
 

 

 

 

 

� บินเชา้ กลบัคํ �า เที�ยว 3 วนัเตม็ 

�   รพีลัเบย ์ ,วิคตอเรยี พีค (Mid Level) , วดัหวงัตา้เซียน ,วดัแชกุงหมิว  

� ชอ้ปปิ, งแบบจุใจ ณ ยา่นชอ้ปปิ, งชื�อดงัของฮ่องกง   อาทิเช่น  เลดี,  มารเ์ก็ต K11, โอเชี�ยน 
เทอรมิ์นอล 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(มีเตียง) 

นอนกบั 2 
ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั 2 
ผูใ้หญ่ 

พกัเดี�ยว 

เพิ�ม 

26-28 / 27-29  พ.ค.2560  14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 
 



 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พระใหญ่ลนัเตา – ชอ้ปปิ, งซิตี, เกท – สง่ที�พกั  (-/L/-) 

04.00 น. พรอ้มกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั,น 4  
ประตู 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจา้หน้าที� อาํนวยความ
สะดวกดา้นเอกสารเดินทางและสมัภาระ 

06.40 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที�ยวบินที� CX616 
10.25 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ�งตั8งอยูบ่นเกาะ

ลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกับมณฑล
กวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอรริ์ทอรีส ์เกาลนู และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ  
หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําท่านเดินทางสู่ เกาะลนัเตา นาํท่านขึ, นและลง
นมสัการพระใหญ่ลนัเตาโดยรถโคช๊ของอุทยาน โดยใชเ้วลาประมาณ 45 นาที / ขา  
กรณีกระเชา้เปิดใหบ้ริการ เปลี�ยนจากรถอุทยานเป็นกระเชา้นองปิงแบบ Normal Cabin 
จากนั8นนําท่าน ชมหมู่บา้นนองปิง ที�จาํลองชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ
แทรกตวัดว้ยรา้นนํ8าชา รา้นอาหาร รา้นขายของที�ระลึก นําท่านนมสัการ พระใหญ่ลนัเตา 
เป็นพระพุทธรปูนั�งทาํจากทองสมัฤทธิGกลางแจง้ที�มีขนาด ใหญ่ที�สุดในโลก มีนํ8าหนัก 202 ตนั 
ความสงู 24 เมตร ที�ตั8งอยูก่ลางแจง้ของเกาะลนัเตา จากนั8นนําท่านนมสัการ พระโพธิสตัว์
กวนอิม พระมญัชศูรีโพธิสตัว ์และพระสมนัตภทัรโพธิสตัว ์ณ วดัโปหลิน ซึ�งสรา้งขึ8 นในปี ค.ศ. 
1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กที�มีพระภิกษุสงฆเ์พียง 3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้
เปลี�ยนเป็นศาสนสถานโปลิน พรอ้มทั8งมีการสรา้งอารามและโบสถเ์พิ�มขึ8 นทาํใหปั้จจุบนัมี
พระภิกษุเดินทางมาจาํวดักนัเป็นจาํนวนมาก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั8นนําท่านเดินทางสู่  City gate Outlet  ใหท่้านชอ้ปปิ8 งสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET 
สินคา้แบรนเนมระดบัโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence,Burberry 
รวมทั8งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี�หอ้ และชั8นใตดิ้นจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ใหท่้านได้
จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ  (อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

พกัที� Panda Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทียบเท่า 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

วนัที�สอง รพีลัเบย-์วิคตอเรยี พีค (Mid Level) - วดัแชกุงหมิว –วดัหวงัตา้เซียน  (B/L/) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติ�มซาํ ณ ภตัตาคาร 
จากนั8นนําท่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แหง่โชคลาภ ขา้มสะพานต่ออายุ 
ณ ชายหาดรีพลัสเ์บย ์ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที�ยวจาํนวนมากเดินทางมาสกัการะบูชาขอพร
ศกัดิGสิทธิGจากเจา้แม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลกูที�เชื�อกนัว่าถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกครั8งไป 
นําท่านสู่ วิคตอเรียพีค คือยอดเขาที�สูงที�สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดบันํ8าทะเล 552 เมตร 
และถือเป็นยอดเขาที�สูงเป็นอนัดบัที� 24 ของฮ่องกง จุดที�สูงทีสุดของฮ่องกง คือ Tai To Yan ที�
อยู่ในเขตนิวเทอริทอรี� มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดบันํ8าทะเล แมไ้ม่ใช่จุดที�สูงที�สุดของ
ฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวที�สวยที�สุด เพราะนักท่องเที�ยวที�ไดไ้ปเยือนวิคตอเรีย
พีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงไดท้ั8งหมด ตั8งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอรรี์� 
ทั8งหมดสรา้งตามหลกัความเชื�อเรื�องฮวงจุย้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั8นนําท่านชม โรงงาน จิวเวอรร์ี� ที�มีชื�อเสียงในเรื�องการออกแบบเครื�องประดับท่าน
สามารถหาซื8 อไดใ้นราคาพิเศษ และนําท่านเลือกซื8 อ หยก ที�มีชื�อเสียง  
จากนั8นทาํท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวดักงัหนั ถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของ การ
แกช้งตามความเชื�อที�วา่ การหมุนกงัหนักลบัทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากรา้ยกลายเป็นดีได้
และการเริ�มตน้ปีใหม่ หลงัวนัตรุษจีน จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดที�นี�  โดยกงัหนัลมจะพาชีวิตราบรื�น
ลอ้ลมและธุรกิจเงินทองวิ�งฉิว เหมือนกงัหนัลู่ลม  จากนั8นนําท่านเดินทางสู่ วัดหวังตา้เซียน ซึ�ง
เป็นวดัลทัธิเต๋าที�สาํคญัที�สุดของฮ่องกง มีผูศ้รทัธามากมายสนใจเสี�ยงเซียมซีทํานายโดยเขย่า
กระบอกไมไ้ผ่จนกว่าแท่งไมไ้ผ่ที�ติดหมายเลขจะกระเด็นตกออกมาแท่งหนึ�ง ซึ�งตวัเลขเหล่านั8น
จะมีคาํทํานายไขขอ้ขอ้งใจในสิ�งที�ตั8งคาํถาม บริเวณวดัยงัมีศาลเล็กๆ ซึ�งเป็นที�ประดิษฐานของ
องคเ์ทพเจา้ต่างๆ ตั8งอยู่หลายจุด และตกแต่งพื8 นที�โดยรอบวดัดว้ยรูปแบบการจดัสวนจีนแบบ
ดั8งเดิม  จากนั8นนําท่านเลือกซื8 อสินคา้ตลาดกลางแจง้ที�มีชื�อเสียงที�สุดแห่งหนึ� งของฮ่องกง   
เลดี, ส ์มารเ์ก็ต เป็นจุดหมายที�ตอ้งไปเยือนสาํหรบัคนรกัแฟชั �นที�โปรดปรานการต่อรองราคา
กระเป๋า, เครื�องประดบั, ของเล่น, เครื�องสาํอาง และของแต่งบา้นเล็กๆน้อยๆ รา้นแผงลอย
ต่างๆ ที�ตั8งกระจุกรวมตวักนัจนเกิดเป็นตลาดที�มีบรรยากาศสนุกสนานนี8  ตั8งอยูบ่นถนนตุงชอย 
ในมงกก๊ เปิดตั8งแต่เที�ยงไปจนถึง 23.30 น. 

พกัที� Panda Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทียบเท่า 
 



 

 

 

 

 

วนัที�สาม อิสระชอ้ปปิ, งนาธาน – กรุงเทพฯ  (-/-/-) 
จากนั8นใหท่้านชอ้ปปิ8 งอย่างเต็มอิ�มที�ใจกลางแหล่ง ชอ้ปปิ, งย่านถนนนาธาน หรือชอ้ปปิ8 งที� 
DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ที�มีชื�อเสียงจากทั �วทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  
TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000  
(อิสระ เชา้,กลางวนัและอาหารคํ �าตามอธัยาศยั) 
นดัลกูคา้ ณ Lobby โรงแรมที�พกั  

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  
21.35 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที�ยวบินที� CX617 
23.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

***ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั nวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ ก่อนทุกครั,ง 

มิฉะนั,นทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั,งสิ, น *** 

 

 

ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง กาํหนดใหมี้การประชาสมัพนัธสิ์นคา้พื8 นเมืองใหนั้กท่องเที�ยวทั �วไปไดรู้จ้กั ใน
นามของรา้นรฐับาล คือ รา้นผา้ไหม, นวดฝ่าเทา้, รา้นบวัหิมะ, รา้นชา, รา้นไข่มุก, รา้นหยก,รา้นจิวเวอรร์ี�,รา้นผีซิว 
ซึ�งจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร ์ ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทัวร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า รา้น
รฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื8 อหรือไมซื่8 อขึ8 นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ 
ทั8งสิ8 น ในกรณีที�ท่านไม่ไดล้งรา้นชอ้ปรฐับาลตามที�รายการกาํหนดไว ้ทางบริษทัใคร่ 
ขอเก็บค่าใชจ้า่ยรา้นละ 600 HKD / คน 

 
อตัราค่าบริการนี, รวม   
1. ค่าตั zวเครื�องบินไป-กลบั สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 
2. ค่าโรงแรมที�พกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง  (ค่าภาษีธรรมเนียมสนามบินฮ่องกงที�ปรบัขึ8 น ณ วนัที� 1 สิงหาคม 2559) 
4. ค่าอาหาร ตามที�ระบุในรายการ 
5. ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเที�ยวที�ระบุตามรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั8งนี8 ย่อม
อยู ่ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต 



 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนี, ไม่รวม     
1. ค่าระวางกระเป๋านํ8าหนักเกิน 20 กิโลกรมั 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเครื�องดื�มสั �งพิเศษ 
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  
4. ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ที�จ่าย 3% 
5. ค่าทิปไกดห์วัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ 120 HKD ต่อลกูคา้ 1 ท่าน (เด็กและเด็กINF.เก็บเท่าผูใ้หญ่) 

เงื�อนไขการจอง    1. ชาํระเต็มจาํนวน ภายใน 24 ชั �วโมงหลงัจากทาํการจอง 
พรอ้มส่ง สลิปการโอนเงินและสาํเนาหน้าหนังสือเดินทางที�ยงัไม่หมดอายุและมีอายุ
เหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 

         2. ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  

การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษทัขอสงวนสิทธิtในการไม่คืนเงินใดๆ
ทั,งสิ, นทุกกรณี** 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิGที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์8  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยู ่  นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ8 นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การสญู
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ8 นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิGและจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการที�
ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั8งสิ8 น 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี8 เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั8งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�
พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี8 อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี8 คิดตามราคาตั zวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั zวเครื�องบินปรบัสงูขึ8 น บริษัทฯ สงวนสิทธิGที�จะปรบัราคาตั zว
เครื�องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั8งที�กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิGที�จะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั8งสิ8 น 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับริการทวัรอื์�นทดแทนให ้
แต่จะไมคื่นเงินใหส้าํหรบัค่าบริการนั8นๆ 



 

 

 

 

 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธิGในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั8งสิ8 นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่านั8น 

10.หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทั8งสิ8 น แต่ทั8งนี8 ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวน
สิทธิGการจดัหานี8 โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

11. โรงแรมที�อยูใ่นรายการเป็นการนําเสนอเท่านั8นเมื�อทาํการจองอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงโรงแรมซึ�งจะอยูใ่นระดบั
เดียวกนั แต่อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั  

12.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์
เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั8น 

13.ทางบริษัท จะไมร่บัผิดชอบใดๆทั8งสิ8 น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที�ยวบางรายการ , ไมท่านอาหร
บางมื8 อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

14.เนื�องจากตั zวเครื�องบินเป็นตั zวราคาพิเศษ เมื�อออกตั zวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณธไมว่่าดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตั zวเครื�องบินไมส่ามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 

15.เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไมว่า่ทั8งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไมร่บัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางที� ชื�อเป็นชายแต่ร่างกายดเูป็นหญิงไวผ้มยาว
แต่งหนา้ทาปาก ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั8งสิ8 นหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ 
เนื�องจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศนั8นๆ 

 

**************************************** 


