ท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชัน้เลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ด
ของฮองกง หรือเลือกชอปป้ิงท่ีโอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชัน้นํา
ท่ีมีใหเลือก

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

ตัง้อยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตัง้แตปี
1541

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทาง
บริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน

่



คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 เหรียญ/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

 

วีซา
Passport : ควรมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น***** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคา

ธรรมเนียม คาทิป ทานละ 200 เหรียญ/ทริป/ตอทาน       

หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

คณะยืนยันการเดินทางท่ี 9 ทานมีหัวหนาทัวร

หากลูกคาไมตองการเขาดิสนียแลนด สามารถหักคาใชจายไดทานละ 2,000 บาท

ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮองกงรวมกับการทองเท่ียวแหงเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผา
ไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก และรานจิวเวอรรี่ ซ่ึงจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึง
อยากเรียนชีแ้จงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็น
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกแหง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก
เก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน

โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็นหลัก

ท่ีฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซ้ือไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ โดยไมมี
การบังคับลุกทัวรทัง้สิน้ แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกร
อกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

การยกเลิก

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่



1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 45 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว  
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด

ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การ
สํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 

 


