
 

 

 

*** พกัฮ่องกง 2 คืน ยา่นนาธาน *** 

ตดิรถไฟฟ้า JORDAN จมิซาจุย่ 

ตารางเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง 
เด็กนอนเตยีง

ผูใ้หญ ่
พกัเดีย่ว 

NEW !! 16 - 18 ก.ค. 59 ** ชว่งลดทัง้เกาะ 16,999 16,999 16,999 5,500 

** โปรดอ่านรายละเอียดในโปรแกรม ใหค้รบถว้นทุกครั้ง หากมีขอ้สงสยั สอบถามกบับริษัทฯ เพ่ือความเขา้ใจ

ใหก้ระจ่าง ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์มิฉะน้ันจะถือวา่ท่านรบัทราบ และยินยอมปฏิบติัอยา่งเขา้ใจแลว้ ** 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - ชมไฟ Symphony of Lights (SOL) - โรงแรม 

10.30 น. ทุกท่านพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมูิ สายการบิน ศรีลงักนัแอรไ์ลน์ (UL)  

โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัอาํนวยความสะดวก 

13.20 น.     ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน UL890 

**บริการอาหารรอ้นบนเคร่ือง ฟรีโหลดสมัภาระ 30 กิโลกรมั** 

17.10 น.       ถึงสนามบิน Check Lap Kok  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองฮ่องกง จากน้ันพาเดินออกทาง Hall B เพ่ือ

ขึ้ นรถโคช้ ขา้มสะพานชิงหมา่ สะพานรางคู่ท่ียาวท่ีสุดในฮ่องกง เดินทางเขา้สู่เกาะเกาลนู 

คํา่ บริการอาหาร (โต๊ะจีน) ณ ภตัตาคาร  



 

 Symphony of Lights (SOL) การแสดงแสงสีเสียงซ่ึงทาง Hong Kong Tourism Board จดัข้ึนเพ่ือเป็น

การโปรโมทการท่องเท่ียวของฮ่องกง โดยร่วมกบัอาคารสงูทั้งสองฝัง่ของอ่าววิคตอเรีย 44 อาคารท่ีมี

รปูทรงแตกต่างกนัตามหลกัฮวงจุย้ประดบัไฟดา้นบน จากน้ันจะมีการยิงแสงเลเซอรแ์ละแสงไฟต่างๆ 

ประกอบเสียงเพลงและคาํบรรยายเป็นภาษาองักฤษ จีนกลาง ฯลฯ Guinness World Records ไดท้าํ

บนัทึกวา่ Symphony of Lights เป็นงานแสดงแสงสีเสียงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 

ท่ีพกัคืน 1 BEST WESTERN GRAND (ฮ่องกง)  หรือเทียบเท่า  

ตั้งอยูใ่จกลาง ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย หนา้โรงแรมติดรถไฟฟ้าสถานี JORDAN 

 

วนัสอง   วดัแชกง - จวิเวอรี่ - อาหารทะเล หลีหยุนมุน - กระเชา้นองปิง - วดัโปหลิน - ซิตี้ เกต ุ

เชา้ บริการอาหาร (ต่ิมซาํ) ณ ภตัตาคาร  

 วดัแชกงหมิว เป็นวดัหน่ึงท่ีประชาชนชาวจีนในฮ่องกง  ใหค้วามเล่ือมใสศรทัธามาก สรา้งขึ้ นเพ่ือระลึก

ถึงตาํนานแห่งนักรบราชวงศซ่์ง ในสมยัท่ีประเทศจีนยงัไมไ่ดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบนัน้ี 

แต่ละแควน้ต่างปกครองกนัเองและมีการต่อสูเ้พ่ือช่วงชิงอาณาจกัรนอ้ยใหญ่ วดัน้ีถูกกล่าวขานใหเ้ป็น

ปลายทางของ การแกช้ง ตามความเช่ือท่ีวา่ การหมุนกงัหนักลบัทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผนัจากรา้ย

กลายเป็นดีได ้เร่ิมตน้ปีใหม ่เพ่ือขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและนําแต่ส่ิงดีๆ เขา้มา   วดัน้ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก 

ขอใหท่้านมีความตั้งใจในการขอพร สถิติสาํเร็จทุกราย  

 

 โรงงานจิวเวอรร่ี์ ท่านจะได้พบกบั จ้ีกงัหนั เคร่ืองราง ของขลงั ช่ือดงั ท่ีทัว่โลกใหก้ารยอมรบั **ของแท้

ตอ้งท่ีฮ่องกงเท่าน้ัน ** ออกแบบโดยสินแซช่ือดงัจาก วดัแชกง วงลอ้กงัหนัปัดเป่าอุปสรรค พดั พาโชค

ลาภ มาสู่ตนเองและครอบครวั เพ่ือเสริมบารมี  เยี่ยมชม สมุนไพรจีน เช่น ชา ทาํจากสมุนไพรแท ้

 

   

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ! อาหารทะเล หลีหยุนมุน 



 

 

 Nhong Ping 360 กระเชา้ลอยฟ้า ท่ียาวท่ีสุดในโลก  มุง่สู่ท่ีราบนองปิงในเวลา 25 นาที โดยประมาณ 

ท่านจะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา ท่านจะพบกบัหมูบ่า้นท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

หมูบ่า้นนองปิง  ซ่ึงตั้งอยูบ่น กาะลนัเตา ใหท่้านไดก้ราบขอพร  พระใหญ่  ณ วดัโป่หลิน  หรือ นิยม

เรียกวา่พระใหญ่ลนัเตา  เป็นวดัท่ีสรา้งขึ้ นเมื่อปี1924 เป็นพระพุทธรปูทองสมัฤทธ์ิ  ประทบักลางแจง้  

องคใ์หญ่ท่ีสุดในโลก หนัก 250 ตนั และสงู 34เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบ้ืองล่าง

บริเวณทะเลจีนใต ้ระหวา่งเดินมาท่ีวดัจะเห็นพระใหญ่แต่ไกล หากใครไดไ้ปนมสัการ ขอพรแลว้ ชีวิต จะ

พบแต่ความสุข ความสาํเร็จในทุกๆ ดา้น 

 

 CITY GATE OUTLET ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมสากลช่ือดงัในราคาลดพิเศษถึง

70%ไมว่า่จะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และอ่ืนๆ อีกมากมาย มาร่วมกนัชอ้ปกบั

นักชอ้ปของถูกชาวฮ่องกงและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงในรา้นขายสินคา้จากโรงงาน 

อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพ่ือไมท่าํใหท่้านเสียเวลาอนัมีค่า 

 

 

ท่ีพกัคืน 2 BEST WESTERN GRAND (ฮ่องกง)  หรือเทียบเท่า  

ตั้งอยูใ่จกลาง ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย หนา้โรงแรมติดรถไฟฟ้าสถานี JORDAN 



 

 

วนัสาม     ตะลยุชอ้ปไม่ขาดตอน หรือ เลือกอิสระเที่ยวดว้ยตนเอง - ดิสนียแ์ลนด ์(เตม็วนั) 

  

โปรแกรม 1  ดิสนียแ์ลนด ์(เต็มวนั 1 วนั) 

ใหท่้านไดส้นุกสุดเหวี่ยงกบัสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์กบัแพคเกจสุดพิเศษ  

บตัรดิสนียแ์ลนด ์1 วนั + บตัรรถไฟฟ้า MRT ไม่จ  ากดัรอบ 1 วนั  

ในราคาประหยดัเพียง 2,800 บาท / ท่าน / แพค (ซ้ือพรอ้มจองทวัร ์ล่วงหนา้ 3 วนั) 

 

โปรแกรม 2 ใหท่้านเพลินกบัการชอ้ปป้ิงดว้ยตนเอง กบัเทศกาลลดทั้งเกาะ 2016 กบั 5 แหล่งดงั  

ซ่ึงรํา่ลือกนัวา่ สินคา้แบรนดเ์นมเพียบ!! ราคาลดมากเป็นพิเศษถึง 70% วา้วววววว!! 

(1) Harbour City, Tsim Sha Tsui  

Harbour City เป็นท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของฮ่องกง มีพ้ืนท่ีใหช้อ้ปป้ิงกวา่สองแสนตารางเมตร ซ่ึงในตึก

น้ีมีถึงสามหา้งใหญ่รวมกนั มีรา้นคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้ทุกประเภทตั้งแต่ของเล่นของใชเ้ด็ก แฟชัน่เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง 

น้ําหอม สินคา้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ไปจนถึงรา้นแบรนดเ์นมชั้นนําระดบัโลกยาวตลอดถนน Canton ทั้ง Louis Vuitton, 

HERMES, Gucci, Prada, Channel หรือแบรนดก์ลางๆ ท่ีทัว่โลกรูจ้กั เช่น Nike, Adidas, Puma, Levi's, Diesel และ

อีกมากมาย 

 

(2) Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui 

Ocean Terminal ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยูม่ากมาย และมีทางเช่ือมติดต่อกนั สามารถเดินทะลุ

ถึงกนัได ้ภายในหา้งจะเป็นชอ้ปป้ิงมอลล ์ท่ีมีรา้นคา้ทุกแบบ โดยเฉพาะรา้นช่ือดงัอยา่ง Toys R Us 

 

(3) iSquare , Tsim Sha Tsui  

iSquare หา้งใหมย่า่นจิมซาจุ่ย หลากหลายดว้ยเส้ือผา้แฟชัน่  และรา้นอาหารอร่อยๆ นานาชนิด แนะนําวา่เดินทาง

มาหา้งน้ีโดยรถไฟฟ้าสะดวกท่ีสุดแลว้ นัง่มาลงท่ี Tsim Sha Tsui Station แลว้ออกทางออก R หรือ H ถึงหา้งเลย ถือ

วา่เป็นหา้งแรกท่ีมี MTR อยูใ่ตตึ้ก ใหไ้ดเ้ร่ิมเดินชอ้ปป้ิงกนัตั้งแต่ออกจาก MTR เลย 

 

(4) K11, Tsim Sha Tsui  

K11, The World's fist Art Mall โดยคอนเซ็ปของหา้งน้ีคือการผสมผสานของศิลปะ  มนุษย ์ และธรรมชาติเขา้

ดว้ยกนั  ดา้นในจึงมีปฏิมากรรมมากมายใหช้มเป็นระยะๆ มีบริเวณกวา้งหนา้หา้งเอาไวส้าํหรบัทาํกิจกรรมต่างๆ 

และดา้นบนยงัเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวอีกดว้ย 

 

(5) Sai Yeung Choi ST South, Mong Kok  

ถนน Sai Yeung Choi ST South ใน ยา่นมงกก๊ ไมไ่กลจากจิมซาจุ่ย เป็นยา่นท่ีพกัอาศยัและชอ้ปป้ิงท่ีหนาแน่นท่ีสุด

ในฮ่องกง ถือวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีคนมาเดินมากท่ีสุด โดยเฉพาะช่วงเย็นถึงคํา่ๆ จะมีการปิดถนน ใหค้นเดินกนั

เลย ท่ีน่ีจะมีคนมาเดินกนัเยอะมากๆ เน่ืองจากรา้นคา้ในยา่นน้ีจะปิดค่อนขา้งดึกกวา่รา้นคา้ในเขตเกาะฮ่องกง สินคา้

ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเทคโนโลยี คอมพิวเตอร ์กลอ้งถ่ายรปู และอุปกรณไ์ฮเทคต่างๆ และมีรา้นอาหารก็มีใหเ้ลือกชิม



 

มากมาย 

 

อิสระอาหาร 1 วนั (เชา้/กลางวนั/เยน็) เพ่ือใหท้่านไดอิ้สระเลือกล้ิมลองในสิ่งที่ท่านช่ืนชอบ  

ไดเ้ก็บภาพสวยๆ Felfie อวดเพ่ือนๆ ใหอ้ิจฉากนับน Facebook, Instagram, Line 

18.15 น. สมควรแก่เวลา รถโคช้และไกดท์อ้งถ่ินมารอรบัท่าน ส่งสนามบิน  

เหิรฟ้ากลบัประเทศไทย โดยสายการบิน ศรีลงักนัแอรไ์ลน์ เท่ียวบิน UL891  

**บริการอาหารรอ้นบนเคร่ือง ฟรีโหลดสมัภาระ 30 กิโลกรมั** 

20.05 น.     ถึงประเทศไทย สนามบินสนามบินสุวรรณภมูิ  โดยสวสัดิภาพ 

 

ขอ้ควรทราบ ตามนโยบายของรฐับาล ร่วมกบัการท่องเท่ียว ฮ่องกง จีน มาเกา๊ ทุกเมือง กาํหนดใหม้ีการ

ประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, หยก, ชา, นวด

ฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, รา้นผา้ไหม ซ่ึงจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร ์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนใหก้บั

นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยูก่บัความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน (ไมอ่นุญาตใหอ้ยูต่่อ) 

2. ท่ีพกัโรงแรม โปรแกรม จาํนวน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

3. อาหาร 3 มื้ อ ตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

7. ภาษีน้ํามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง)  

8. ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ จาํกดัไมเ่กิน 30 กก.  

9. เป็นราคาสาํหรบักรุป๊จาํนวน 20 ท่าน  

อตัราค่าบริการไม่รวม 

1. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิ

บาร,์ซกัรีดค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและ

เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ  

3. ค่าทิปไกด+์คนขบัรถ (ทอ้งถ่ิน)  ผูใ้หญ่และเด็ก 200 เหรียญฮ่องกง/ต่อท่าน/ต่อทริป  

4. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามสินน้ําใจของทุกท่าน ไมบ่งัคบัใดๆ 

ขั้นตอนและเง่ือนไขการจองทวัร ์

1. ช าระค่ามดัจ  า 10,000 บาท ภายใน 2 วนั เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 

21 วนั หากไมช่าํระตามกาํหนด บริษัทฯ จะถือวา่การจองน้ันไมส่มบรูณ์  ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการจอง

อตัโนมติั ใหส้าํหรบัผูท่ี้ชาํระค่าทวัรเ์ขา้มาก่อน   

2. แนบสาํเนาหนังสือเดินทาง (ขอภาพชดัเจน) โดยมีวนัหมดอายุคงเหลือไมต่ํา่กวา่ 6 เดือน  และมีหนา้

วา่งไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง  



 

1. กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด ฤดทู่องเท่ียว เทศกาลสาํคญั ไมม่ีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

เน่ืองจากก่อนการจาํหน่ายทวัร ์บริษัทฯ ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุป๊ ท่ีมีการการนัตีค่า

มดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงินจากตน้

ทางได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จึงไมส่ามารถคืนเงินมดัจาํ

หรือค่าทวัรท์ั้งหมดได ้

2. ช่วงวนัปกติ ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั หรือก่อนหนา้น้ัน เก็บธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อท่าน 

2.1 ยกเลิกการ เดินทางหลงั 30 วนั คิดค่าใชจ้่าย 50 เปอรเ์ซ็นต ์ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี 

2.2 ยกเลิกการ เดินทางหลงั 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางขัน้ตํา่ ผูใ้หญ่ 20 ท่านข้ึนไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการ

เดินทางในกรณีท่ีผูเ้ดินทาง (บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้ นไป) ไมค่รบ 20 ท่าน 

2. เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

3. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  และมีหนา้วา่งไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้  

และบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน ( บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ 

ทั้งส้ินหากอายุหนังสือเดินทางเหลือไมถึ่งและไมส่ามารถเดินทางได ้)  

4. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

หรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะ

ปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบโปรแกรม อาทิเช่น 

ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางม้ือ, เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบริษัทฯ ไดช้าํระใหต้วัแทน

ต่างประเทศเป็นการชาํระเหมาขาดก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

6. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุ

ท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีกระเป๋าเกิดสญูหายชาํรุดจากสายการบิน  

7. กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธิมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ

ท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน  

8. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคากรุป๊เหมาพิเศษ กรณีท่ีท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ จะไมส่ามารถนํามาเล่ือน

วนัเดินทาง หรือ ขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปล่ียนช่ือได้ 

9. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัท  หรือชาํระโดยตรงกบัทาง

บริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด  


