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 เท่ียวฮ่องกง – วิคตอเรียพคี – อ่าวรีพลัส์เบย์ 
วัดแชกง - กังหันแห่งโชคลาภ 

 ช๊อปป้ิงสดุมันส์ในย่านดังของฮ่องกง 
เดินทางอย่างมรีะดับ ... โดยสายการบนิเอมเิรตส์  (EK)  

ก ำหนดกำรเดินทำง :  วนัท่ี 14 – 16 พฤศจิกำยน 2557  

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  

11.00 น. CHECK IN บริเวณเคานเ์ตอร ์T เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์(EK)  

13.45 น.  ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินท่ี EK 384 เคร่ืองบิน Air Bus A380 ลาํใหญ่ 2 ชั้น ท่ีนัง่ 

Economy รุ่นใหม่ล่าสุด มีจอทีวี 10.6 น้ิวไวดส์กรีนดิจิตอลส่วนตวั ทุกท่ีนัง่ สามารถเช่ือมต่อ USB เพื่อดภูาพยนตรจ์าก 

Lap Top ของท่านเองหรือจะเลือกชมและเพลิดเพลินกบัช่องเอ นเตอรเ์ทนเมน้ทท่ี์มีอยูก่ว่า  1,000 ช่องท่ีไวใ้หบ้ริการก็ได ้

( บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

17.35 น. เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ซ่ึงอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงในเครือจกัรภพและไดส่้งกลบั

คืนสู่ประเทศจีนเม่ือปี  ค.ศ. 1997 ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนมีขนาดพื้ นท่ีไม่ใหญ่โตนัก  แต่มีความ

หลากหลาย มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานท่ีน่าสนใจ  ขณะเดียวกนัก็แฝงไวซ่ึ้งความทนัสมยัและวิถีชีวิตท่ีมีสีสนั  จึงไดร้บัการ

ขนานนามว่าเป็นเสน่หแ์ห่งตะวนัออก หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

 นําท่านเดินทางโดย  รถอลัพารด์  เขา้สู่เมืองฮ่องกง  โดยขา้มสะพานชิงห ม่า สะพานสองชั้นท่ียาวท่ีสุดในโลกมีความยาว

ทั้งหมด  2.2 กิโลเมตรเช่ือมต่อระหว่างสนามบินกบัตวัเมือง  ตวัสะพานชั้นบนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์ิ่งส่วนชั้นล่างเป็ น

เสน้ทางของเอ็มทีอาร์  (MTR) กบัแอรพ์อรต์  เอ็กเพรส เทรนส์ (Airport Express Trains) สะพาน

ชิงหม่าน้ีไดถู้กคดัเลือกใหเ้ป็นสญัลกัษณข์องคู่รกัทัว่โลก  

จากน้ันนําท่านเขา้สู่ท่ีพกัท่ีฮ่องกง M 1 HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า www.m1hotel.hk/ 

หมายเหตุ : อิสระอาหารค ่า 

http://www.m1hotel.hk/
http://www.m1hotel.hk/
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วนัทีส่อง  พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – รีพลัสเ์บย ์– รา้นจวิเวลรี่ – วดัแชกง (JOYTOURS) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ (แบบต่ิมซาํ) ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยโจก๊หอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อนัอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรส

ตามสตูรตน้ตาํรบักวางตุง้แท ้

 จากน้ันเดินทางสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค โดย รถรางพีคแทรม ต่ืนตาต่ืนใจกบัการชมทศันียภาพท่ีสวยงามกบัความสงู 

396 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล ท่านจะไดส้มัผสัความใกลชิ้ดกบับรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า  360 องศา ชม ตึก

พีคทาวเวอร์ อาคารรปูร่างคร่ึงวงกลมท่ีมีเอกลกัษณเ์ด่นท่ีสุด  พรอ้มชมอาคารระฟ้าท่ีมีอยู่

ทัว่ไปบริเวณทั้งสองฝัง่ ฮ่องกงและเกาลนู 

 จากน้ันนําท่านสู่  อา่วรีพลัสเ์บย์ ซ่ึงไดร้บัความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผ่อน

ในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเลและท่ีน่าสนใจคือดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัพระพุทธรปูและ

เทพเจา้ต่างๆ ก่อสรา้งประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือศรทัธาพระสงักจัจายบชูาเพื่อ

ความสุข, เจา้สมุทร  เทพเจา้แห่งโชคการงานพระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือ

กินเหลือใช ้มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพท่ีมีวิธีการเส่ียงทาย

ดว้ยดา้ยแดง  ขา้มสะพานตอ่อายุ  ซ่ึงมีความเช่ือว่าเมื่อเดินขา้มแลว้ก็จะอายุยนื

เพิ่มขึ้ นอีก 3 ปี และอธิษฐานดว้ยการลบูคลาํหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ  อิสระท่าน

สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

 จากน้ัน ชมกงัหนัแห่งโชคลาภท่ี รา้นจวิเวอรร์ี่ช่ือดงัของฮ่องกง ท่ีเช่ือกนัว่าถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยหรือส่ิ ง

ไม่เป็นมงคลออกไปและนําแต่ส่ิงดี ๆ มาให้ พรอ้มเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัสไตลแ์ปลกและสวยงามในราคาถูกจากโรงงาน

พรอ้มใบรบัประกนั 

 นําท่านเดินทางสู่  วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม  Che Kung Temple (車公廟) ถูกกล่าว

ขานใหเ้ป็นปลายทางของการแกช้งตามความเช่ือท่ีว่า การหมุนกงัหนักลบัทิศ จะช่วยหมุนชี วิตพลิก

ผนัจากรา้ยกลายเป็นดีไดแ้ละการเร่ิมตน้ปีใหม่ หลงัวนัตรุษจีนจะตอ้งมีการแกเ้คล็ดท่ีน่ี โดยกงัหนั

ลมจะพาชีวิตราบร่ืนลอ้ลมและธุรกิจเงินทองวิ่ งฉิวเหมือนกงัหนัลู่ลม ตาํนานของ แชกงหมิว (หมิว 

คือ กงัหนั)  

 จากน้ัน อิสระชอ้ปป้ิงโอเช่ียนเทอรมิ์นลั (Ocean Terminal) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีสาํคญัแห่งหน่ึง

ของฮ่องกงอยูใ่กล้ๆ  กบั  ท่าจอดเรือโอเช่ียนเทอรม์ินอล ท่ีมีตั้งแต่ช่วงปี  1960 ยา่นน้ีมีโรงแรม  

รา้นคา้ต่างๆ มากมายและเป็นแหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั้นนําท่ีมีใหเ้ลือกชมแ ละชอ้ป

มากกว่า 700 รา้น อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & 

SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy's Us 

หมายเหตุ   : อิสระอาหารกลางวนัและ อาหารค า่ตามอธัยาศยั  เพื่อความสะดวกใน

การชอ้ปป้ิงของทา่น  

   จากน้ันเขา้สู่ท่ีพกั M 1 HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 

วนัท่ีสาม อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรือ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั – กรุงเทพฯ  
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 จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อาทิเช่น 

1. ยา่น จมิซาจุย่ ชอ้ปป้ิงสินคา้อนัมีช่ือเสียงท่ี  ยา่นจมิซาจุย่  ซ่ึงถือไดว้่าเป็น  แหล่งชอ้ปป้ิงชั้นนําของฮ่องกงและของโลก  

กบัสินคา้หลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Polo, Raugh Laurence, Mark & Spensor, Toy’R Us, 

Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้ หรือท่านจะนัง่รถไฟใตดิ้น ขา้มฝัง่สู่เกาะฮ่องกงหรือสถานท่ี

อื่นๆ ท่ีสถานีรถไฟฟ้าจิมซาจุ่ย นอกจากน้ีท่านยงัสามารถนัง่เรือขา้มฟากระหว่างเกาะฮ่องกงและแหลมเกาลนู ท่ีท่าเรือ

สตารเ์ฟอรร่ี์ 

2. ยา่น Temple Street Market ซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กัในนามตลาด สาํหรบัผูช้าย เป็นพื้ นท่ีขายสินคา้จาํพวก เส้ือผา้ , กระเป๋า

เดินทาง, นาฬกิา, ภาพเขยีน , สินคา้แฮนดเ์มดและอาหารอร่อยริมทางอยา่งหอยทอดตาํรบัฮ่องกง รวมไปถึงอาหาร

ทะเลสดๆ รสชาติดี 

3. ยา่น Ladies’ Market  สถานท่ีซ่ึงขายขา้วของเคร่ืองใชข้องผู้ หญิงในราคาถูก อาทิเช่น เส้ือผา้ , ยนีส์กระเป๋า, รองเทา้,  

ชุดชั้นในสตรี, ตุ๊กตา, ของใชก้ระจุกกระจิก รวมถึงของท่ีระลึกและส้ินคา้กอ๊ปป้ีแบรนดด์งัจากทัว่โลก  

หมายเหต ุ: อิสระอาหารเชา้, กลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพื่อใหท้า่นไดใ้ชช่้วงเวลาใหเ้ต็มที่กบัฮ่องกง 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน Chek Lap Kok โดย รถอลัพารด์ 

22.10 น.  อาํลาฮ่องกงโดย สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เที่ยวบินท่ี EK 385  

00.05 น. เดินทางถึง สนามสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ ... ไปแสนนาน 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร แพ็คเกจฮ่อง 3 วนั 2 คืน 

ก าหนดวนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ พกั 2 ทา่น 

(ทา่นละ) 

ราคาเด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี 

 

14 – 16 พฤศจกิายน 57 

 

16,900 บาท 

1 ผูใ้หญ่ + 

1 เด็กมีเตียง 

2 ผูใ้หญ่ + 

1 เด็กมีเตียง 

2 ผูใ้หญ่ + 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

(ทา่นละ) 

16,900 บาท 16,900 บาท 16,900 บาท 5,000 บาท 

อตัราค่าบริการรวมถึง    

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไปกลบั กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  – กรุงเทพฯ  ตามท่ีระบุในรายการ 

(น้ําหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั สายการบิน EMIRATE AIRWAYS: EK) 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีกาํหนดไวใ้นรายการ 

3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐานพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (3 วนั 2 คืน)  

4. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

5. ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการไม่รวมถึง 

1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง ๆ  

2. ค่า VAT 7%  หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% 

3. ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ  อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

4. ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ คนละ  60  เหรียญ  เป็นเงินไทยประมาณ 240 บาท/คน 

 

เอกสารในการเดินทาง 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้าน เหลืออยูไ่ม่ตํา่กว่า 6 เดือน  และ ตอ้งมีหน้าว่าง สาํหรบัประทบัตราตรวจคนเขา้เมือง 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจาํท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั 

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลง

การเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน

ใหก้บัท่าน 

3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือ ไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่

อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ินและทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 

300 HKD /คน/ วนั 

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 


