
 

FTT2526 ทวัรฮ่์องกง คิดถึงท่ีซูด๊ด 4 วนั 2 คืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ฮ่องกง กระเช้านองปิง  นัง่รถรางพีคแทรม ใหม่ล่าสดุ 
ไหว้พระ 5 วดั ส าคญัของเกาะฮ่องกง 

เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล / เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮ า) 
วดัแชกงหมิว / วดัหวงัต้าเซียน / พระใหญ่นองปิง ฟรี นัง่กระเช้า 
จดุเชค็อินใหม่ล่าสดุ ส ารวจเกาลูนตะวนัตก WEST KOWLOON   

พกัฮ่องกง 2 คืน ย่านจิมซาจุ่ย  
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง        กรงุเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมิู 
00.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภมิู เคาน์เตอรเ์ชค็อนิเคาน์เตอร ์K (K01-06) ทางเขา้ประตู 5 และ 6 อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออกสายการบนิ HONGKONG AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวก
แก่ท่านในการตรวจเชค็เอกสารสมัภาระและทีน่ัง่ก่อนออกเดนิทาง 

**กรณุาเตรียมภาพถ่ายผลตรวจ ATK คู่กบัหน้าพาสปอรต์ของท่านไว้ในโทรศพัท์มือถือก่อนออกเดินทางภายใน 24 
ชม ***** 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

วนัสอง  ฮ่องกง –ชายหาดรีพลัสเ์บย ์- นัง่รถรางพีคแทรม - Sky Terrace 428- 
 วดัหวงัต้าเซียน - เลดี้ส์ มารเ์กต็   
02.00 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกงโดยสายการบนิ HONGKONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX780 
 [บริการของว่างและเครื่องดื่ม มีหน้าจอทุกท่ีนัง่] 
05.55 น.    เดนิทางถงึสนามบนิ Hong kong International Airport (เวลาเรว็กว่าเมอืงไทย 1 ชม.)  
 น าทุกท่านตรวจ PCR ณ สนามบินฮ่องกง ไม่มีค่าใช้จ่าย 
จากนัน้ น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B  
จากนัน้ น าท่านนมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมนีกัท่องเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบูชาขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิเจา้
แม่ทบัทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกทีเ่ชื่อกนัว่าถา้ใครมาขอกม็กัสมหวงัทุกครัง้ไป..  

 
 
 
 
 
 



 
 

Highlight น าชมทศันียภาพงดงามท่ีสดุ 1 ใน 3 ของโลก 
“รถราง เดอะพีคแทรม” โฉมใหม่แห่ง “ฮ่องกง” 

จากนัน้ น าท่านสมัผสัประสบการณ์ทีไ่ม่ควรพลาดในการมาเทีย่วฮ่องกง นัง่รถรางพีคแทรม พีคแทรมเป็นทาง
รถไฟท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดของโลก สูจุ่ดชมวิวบนยอดเขาเดอะพีค รถราง เดอะพคีแทรม
โฉมใหม่นี้ใชโ้ทนสเีดยีวกบั “รถรางสีเขียวสุดคลาสสิก” ในอดตี เพือ่ร าลกึถงึต านานรถแทรมยุคเก่าใน
ศตวรรษที ่20 พรอ้มเพิม่ความจุขึน้ 75% สามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดถ้งึ 210 คน และยงัขยายขนาดหน้าต่าง
เพือ่ใหส้ามารถชมววิมุมสงูของเสน้ขอบฟ้าฮ่องกงอนัเลื่องชื่อในมุมมองแบบพาโนรามาไดแ้บบไม่มสีิง่บดบงั  

 โซน Eye of Infinity ดว้ยรูปปัน้ความสงู 10 เมตร ทีผ่สมผสานงานจดัแสดงไฟแบบเคลื่อนไหว สือ่ถงึจติ
วญิญาณการพุง่ทะยานสูจุ่ดทีด่กีว่าของฮ่องกง ในขณะทีโ่ซนจ าลองธรรมชาตขิองยอดเขาเดอะพคี  

 
 จดุ Check-in Highlight ลง IG สวยแบบ พาโนรามา ที ่Sky Terrace 428 ซึง่อยู่เหนือระดบัน ้าทะเล 428 

เมตรเป็นจุดชมววิทีส่งูทีสุ่ดในฮ่องกงน าเสนอทวิทศัน์มุมกวา้ง 360 องศาทัว่ทัง้ฮ่องกง ไม่ว่าคุณจะมาทีเ่ดอะ
พคีในตอนเชา้บ่ายหรอืกลางคนืสกายเทอเรซ 428 เป็นจุดชมววิทีคุ่ณไม่ควรพลาด! 

 



 

 ทีด่า้นบนของ The Peak มอีาคาร Peak Tower ภายในอาคาร มพีพิธิภณัฑห์ุ่นขึผ้ ึง้มาดามทุสโซ่ (Madame 
Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของฝาก รา้น
ขายของ Brand name เป็นแหล่งชอปป้ิงทีส่งูทีสุ่ดในฮ่องกง ... 

 
เท่ียง อิสระอาหารเท่ียง บน The Peak  ร้านอาหารแนะน าด้านบน 
 
 
  
 
จากนัน้ น าท่านนมสัการ วดัหวงัต้าเซียน หรอื วดัหว่องไทซนิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1921 เพือ่อุทศิใหก้บั Wong Tai 

Sin เดก็หนุ่มผูร้เิริม่ในการศกึษาลทัธเิต๋าจนกลายเป็นผูม้พีลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวงัตา้เซยีนในเวลา

ต่อมา ปัจจุบนัถอืเป็นวดัของลทัธเิต๋าทีม่คีนมากราบไหวม้ากทีสุ่ด สถาปัตยกรรมภายในมลีกัษณะคลา้ยวดัจนี



 

สมยัโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม ภายในมสีวนทีจ่ดัเลยีนแบบสวนในปักกิง่

และยงัมคีวามแม่นย าในเรื่องของการเสีย่งเซยีมซอีกีดว้ย... ขอพรเร่ืองเน้ือคู่ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิง เลดี้ส ์มารเ์กต็ (Lady Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดนิสไตล ์Night Market ไม่ไดม้ขีาย

เฉพาะแต่ของผูห้ญงิ แต่มขีองขายทุกสิง่อย่าง เป็นจุดหมายทีทุ่กคนตอ้งไปเยอืนส าหรบัคนรกัแฟชัน่ และของ
แต่งบา้นเลก็ๆน้อยๆ รา้นคา้ตัง้รวมตวักนักว่า 100 รา้น ตลาดแห่งนี้ มทีีม่าจากการเป็นแหล่งขายสนิคา้
ประเภทเสือ้ผา้และเครื่องประดบัราคาถูกส าหรบัสตรทีุกวยั จนเกดิเป็นตลาดกลางแจง้ทีถ่อืว่ามชีื่อเสยีงแห่ง
หนึ่งในฮ่องกงเพราะทีน่ี่มทีัง้ กระเป๋า, รองเทา้ ,เสือ้ผา้, เครื่องประดบั, เครื่องส าอาง, ของตกแต่งบา้น, ของ
เล่น ฯล 

ท่ีพกั Ramada Hong Kong Grand Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
  

วนัท่ีสาม วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนั - โรงงานจิวเวอรร์ี่  - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮ า-กระเช้าลอยฟ้า
นองปิง 360 องศา – พระใหญ่ลนัเตา -  CITYGATE OUTLET MALL 

     Option เปล่ียนจากนองปิงเป็น Disneyland เพ่ิมเงิน ผู้ใหญ่ 3,000 บาท เดก็ 2,500 บาท รวมรถรบั-ส่ง 
เช้า รบัประทานอาหาร แบบต่ิมซ า (2) 
จากนัน้ เดนิทางไป วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนั ในทุกๆ วนัที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนี ชาวฮ่องกงและนกั

ธุรกจิจะมาวดันี้เพือ่ถวายกงัหนัลมเพราะเชื่อว่ากงัหนัจะช่วยพดัพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จบ็ออกไปจากตวั
และน าพาแต่ความโชคดเีขา้มาแทน ขอเร่ืองธรุกิจ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ น าท่านเยีย่มชมโรงงานจิวเวอรร่ี์ ทีข่ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บั

รางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้  โรงงานจวิเวอรร์ี ่ฮ่องกง 
อกีหนึ่งของแหล่งชอ้ปป้ิงทีพ่ลาดไม่ได ้มเีครื่องประดบัใหเ้ลอืกมากมาย 
สวยงาม น่ารกัๆ อาทเิช่น แหวน, สรอ้ย, ก าไล ฯลฯ และทีน่ิยมกนัมากคอื 
กงัหนั 4 ใบพดั ไม่ว่าจะเป็น แหวน ต่างห ู ก าไล หรอื จีก้งัหนั  

จากนัน้ น าท่านไปไหว ้เจ้าแม่กวนอิมฮงฮ า (Kun im Temple Hung Hom) 'วดัเจา้แม่กวนอมิ' หรอื Hung Hom 
Kwun Yum Temple วดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 แมจ้ะเป็นวดัขนาดเลก็ แต่เป็นวดัทีช่าว
ฮ่องกงนบัถอืมาก แทบทุกวนั แมจ้ะเป็นทีเ่ลก็ๆ แต่มผีูค้นศรทัธามาสกัการะ ขอพร ทีแ่ห่งนี้กนัแน่นขนัด คน
นิยมท าพธิเีสมอืนกูเ้งนิจาก 'เจา้แม่กวนอมิ' โดดเด่นเรื่องโชคลาภ คา้ขายร ่ารวย หมอชา้งแนะเคลด็ลบัการขอ
พรว่า เวลาอธษิฐานใหข้อพรแค่ 1 อย่าง พรอ้มกบัระบุวนัเวลาในการขอพรดว้ย ไม่อย่างนัน้ขอได ้แต่จะ
สมัฤทธิผ์ลเมื่อไหร่ไม่มเีดตไลน์แน่นอน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (3) 



 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่สถานีตงชุง เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความ
หวาดเสยีว ไปยงัเกาะลนัเตาเพือ่นมสัการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา องค์
พระสรา้งทองสมัฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรปูหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนือสูจ่นีแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่
โดยมคีวามสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนับรวมฐานแลว้มคีวามสงูทัง้สิน้ 34 เมตร ค่าก่อสรา้ง
พระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮ่องกง โดยพระพุทธรปูมชีื่อเรยีกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทยีนถาน 
ประดษิฐานบนแท่นบูชามคีวามสงูเท่ากบัตกึ 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 

หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรอืปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ 
จากนัน้ ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงทีห่า้งดงั CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั พบกบั 

OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรอื
ว่าจะเป็น BURBERRY รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิจะม ีSUPERMARKET ขนาด
ใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ย่างจุใจ 

กรณีต้องการเปล่ียน จาก นองปิง เป็น ดีสนียแ์ลนด ์ 

เพ่ิมเงิน ผู้ใหญ่ 3,000 บาท เดก็ 2,500 บาท  รวมรถรบั-ส่ง 



 

 ท่านเขา้สูด่นิแดนแห่งความฝัน 

“HONGKONG DISNEYLAND”  

ฮ่องกงดสินียแ์ลนดแ์ห่งนี้เป็นสวน

สนุกแห่งที ่5 ของดสินียแ์ลนดท์ัว่โลก 

และเป็นสวนสนุกแห่งที ่11 

ของดสินีย ์เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรม 

และความสนุกสนานมากมาย เป็น

สวนสนุกและรสีอรต์ ระดบัโลกทีถู่ก

เนรมติขึน้บนเกาะลนัเตา  

 ต้อนรบั คุ้กก้ี (Cookie) เพื่อนใหม่

ของดฟัฟ่ี (Duffy) เป็นครัง้แรกใน

ชุดฤดใูบไม้ผลิ และราลฟ์ และ เวเนโลป้ี จาก ราลฟ์ตะลุยโลกอินเทอรเ์น็ต (Ralph Breaks the 

Internet) ซ่ึงจะมาเปิดตวัเป็นครัง้แรกท่ีฮ่องกง 

1. เมนสตรที ยเูอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.)  
2. ทมูอโรวแ์ลนด ์(TOMORROW LAND) สนุกสนานกบัเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอนัทนัสมยั  
3. แฟนตาซแีลนด ์(FANTASY LAND) ท่องเมอืงการต์ูนดสินีย ์ตื่นตาตื่นใจกบัเมอืงแห่งเทพนิยาย  
4. แอดเวนเจอรแ์ลนด ์(ADVANTURE LAND) ดนิแดนแห่งการผจญภยัอนัน่าตื่นเตน้  
5. ทอยสตอรีแ่ลนด ์(TOY STORY LAND 
6. กรซิลยี ์กลัช (GRIZZLY GULCH 
7. มสิทคิ พอยท ์(MYSTIC POINT)  

 
 
 

 
 
 
 



 
 
ค า่ อิสระอาหารค า่  
 
 เดินทางเข้าสู่ท่ีพกั Ramada Hong Kong Grand Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดา 

วนัท่ีส่ี อิสระช้อปป้ิงถนนนาธาน  K11 Art Mall หรือ ส ารวจเกาลูนตะวนัตก WEST KOWLOON – 
สนามบินฮ่องกง - สนามบินสวุรรณภมิู  

เช้า รบัประทานอาหาร แบบต่ิมซ า (4) 
 ใหท้่านอิสระช้อปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศยั เช่น ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบั

สนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัต่างๆ ระดบัโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, 
Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเดก็เล่น Toy r'us รา้นชอ้ป
ป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่DFS  Galleria    

 -  K11 Art Mall พืน้ทีแ่สดงนิทรรศการแห่งน้ีจดัแสดงประสบการณ์ดา้นศลิปะและวฒันธรรม เช่น เวริค์ชอ้ป
สไตลส์รา้งสรรค ์มนิิคอนเสริต์ การฉายภาพยนตร ์บทสนทนาทางวฒันธรรมกบัศลิปิน นอกจากนี้ยงัมแีบรนด์
ระดบัโลกและในประเทศ โซนคา้ปลกีพเิศษ เช่น K11 Design Store, ศูนยก์ลางแบรนดส์ไตลส์รา้งสรรค ์K11 
Select, พืน้ทีด่า้นความงามครบวงจร K11 Beauty, และโซนไลฟ์สไตลแ์ละธรรมชาตแิห่งแรกของฮ่องกง K11 
Natural 

 
หรอื ส ารรวจจุดเชค็อนิใหม่ล่าสุดของฮ่องกง ส ารวจเกาลูนตะวนัตก WEST KOWLOON  ศลิปะแบบพาโนรามา   



 

 -  M+ เป็นพพิธิภณัฑร์ะดบัโลกแห่งแรกของเอเชยีทีจ่ดัแสดงวฒันธรรมทางสายตาแบบร่วมสมยั พพิธิภณัฑ์

นี้เป็นสถานทีส่ าคญัทีเ่ขต

วฒันธรรมเกาลูน

ตะวนัตกสรา้งขึน้เพือ่เป็น

จุดหมายปลายทางดา้น

วฒันธรรมระดบัโลกตวั

อาคารยกพืน้อนั

กวา้งขวางนี้มพีืน้ทีจ่ดั

แสดงนิทรรศการ 17,000 

ตารางเมตร โรง

ภาพยนตร ์3 แห่ง สิง่

อ านวยความสะดวกส าหรบัการเรยีนรู ้รา้นคา้ของพพิธิภณัฑ ์รา้นกาแฟ อาคารอเนกประสงค ์และระเบยีง

ดาดฟ้าสาธารณะ ขณะทีห่อคอยซึง่ตัง้สงูขึน้จากตวัอาคารยกพืน้จะมศีูนยว์จิยัของพพิธิภณัฑ ์ส านกังานต่าง 

ๆ และรา้นอาหารดว้ยท าเลรมิน ้าชัน้เยีย่มของ M+ คุณจะสามารถดื่มด ่ากบัทวิทศัน์ทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

ของฮ่องกงไดต้ลอดทัง้วนั  

 - Freespace ศูนยศ์ลิปะการแสดงร่วมสมยั
แห่งใหม่ของฮ่องกง ศูนยน์ี้เป็นพืน้ทีอ่เนกประสงค์

ส าหรบัผลกัดนัขอบเขตทางศลิปะและสง่เสรมิการ

แลกเปลีย่นความคดิสรา้งสรรค ์Freespace ยงั

เป็นทีต่ ัง้ของ The Box โรงละครแบบแบลก็บอกซ์

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในฮ่องกง  

  



 

 - Art Park และทางเดินริมน ้า  หลงัจาก
มือ้อร่อยที ่FAM แลว้ ลองเดนิย่อยที ่Art Park 
และทางเดนิรมิน ้า ซึง่ทอดยาวไปตามอ่าว
วคิตอเรยีและขนาบขา้งดว้ยพืน้ทีโ่ล่งทีม่ตีน้ไม ้พชื
พนัธุ ์และพืน้ทีส่นามหญา้อนัเหมาะส าหรบัการ
ปิกนิก พืน้ทีส่าธารณะทีท่อดยาวนี้เป็นทีท่ราบกนั
ดวี่าไดร้บัความนิยมอย่างมากในหมู่นกัวิง่ และ
เป็นสถานทีซ่ึ่งเหมาะส าหรบัการถ่ายภาพพระ
อาทติยต์กและอ่าว ดว้ยทวิทศัน์อนัไรส้ิง่กดีขวาง
ของเสน้ขอบฟ้าและภูมทิศัน์เมอืงทีส่วยทีสุ่ดแห่ง
หนึ่งในโลก คุณแทบไม่ตอ้งใชค้วามพยายามก็
สามารถเกบ็ถ่ายทีน่่าประทบัใจตามทางเดนิรมิน ้านี้ได้ 

 - Competition Pavilion  หากไปที ่Art Park ตอ้งไม่พลาดแวะชม Competition Pavilion! ศาลานี้

เรยีกว่า “Growing Up” ซึง่เป็นโครงสรา้งทีท่ ามา
จากท่อนไมเ้รยีวยาว โครงสรา้งทีท่นัสมยันี้ตัง้อยู่
รมิน ้าและมอบทวิทศัน์ของอ่าวและพระอาทติยต์ก
อนัยอดเยีย่ม ชื่อเล่นของศาลาหมายถงึวธิทีี่
ฮ่องกงเฝ้าบ่มเพาะการเตบิโตทาง  

 - Avenue of Stars เดนิเล่นรบัลมที ่Avenue 

of Stars และตื่นตากบัรูปปั้นบุคคลผูย้ิง่ใหญ่ใน
แวดวงบนัเทงิ ผูท้ีส่รา้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์
อนัตราตรงึใจของฮ่องกงและยงัคงเป็นแรงบนัดาล
ใจใหเ้ราในทุกวนันี้ สมัผสัความมชีวีติชวีาดว้ยทอ้ง
ทะเลอนักวา้งใหญ่ของอ่าววคิตอเรยีทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก และตามหารอยมอืของนักแสดงชื่อดงั ทัง้ผูท้ีย่งัมี
ชวีติอยู่และผูท้ีล่่วงลบัไปแลว้ มาลองดกูนัว่าคุณยงัจ าชื่อคนดงัเหล่านัน้ไดม้ากน้อยเพยีงใด! 



 

 - sky100 เป็นจุดชมววิทีไ่ม่เหมอืนใครในฮ่องกง ซึง่ตัง้อยู่บนชัน้ที ่100 ของตกึอนิเตอรเ์นชนัแนลคอมเมริซ์

เซน็เตอร ์(ICC) แมว้่าชัน้ที ่100 จะไม่ใช่ชัน้สงูสุด
ทีคุ่ณสามารถไปไดใ้น ICC แต่สิง่ที ่sky100 มใีห้
คอืทศันียภาพอนังดงามของฮ่องกงรอบทศิทาง
แบบ 360 องศา จากมุมมองทีสู่งขึน้อย่างมาก 
หากสถานทีท่่องเทีย่วชวนใหห้ลงใหลทีเ่รยีงรายอยู่
ทัว่เกาะฮ่องกง เกาลูน และทีอ่ื่น ๆ ยงัดงึดคูวาม
สนใจคุณไม่มากพอ ยงัมสีถานทีท่่องเทีย่วอื่น ๆ ที่
จะท าใหคุ้ณเพลดิเพลนิ เช่น การจดัแสดง
มลัตมิเีดยีแบบโตต้อบ สถานีเสมอืนจรงิ และการ
ถ่ายภาพ AR ลองใชก้ลอ้งดดูาวระดบัสงูของจุดชม
ววิทีม่กีารตัง้ค่าและการแสดงผลส าหรบัวนัทีแ่ดดจา้ ทศันียภาพตอนกลางคนื และดอกไมไ้ฟ ดงันัน้ คุณจงึจะ
เหน็ภาพทีค่มชดัไม่ว่าจะเยีย่มชมในช่วงเวลาใดของวนั! 

16.00 น. สมควรแก่เวลาเดนิทางสูส่นามบินนานาชาติฮ่องกง   
19.05 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ HONGKONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX765 
 มีบริการอาหารและเคร่ืองดืม 
20.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัท่ีเดินทาง ราคา 
ผู้ใหญ่ 

ราคา เดก็  
2 - 12 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

เท่ียวบิน 

เชค็อินคืนวนัศกุร ์ท่ี  9-12 ธนัวาคม 2565   
วนัหยุด รฐัธรรมนูญ 

26,900 24,900 7,500 HX780 (02.00-05.55)  
HX765 (21.10-23.10) 

เชค็อินคืนวนัพฤหสัท่ี 29 ธ.ค.65 – 1 ม.ค. 
66 วนัหยุดปีใหม่ 

32,900 29,900 9,500 HX780 (02.00-05.55)  
HX765 (21.10-23.10) 

เชค็อินคืนวนัศกุรท่ี์  30 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 
66 

วนัหยุดปีใหม่ 

32,900 29,900 9,500 HX780 (02.00-05.55)  
HX765 (21.10-23.10) 

เชค็อินคืนวนัเสารท่ี์ 31 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 
66 

วนัหยุดปีใหม่ 

30,900 27,900 9,500 HX780 (02.00-05.55)  
HX765 (21.10-23.10) 

เชค็อินคืนวนัเสารท่ี์ 21-24 มกราคม 66 
วนัตรษุจีน 

26,900 24,900 7,500 HX780 (02.00-05.55)  
HX765 (21.10-23.10) 

เชค็อินคืนวนัพฤหสัท่ี 9-12 กมุภาพนัธ ์
2566    

23,900 21,900 7,500 HX780 (02.00-05.55)  
HX765 (19.05-20.55) 

เชค็อินคืนวนัศกุรท่ี์ 3-6 มีนาคม 66 
วนัหยุดมาฆบูชา 

26,900 24,900 7,500 HX780 (02.00-05.55)  
HX765 (21.10-23.10) 

 

โปรดอ่าน 
รวมอะไรบ้างทริปน้ี 
1.ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ  และ โหลดได้ 2 ใบ รวมกนัไม่เกิน 20 ก.ก.  
2.ค่าห้องพกั ห้องละ 2  ท่าน   

3.ค่าอาหาร รวม 4 มือ้  เช้า 2 มือ้ / กลางวนั 1 มือ้  / ค า่ 1 มือ้ 
4.ค่าประกนัรกัษาอบุติัเหตุและคุ้มครองโควิด ในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 
  เงื่อนไขตามกรรมธรรม ์ของบริษไทยวิวฒัน์  



 

5.ค่าหวัหน้าทวัรด์แูลตัง้แต่เมืองไทย ไม่รวมทิป 
6.รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 

ไม่รวมอะไรบ้างทริปน้ี 

1.ไม่รวม...ค่าทิป 1,000 บาท ตลอดทริป เดก็และผู้ใหญ่ช าระเท่ากนั  ช าระท่ีสนามบินสุวรรณภมิู 

2.ไม่รวม...ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ ลูกค้าต้องจ่ายเพ่ิมเอง 
3.ไม่รวม... ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ท่ีต้องท าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีน   
4.ไม่รวม...ค่าทวัรช์าวต่างชาติเกบ็เพ่ิมจากค่าทวัร ์4,000 บาท 
5.ไม่รวม...ชุดตรวจ ATK 3-4 ชุด กรณุาน าติดตวัไปจากเมืองไทย   

ส่ิงท่ีท่านควรรู้และท าความเข้าใจก่อนจองทวัรอ่์านนะจะ๊ 7 ข้อเอง 
1. ทวัรน้ี์ลงร้านช้อปป้ิง  2 ร้านหลกัๆ คือ 1. ร้านจิวเวอรร่ี์ 2. โรงงานผลิตหยก  
2. หากท่านมีเท่ียวบินภายต่อในประเทศ โปรดแจ้งให้เราทราบในวนัจองทวัร ์เพื่อประโยชน์ของท่านเอง  
3. เม่ือท่านตดัสินใจจองทวัรแ์ล้ว  ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน เปล่ียนคนเดินทาง หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี   
5. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ
ไว้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 
6. หากท่านมีความจ าเป็นต้องขออาหารพิเศษ เช่น ทานเจ ไม่ทานหมู หรือ ไก่ หรือ สตัว ์ปีก นอกเหนือจาก
อาหารท่ีทางเราจดัการให้ ขออนุญาตเกบ็ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมตามจริงหน้างาน 
7. เมื่อท่านช าระเงินแล้ว ถือว่ายอมรบัข้อตกลงทัง้หมด 

เงื่อนไขการจ่ายเงิน 

1.โปรดช าระค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท หลงัการจอง 2 วนั พร้อมส่งส าเนาพาสปอรต์ ท่ีมีอายเุหลือ
ใช้งาน มากว่า 6 เดือนขึ้นไป  
2.ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 20 วนั 
 



 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
1.ยกเลิกก่อนเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป  คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั หกัยอดเงินมดัจ า 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง
(ถ้ามี) 
3.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจ าท่ีช าระมาแล้วทัง้จ านวน 
**กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร ์ จะท าการคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
(ถ้ามี) อาธิเช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


