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Code : EK02  โปรโมช ัน่ เทีย่ว 3เมอืง ทวัรฮ์อ่งกง เซนิเจิน้ จไูห ่3วนั 2คนื 
ฮอ่งกง วคิตอเรยีพคี หาดรพีลสัเบย ์ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงนาธาน จไูห ่ถนนคูร่กั จไูหฟิ่ช

เซอรเ์กริล์ วดัผูโ่ถว เซิน้เจ ิน้ ชอ๊ปป้ิงหลอวู ่ Happy Coast +โชว ์3มติ ิ
เดนิทางโดยสายการบนิ Emirate (EK)  เครือ่ง A380 ล าใหญท่ีส่ดุในโลก 

                 ก าหนดการเดนิทาง        

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

18-20 ก.พ. 9,999 2,500 20  

19-21ก.พ. 10,999 2,500 20  

26-28ก.พ. 10,999 2,500 20  

4-6ม.ีค. 10,999 2,500 20  

20-22ม.ีค. 9,999 2,500 20  

25-27ม.ีค. 10,999 2,500 20  

27-29ม.ีค. 10,999 2,500 20  
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ ฮอ่งกง   จูไ่ห ่                                                            
10.30 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ  ชัน้ 4   ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ    ประตทูางเขา้หมายเลข 7 

แถว Tเคานเ์ตอรส์ายการบนิอมีเิร็ตแอรไ์ลน ์ (EK)  เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ 
สะดวกแดท่า่น    

13.45 น. ลัดฟ้าสู ่เกาะฮอ่งกง   โดยเทีย่วบนิที ่ EK 384    (รบัประทานอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง พรอ้ม      
    เพลดิเพลนิกบัรายการบนัเทงิดว้ยจอทวีสีว่นตวั) 

17.40 น .   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน Chek Lap Kok  ประเทศฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
พบกนัทีจ่ดุนดัพบ EXIT B จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกง ระหวา่งทางผา่นชม สะพานชงิหมา่  ซึง่มี
ความสงูถงึ 206 เมตร และยาว 1,377 เมตร ตดิอนัดับสะพานแขวนทีม่ชีว่งกลางยาวทีส่ดุเป็นอนัดับ 2 ของโลก 
และในปัจจบุนัอยูท่ีอ่นัดับ 7 ของโลก  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่จไูหโ่ดยเรอืเฟอรี ่  เมอืงจไูห ่ ซึง่อยูท่างใตข้อง
มณฑลกวางตุง้ มพีืน้ทีด่า้นทศิตะวันออกตดิกบัเซนิเจิน้ ดา้นทศิใตต้ดิกบัมาเกา๊ ในปีค.ศ. 1980 ไดรั้บการยกยอ่ง



ใหเ้ป็นเมอืงเศรษฐกจิ (SPECIAL AREA) ปัจจบุนัเมอืงจไูหไ่ดม้กีารพัฒนาทางเศรษฐกจิอยา่งรดุหนา้ทัดเทยีม
เมอืงอตุสาหกรรมทั่วไป ตกึรามบา้นชอ่งในตัวเมอืงสว่นใหญส่รา้งขึน้ใหม ่สวยงามไมแ่พเ้มอืงเซนิเจิน้ 

            จนกระทั่งสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับเขา้สูท่ีพั่ก  XIANG QUAN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

วนัทีส่อง  จูไ่ห ่ ถนนคูร่กั จูไ่หฟิ่ชเซอรเ์กริล์  วดัผูโ่ถวเซิน้เจ ิน้  ชม Happy Coast +ชมโชว3์

มติ ิ   เชา้,เทีย่ง,เย็น  
เชา้   รบัประทานอาหาร เชา้ ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

ชมทวิทัศนข์อง ถนนคูร่กั(The Lover’s Road) ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจไูหไ่ด ้
ตกแตง่ภมูทิัศน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสําหรับพักผอ่นเหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ ือ่วา่ถนนคูรั่ก ก็เพราะวา่ภายในบรเิวณถนน
รมิชายหาดแหง่นีไ้ดม้กีารนําเกา้อี ้หรอื มา้น่ัง ซึง่ทํามาสําหรับ 2 คนน่ังเทา่นัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคูรั่ก ปัจจบุนัเป็นทีน่ยิม
ของบรรดาคูรั่ก ...แลว้นําทา่นแวะถา่ยรปูกบัสญัลักษณ์อนัสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ู“จไูหฟิ่ช
เชอรเ์กริล์” หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “ หวหีน”ี เป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล ะ จากนัน้แวะชม รา้น
สมนุไพรจนี(ยา) แหลง่คน้ควา้ยาแผนโบราณ หรอืเป่าฟู่ หลงิ  หรอืทีเ่ราเรยีกวา่ “ บวัหมิะ” ยาประจําบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง
และมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น้ํารอ้นลวก หรอื น้ํามนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิ
หนอง และแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ี ผอ่นคลายดว้ยการนวดฝ่าเทา้ พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคณุของสมนุไพร ... 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้นําทา่นไป  วดัผูโ่ถว นมสัก ารองคส์งักระจํายเพือ่ความอดุมสมบรูณ์ นมสัก ารเจา้แมก่วนอมิเพือ่ความโชคด ี

นมสัการองคอ์มติรพทุธเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมสัการพระพทุธเจา้ 4 พระองคเ์พือ่อํายยุนืนาน จากนัน้แวะรา้นผา้
ไหม ใหท้า่นชมผลติภณัฑผ์า้ไหม อาทเิชน่ ไสผ้า้หม่ทีทํ่าจากเสน้ในไหม, ชดุเครือ่งนอนตา่งๆ, เสือ้ผา้, ผา้พันคอ 
ฯลฯ ซึง่ผา้ไหมจนีถอืวา่มชีือ่เสยีงทางการผลติและสง่ออกของโลก เพราะจนีเป็นประเทศแรกทีรู่จ้ักการเลีย้งไหมและ
พัฒนาคณุสมบตัพิเิศษ  ตา่ง ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง ทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝาก หรอืวา่ใชเ้องไดต้ามอธัยาศัย... จน
สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่ เซิน้เจ ิน้ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงหลอวู ่  สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่ Happy Coast ดนิแดนแหง่
ความสขุรมิทะเล สถานทีซ่ ึง่ตัง้อยูใ่นยา่นธรุกจิหลักของเซนิเจิน้เบย ์ พืน้ทีป่ระมาณ 125 ลา้นตารางเมตร เป็น
โครงการทีแ่สดง ถงึวัฒนธรรมดา้นทอ่งเทีย่ว, บนัเทงิ, ชอ้ปป้ิง, รา้นอาหาร, โรงแรม, สโมสรตา่งๆ มากมาย พรอ้มกบั
ชมโชว ์น้ําพปุระกอบเพลงแสงสเีสยีงทีง่ดงามตระการตา  

ค า่       รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   
      จนกระทั่งสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับเขา้สูท่ีพั่ก SOUTH CHINA HOTEL  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

วนัทีส่าม  เซิน้เจ ิน้ ฮอ่งกง วคิตอเรยีพคี ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ รพีลสัเบย ์ชอ้ปป้ิงนาธาน 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                    เชา้,เทีย่ง  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
          หลังอาหารนําทา่นเดนิทางเขสู้ฮ่อ่งกงโดยรถไฟ จากนัน้นําทา่นขึน้รถโคช้ เดนิทางไปชม จดุชมววิ เขาวคิตอเรยี นํา

ทา่นชมทัศนยีภาพถา่ยรปู ณ จดุชมววิ เขาวคิเตอเรยีพอ้ยท์  ( VICTORIA POINT ) ทีม่คีวามสงู 397 เมตร 
เพลนิตากบัทวิทัศนแ์บบพาโนรามา่  360 องศาของเกาะฮอ่งกง เกาลนู นวิเทอรเิทอรร์ี ่ ตลอดจนเกาะนอ้ย ใหญใ่น
ทะเลจนีใตจ้ากมมุสงู...นําทา่นน่ังรถโคช้สูช่ายหาดน้ําตืน้ อา่วรพีลสัเบย ์ สถานทีพ่ักผอ่นบรรยากาศแบบปิคนคิ
ชายทะเล  และจดุทีส่นใจอกีดา้นหนึง่ของอา่ว นมสัการองคเ์จา้แมก่วนอมิ, เทพเจา้แหง่โชคลาภ, พระพทุธรปูและ
เทพเจา้ตา่งๆ ประดษิฐานไวม้ากมายตามความศรัทธา อาท ิพระสงักจัจายบชูาเพือ่ความสขุ, เจา้สมทุรเทพเจา้แหง่
โชคการงาน, พระกาฬเทพเจา้แหง่ความมัง่คั่งเหลอืกนิเหลอืใช ้มเีทพแหง่วาสนา เทพแหง่ดวงชะตา รวมทัง้กามเทพ 
ทีม่วีธิกีารเสีย่งทายดว้ยดา้ยแดง และอธษิฐานดว้ยการลบูคลําหนิกอ้นกลมอยา่งตัง้ใจอสิระทา่นสกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิ์
ตามอธัยาศัย ณ ทีแ่หง่นีค้อือกีดา้นของเสน่หท์ีค่น้พบไดไ้มไ่กลเลยจากใจกลางเมอืง  จากนัน้นําทา่นไปชม โรงงาน
จวิเวลลี ่ TSL  เยีย่มชมสาธติวธิเีลอืกซือ้เพชรและชมการผลติจวิเวลลีท่ีไ่ดรั้บรางวัลออกแบบดเีดน่ 3 ปีซอ้น และ
เลอืกซือ้กงัหัน     แชกงหมวิ นําโชคทีไ่ดทํ้าการปลกุเสกมาจากวัด เพือ่ตดิตัวเป็นสริมิงคล  

เทีย่ง       รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
บา่ย      ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน ตามอธัยาศัย อาทเิชน่ ชอ้ปป้ิงที ่ Ocean Terminal และ Harbour City กบั

สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , 
Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเลน่ทีห่า้ง Toy r’us แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้
ปลอดภาษีที ่DFS Galleria  เชน่  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , 
Chole ฯลฯใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง  ณ  ตกึโอเชีย่นเทอรม์นิอล   ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซแ์ละรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย อาท ิ
G2000, U2, Mark & Spencer, Giordano, Bossini ฯลฯ  หรอื อสิระชอ้ปป้ิงอยา่งสนุกสนานสง่ทา้ยบนถนนนาธาน 
ยา่นจมิซาจุย่ (Tsim Sha Tsui) ซึง่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีสํ่าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง และยงัเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมชัน้
นํา แหลง่รวบรวมสนิคา้แฟชัน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งอเิล็คทรอนคิส ์ จนไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสูส่นามบนิ   

19.30 น.     จนไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสูส่นามบนิ 
22.20 น      นําทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ EK 385  
00.10 น.     เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ... พรอ้มความประทับใจมริูล้มื...  

*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้  

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

หมายเหต ุ : อตัราคา่บรกิารนีเ้ป็นขอ้เสนอ เบือ้งตน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 
เนือ่งมาจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิ ภาษ ีเซอรช์ารท์น า้มนัสายการบนิปรบัขึน้ และ/หรอื อตัราแลกเปลีย่นปรบัขึน้ รวมถงึ
ราคาทีเ่สนอเป็นราคาต ัว๋กรุป๊โปรโมช ัน่จากสายการบนิ เพราะฉะน ัน้ทีน่ ัง่และราคามจี านวนจ ากดัตอ่หนึง่เทีย่วบนิ 
และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยสายการบนิภายในประเทศกรณุาแจง้บรษัทักอ่นท าการจอง  



โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับชัน้ประหยดั และคา่ภาษีน้ํามนั สายการบนิตามทีร่ะบ ุ

2. คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ( 2 ทา่นตอ่หอ้ง ) 

3. คา่ภาษีสนามบนิไทย ฮอ่งกง  

4. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขบรษัิทประกนัภยัทีบ่รษัิทใชบ้รกิาร 

5. คา่อาหาร ตามทีร่ะบรุายการ  

7. คา่มคัคเุทศก ์ไทย ฮอ่งกง   

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิ  20 กโิลกรัม 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

3. คา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  

4. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 3 วนั 90 เหรยีญฮอ่งกง ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร 

การยกเลกิ 

เนือ่งจากกรุ๊ปทีเ่ดนิทางใชร้าคาตั๋วเครือ่งบนิแบบโปรโมชัน่ บรษัิทฯไดช้ําระมดัจํากบัสายการบนิแลว้  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา

หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆแลว้ โดยทกุกรณี 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้   

เงือ่นไขการจอง   มดัจ าทา่นละ  5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย   15  วนั   

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจาก

ธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหา

รายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 
 


