
#15760 ทัวรฮองกง 3 วัน 2 คืน ฮองกงดิสนียแลนด กระเชา
ลอยฟานองปง บิน CX
ทัวรฮองกง วัดโปวหลิน A Symphony of Lights นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขา
วิคตรอเรียพีค รีพัลสเบย วัดแชกงหมิว ชอปปงจิมซาจุย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - กระเชานองปิง 360 องศา - วัดโป
หลิน - พระพุทธรูปเทียนถาน - หมูบานวัฒนธรรมนองปิง - ซิต้ี เกท เอาทเล็ท - สะพานแขวนซิง
หมา - A SYMPHONY OF LIGHTS

  

Silka
Tsuen
Wan
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

2 ฮองกงดิสนียแลนด   

Silka
Tsuen
Wan
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 รถรางพีคแทรม - วิคตอเรียพีค - รีพัลสเบย - องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย - สะพานตออายุ - วัดแช
กงหมิว - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยกฮองกง - ดิวต้ีฟรี - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 เม.ย. 65 - 14 เม.ย.
65

฿21,999 
฿19,999

฿21,999 
฿19,999

฿21,999 
฿19,999

฿5,000

17 เม.ย. 65 - 19 เม.ย.
65

฿16,999 
฿14,999

฿16,999 
฿14,999

฿16,999 
฿14,999

฿5,000

24 เม.ย. 65 - 26 เม.ย.
65

฿16,999 
฿14,999

฿16,999 
฿14,999

฿16,999 
฿14,999

฿5,000

25 เม.ย. 65 - 27 เม.ย.
65

฿16,999 
฿14,999

฿16,999 
฿14,999

฿16,999 
฿14,999

฿5,000

1 พ.ค. 65 - 3 พ.ค. 65 ฿19,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿5,000

3 พ.ค. 65 - 5 พ.ค. 65 ฿16,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿5,000

4 พ.ค. 65 - 6 พ.ค. 65 ฿16,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿5,000

8 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65 ฿16,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿5,000

15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 ฿16,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก -
กระเชานองปง 360 องศา - วัดโปหลิน - พระพุทธรูปเทียนถาน
- หมูบานวัฒนธรรมนองปง - ซิตี้ เกท เอาทเล็ท - สะพานแขวน
ซิงหมา - A SYMPHONY OF LIGHTS

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอร M สายการบิน CATHAY PACIFIC พบเจาหนาท่ี
เพ่ือรับเอกสารการเขาเมือง และทําการเช็คอินตั๋ว

06.30 น. บินลัดฟาสู ฮองกง โดยเท่ียวบิน CX616 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวัน
เดินทางกอนทําการจอง)

10.30 น. ถึง สนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit
B

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู สถานีตงชุง เพ่ือขึ้น กระเชาลอยฟานองปิง 360 องศา
กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบธรรมดา (พ้ืนทึบ) เป็นกระเชาคริสตัล (พ้ืน

กระจกใส) สามารถแจงหัวหนาทัวรได โดยเพ่ิมเงิน ทานละ 100 เหรียญฮองกง

นําทานไปยังเกาะลันเตาเพ่ือนมัสการพระใหญ ณ วัดโปวหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา องคพระสรางทองสัมฤทธิ ์
160 ชิ้น องคพระพุทธรูปหันพระพักตรไปทางเหนือสูจีนแผนดินใหญ ประดิษฐานอยูโดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว
หากนับรวมฐานแลวมีความสูงท้ังสิ้น 34 เมตร คากอสรางพระพุทธรูป 60 ลานเหรียญฮองกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอยางไม
เป็นทางการวา พระใหญเทียนถาน ประดิษฐานบนแทนบูชามีความสูงเทากับตึก 3 ชั้น ออกแบบตามฐานโครงสรางของหอฟา
เทียนถานในปักกิ่ง

นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ใหทุกทานไดตั้งจิตอธิษฐานขอพรไมวาจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การ
เงิน เน่ืองจากองคพระเป็นปรางคประทานพร จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึ้นชมฐานองคพระได โดยจะมีบันไดทอดยาว
จํานวน 268 ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นท่ีประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแกว) และพระพุทธรูปหยกขาว ท่ีอัน
เชิญมาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ํามัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ 60 เหรียญฮองกง) หรือชมวิวของเกาะ
ลันเตาในมุมสูงได

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

อิสระ ณ บริเวณ หมูบานวัฒนธรรมนองปิง ใหทานไดเท่ียวชม รานคา รานอาหาร บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบ
ความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมด้ังเดิมไวไดอยางลงตัว

อิสระชอปป้ิง ท่ีหางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปป้ิงสินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินคาแบรนดเน
มระดับโลกมากมาย เชน COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวาจะเป็น BURBERRY รวมท้ังรองเทากีฬา
มากมายหลายย่ีหอ และชั้นใตดินจะมีซุปเปอรมาเก็ตขนาดใหญใหทานไดเลือกซ้ือสินคา ไมวาจะเป็น ของกิน ของใช หรือวาผล
ไมสดๆ จับจายกันไดอยางจุใจ

นําทานเดินทาง ผานสะพานชิงหมา ติดอันดับเป็นสะพานแขวนท่ีมีชวงกลางยาวท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบัน
อยูท่ีอันดับท่ี 7 ของโลก ตัวสะพานมีความกวาง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเสนทางรถว่ิงจํานวน 6 ชองทาง สวนชั้นลางใช
สําหรับรถไฟ 2 ชองทาง และชองทางสํารองสําหรับรถยนต ในชวงฤดูมรสุมอีก 4 ชองทาง เริ่มกอสรางในปี ค.ศ. 1992 แลว
เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดวยงบประมาณ 7.2 พันลานเหรียญฮองกง

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

่ ่



นําทานชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืน การแสดงมัลติมีเดียสุด
ยอดตระการตาท่ีไดรับการบันทึกในกินเนสบุควาเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ีย่ิงใหญท่ีสุดของโลก ครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคาร
ตึกระฟาสําคัญตางๆท่ีตั้งอยูสองฟากฝ่ังของอาววิคตอเรีย โดยบนดาดฟาของตึกเหลาน้ีประดับไปดวยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตชก็
จะสองแสงสวางตระการตาเป็นสีตางๆ

พักท่ี Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กระเชานองปง 360 องศา

วัดโปหลิน

พระพุทธรูปเทียนถาน

 บาย

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง ซ่ึงเป็นโปรเจ็คการสนับสนุนการ
ทองเท่ียวในเกาะลันเตา

เป็นวัดท่ีตั้งอยูท่ีเมือง Ngong Ping เกาะ New Territories มีพระใหญท่ีชาวฮองกงชาว
ไทย ชาวจีน มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมีความนาเล่ือมใสศรัทธา
และอลังการ

เป็นพระท่ีศักดิส์ิทธิอั์นดับตนๆ ของฮองกง ทีอยูคูกับวัดท่ีเกาแกท่ีสุดอีก 1 วัด คือวัดโป
หลิน ตั้งอยูท่ีเกาะลันเตา หลวงพอโตสูง 34 เมตร (112 Ft) น้ําหนักกวา 250 ตัน
ประดิษฐานอยูบนยอดเขาโปหลิน อยูคูกับวัดโปหลิน โดดเดนสังเกตไดจากมุมไกล องค
พระน่ังอยูบนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถขวาและแบพระหัตถดานซายไวบนตัก พระเนตร
มองลงมาดวยความเป่ียมเมตตา พระใหญเทียนถัน เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ ์โครงเป็น
เหล็กกลาแลวครอบดวยเน้ือสัมฤทธิ ์ท่ีฐานองคพระมีรูปป้ันเทพธิดากําลังถวายเครื่องสัก
การะแดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นท่ีมาของชื่อพระพุทธ
รูปเทียนถานบนยอดเขาน้ี



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง

กระเชาลอยฟานองปิง 360 องศา กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบธรรมดา (พ้ืน
ทึบ) เป็นกระเชาคริสตัล (พ้ืนกระจกใส) สามารถแจงหัวหนาทัวรได โดยเพ่ิมเงิน ทานละ 100 เหรียญฮองกง

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

พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ 60 เหรียญฮองกง)

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

หมูบานวัฒนธรรมนองปง

ซิต้ี เกท เอาทเล็ท

สะพานแขวนซิงหมา

เป็นหมูบานวัฒนธรรมบนท่ีราบสูงทางตะวันตกของเกาะลันเตา มีเนินเขาหลายแหงใน
บริเวณใกลเคียงซ่ึงเป็นแหลงทองเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียว ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นมาเพ่ือนสง
เสริมการทองเท่ียวของเกาะลันเตา

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงท่ีมีแบรนนานาชาติกวา 80 ย่ีหอซ่ึงตลอดท้ังปีมี ซ่ึงแทบจะ
สวนลดอยูอยางนอย 30% ตลอดปี

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

A SYMPHONY OF LIGHTS คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา

เป็นการจัดแสดงแสงสีและเสียง ซ่ึงจะถูกกจัดทุกๆ สองทุมถาอากาศดี เป็นโชวท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลกตามกินเนสเวิลเร็คคอรด



วันท่ี 2 ฮองกงดิสนียแลนด

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ฮองกง ดิสนียแลนด อาณาจักรแหงจินตนาการน้ีประกอบดวยพ้ืนท่ี 7 สวน ไดแก เมนสตรีท-ยูเอสเอ ,
แอดเวนเจอรแลนด , แฟนตาซีแลนด , ทูมอรโรวแลนด , ทอย สตอรี่ แลนด , กริซลีย กัลช และมิสทิค พอยท

จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนใน แอดเวนเจอรแลนด ผจญภัยกับการลองเรือทองปาท่ีเต็มไปดวยสิงสาราสัตวตลอดเสนทาง
และโชวแรงระเบิดท่ีตื่นเตน เขาสูอาณาจักรแหงแฟนตาซี ท่ีซ่ึงคุณจะไดพบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียง
มิคกี้เมาส พรอมดวยเอฟเฟคตเคล่ือนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ

ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษยตางดาวและขามเวลาไปยังทูมอรโรวแลนด ดินแดนแหงอนาคตและสิ่งท่ีพลาดไมไดคือ รถไฟ
เหาะ SPACE MOUTAIN แนนอนวาอยาลืมแวะไปถายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจาเป็ดชื่อกองโลก

เดินทองไปผานสวนหยอมท่ีเต็มไปดวยวัตถุโบราณท่ีสรางภาพลวงตา 3 มิติ สํารวจพิพิธภัณฑลึกลับท่ีซ่ึงวัตถุโบราณนาตื่นตา
จากท่ัวโลกมามีชีวิตตอหนาตอตาใน มิสทิค พอยท และไมควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ลองเรือชมเหลาบรรดา
ตุกตานานาชาติ ซ่ึงแบงเป็นโซนของแตละชาติไว โดยตุกตาจะมีการเคล่ือนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD
และแทรกดวยเสียงเครื่องดนตรีท่ีเป็นเอกลักษณของแตละชาติ และอยาลืมแวะทักทายตุกตาสวมชุดประจําชาติของไทย สนุกกับ
เกมตางๆ การแสดงแสงสี “เรารักมิกกี้!” จากนั้นเชิญทานสนุกสนานกับเครื่องเลนในดิสนียแลนดและโซนตางๆ

พบกับเครื่องเลนใหมลาสุดธีมมารเวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ทานสามารถรวมความสนุกไดโดยการ
ขี่ยานพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการตอสูอยางกลาหาญแบบอินเทอรแอคทีฟในพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพรอมกับ Ant-Man and The Wasp เพ่ือตอสูกับเหลาราย Zola และกองทัพ Hydra swarm-
bots

และสนุกไปกับ Iron Man Experience บินไปกับไอรอนแมน เหนือฟากฟาของฮองกง หยิบแวนตา Stark Vision ขึ้น
สวมใส แลวเตรียมตัวสําหรับการเขาสูยุคใหมอยางเต็มตัว! การบินแตละครั้งของ Expo Edition Iron Wing จะใชพลังงานจาก
เตาปฏิกรณอารคของตนเองและมีเทคโนโลยีลาสุดจากสตารค อินดัสตรี้ รวมถึง ชุดเกราะโลหะท่ีมีความทนทานสูง ระบบปัญญา
ประดิษฐ และกระจกท่ีซอมแซมตัวเองได เมื่อคุณพรอมสําหรับการบินขึ้น คุณจะไดทองฟากฟาท่ีตื่นเตนเราใจของตัวเมือง เพ่ือ
ชมมุมมองท่ีแปลกใหมลาสุดและสูงท่ีสุดบนขอบฟาของฮองกง น่ันคือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนวา มี
รายงานถึงปฏิบัติการของไฮดราอยูบริเวณน้ี ใหเตรียมพรอมสําหรับการตอสู! ซ่ึงแตละแหงตางมีจุดเดนความพิเศษเฉพาะตัว
ทองอเมริกาฉบับยอสวนอยางมีชีวิตชีวาท่ีถนนเมนสตรีท พรอมดวยทาวนสแควร รานคานารัก ๆ และหอสังเกตการณวิคตอเรีย

ขบวนพาเหรด ไฟลทส ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดไดท่ีเมนสตรีท
ยูเอสเอ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ) ชมและเชียรตัวละครดิสนีย ท่ีรวมขบวนมากมายไมวาจะเป็นตัวการตูนดัง อาทิ
Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh ตามดวยเจาหญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเรื่อง อาทิ Snow
White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ หรือตัวละครจากภาพยนตดังอาทิ The Jungle Book, The Lion King, Toy Story
ฯลฯ

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

พักท่ี Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา

ฮองกงดิสนียแลนด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฮองกงดิสนียแลนด เป็น 1 ใน 5 ของสวนสนุกดิสนียแลนดท่ัวโลก และเป็นสวนสนุกท่ี
ใหญท่ีสุดในฮองกง ท่ีน่ีเป็นนองใหมสุดจากท้ังหมด ตั้งอยูบนท่ีดินในเขตเพนนีเบยของ
เกาะลันเตา บริหารงานโดย Hong Kong International Theme Parks สวนสนุก
แแหงน้ีมีผูมาเย่ียมชมมากวา 10 ลานคนในทุกๆ ปี

 คํ่า  Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 รถรางพีคแทรม - วิคตอเรียพีค - รีพัลสเบย - องคเจาแมกวน
อิมรีพัสเบย - สะพานตออายุ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร
ร่ี - รานหยกฮองกง - ดิวตี้ฟรี - ทาอากาศยานฮองกงเชกแล
ปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา, ขนมจีบกุง, กวยเตี๋ยวหลอด, โจก
เป็นตน

นําทานเปล่ียนบรรยากาศ น่ังรถรางพีคแทรม ขึ้นสูยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮองกง โดยรถราง
พีคแทรม เป็นรถรางท่ีใชเดินทางขึ้นและลง ท่ีเปิดใชบริการมามากกวา 120 ปีแลว

หมายเหตุ: กรณีรถรางพีคแทรมปิดซอมบํารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเป็นรถโคช เพ่ือนําทานขึ้นสูยอดเขา
แทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางผูใหญทานละ 20 เหรียญฮองกง และเด็กทานละ 10 เหรียญฮองกง

จุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดและหามพลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นวิวไดรอบทิศท้ัง 360 องศา มีความสูงถึง 428 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเลท่ีจุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮองกงไดท้ังวันซ่ึงในแตละชวงเวลาก็จะมีวิวท่ีสวยงามแตกตางกันไป วิวท่ีมองเห็นก็จะ
เป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟาของฮองกง ท่ีกอสรางตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซา, ตึกไชนาแบงคและตึกอ่ืนๆ
อันเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้นนําของฮองกงพรอมท้ังถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ

นําทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิส์ิทธิเ์พ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด รีพัลสเบย โดยเชื่อวา ณ บริเวณหาดรีพัลสเบย เป็นจุด
ท่ีมีฮวงจุยท่ีดีท่ีสุดของเกาะฮองกง

นําทานเริ่มขอพร เจาแมกวนอิม จากนั้นนําทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอีย๊ เทพเจาแหงโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง
หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจากพระสังฆจาย ได

นําทาน ขามสะพานตออายุ ซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเรื่องความรัก
จากเทพเจาแหงความรักก็ได จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากนั้นใหทานไดรับ พลังจาก
ศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือวาเป็นจุดรวมรับพลังท่ีดีท่ีสุดของฮองกง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยหานยาง

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานไดตั้งจิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแช
กง จากนั้นใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และ
เงินทอง เชื่อกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะชวยปัดเปาสิ่งชั่วรายออกไป และนําพาสิ่งดีๆเขามา

นําทานเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรรี่ ท่ีขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชน ท่ีไดรับรางวัลอันดับเย่ียม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮ
วงจุย โดยการยอใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครื่องประดับ ไมวาจะเป็น จ้ี แหวน กําไล เพ่ือใหเป็นเครื่องประดับติดตัว
และเสริมดวงชะตา

นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก หรือสัตวนําโชคอยางป่ีเสี่ยะ อิสระใหทานไดเลือกชื้อเป็น
ของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึก หรือนําโชคแดตัวทานเอง

นําทาน ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนเนมตางๆ

อิสระใหทานเต็มอ่ิมกับการ ชอปป้ิงยานจิมซาจุย มักจะตั้งตนกันท่ีสถานีจิมซาจุย มีรานขายของท้ังเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา,
เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบท่ีเป็นของพ้ืนเมืองฮองกงอยูดวย

ตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดวย
หางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซ้ือ ไมวา
จะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย

ค่ํา

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน

21.35 น. นําทานเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เท่ียวบินท่ี CX617 / CX709 (กรุณาเช็ค
เท่ียวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง)

23.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร แบบติ่มซํา



รถรางพีคแทรม

วิคตอเรียพีค

รีพัลสเบย

องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย

สะพานตออายุ

พีคแทรม เปิดใหบริการในปี 1888 แรกเริ่มมีขึ้นสําหรับผูวาการรัฐอังกฤษและผูอยูอาศัย
ในเดอะพีคเทานั้น แตปัจจุบันไมวาใครก็สามารถใชบริการรถรางท่ีมีความลาดชันท่ีสุดใน
โลกน้ีได การเดินทางขึ้นสูเดอะพีคโดยรถรางใชเวลาเพียง 7 นาที แถมยังไดสัมผัส
ประสบการณท่ีนาจดจําขณะท่ีรถรางไตขึ้นไปผานวิวทิวทัศนอันเหลือเชื่อ พีคแทรมเปิด
ทําการตั้งแต 7 โมงเชาถึงเท่ียงคืนทุกวัน ออกจากสถานีปลายทางพีคแทรมดานลางตรง
ถนนการเดนในเซ็นทรัลทุกๆ 10-15 นาที

ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเกาะฮองกง วิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด เพราะนักทอง
เท่ียวท่ีไดไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮองกงไดท้ังหมด ตั้งแตอาว
วิคตอเรีย ตึกระฟา เรือเฟอรรี่ และสีสันของแสงไฟยามค่ําคืนของฝ่ังเกาลูน ท้ังหมดสราง
ตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย

เป็นอาวท่ีอยูตอนใตของเกาะฮองกง ซ่ึงตํานานวาไววาชื่อรีพัลสท่ีแปลวาขับไลน่ันคือการ
ขับไลโจรสลัดท่ีคอยมาปลนเรือท่ีคาขายในบริเวณอาวน้ี

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญท่ีตั้งอยูท่ีบริเวณศาลเจาท่ีตั้งอยูบนอาวรีพัลสเบย โดย
เป็นองคเทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถขามสะพานตออายุ
ท่ีอยูบริเวณใกลๆ ซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ปี

เป็นสะพานศักดิส์ิทธิท่ี์อยูใกลๆ กับองคเจาแมกวนอิมหาดรีพัสเบย ซ่ึงเชื่อกันวาหากได
ขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ปี หรือถาคนโสดมาเดินขามสะพานน้ีก็จะมีคูครองไดใน
เร็ววัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู หานยาง

วัดแชกงหมิว บาย

เป็นวัดท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือบูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ของท้ังชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ



 หมายเหตุ กรณีรถรางพีคแทรมปิดซอมบํารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเป็นรถโคช เพ่ือนําทานขึ้นสูยอดเขาแทน และจะ
ทําการคืนเงินคาสวนตางผูใหญทานละ 20 เหรียญฮองกง และเด็กทานละ 10 เหรียญฮองกง

กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

โรงงานจิวเวอรรี่

รานหยกฮองกง

ดิวต้ีฟรี

เขาชมโรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

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

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

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

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

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

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
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-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 รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 เหรียญฮองกง/ทริป/ตอทาน

่ ่



คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น

ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 200 เหรียญฮองกง /ทริป/ทาน

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

หากลูกคาไมตองการเขาดิสนียแลนด หักคาดิสนียแลนดออกทานละ  2,000 บาท  กรุณาตรวจสอบเท่ียวบินของทานในวันท่ีทาน
ตองการเดินทางตามตารางรายละเอียดเท่ียวบิน

ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮองกงรวมกับการทองเท่ียวแหงเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผา
ไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก และรานจิวเวอรรี่ ซ่ึงจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึง
อยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็น
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกแหง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก
เก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน

โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็นหลัก

ท่ีฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซ้ือไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ โดยไมมี
การบังคับลุกทัวรท้ังสิ้น แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

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 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลว เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทอง
เท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

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

้



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
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


