
 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

วันแรก            กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market                                 

09.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 เคาน์เตอร์ M 

สายการบิน Cathay Pacific Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอย

ต้อนรับอํานวยความสะดวก  

12.10 น.     ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX704  ***บริการอาหารเช้าและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง*** ที่นั่งเป็นแบบ 3-3-3 มีจอทีวีส่วนตัว 

15.55 น.       ถงึสนามบิน Check Lap Kok  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมือง นําคณะเดินออกทาง Exit B เพ่ือขึ้นรถโค้ช นําท่านเดิน

ทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานท่ีถือได้ว่าเป็นสะพานรางคู่ที่

ยาวที่สุดในโลก จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ Mong Kok 

Ladies Night Market อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

  

 



 

 

 

จากนั้นนําท่านสู่ที่พัก Penta Hotel  หรือเทียบเท่า 

โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ เกาลูน ติดสถานีรถไฟฟ้า ไดมอนฮิลด์ 500 เมตร และ

ห่างจากย่านจิมซาจุ่ย 9 สถานี บริการฟร!ี Shuttle Bus ในห้องพักมี Free 

WiFi 

*** กรณีโรงแรมที่นําเสนอห้องเต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับโรงแรม 

ในระดับเทียบเท่า *** 

   

วันสอง            พระใหญ่ลันเตา - กระเช้านองปิง 360 – วัดแชกงหมิว-วัดชิหลิน 

                   วัดหวังต้าเซียน  - Avenue of Star                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตาซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะ

ฮ่องกงและเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในคาบสมุทรฮ่องกง...นําท่าน

นั่ง กระเช้า Nhong Ping 360  ที่ยาว ที่สุดในโลก จากตุงชงสู่ที่ราบ

นองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของ

เกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบน

พื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่าน

นมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน  หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา ***

ในเดือน กันยายน กระเช้านองปิง จะปิดบริการเพ่ือซ่อมบํารุงประจําปี 

(จนถึงวันที่ 22) ทางบริษัทฯ จะเดินทัวร์โดยใช้รถโค้ชทดแทน 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น นําท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน  

หนึ่งในวัดที่โด่งดัง ที่สุด  ของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษา

โรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่นําธูปและ ของมาสักการะ

เพ่ือขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ 



นําท่าน  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมและพระโพธิสัตว์ ณ วัดชิหลิน ที่

แห่งนี้ได้ สร้างขึ้นตาม สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ภายในมี

สระบัวอันงดงาม  นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว  หรือ วัดกังหัน  

นั่นเอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล  และหมุนกังหัน

แก้ปีชง 

 
เย็น  บริการอาหาร เย็น ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนําทุกท่านเดินท่านชม Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอย

ประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลี

วูดตะวันออกอาทิ ฉีเคอะ,เหลียง เฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล 

โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ 

นําท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวล

20.00 น. ทุกค่ําคืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับ

การบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่

ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสําคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สอง

ฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย  โดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไป

ด้วยแสงไฟซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ

 แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง   

นําท่านสู่ที่พัก Penta Hotel  หรือเทียบเท่า 

*** กรณีโรงแรมที่นําเสนอห้องเต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับโรงแรม 

ในระดับเทียบเท่า *** 

วันสาม            วคิตอเรยีพคี – รีพลัสเบย์ – จิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งนาธาน  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    

จากนั้นนําท่านสู่หาดทราย Repule Bay หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว

แห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง  และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทํา

ภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ ทิน

โห่วซึ่งทําหน้าท่ีปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลาง

สวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่ 

กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล   ข้ามสะพานต่อ

อายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ปี นําท่านเยี่ยมชม

โรงงาน จิวเวอร์รี่  ชมหยก ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่

ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด  



  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่อง

หนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า  ,กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่

เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี 

SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ  OCEAN TERMINAL  

ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อ

สามารถเดินทะลุถึงกันได้  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  จนได้เวลา

อันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

  

21.20 น. เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสายการบิน Cathay 

Pacific Airways เท่ียวบิน  CX617  ** บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง***  ที่นั่งแบบ 3-3-3 มีจอทีวีส่วนตัว 

23.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

--------------------------------------------------------------------------------- 
ข้อควรทราบ ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้

มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัว

หิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย 

เพราะมีผลกับราคาทัวร ์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน

จําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มี

การบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

อัตราค่าบริการต่อท่าน  

วันเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ ่ เด็กมีเตียง 
เด็กไม่มี

เตียง 
พักเดี่ยว 

26 – 28 กันยายน 58 20 16,999 16,999 14,999 4,500 

03 – 05 ตุลาคม 58 20 16,999 16,999 14,999 4,500 

17 – 19 ตุลาคม 58 20 16,999 16,999 14,999 4,500 



อัตราค่าบริการรวม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป –กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน (ไม่อนุญาตให้อยู่

ต่อ) 

2. ที่พักโรงแรม โปรแกรม จํานวน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

3. อาหาร 6 มื้อ ตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอาหารตาม

สถานการณ์)  

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามโปรแกรม 

6. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบ ุ

7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

8. ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด ( สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้น

ก่อนวันเดินทาง) 

9. ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จํากัดไม่เกิน 20 กก.  

10. เป็นราคาสําหรับกรุ๊ปจํานวน 20 ท่าน  

อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% กรณีต้องการใบกํากับภาษ ี

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-

โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ

สายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง

และเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบริษัทฯ 

3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ผู้ใหญ่และเด็ก 150 HKD/ต่อท่าน/ต่อทริป 

4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินนํ้าใจของทุกท่าน ไม่บังคับใด  ๆ

เงื่อนไขการสํารองทัวร ์

1. ชําระค่ามัดจําทัวร์ท่านละ 5,000 บาท หากยังไม่ชําระค่ามัดจํา ถือว่าการ

จองนั้นไม่สมบูรณ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ที่ว่างมัดจําก่อน ส่วนที่

เหลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน  

2. แนบสําเนาหนังสือเดินทาง (ต้องเป็นภาพท่ีชัดเจน) มีอายุการใช้งานเหลือ

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า  

24 - 26 ตุลาคม 58 20 17,999 17,999 15,999 5,500 

31 – 02 พฤศจิกายน 58 20 16,999 16,999 14,999 4,500 

14 – 16 พฤศจิกายน 58 20 16,999 16,999 14,999 4,500 

21 – 23 พฤศจิกายน 58 20 16,999 16,999 14,999 4,500 

28 – 30 พฤศจิกายน 58 20 16,999 16,999 14,999 4,500 



เงื่อนไขการให้บริการ 

1. กรุ๊ปรับ 20 ท่าน บริษัทฯ การันตี 15 ท่าน ออกเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง ไม่ครบ 15 ท่าน 

2. เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ

รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมี

อายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่

ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, 

การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ี

ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ 

ไม่ครบโปรแกรม อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ, 

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระให้ตัวแทนต่างประเทศเป็น

การชําระเหมาขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการ

โจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง

หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายชํารุดจากสายการบิน 

7. กรณีการตรวจคนเข้าเมืองในกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธิมิให้

เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิไม่คืนค่าบริการทุกกรณ ี

8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคากรุ๊ปเหมาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ 

จะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง หรือ ขอคืนเงินได้ และไม่สามารถ

เปลี่ยนชื่อได ้

9. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ 

หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

10. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการ

บินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

11. กรณีที่ท่านมีการบินต่อ Flight ภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น ท่าน

พํานักอยู่เชียงใหม่ ต้องเดินทางออกจากเชียงใหม่ เพ่ือมากรุงเทพฯ  กรุณา

ติดต่อสอบถามกับทางทัวร์เพ่ือยืนยันโปรแกรมก่อนการจองและออกตั๋วของ

ท่านทุกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือมีค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้นทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 


