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โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตสแอรไลน EK 

 

วันแรก กรุงเทพฯ –ฮองกง – Mongkok Ladies Market      ไ (- /-/-) 

11.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิชั้น 4 ประตู 8 Row T เคาทเตอรสายการบินเอมิเรตส Emirate Airline 

(EK) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

14.05 น.    ออกเดินทางสูฮองกง โดยเท่ียวบิน EK384  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

18.05 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหทานออก “ Exit B”  

จากน้ัน เดินทางสูแหลงชอปปงท่ีข้ึนช่ืออีกหน่ึงแหง Mongkok Ladies Market (อิสระอาหารเย็น)  

จากน้ัน นําทานเขาสูท่ีพัก REGAL RIVERSIDE HOTEL // SAV HOTEL // PENTA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สอง รีพลัสเบย-วัดแชกงหมิว-หวังตาเซียน-โรงงานจิวเวอรรี่-ชอปปงนาธาน จิมซาจุย-Avenue of Star ไ (เชา /

กลางวัน/-) 

เชา บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูหาด ทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทนเส้ียวแหงน้ี

สวยท่ีสุดแหงหน่ึง และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเร่ืองมี

รูปปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซ่ึงทําหนาท่ีปกปองคุมครอง

ชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสูชายหาด ใหทาน

นมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเปนสิริ

มงคล ขามสะพานตออายุซ่ึงเช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ป นํา

ทานเดินทางสู วัดแชกง หรือท่ีรูจักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว”หรือวัดกังหันน่ันเอง นมัสการเทพเจาแชกงเพ่ือ

ความเปนสิริมงคลนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หน่ึงในวัดท่ีโดงดังท่ีสุดของฮองกง เทพซ่ึงข้ึนช่ือ

ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและพบกับผูคนมากมายท่ีนําธูปและของมาสักการะเพ่ือขอพรตางๆต้ังแตเร่ืองความรัก

ไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ นําทานเย่ียมชมโรงงาน“จิวเวอรรี่”ท่ีข้ึนช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนท่ีไดรับ

รางวัลอันดับเย่ียมยอด  

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  ใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปงยานจิมซาจุย มักจะต้ังตนกันท่ีสถานีจิมซาจุยมี

รานขายของท้ังเคร่ืองหนัง,เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไฟฟา,กลองถายรูปฯลฯและ

สินคาแบบท่ีเปนของพ้ืนเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมาย

มี SHOPPING COMPLEX ขน าด ให ญ ช่ื อ OCEAN 

TERMINALซ่ึงประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงราย

กันและมีทางเช่ือมติดตอสามารถเดินทะลุถึงกันได นําทานชม โชวแสงสีเสียงสุดย่ิงใหญ A 
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Symphony of Lights งานแสดงแสงสีเสียงถาวรท่ีใหญท่ีสุดในโลก บันทึกโดยกินเนสสบุคซ่ึงใชตึกถึง 44 ตึกรอบ

อาววิคตอเรีย แสง สี เสียง ใชงบประมาณสูงถึง 44 ลานดอลลารฮองกง รูปแบบการแสดง คือ ตึกตางๆ ในฝงเกาะ

ฮองกง จะเลนไฟ มีแสงเลเซอรว่ิงไปมา  พรอมกับดนตรีประกอบการแสดง จุดในการชมการแสดงมีอยู 2 จุด คือ หนา

หอนาฬิกา และบริเวณ Avenue of Star  

จากน้ัน นําทานเขาสูท่ีพัก REGAL RIVERSIDE HOTEL // SAV HOTEL // PENTA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันทีส่าม กระเชานองปง – City gate Outlets - กรุงเทพฯ      ไ (เชา/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน นําทานนั่งกระเชา Ngong ping 360 ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากตุงชุงสู ท่ีราบ

นองปงในเวลา 25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา 

พบกับสถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปงบนพ้ืนท่ี 1.5 เฮคตารเหนือ

ระดับนํ้าทะเล 371 เมตร อิสระใหทานนมัสการพระใหญวัดโปหลิน หรือ นิยม

เรียกวาพระใหญลันเตา (ในกรณทีีก่ระเชานองปงมีการปดปรับปรุง 

จะเปลี่ยนเปนนั่งรถโดยสารของทางนองปงขึ้นแทน)  (อิสระอาหารกลางวันและเย็น) 

จากน้ัน  อิสระทุกทานท่ี City Gate Outlet แหลงรวมเส้ือผาแบรนดเนม หาง OUTLETS ขนาดใหญบนเกาะลันเตา หางจาก

สนามบินนานาชาติฮองกงเพียง 10 นาที ต้ังอยูบริเวณสถานีรถไฟใตดินตงชงมีเส้ือผาแบรนดช้ันนํามากมายใหเลือกช

อปรวมท้ังเคร่ืองประดับ เส้ือผาเด็ก รองเทากีฬา และของตกแตงบาน สินคาลดพิเศษ รวมท้ังบริเวณ ช้ัน 1 ยังเปน 

Fast Food ช่ือดังอยาง Mc Donald’s ,KFC และอ่ืนๆอีกมากมาย ช้ันใตดินยังมี Supermarket มีรายการใหเลือกซ้ือ

เลือกหาไมวาจะเปนอาหาร   ขนม อุปกรณ ขาวของเคร่ืองใช และ สินคาอีกมากมาย Citygate Outlets Mallมี

รานอาหารนานาชาติมากมายใหเลือกรับประทานมากถึง 17 รานคารวมท้ังอาหารไทยรสเลิศ ช้ันบนสุดของหางยังมี

รานกาแฟสุดเกใหน่ังจิบน่ังพักใหหายเหน่ือย 

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน Cheak Lap Kok 

21.15 น.  เหิรฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เท่ียวบินท่ี EK385 

23.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

........................................................................................ 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ราคาฮองกง SHOPPING ฟรี!! กระเชานองปง 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตสแอรไลน 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

05 ก.ค. 61 07 ก.ค. 61 20 13,900 13,900 13,900 4,500 
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12 ก.ค. 61 14 ก.ค. 61 20 13,900 13,900 13,900 4,500 

19 ก.ค. 61 21 ก.ค. 61 20 13,900 13,900 13,900 4,500 

29 ก.ค. 61 31 ก.ค. 61 20 13,900 13,900 13,900 4,500 

02 ส.ค. 61 04 ส.ค. 61 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

09 ส.ค. 61 11 ส.ค. 61 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

16 ส.ค. 61 18 ส.ค. 61 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

23 ส.ค. 61 25 ส.ค. 61 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

30 ส.ค. 61 01 ก.ย 61 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

09 ก.ย. 61 11 ก.ย. 61 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

15 ก.ย. 61 17 ก.ย. 61 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

16 ก.ย. 61 18 ก.ย. 61 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาแรงไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

× ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  

× คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
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× คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวใน

รายการ 

× คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมอืงและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่ง

อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 60 ดอลลาหฮองกง /วัน/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตาม

ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

× คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 

 

 

 

หมายเหตุ(กรุณาอานรายละเอียดดวยคะ) 
การทองเที่ยวประเทศจีนนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาลเพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาวคือรานชา

รานหยกรานบัวหิมะรานผาไหมรานขนมรานจิวเวอรรี ***ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไมมีการบังคับใหทาน
ซื้อซื้อหรือไมข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลักไมมีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคา
ทัวรเพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว***รายการทัวรโรงแรมและตารางการบิน
ดังกลาวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ในกรณีไมลงรานรัฐบาลตองจาย
เพิ่มทานละ 3,000 บาท 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 
 กรุป 9 ทาน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหนาทัวร 

 กรุป 1 – 8 ทาน ไมออกเดินทาง (คืนคาทัวรเต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 7 วันกอนเดินทาง ** 

 กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

หากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

ขอมูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมที่พัก 
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 เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว(Single)และหองคู

(Twin/Double)และหองพักแบบ 3 ทาน(Triple Room)หองพักอาจจะไมติดกัน 

 กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมฮองกงมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของ

แตละโรงแรมนั้นๆและหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย 

 

ขอมูลเพิม่เตมิเรือ่งตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ  ทานจะตอง

ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุปเปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด

ซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

(กรณีตั๋ว REFUNDได)ผูเดินทางจะตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น  

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 
1. กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไม

นอย กวา15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

     2. กรณียกเลิก    

  2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด

เทศกาล, 

    วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

    3.  กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง  

                    บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ 

          เดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 

                    ไดตามความเปน จริงในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ  

                    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทาง 

          ไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ 

          และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 



H            

     

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปน

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ

เดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด

งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรม

แรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา

จะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุ

ในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหาร

บางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทาง

เรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลือ่นวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยน

ชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว

ดังกลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


