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วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (EK384 : 13.45-17.40) – อเวนิวออฟ 
เดอะสตำร ์(Avenue of Stars) – ซิมโฟนีอ็อฟไลทส์  
(Symphony of Lights)   

X ✈  
HOTEL EASE 
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

2 

อิสระช้อปป้ิงจุใจตลอดวัน 
หรือเลือกซือ้ทัวรเ์สริม  
Option 1.ไหว้พระใหญ่เกำะลันตำ    
Option 2. สวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์

X X X 
HOTEL EASE 
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

3 
วัดแชกงหมิว – วัดนำงชีฉีหลิน – วัดหวังต้ำเซียน – 
โรงงำนจิวเวอรร่ี์ – ร้ำนหยก – วัดกวนอ ู– ฮ่องกง – 
กรุงเทพฯ (EK385 : 21.30-23.45) 

  ✈  

*** กรุณำเตรียมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน 1,500  บำท *** 
ค่ำทปิหัวหน้ำทัวรขึ์น้อยู่กับควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

 
 
 
 
10.30 น.  พรอ้มกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 ประตู 10 เคำนเ์ตอร์ 

U สำยกำรบิน Emirates (EK) โดยมีเจา้หนา้ที่จากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแก่ท่านก่อน
ออกเดินทาง 

13.45 น.  เหินฟ้าสู ่ฮ่องกง โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบินที่ EK384   
  (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
17.40 น.       เดินทางถึง  สนำมบิน CHEK LAP KOK  ซึ่งตัง้ยู่บนเกาะลนัเตา   ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออก 
                 เฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอรร์ทิอรีสเ์กาลนู และเกาะเล็กๆ อีก 235  
                     เกาะ  หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
ค ่ำ       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ อเวนิวออฟเดอะสตำร ์(Avenue of Stars) ถนนสายดาราแห่งเกาะฮ่องกง ที่ไดร้วม
รวบเอารอยฝามือของดาราที่มีชื่อเสียงมาประทับเอาไว้ให้เราได้ชมกันบนถนนเส้นนี ้  เป็นเส้นทางเดินเล่นที่อยู่
ดา้นหนา้ของโรงแรม InterContinental Hong Kong ซึ่งจะเห็นทัง้รูปป้ันของนักแสดงชื่อดงั เช่น บลู๊ซลี และรอยเทา้
พิมพม์ือของดาราดงัๆทัง้หลาย ท าใหบ้ริเวณนีม้ีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ถนนฮอลลีวู๊ดแห่งเอเชีย” ซึ่งทางเดินจะเรียบ

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อเวนิวออฟเดอะสตำร ์(Avenue of Stars) – ซิมโฟนีอ็อฟไลทส์                  

(Symphony of Lights)   

   

ไฮไลทข์องกำรท่องเทีย่วทริปนี้ 

ชมกำรแสดง แสง สี เสียง Symphony Of Lights 
วัดหวงัต้ำเซียน ขอพร ท่ำนหว่องไท่ซนิ ทีเ่ช่ือกันว่ำ “สำมำรถประทำนพรให้ทกุค ำขอ”    
วัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องกำรเดินทำงปลอดภัย สุขภำพแข็งแรง โชคลำภ และเงนิทอง 
ช้อปป้ิง FREE DAY  อิสระ 1 วันเต็ม 
เมนูพเิศษ หำ่นยำ่ง ต่ิมซ ำ  
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ริมน า้ไปเรื่อยๆ ฝ่ังตรงขา้มก็จะมองเห็นวิวของตึกสงูต่างๆ จากนัน้น าท่านชม  การแสดงโชวแ์สง  สีเสียงสดุยิ่งใหญ่  
A Symphony of Lights ณ  รมิอ่าววิคตอเรียวิวตกึสงู  

     ระฟ้ากว่า 40 ตกึ  ทัง้ฝ่ังฮ่องกงและเกาลนูในยามค ่าคืนที่เปิดไฟอย่างสวยงามในแต่ละจะยิงแสงเลเซอร ์ สีต่างๆ  เขา้ 
      กบัจงัหวะเพลงตลอดการแสดงโชว ์
 

 

   พักที ่HOTEL EASE หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว  
 

 

 

 

อำหำรเช้ำ อำหำรกลำงวัน และอำหำรเย็น อิสระตำมอัธยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 
ย่านช้อปป้ิงฮ่องกงท่ีจะแนะน า 
 เลดีส้ ์มำรเ์ก็ต ย่ำนมงก๊ก ตลาดกลางแจง้ที่มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่ง ตัง้อยู่บนถนนตงุ ซอย (Tung Choi) 
ในย่านชอ้ปป้ิงมงก๊กอนัลือชื่อ คราคร  ่าไปดว้ยรา้นคา้ และแผงลอยกว่า 100 รา้นตลอดเสน้ทาง 1 กิโลเมตร ตลาด
เปิดตั้งแต่ 12.00-23.30 ขายสินค้าหลากหลาย แต่เน้นสินค้าส าหรับผู้หญิงเป็นหลัก ซึ่ งจะมีทั้งแฟชั่นเสือ้ผ้า 
กระเป๋า รองเทา้ ของเด็กเลน่ ของแต่งบา้น ไปจนถึงซีดีเพลง และแผ่นดีวีดีหนงั 
 คอสเวย ์เบย ์)Causeway Bay) จุดรวมรา้นคา้สินคา้แบรนดเ์นมอนัลือชื่อ และหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ที่
นกัชอ้ปป้ิงชาวไทยนิยมไปเยือน และก็ยงัเป็นแหลง่รา้นอาหารนานาชาติอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง ถึงแมว้่าสนนราคา
ในการมาชอ้ปป้ิง กินด่ืมในแถบนีจ้ะแพงมากกว่าย่านมงก๊กอยู่หลายเท่าตวั แต่คณุภาพ การบรกิาร- และระดบัของ
รา้นอาหาร ก็ถือว่าเป็นระดับหรูหราหา้ดาว แต่ถา้หากอยากประหยัดค่าอาหาร รา้นบะหมี่เป็ดย่างขา้งทาง หรือ
ศนูยอ์าหาร ก็มีใหบ้รกิารอยู่ทั่วไปเช่นกนั  
 Harbour City and Canton Road หรือหลายคนเรียกว่า แห่งฮ่องกง เพราะจะไดเ้ห็นแบรนด ์”ถนนแบรนดเ์นม“
  เนมไฮเ อ็นด์ระดับโลกเปิดช็อปกันอยู่ตลอดทั้งถนน เช่นLOUIS VUITTON, ARMANI, PRADA, GUCCI, 
VERSACE, Hermès, FENDI ฯลฯ เป็นตน้ ซึ่งรา้นต่างๆ ที่เห็นนัน้ตัง้อยู่บนพืน้ที่ของหา้ง Harbour City นั่นเอง 

วันทีส่อง      อิสระช้อปป้ิงจุใจตลอดวัน หรือเลือกซือ้ทัวรเ์สริม  
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 ห้ำงสรรพสินค้ำ  Harbour City แหล่งช้อปป้ิงที่ ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง แบ่งพื ้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  
Ocean Terminal, The Marco Polo Hong Kong Hotel, Ocean Centre และ Gateway Arcade รวมร้านค้าทุก
แบรนดท์ั่วโลกมากกว่า 700 รา้น ใครอยากจะเดินใหค้รบคงตอ้งใชเ้วลาเป็นวนัเลยทีเดียว 
ถนนเกรนวิลล ์และแคเมรอน )Granville & Cameron Road) ถนนชอ้ปป้ิงของฮ่องกงทัง้ 2 เสน้นีข้นานกัน 
เริ่มตั้งแต่หัวมุมถนนนาธานไล่ไปเรื่อยๆ เต็มไปด้วยรา้นรวงสองข้างฝ่ัง ทั้งเสือ้ผ้าแฟชั่น แบรนด์ท้องถิ่นจาก
ดีไซนเ์นอรช์าวฮ่องกง ไปจนถึงแบรนดน์านาชาติที่มีชื่อเสียง ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็น          แบรนดร์ะดบักลาง ไม่ใช่แบ
รนดไ์ฮเอนดอ์ย่างถนนแคนตนั (Canton Road)  
 Pacific Place หา้งใหญ่ในโซน Admiralty เป็นหา้งขวญัใจของชาวฮ่องกง เนื่องจากเป็นศนูยร์วมของทุกแบรนด์
ทุกระดบัราคาไวใ้นที่เดียว มีทัง้รา้นอาหาร ชื่อดงั โรงภาพยนต ์ภายในมีทัง้หา้ง Harvey Nichols, Lane Crawford 
และ Seibu ซึ่งเป็นหา้งดงัของญ่ีปุ่ นอยู่ดว้ย  
 ถนนควีนสโ์รด )Queen’s Road) ย่ำนเซ็นทรัล )Central) ถนนสายเก่าแก่ที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ชัน้น าตลอด
เสน้ทาง และเป็นถนนหลกัส าหรบัการมาเที่ยวโซนเซ็นทรลั เพราะมีทัง้รา้นอาหารชื่อดงัอย่างรา้น Yung Kee ห่าน
ย่าง, ต่ิมซ าในต านาน Luk Yu Tea House เป็นที่ตัง้ของบนัไดเลื่อนที่ยาวที่สดุในโลก ในส่วนของชอ้ปป้ิงที่นี่มีช็อป
แบรน์เนมเปิดอยู่ตลอดเสน้ทาง อาทิ H&M, Marks & Spencer Longchamp ลองชอมป์ Coach โคช้ Topshop (ท็
อปช็อป(  
 IFC Mall ตึก IFC มีอยู่  2 ตึกคือ One IFC และ Two IFC ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดอันดับ 2 ของฮ่องกง มีโซน
หา้งสรรพสินคา้ นั่นคือ IFC Mall จุดศนูยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหารชื่อดงัระดับมิชลิน เดินทางสะดวกง่ายดาย
เพราะใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าเซ็นทรลั ตวัตกึติดกบั Exchange Square จดุเชื่อมต่อรถเมล ์ชัน้ลา่งของอาคารยงัเป็น
สถานีรถไฟ Airport Express (รถไฟด่วนที่มาจากสนามบิน  สถาน ี(Hong Kong  
 Fa Yuen Street South ชอ้ปป้ิงเสือ้ผา้ รองเทา้ อปุกรณกี์ฬา ต่ืนตาต่ืนใจไปกบันานาแบรนดกี์ฬาชื่อดงัที่มาเปิด
กนัยาวทัง้ถนน ที่นี่จะเด่นเรื่องความใหม่ของรองเทา้ ซึ่งเป็นรุน่ที่บา้นเราอาจจะยงัไม่น าเขา้มาขาย หรือจะเป็นพวก
เสือ้บาส เสือ้บอลมีใหเ้ลือกหลากหลายมาก ใครที่ชอบเสือ้บาสแท้ๆ  ตอ้งถกูใจกบัรา้นที่ขายสินคา้จาก NBA แน่ๆ  
 Wing On หา้งสรรพสินคา้เก่าแก่ที่เปิดมาตัง้แต่ปีค .ศ .1907 มีสาขาหลายแห่ง สาขาหลกัอยู่ที่ Sheung Wan 
เป็นแหล่งขายเสื ้อผ้าเน้นแบรนด์ท้องถิ่น เครื่องประดับ เครื่องครัว  และสินค้าภายในบ้าน ราคาไม่แพง
มาก นกัท่องเที่ยวที่มาช็อปที่นี่เพียงติดต่อเคานเ์ตอรแ์ละโชวพ์าสปอรต์ก็รบั Tourist Shopping Pass เพื่อแลกเป็น
สว่นลด 5-10% ไดท้นัที 
 
ท่ำนสำมำรถซือ้ทัวรเ์สริม ทีน่่ำสนใจได้ดังนี้.. 
Option 1 รวมรับส่งและค่ำตั๋วเข้ำชม รำคำท่ำนละ 560 HKD (ต้องมีผู้เดินทำงตั้งแต่ 4 ท่ำนขึน้ไป) 
• ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน ซึ่งตัง้อยู่ที่ เกำะลันเตำ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต องคพ์ระสรา้งจากการ
เชื่อมแผ่นสมัฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสงู 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบือ้งล่างบริเวณ
ทะเลจีนใต ้น าท่านนั่ง กระเช้ำนองปิง 360 จากตงุชุงสู่ที่ราบนองปิง เป็นกระเชา้ที่ยาวที่สุดในโลก ท่านจะไดช้ม
ทิวทศันร์อบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา  ** กรณีกระเช้ำนองปิงปิดจะใช้รถโค้ชขึน้แทน 
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Option 2 รวมรับส่งและค่ำตั๋วเข้ำชม รำคำท่ำนละ 965 HKD (ต้องมีผู้เดินทำงตั้งแต่ 4 ท่ำนขึน้ไป) 
• ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกและเป็นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนีย ์
เพียบพรอ้มดว้ยกิจกรรม ความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุก และรีสอรต์ระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึน้บนเกาะ
ลนัเตา เมื่อเขา้ไปในฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ท่านจะพบกบัโซนต่างๆ 5 โซน ไดแ้ก่ 
โซน 1 : MAINSTREET,U.S.A. เป็นสไตลค์นัทรี มีรา้นขายของที่ระลกึ มีรถไฟวนรอบสวนสนกุ 
โซน 2 : TOMORROWLAND พาไปล า้จินตนาการกบัโลกแห่งอนาคต มีเครื่องเลน่แนวต่ืนเตน้เรา้ใจ 
โซน 3 : FANTASYLAND เติมเต็มทุกจินตนาการในดินแดนแห่งเทพนิยาย มีปราสาท และเครื่องเล่นน่ารักๆ 
เหมาะกบัเด็กๆ  
โซน 4 : ADVANTURELAND โซนนีต้อ้งเนน้ความต่ืนเตน้ผจญภยัไปในดินแดนลึกลบั เหมือนก าลงัเขา้สู่ป่าอเม
ซอน 
โซน 5 : TOY STORY LAND, GRIZZLY GULCH เป็นโซนใหม่ที่น่าสนใจทีเดียว โซนเล็กๆ เน้นถ่ายรูป และ
เครื่องเลน่เบาๆ รว่มตื่นตาต่ืนใจไปกบัขบวนพาเหรด จากเหลา่บรรดาตวัการต์นูในยามค ่าคืน และพลสุดุตระการตา
ทกุค ่าคืน 
 พักที ่HOTEL EASE หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 
 
 
 
 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบติ่มซ ำ ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู่ 1.วัดแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม ตัง้อยู่ในเขตซาถิ่น มี
อายกุว่า 300 ปี แต่เดิมเป็นวดัขนาดเล็กหากภายหลงัจึงมีการขยายอาณา
เขตเป็น 50,000 ตารางฟุต เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจา้แชกงที่เป็นที่นบั
ถือของชาวฮ่องกงเป็นอย่างยิ่ง นอกจากการสกัการบูชาเทพเจา้แชกงแลว้
นั้น อีกหนึ่งอย่างที่ห้ามลืมเด็ดขาดเมื่อมาเยือนที่นี่ คือการหมุนกังหัน 
เพราะเชื่อกนัว่าหากหมนุกงัหนั 3 ครัง้จะมีแต่สิ่งดีๆเขา้มาในชีวิต 
น าท่านเดินทางสู่ 2.วัดนำงชี ฉีหลิน สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1934 และในสมัย
ราชวงศถ์ังก็ไดถู้กบูรณะขึน้ใหม่ประมาณปี 1990 สถาปัตยกรรมอาคาร
ต่างๆ ของวดัท าจากไม ้รูปทรางคลา้ยวัดญ่ีปุ่ น ดา้นหนา้วดัมีสระดอกบวั
ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ภายในวัดตกแต่งดว้ย
ทอง ไม ้และดินเผา เมื่อเดินเขา้ไปบรเิวณวดัจะรูส้กึเงียบสงบต่างจากวดัจีนแห่งอ่ืนในฮ่องกง 

วันทีส่ำม วัดแชกงหมิว – วัดนำงชีฉีหลิน – วัดหวังต้ำเซียน – โรงงำนจิวเวอร์ร่ี – ร้ำนหยก –  
วัดกวนอู – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
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น าท่านเดินทางสู่ 3.วัดหวังต้ำเซียน วัดหว่องไท
ซิน หรือที่คนไทยรูจ้ักในนาม วัดหวังตา้เซียน ถูก
ก่อสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เป็นวัดในลทัธิเต๋า ซึ่ง
เป็นลทัธิที่มีตน้ก าเกิดในประเทศจีน ‘วัดหว่องไท
ซิน’ เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความนิยมเป็นอย่างมาก 
จากทั้ง เจ้าถิ่นเองและนักท่องเที่ ยว  เพราะมี
ชื่อเสียงดา้นการขอพรดา้นความรกั ขอเนือ้คู่ แต่รู ้
หรือไม่…เราไม่ไดข้อคู่กบัองคห์วงัตา้เซียน แต่เป็น
เทพเจ้าจันทรา หรือ เทพเจ้าหยุคโหลว เทพเจา้
แห่งความรกัและการแต่งงานที่เป็นที่เลื่องชื่อใน
ต านานต่างหาก แต่ทว่าทัง้นีผู้ค้นก็นิยมขอพรกับ
องคเ์จา้หวงัตา้เซียนดา้นสขุภาพเช่นกนั 
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เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ...ห่านย่าง 
บ่ำย   น าท่านเยี่ยมชม โรงงำนจิวเวอรร่ี์ ที่โด่งดงัที่สดุบนเกาะฮ่องกง ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ น ากงัหนั มาพลิกแพลงเป็น จี ้

ลอ้มเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็น เครื่องราง ตามหลักฮวงจุย้ ซึ่ง
จ าลองเลียนแบบมาจาก"แซก้๋งเมี๋ยว" กังหัน ใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรธัทา ที่ "วัดไช่กง" ซึ่งเป็นวัดที่ดงั
มาก และมีต านานความเชื่อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห ์เมื่อจบัใบพดัของกงัหนัหมนุไปโดยรอบแลว้ จะท าใหช้ีวิต 
หมนุเวียนไปในทางที่ดี และ สามารถพดัเอา สิ่งชั่วรา้ยต่างๆ ออกไปได ้น าท่านชม ร้ำนหยก ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่า
หยกคือ สญัลกัษณข์องความดีงาม สติปัญญา และความยติุธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจื๊อยงัใหค้วามหมายของหยกในแง่
ของสญัญาลกัษณแ์ห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซึ่งหากใครไดค้รอบครอง
หยกจะพบความสขุความเจริญรุง่เรือง ความร ่ารวย ความมีโชค รวมถึงท าใหอ้ายุยืนอีกดว้ยใหท้่านไดเ้ลือกชมหยกที่
ไดผ้่านการเจียระไนมาเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค อาทิเช่น ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เยา้ 

  น าท่านเดินทางสู ่ 4.วัดกวนอู  เป็นสถานศกัดิส์ิทธิ์อนัเลื่องชื่อ   ถือว่าเป็นวดัแห่งเดียวในเขตเกาลนู  ที่สรา้งขึน้เพื่อ    
บชูาเทพเจา้กวนอ ูซึ่งท่านเป็นเทพเจา้แห่งความซื่อสตัย ์เป่ียมไปดว้ยคณุธรรม โดยศาลเจา้พ่อกวนอแูห่งนี ้ผูท้ี่มาไหว ้
สกัการะจะนิยมขอพรเรื่องธุรกิจและบริวาร เนื่องจากว่า เจา้พ่อกวนอ ูเป็นเทพเจา้ที่รกัษาค าพดูดว้ยชีวิต รกัคณุธรรม 
ซื่อสตัย ์ช่วยปกปอ้งสิ่งเลวรา้ย อนัตรายต่าง ๆ และช่วยเสรมิอ านาจบารมีในการปกครอง ท่านมีจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา 
มีสติปัญญาเป็นเลิศ และไม่ประมาท ท่านจึงเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความเขม้แข็งโดดเด่ียว ไม่ครั่นครา้มต่อศตัรู ฉะนัน้
การมาบชูาขอพรท่าน จะช่วยเสรมิดวงไม่ใหเ้พลี่ยงพล า้แก่ศตัรู ท าใหม้ีมิตรที่ซื่อสตัย ์และคุม้ครองบริวารใหก้า้วหนา้
และอยู่เย็นเป็นสขุ ซึ่งผูป้ระกอบอาชีพ ต ารวจ ทหาร และ นกัการเมือง จึงมกัจะนิยมบชูาเทพเจา้กวนอ ูเป็นพิเศษบ ่

https://www.sanook.com/horoscope/
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                     สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนำมบินฮ่องกง  
21.30 น.      เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบินที่ EK385  HX780 
          (บริการอาหาร และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
23.45 น.      ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ ☺ ☺ ☺ ☺ 
    **หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ

ล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลกูค้ำเป็นส ำคัญ**     
 

 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อทำ่น) 
 

วันเดินทำง 
 

  รำคำทัวรผู้์ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิม่ ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

10-12 มีนำคม 2566 17,999 บำท / ท่ำน 3,000 บำท / ท่ำน 10,999 บำท / ท่ำน 

24-26 มีนำคม 2566 17,999 บำท / ท่ำน 3,000 บำท / ท่ำน 10,999 บำท / ท่ำน 
 
 

 
 

 
 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านัน้ ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สำมำรถ
เลือกทีน่ั่งล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่ำน้ัน) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตาม
ความเป็นจรงิก่อนการเดินทาง **รำคำทัวรนี์เ้ช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที ่27 ม.ค. 66  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง( ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบรษิัทขอปรบัเป็นหอ้ง 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. ค่ำอำหำร ตามที่ระบไุวใ้นรายการ  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
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6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรัม (โหลดได้ท่ำนละ1 ใบ) สมัภาระติดตัวขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนกัตอ้งไม่
เกิน 7 กิโลกรมั 

7. ค่าประกนัอบุติัเหตวุงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อาประกันที่มี
อายตุัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั , การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต่ิ้ง, อาการที่เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสรุายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการ
รา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์
 
 
 

 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ฮ่องกงตอ้งใหต้รวจ 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์และคนขับรถ รวม  1,500  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ขึน้อยู่กับ

ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสรจ็ที่ถกูใหก้บับรษิัททวัรเ์ท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำฮ่องกงส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีทีส่ำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
8. ตามนโยบายของฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวฮ่องกงเพื่อโปรโมทสินคา้พืน้เมือง ในนามของรา้นขายสินคา้พืน้เมือง โรงงำนจิว

เวอรร่ี์ ร้ำนหยก ซึ่งจ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูคา้ทกุท่านว่า 
รา้นขายสินคา้พืน้เมืองทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการ
บงัคบัใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นทกุเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD /ท่าน 

 

 
 
 
 

 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
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** ก่อนท ำกำรจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำและทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก ** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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