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วันแรก กรุงเทพ – สนามบินนานาชาต ิChep Lap Kok – ย่านจิมซาจุ่ย 

08.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภมิู ... ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้าหมายเลข 2  

 โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก  

                       ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG600 

                (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 02.45 ชัว่โมง .... เวลาท้องถ่ินตา่งจากเวลาประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง) 

11.45 น. ถึงทา่อากาศยานนานาชาติ Chep Lap Kok หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับกระเป๋าเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว นําทา่นเดินทางข้ามสะพานชิงมา่ สู ่ย่านจิมซาจุ่ย   

เท่ียง              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

   ให้ท่านรับประทาน  หมูผัดเปรีย้วหวาน แบบฮ่องกง,หมูย่างหนังกรอบ,เสี่ยวหลงเปา

,ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้หมูแดง 
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บา่ย               ให้ทา่นเข้าพกัพร้อมผอ่นคลายอิริยาบถท่ีโรงแรม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

  ให้ท่านได้ทาน ห่านย่างที่อร่อยที่สุด,ข้างผัดหยางโจว,ไข่เยี่ยว

ม้า และติ่มซาํ 

       หลงัจากนัน้นําทา่นเดินทางชม Symphony of light การแสดงยิงแสง

เลเซอร์ ประกอบเสยีงเพลงและคําบรรยายเป็น

ภาษาองักฤษ,จีนกลาง,จีนกวางตุ้ง สลบัวนักนัไป 

การแสดง Symphony of light ได้ถกูบนัทกึใน Guinness World 

Records วา่เป็นการแสดงแสงสเีสยีงท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก เร่ิมการแสดง

เวลา 20.00 น.ของทกุวนั 

 ***การแสดง Symphony of light จะงดในวนัฝนตกหนกั 

    ท่ีพกัโรงแรม  Holiday Inn Golden Mile Hotel หรือเทียบเทา่ 

วันที่สอง  Repulse Bay – Victoria Peak – วัดกังหนั –Jewelry Factory – Ocean Terminal – Symphony of 

light  

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร เมนู โจ๊กเป่าฮื่อ 

 นําทา่นเดินทางสู ่ หาดนํา้ตืน้ Repulse Bay พร้อมมนสัการขอพรจากเจ้าแมก่วนอิม

และเทพเจ้าแหง่โชคลาภเพ่ือเป็นสริิมงคลท่ีบริเวณชายหาด นําทา่นข้ามสะพานตอ่อายุ

ซึง่เช่ือกนัวา่ข้ามหนึง่ครัง้จะมีอายเุพ่ิมขึน้ 3 วนั  

จากนัน้นําทา่น ผ่านชมตัวเมือง City Tour ผา่นชมอาคารสาํคญัตา่งๆ

ของฮ่องกง พร้อมผา่นชมสถานท่ีสาํคญัตา่ง  

จากนัน้นําทา่นเดินทางขึน้สู ่ ยอดเขาวิคตอเรียพคี

(Victoria Peak) เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของเกาะ

ฮ่องกง ซึง่ทา่นจะได้เห็นตกึระฟ้าตา่งๆ อาทิ ตกึแบ้งค์ออฟ

ไชนา่ ตกึเซ็นทรัล   

 จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ วัดเชกุง ( Che Kung Temple ) ให้ทา่นได้นมสัการองค์เทพผู้

ปัดเป่าเคราะห์ร้ายตา่งๆ พร้อมเชิญทา่นหมนุกงัหนัมงคล เพ่ือเป็นการเสริมสร้างบารม ี

และ นําความมงคลร่ํารวยสูท่า่นและครอบครัว  

 หลงัจากนัน้จะนําทา่นชมโรงงานท่ีมีช่ือเสยีงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน 

Jewelry Factory   
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เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

                      ให้ท่านได้ทาน ต่ิมซาํ,ขา้วผดั,ขนมผกักาด และ นกพิราบทอด 

บา่ย อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้บริเวณ ถนนนาธาน หรือ ห้าง Ocean Terminal ห้างหรูท่ี

รวบรวมร้านค้าชัน้นํา  มากมาย อาทิ Louise Vuitton , Coach รวมไปถึงร้านของ

เลน่ Toy’R Us      

คํ่า     รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร หมูบ่้านชาวประมง  

   เมนูพิเศษ อาหารทะเลสดๆ รวมถึง กุ้งมงักร   เป๋อฮื้อสด   หอยงวงช้าง   กัง้

ทอดกระเทียม   หอยเชลลน่ึ์งวุ้นเส้น   ฯลฯ อีกมายมาย 

    ท่ีพกัโรงแรม  Holiday Inn Golden Mile Hotel หรือเทียบเทา่ 

วันที่สาม Ngong ping Cable 360 – วดัโป่หลนิ – City Gateway outlet  - สนามบนิ  

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเดินทางสูท่ี่ราบสงูหงอปิง เกาะลนัเตา เพื่อขึน้กระเช้า Ngong ping 

Cable 360  ขึน้สูย่อดเขา  เพ่ือนมสัการพระใหญ่ วดัโป่หลนิ ( วดัดอกบวั

ศกัดิ์สทิธ์ิ ) พระพทุธรูปขนาดใหญ่ปางโคตะมะ สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1923 นํา

ทา่นนมสัการขอพรสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิเพ่ือความเป็นสริิมงคล 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภายใน City Gateway Outlet   

 ให้ท่านได้รบัประทานข้าวหมแูดง หมูกรอบขึน้ช่ือ หรอื เลือกรบัประทาน

ก๋วยเต๋ียวเก๊ียวน้ํา แบบเบาๆ 

บา่ย จากนัน้ นําทา่นช้อปปิง้ท่ี City Gateway Outlet ( Tung Chung ) ห้าง Outlet 

ท่ีรวบรวมสนิค้าหลากหลายยี่ห้อ ลดกวา่ 70% อาทิ Bally, CK, Timberland , Levi’s , Polo 

และอ่ืนๆอีกมากมาย 

19.05 น.  ทา่นจะออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาต ิChep Lap Kok โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน 

TG639  

20.45 น.      ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพและประทบัใจยิง่ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2.40 ชัว่โมง )             

 

**รายการต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 

อัตราค่าบริการ 
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ผู้ใหญ่ทา่นละ  41,999 บาท 

เด็ก (2 – 12 ปี) พกัร่วมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตยีงเสริม 41,999 บาท  

เด็ก (2 – 12 ปี) พกัร่วมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตยีงเสริม  XX,XXXบาท 

พกัเดี่ยวชําระเพ่ิม   X,XXX บาท 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม  

  คา่บตัรโดยสารการบินไทย  ชัน้ทศันาจร เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) 

   คา่ท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการ ( 2 ทา่น / ห้อง ) 

  คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ 

  คา่อาหารครบทกุมือ้ตามท่ีระบใุนรายการ  

  คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน,  คนขบัรถ   

  คา่ประกนัอบุตัิเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

  คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองดื่มนอกรายการ ฯลฯ 

  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกิน  ( เรียกเก็บโดยสายการบิน ) 

  คา่ทําหนงัสอืเดินทาง ( พาสปอร์ต ) 

เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระคา่มดัจํา 50 เปอร์เซ็นร์ของคา่บริการทัง้หมด ภายใน 2 วนัจากหลงัวนัท่ีจอง  

2. ชําระคา่บริการสว่นท่ีเหลอื ภายใน  30 วนัก่อนเดินทาง   

3. ถ้าจองก่อนเดินทาง 14 วนั ต้องชําระคา่มดัจําและคา่บริการสว่นท่ีเหลอืพร้อมกนั 

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 

1. ยกเลกิ 45 วนัก่อนเดินทาง หกัคา่มดัจํา 20 เปอร์เซ็น  

2. ยกเลกิ 20 - 30 วนัก่อนเดินทาง หกัคา่มดัจํา 50 เปอร์เซ็น  

3. ยกเลกิ 11 - 19 วนัก่อนเดินทาง หกัคา่มดัจํา 70 เปอร์เซ็น 

4. ยกเลกิ 1 - 10 วนัก่อนเดินทาง หกั 100 เปอร์เซ็นของคา่บริการทัง้หมด  
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หมายเหตุ  

1. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บริการ ในกรณีท่ีมีจํานวนผู้ ร่วม

เดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น (ผู้ใหญ่) 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงรายการนําเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณี

ท่ีเกิดเหตจํุาเป็น สดุวิสยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ช้าของสายการบิน เหตกุารณ์ประท้วงหยดุงาน เหตจุลาจล 

อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้มากท่ีสดุ 

3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประท้วง 

และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงเน่ืองจากการนํา

เท่ียวนี ้เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยให้แก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินท่ีทา่น

ชําระมาแล้ว กรณีท่ีทา่นปฏิเสธ หรือสละสทิธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไว้ให้ เว้นแตไ่ด้ตกลงลว่งหน้าก่อนการ

เดินทางและได้รับการยินยอมอยา่งถกูต้องจากทางบริษัทฯเสยีก่อน 

4. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ย กรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธวีซา่ หรือถกูปฏิเสธการเข้าออก

ประเทศอนัเน่ืองจากการกระทําผิดกฎหมาย หรือเอกสารไมถ่กูต้อง  

5. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพิจารณาผู้ ร่วมเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้

- ทา่นท่ีสงสยัวา่อาจจะลกัลอบเข้าเมือง 

- ทา่นท่ีกําลงัตัง้ครรภ์ อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัทา่น  (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

- เด็กทารกท่ีอายตุํา่กวา่ 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสยีงรบกวนผู้ ร่วมเดินทางทา่นอ่ืนๆ 

(โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

6. ทา่นท่ีต้องใช้รถเข็นในการทอ่งเท่ียวเดินทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีในใบจอง) 

7. กรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสอืเดินทางราชการ บตัรเอเปค เพ่ือยกเว้นการทําวีซา่นัน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้า

หรือ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายท่ีเกิดขึน้ 

8. อตัราคา่บริการทวัร์อาจปรับเปลีย่นขึน้ได้ จากการปรับราคานํา้มนัของสายการบิน 

9. รูปภาพในโปรแกรมทวัร์ใช้เพ่ือการโฆษณาเทา่นัน้ 
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