
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

บนิสบายๆ ราคาประหยดั ไปเชา้ถงึค า่ 

โดยสายการบนิ Royal Jordanian (RJ) 

ไหวพ้ระ 2 วดั - ชมววิเกาะฮอ่งกงยามค า่คนื 

ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่จใุจ !!! 

อาหารมือ้พเิศษ ต ิม่ซ า หา่นยา่งน า้ผ ึง้ หมแูดง หมกูรอบ ต ารบัฮอ่งกง 

ราคาพเิศษสดุ เพยีง 17,900 บาท ตอ่/ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง   

19-21 , 21-23 , 22-24 , 24-26 , 26-28 , 28-30 ม.ิย.57 

29ม.ิย.-1ก.ค.57 , 1 , 3 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 13 , 15 , 17 , 19 , 20 , 22 , 24 , 26 , 27, 29, 31ก.ค.

57,2 , 3 , 5 , 7 , 9 , 10 , 12 , 14 , 16, 17, 19 , 21 , 23 , 24 , 26 , 28 , 30 , 31ส.ค.57,2, 4 , 6 , 7 , 

9 ,11 , 13 , 14 , 16 , 18 , 20 ,21 , 23 , 25 , 27, 28 , 30 ก.ย. 57 

 

วันแรก         กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  
14.00 น.    คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ S บริเวณประตูทางเข้าที่ 9  

พนกังานต้อนรับและหวัหน้าทวัร์ ให้การต้อนรับพร้อมตดิป้ายช่ือ และรับเอกสารการเดินทาง บตัรที่นัง่บนเคร่ืองบิน และ
ผา่นพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง 

16.15 น.   เหิรฟ้าสูฮ่่องกง โดยสายการบิน Royal Jordanian เที่ยวบินที่ RJ 182 
20.05 น.  เดินทางถงึสนามบิน เชค็แล๊ปก๊อก ฮ่องกง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําทา่นเดินทางผา่นสะพานแขวนชิง

หมา่ ชมววิทิวทศัน์ อนัสวยงามของประเทศฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึง่มาจากภาษาจีนกลาง วา่ "เซียงกั่ง” 
ความหมายก็ไมเ่หมือนใคร หมายความวา่ "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมา สบืเนื่องมาแตค่รัง้ที่กวางตุ้ง เป็นแหลง่ปลกูไม้
หอมชนิดหนึง่ สง่ขายเป็นสนิค้าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสนิค้ากนัที่ทา่เรือนํา้ลกึตอนใต้สดุของแผน่ดิน   

 HONGKONG-SHOPPING 
3 DAYS 2 NIGHTS (BY RJ) 



 

 

 

 

 

              จากนัน้นําท่านเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel  หรือเทียบเท่า  
 
วันที่สอง        วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – ร้านจิลเวลร่ี+หยก – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมวิ – อิสระช้อปป้ิง   
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (ติ่มซาํ) 

จากนัน้นําทา่นชม ชายหาดนํา้ตืน้ (Repulse Bay) พร้อมนมสัการองค์เจ้าแมก่วนอมิ เทพเจ้าโชคลาภ และเทวรูป เทพ
เจ้าตา่งๆ ที่ตัง้ประดิษฐานอยูอ่ยา่งเดน่สงา่ เพื่อเป็นสริิมงคล จากนัน้นําทา่นขึน้สู ่ วิคทอเรียพีค เพื่อนําทา่นชมภาพ
ทิวทศัน์อนัแสนงดงามนา่ประทบัใจของ หมูเ่กาะฮ่องกง และ อา่ววิคทอเรีย ซึง่ถือวา่เป็นอา่วที่สวยติดอนัดบัโลก จากนัน้
นําทา่นสู ่โรงงานจวิเวลร่ี ที่โดง่ดงัที่สดุบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จวิเวลร่ี กรุ๊ป จํากดั ได้ เกิดแรงบนัดาลใจ นํา
กงัหนัมาพลกิแพลงเป็น จีล้้อมเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดงัมาจดัวางตําแหนง่ของเพชรแตล่ะเมด็ ซึง่ถือเป็นเคร่ืองรางตาม
หลกัฮวงจุ้ยซึง่จําลองเลยีนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมี๋ยว” กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดั ที่ชาวฮอ่งกงเลือ่มใสศรัทธา นําทา่นสูศู่นย์หยก  
ชมวิธีการเลอืกซือ้และดหูยกแท้หรือหยกเทียม และอิสระให้ทา่นได้เลอืกซือ้หยกได้ตามอธัยาศยั   

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําทา่นนมสัการ วดัหวังต้าเซียน หรือวดัหว่องไทซนิ สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออทุิศให้กบัWong Tai Sin เดก็หนุม่ผู้

ริเร่ิมในการศกึษาลทัธิเตา๋จนกลายเป็นผู้มีพลงัวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวงัต้าเซยีนในเวลาตอ่มา  เป็นวดัทีช่าวฮ่องกง
เช่ือวา่มคีวามศกัดิ์สทิธ์ิเป็นหนึง่ในวดัท่ีโดง่ดงัท่ีสดุของฮ่องกงมีเทพซึง่ขึน้ช่ือในการดแูลรักษาโรคภยัไข้เจ็บ จะมีผู้คน
มากมายที่นาํธูป และของมาสกัการะเพื่อขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่ร่ืองความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ สถาปัตยกรรม
ภายในมีลกัษณะคล้ายวดัจีนสมยัโบราณที่มีเสาสแีดงขนาดใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม จากนัน้เดินทางไป วัดแช
กงหมวิ หรือ วดักงัหนั เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัดิ์สทิธ์ิมาก มีอายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วดัแชกงสร้างขึน้เพื่อ
เป็นอนสุรณ์ถึงบคุคลสาํคญัคนหนึง่เป็นทหารมช่ืีอวา่ทา่นแชกง เนื่องจากมีเหตกุารณ์จลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใต้ของจีน
และทา่นแชกงได้ทําวีระประวตัิไว้ ทําให้คนทัว่ไปยกยอ่งและคนจีนมีความเช่ือถือวา่หากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากทา่น
แชกงจะประสบผลสาํเร็จในทกุประการ แล้วจะต้องไปหมนุกงัหนันําโชคที่ตัง้อยูใ่นวดัเพื่อจะได้หมนุเวยีนชีวิตของเราและ
ครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัดิ์ และถ้าหากคนท่ีดวงไมด่มีีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็น
การชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่ร้ายและไมด่ีออกไปให้หมด ในองค์กงัหนันําโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สขุภาพร่างกาย
แข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัท่ี 2 ของเดอืนแรกตามปฎิทินจีนชาว
ฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดันีเ้พือ่ถวายกงัหนัลมเพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาสิง่ชัว่ร้ายและโรคภยัไข้เจ็บออกไปจาก
ตวัและนําพาแตค่วามโชคดีเข้ามาแทน  

 
 
 
 
 
 
  นําทา่นเดินทางสูแ่หลง่ช้อปปิง้ที ่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิค้าแบรนด์เนมจากทัว่ทกุมมุโลก 

ทา่นจะได้เลอืกซือ้สนิค้าประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิม่จใุจ อิสระอาหารคํ่าเพื่อให้ทา่นช้อปปิง้ได้เตม็ที่และสามารถเดินกลบั
โรงแรมได้เอง 

 จากนัน้นําท่านเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel  หรือเทียบเท่า    
 



 

 

 

 

 

วันที่สาม        ฮ่องกง – อิสระช้อปป้ิง – กรุงเทพฯ 
 อิสระอาหารเช้า นาํทา่นช้อปปิง้ยา่นดงัของฮ่องกง ให้ทา่นได้จบัจ่ายใช้สอยอยา่งเตม็ที่กบัร้านแบรนด์ดงัตา่งๆ มากมาย 

จนถึงเวลาอนัสมควร นําทา่นออกเดินทางสูส่นามบิน 
21.35 น.     ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน Royal Jordanian เที่ยวบินที่ RJ 183 
23.25 น.     ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ  

*********************** 
หมายเหตุ 
- ราคาและรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภมูิอากาศ ฯลฯ 
ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง  
- ทา่นท่ีไมเ่ที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคณะ ไมส่ามารถเรียกคืนเงินได้ 
- ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ  สาํหรับทา่นท่ีต้องการเดินทางเพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้  และในกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ บริษัท
จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึคา่ทวัร์ทัง้หมด 

************************** 
กาํหนดการเดนิทาง  19-21,21-23,22-24,24-26,26-28,28-30 มิ.ย. 57, 
29 มิ.ย.-1 ก.ค.57,1,3,5,6,8,10,12,13, 15,17,19,20,22,24,26,27,29,31 ก.ค.57,2,3,5,7,9,10,12,14,16,17,19,21,23,24,26,28, 
30,31 ส.ค.57,2,4,6,7,9,11,13,14,16,18,20,21,23,25,27,28,30 ก.ย. 57 
 

อัตราค่าบริการ 
ออกเดนิทางขัน้ตํ่า 15 ท่าน 

เดือน มิ.ย.-ก.ย.57  
ราคาท่านละ 

10,12,13 ก.ค.,9,10 ส.ค.57 
ราคาท่านละ 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 17,900.- 18,900.- 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 17,900.- 18,900.- 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ใช้เตียง) 16,900.- 17,900.- 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่ใช้เตียง) 15,900.- 16,900.- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,500.- 5,500 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั ตามที่ระบไุว้ในรายการ 
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามที่กําหนดไว้ในรายการ 
 คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน), อาหารและเคร่ืองดื่มทกุมือ้ ตามที่ระบไุว้ในรายการ 
 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการ 
 นํา้หนกัสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กิโลกรัม, คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท  

 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

 คา่หนงัสอืเดินทาง และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 
 คา่วซีา่จีนและมาเก๊า สาํหรับผู้ ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาติที่ระบวุา่ต้องยื่นวซีา่จีนและมาเก๊า 
 คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น เคร่ืองดื่ม คา่อาหาร คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ  



 

 

 

 

 

 คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลกูค้าต้องการใบเสร็จรับเงินท่ีถกูต้อง จะต้องบวกคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 

และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเทา่นัน้ และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสทิธ์ิออกใบเสร็จท่ีถกูให้กบับริษัท
ทวัร์เทา่นัน้  
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เนื่องจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหน้าตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรือ
เปลีย่นแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทัง้หมดหรือ
บางส่วนให้กับท่าน 
3. คณะทวัร์ครบ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์ แตม่ีไกด์ท้องถ่ินพดูไทยรับท่ีฮ่องกง) ครบ 15 ทา่น มีหวัหน้าทวัร์ไทยเดินทาง
ไป-กลบั พร้อมกบัคณะ  
4. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่
อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงิน 200 
HKD / คน / วนั 
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบใุนรายการเดินทาง  
บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
6. โรงแรมที่อยูใ่นรายการเป็นการนําเสนอเทา่นัน้ เมื่อทาํการจองอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงโรงแรมซึง่จะอยูใ่นระดบัเดียวกนัแตอ่าจจะ
ไมไ่ด้อยูใ่นยา่นเดียวกนั 
7. การยกเลกิ 
7.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด 
7.2 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
7.3 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
7.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
7.5 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมกีารการันตีคา่มดัจําที่พกัโดยตรงหรือ
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถงึเทีย่วบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 
จะไมม่ีการคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเที่ยวบินนัน้ๆ 
 
หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้เดินทางขัน้ตํา่ผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  
3. รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นสาํคญั 
4. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ
หรือคา่ใช้จา่ยเพิม่ เตมิที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่
ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 

 

 

 

 

6. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่
มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์
ดงักลา่ว 
8.  หนงัสอืเดินทางต้องมีอายเุหลอืใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 
9. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะ
คา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของตวั
นกัทอ่งเที่ยวเอง 
11. เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ เมื่อออกตัว๋ไปแล้วในกรณีที่ทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋
เคร่ืองบินไมส่ามารถนาํมาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เมื่อทา่นตกลงชําระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ 
13.ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
 
ข้อควรระวัง!! 
หนงัสอืเดินทางตา่งชาติ กรุณาเช็คกบัเจ้าหน้าที่ทกุครัง้วา่ต้องทาํการยื่นวซีา่เข้าฮ่องกง และมาเก๊าหรือไม่ 
** ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูได้ที่ การทอ่งเที่ยวมาเก๊า  โทร. 02-255-5989 
 


