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โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบนิเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ EK  

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง- Mongkok Ladies Market      (- /-/-) 

11.00 น. พรอ้มกนัท ีท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิชนั 4 ประตู 8 Row T เคาทเ์ตอรส์ายการบนิเอมิเรตส ์Emirate Airline (EK) โดยมี

เจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

14.05 น.    ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเทยีวบนิ EK384  **บริการอาหารและเครอืงดืมบนเครอืง** 

18.05 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงใหท้่านออก “ Exit B”  

จากนนั เดนิทางสู่แหล่งชอ้ปปิงทขีนึชอือีกหนึงแห่ง Mongkok Ladies Market  

(อสิระอาหารเยน็)  

จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทพีกั  Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีสอง   วดัหวงัตา้เซียน-วดัแชกงมิว-วดัชิหลนิ-รีพลสัเบย-์ขอพรเจา้แม่กวนอมิ-นงัรถรางขึนพคีแทรม-ชอ้ปปิงนาธาน จมิซ่าจุย่     
                    Avenue of Stare       (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                           

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบตมิซํา ณ ภตัตาคาร 

จากนนั นําท่านเดินทางสู่ วดัแชกง หรือทีรูจ้กักนัดีในนาม “วดัแชกงหมิว” หรือวดักงัหนั นนัเอง 

นมสัการเทพเจา้แชกงเพือความเป็นสิริมงคลนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้

เซียน หนึงในวดัทโีด่งดงัทสุีดของฮ่องกง เทพซงึขนึชอืในการดูแลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบ

กบัผูค้นมากมายทนีาํธูปและของมาสกัการะเพอืขอพรต่างๆตงัแต่เรืองความรกัไปจนถงึฤกษ์

มงคลในการทาํธุรกจินาํท่านสู่ วดัชิหลนิ เพอืนมสัการเจา้แม่กวนอิมและพระโพธิสตัว ์ทแีห่งนี

ได ้สรา้งขนึตามสถาปตัยกรรมสมยัราชวงศถ์งั ภายในมสีระบวัอนังดงาม จากนนั เยียมชม

โรงงาน“จิวเวอรร์ี”ทขีนึชือของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท์ไีดร้บัรางวลัอนัดบัเยยีมยอดและแวะ

ชมโรงงานหยก 

เทยีง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun 

บ่าย นําท่านเทียวเกาะฮ่องกงขนึสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึงในแหล่ง

ท่องเทียวยอดนิยมเป็นจุดชมวิวทีคุณ

จะตอ้งทงึกบัความสวยงาม นาํท่านสู่ สถานี

พคีแทรม เพอืโดยสารรถรางดว้ยระยะทาง 

1 . 4  กม . สู งประมาณ 400  เมตรจาก

ระดบันาํทะเล ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดต้ืน

ตาตนืใจกบัทศันียภาพของเกาะฮ่องกงและฝงัเกาลูนซงึเตม็ไปดว้ยตึกสูงระฟ้าและอาคารต่างๆ

ทสีรา้งตามหลกัฮวงจุย้ นาํท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทนเ์สยีวแห่งนีสวยทสุีดแห่งหนึง และยงัใชเ้ป็น

ฉากในการถ่ายทาํภาพยนตรไ์ปหลายเรืองมรูีปปนัของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่วซงึทาํหนา้ทปีกป้องคุม้ครองชาวประมง 

โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยททีอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท่้านนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพอืเป็น

สริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุซงึเชอืกนัว่าขา้มหนึงครงัจะมอีายุเพมิขนึ 3 ปี 
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จากนนั นําท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท่้านเต็มอิมกบัการชอ้ปปิงย่าน จิมซาจุ่ยมกัจะตงัตน้กนัทีสถานีจิมซาจุ่ยมีรา้นขายของทงั เครือง

หนงั,เครืองกีฬา, เครืองใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯและสนิคา้แบบทีเป็นของพนืเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้น

มากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชอืOCEAN TERMINAL ซงึประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกนัและ

มทีางเชอืมติดต่อสามารถเดินทะลุถงึกนัได ้ (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) นาํท่านชม 

โชวแ์สงสีเสยีงสุดยงิใหญ่ A Symphony of Lights งาน

แสดงแสงสีเสยีงถาวรทใีหญ่ทสุีดในโลก บนัทึกโดยกินเนสสบ์ุ ๊

คซึงใชต้ึกถึง 44 ตึกรอบอ่าววิคตอเรีย แสง สี เสียง ใช ้

งบประมาณสูงถึง 44 ลา้นดอลล่ารฮ่์องกง รูปแบบการแสดง 

คือ ตึกต่างๆ ในฝงัเกาะฮ่องกง จะเล่นไฟ มแีสงเลเซอรว์งิไปมา  พรอ้มกบัดนตรีประกอบการ

แสดง จดุในการชมการแสดงมอียู่ 2 จดุ คือ หนา้หอนาฬกิา และบริเวณ Avenue of Star  

จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทพีกั  Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีสาม  สกัการะพระใหญ่วดัโป่หลนิ-นงักระเชา้นองปิง-ชอ้ปปิงซิตีเกท เอาทเ์ลท-กรุงเทพฯ     (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                           

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบตมิซํา ณ ภตัตาคาร 

จากนนั นาํท่านนังกระเชา้ Ngong ping 360 ทยีาวทสุีดในโลก จากตุงชุงสู่ทรีาบนองปิงใน

เวลา 25 นาที ท่านจะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบั

สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพืนที 1 .5 เฮคตาร์เหนือ

ระดบันําทะเล 371 เมตร อิสระใหท่้านนมสัการพระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นิยม

เรียกวา่พระใหญ่ลนัเตา(ในกรณีกระเชา้นองปิงจะมีการปิดปรบัปรุง จะเปลียนเป็น

นังรถโดยสารของทางนองปิงแทน) 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนนั  อิสระทุกท่านท ีCity Gate Outlet แหล่งรวมเสอืผา้แบรนดเ์นม หา้ง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลนัเตา ห่างจากสนามบนิ

นานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตงัอยู่บริเวณสถานีรถไฟใตดิ้นตงชงมีเสือผา้แบรนดช์นันํามากมายใหเ้ลือกชอ้ปรวมทงั

เครืองประดบั เสอืผา้เด็ก รองเทา้กีฬา และของตกแต่งบา้น สินคา้ลดพเิศษ รวมทงับริเวณ ชนั 1 ยงัเป็น Fast Food ชอืดงั

อย่าง Mc Donald’s ,KFC และอนืๆอีกมากมาย ชนัใตด้ินยงัม ีSupermarket มรีายการใหเ้ลอืกซอืเลอืกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร   

ขนม อุปกรณ์ ขา้วของเครืองใช ้และ สินคา้อีกมากมาย Citygate Outlets Mallมีรา้นอาหารนานาชาติมากมายใหเ้ลอืก

รบัประทานมากถงึ 17 รา้นคา้รวมทงัอาหารไทยรสเลศิ ชนับนสุดของหา้งยงัมรีา้นกาแฟสุดเกใ๋หน้งัจบินงัพกัใหห้ายเหนือย 

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ Cheak Lap Kok 

21.15 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิ EMIRATES AIRLINES เทยีวบนิท ีEK385 

23.15 น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

........................................................................................ 
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อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 

วนัเดินทาง ราคา ทวัรฮ์อ่งกง ไหวพ้ระ นองปิง 3 วนั 2 คืน บินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ 

เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

13 ม.ค. 61 16 ม.ค. 61 20 15,900 15,900 14,900 5,500 

27 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61 20 15,900 15,900 14,900 5,500 

 
 

เงอืนไขการเดินทาง 

- กรุป๊ 9 ท่าน ขึนไปออกเดินทาง มีหวัหน้าทวัร ์
- กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน) ** โดยทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นเดินทาง ** 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตวัเครอืงบินชนัทศันาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั 
- ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ  
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทท่ีองเทยีวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทยีวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขึนกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  
- ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพมิ 7%  
- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครอืงดืมทีสงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 
- ค่าทิปไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 40 ดอลล่าหฮ์อ่งกง/วนั/ลูกทวัร ์ 1 ท่าน (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
-  
หมายเหตุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การท่องเทยีวประเทศจนีนันจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพอืเป็นการส่งเสริมการท่องเทยีวดงักล่าวคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบวั
หมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซึงจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทซึีงไม่มีการบงัคบัใหท่้านซือซอืหรอืไม่ขึนอยู่กบัความ
พอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทงัสนิหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พมิทางบริษัทฯจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบ
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และยอมรบัเงอืนไขดงักล่าวแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบินดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลยีนแปลงหรือสลบัสบัเปลยีนไดต้าม
ความเหมาะสม 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีัง 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่15 วนั 

มิฉะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
     2.กรณียกเลิก   2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไม่มีเงอืนไขใดๆทงัสนิ 
   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํทงัหมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 
    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลอืนการ 
         เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทไีม่สามารถยกเลกิหรือเลอืนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณี 
           เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิทุกกรณี 

4. บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการเกบ็ค่าใชจ้่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนทบีริษัทฯ 
   กาํหนดไว(้15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอนืทเีดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระ 
  ค่าเสยีหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

รายละเอยีดเพมิเติม 
- บริษทัฯมีสทิธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หน้าทกีรมแรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัทฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทีเกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการท่องเทยีว

(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตสุุดวิสยั ซึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทุกอย่างทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอบุตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

หรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบิน 
- กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอ

สงวนสทิธิทจีะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทงัสนิ 
- ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลยีนชือได ้
- เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
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- กรุป๊ทเีดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทตีอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 


