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ไฮไลทโ์ปรแกรม 

· บนิตรง สุวรรณภมู ิ– ฮอ่งกง / ฮอ่งกง – สุวรรณภมู ิ 

โดยสายการบนิ HONGKONG AIRLINES (HX) 

ฟรนํีา้หนกักระเป๋าขาไป 20 กโิลกรมั และขากลบั 20 กโิลกรมั  

(บรกิารSNACKและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

· พกัฮอ่งกง 2  คนื โรงแรม 4 ดาว ระดบัมาตรฐาน ยา่นใจกลางเมอืง พรอ้มอาหารเชา้ 

·ไหวพ้ระขอพร เสรมิดวงที ่2 วดัดงัเมอืงฮอ่งกง วดัแชกงหววิ  วดัหวงัตา้เซยีน  

ธุรกจิการคา้เฮง เฮง ปงั ปงั 

·ขึน้กระเชา้ Ngong Ping 360 ไหวพ้ระใหญ ่ชมเกาะลนัตา 

·น ัง่ PEAK TRAM ขึน้จดุชมววิพาโนราแบบ360 องศา THE PEAK บนยอดเขา วคิตอเรยีพคี ที่
สูงทีสุ่ดบนเกาะฮอ่งกง 

·อสิระชอ้ปป้ิง 1 วนัเต็ม ยา่นถนนนาธาน  หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ “ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด”์ 

·อิม่อรอ่ย เมนูพเิศษ หา่นยา่ง ตน้ตํารบัแบบฮอ่งกง 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง –กระเชา้ลอยฟ้านองปิง – พระใหญล่นัเตา - Citygate Outlet 
Mall - A   Symphony of Lights 

2  อสิระชอ้ปป้ิงยา่นถนนนาธาน  หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ “ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด”์ 

3  น ัง่ PEAK TRAM -  วคิตอเรยีพคี - อา่วรพีลัสเ์บย ์วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน –
JW HONGKONG JEWELRY - ถนนนาธาน - ยา่นจมิซาจุย่ 

อตัราคา่บรกิาร 
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กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

03 - 05 Oct 2018  14,999  14,999 14,999 2,500 4,900 

10 - 12 Oct 2018  14,999  14,999 14,999 2,500 4,900 

14 - 16 Oct 2018  14,999  14,999 14,999 2,500 4,900 

18 - 20 Oct 2018  14,999  14,999 14,999 2,500 4,900 

25 - 27 Oct 2018  14,999  14,999 14,999 2,500 4,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง –กระเชา้ลอยฟ้านองปิง – พระใหญล่นัเตา - Citygate 
Outlet Mall - A   Symphony of Lights 

05.00 น.  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K สาย
การบนิ HONKONG AIR LINE (EK) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอาํนวยความ
สะดวก 

08.25 น.  บนิลดัฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิ HONKONG AIR LINE (EK) เทีย่วบนิที ่HK768 

    

12.20 น   ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) หลงัผา่นพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืง ใหค้ณะทา่นออก Exit B จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่ถาน ีTung 
Chung เพือ่ขึน้กระเชา้ลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลนัเตาเปลีย่น
บรรยากาศชมทัศนยีภาพอนังดงามระหวา่งเดนิทางจากทีส่งูอกีทัง้ยังสามารถชืน่ชมพระ
ใหญพ่ระพทุธรปูน่ังปรางสมาธทิองสมัฤทธิก์ลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกจากกระเชา้เมือ่
ลงจากกระเชา้ทา่นสามารถนมัสการพระใหญไ่ดท้ีว่ัดโป่วหลนิหรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญ่
ลนัเตา....องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 250 ตนัและสงู 34 
เมตร องคพ์ระหนัพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใตจ้ากนัน้อสิระให ้
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ทา่นไดส้มัผัสกบัหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Villege)  ใหท้า่นได ้
อสิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมายบรเิวณหมูบ่า้น
จําลองแหง่นี้ทา่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและ
วัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระ ทีห่า้งดงัCITYGATE OUTLETS MALLใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้
ตามอธัยาศยั กบั OUTLET สนิคา้แบรนเนมระดบัโลกมากมาย เชน่ Coach, Esprit, 
Polo, Raugh Laurence หรอืวา่จะเป็น Burberry รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลาย
ยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิจะม ีSupermarket ขนาดใหญใ่หท้า่นไดจั้บจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ 

คํา่              อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

 จากนัน้นําทา่นชม A Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. 
ทกุคํา่คนืการแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดร้บัการบนัทกึในกนิเนสบุค๊วา่เป็น
การแสดงแสงและเสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของโลกครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้า
สาํคญัตา่งๆทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี้ประดบัไป
ดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก็์จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึ
บรรยากาศอนัคกึคกัของฮอ่งกง 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  PANTA HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 อสิระชอ้ปป้ิงยา่นถนนนาธาน  หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ “ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด”์ 

 อสิระอาหารเชา้ (ไมม่ไีกดแ์ละรถรบัสง่) 

ทา่นสามารถน่ังรถไฟเพือ่ไปยังสถานทีต่า่งๆ ไดอ้ยา่งสะดวก อาทเิชน่ 

ถนนนาธาน ทีท่อดยาวไปตลอดสายในฝ่ังเกาลนู มแีหลง่ชอ้ปป้ิงอยูห่ลายแหง่ใหค้ณุได ้
เลอืกชอ้ปกนัตามความชอบ เริม่ตัง้แต ่ยา่นจมิซาโจย่ ยา่นทีม่ศีนูยก์ารคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุใน
ฮอ่งกง HARBOUR CITY โดยรวม เอา 4 โซนใหญไ่วด้ว้ยกนัตัง้แต ่OCEAN 
TERMINAL, THE MARCO POLO, OCEAN CENTRE และ GATEWAY ARCADE เรยีก
ไดว้า่สนิคา้เกอืบทกุชนดิสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี้แทบจะครบทกุแบรนดเ์ชน่ CLUB 
MONACO รวมทัง้แบรนดท์อ้งถิน่จากดไีซเนอรช์าวฮอ่งกงออกแบบโดยเนน้เนื้อผา้ยดื
แบบบางเบา ใสร่ายละเอยีดของTEXTURE ไดอ้ยา่งเกไ๋ก ๋เชน่ แบรนด ์B+AB, 
JESSICA, COLOR 18  สาํหรับผูท้ีช่ ืน่ชอบแนวเดนมิ ไอเท็มโดนใจไมเ่หมอืนใครอยา่
ลมืมองหา รา้น LCX เสือ้ผา้สไตลเ์ดนมิ โดยเอาผา้ยนีสม์าผสมชว่ยอําพรางใหร้ปูรา่งให ้
ดผูอมเพรยีว แยกโซนไวเ้ป็นกลุม่ๆเชน่ TREND X เสือ้แฟชัน่แบรนด ์CALVIN KLEIN 
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และแบรนดโ์ดนๆของ REPLAY รา้น H&M อกีแบรนดห์นึง่ทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัอยูแ่ลว้ สาํหรับ
ผูท้ีช่อบซือ้รองเทา้เป็นชวีติจติใจ อยา่ลมืแวะไปที ่VENILLA SUITE  รา้นของหนุ่มๆที่
คลัง่ไคลแ้บรนด ์DIOR HOMME ตอ้งเขา้ไปดทูี ่ONE PEKING ใหช้อ้ปกนัแบบจุ
ใจ  HAIPHONG ROAD ถนนชอ้ปป้ิงแหลง่รวมของสนิคา้แบรนดเ์นมมอืสอง ใหค้ณุได ้
ตอ่รอง สนิคา้เหลา่นี้ชาวฮอ่งกงนํามาฝากขาย โดยจะซอ้มแซมใหเ้หมอืนใหมแ่ลว้นํามา
ขาย ม ีLOUIS VUITTON, HERMES, PRADA ไปจนถงึ นาฬกิา ROLEX หลากหลายรุน่
ใหค้ณุไดเ้ลอืกสาํ  แนะนํา MIRAMA SHOPING CENTER ศนูยก์ารคา้ทีจั่บกลุม่ลกูคา้
วัยรุน่ มากมายกวา่หลายรอ้ยรา้น รา้นกระเป๋าอยา่ง PORTER INTERNATIONAL แบ
รนดด์งัจากญีปุ่่ น  สาํหรับสาวมั่นลองดแูบรนดข์อง SLY และ MOUSSY ออกแบบไดโ้ดด
เดน่ไมเ่หมอืนใคร ตกึ K11 ศนูยก์ารคา้นอ้งใหมล่า่สดุ แตง่รา้นดว้ยงานศลิปะ มแีบรนด์
ดงัอยา่ง D-MOP SELECT STORE, CALVIN KLEIN JEANS และ LAURA ASHLEY 
อยา่ลมืแวะ ISQUARE ศนูยก์ารคา้ทีม่สีนิคา้หลากหลายอยู ่ เชน่ CLARK, CROCS, 
MANGO  หากยังไมจ่ใุจ THE PENINSULA ARCADE เป็นอกีทีท่ีร่วมสนิคา้ แบรนด์
CHANEL, HERMES, TIFFANY & Co หรอืหากชอบชอ้ปป้ิง ทีม่สีนิคา้จปิาถะ 
เครือ่งประดบั ยา่น JORDAN เดนิตัง้แต ่ตลาดดอกไม ้ตลาดปลาทอง/ ยา่นYAU MA 
TEI ทีม่ ีTEMPLE STREET MARKET จนถงึ MONG KOK ยา่นLADIES MARKET 
อารมณ์คลา้ยสาํเพ็ง หรอืจะเลอืกเดนิ หา้งใหญอ่ยา่ง LUNGHAM PLACE กอ่นกลบัแวะ
รา้นเครือ่งสาํอางทีร่วมแบรนดต์า่งๆไวด้ว้ยกนั เชน่ SASA, BONJOUR, COLOUR MIX 

 ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์แหง่นี้เป็นสวนสนุกแหง่ที ่5 ของดสินียแ์ลนดท์ัว่โลกและเป็นสวน
สนุกแหง่ที ่11 ของดสินีย ์เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวน
สนุกและรสีอรต์ระดบัโลกทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลนัเตา แบง่ออกเป็น 4 สว่นไดแ้ก ่

1. เมนสตรทียเูอสเอ (MAINSTREET,U.S.A) เป็นจดุเริม่ตน้ของถนนแหง่การเดนิทาง
ยอ้นเวลาสูช่ว่งตน้1ศตวรรษที1่9ทีถ่นนแกสลทิสตรทีอนัแสนสวยของสหรัฐอเมรกิาเรา
จะพบกบัขบวนพาเหรดดสินียช์มเพือ่นชาวดสีนยีท์ีโ่ปรดปรานอยา่ง มกิกีเ้มาส,์มนินี่
,โดนัลดั๊ก และ กฟูฟ่ีทีม่ารว่มเตน้ระบําอยา่งสนุกครืน้เครงกบัวงดนตรมีารช์และเหลา่นัก
เตน้ทีเ่ตม็ไปดว้ยความรา่เรงิและเบกิบานระหวา่งทางนัน้ก็จะมรีา้น          ชอ้ปป้ิงอนัเก๋
ไกใ๋หไ้ดเ้ลอืกสรรของทีร่ะลกึและของฝากพเิศษๆจากดสินียแ์ลนดซ์ ึง่มมีากกวา่ 4,000 
รายการเป็นทีต่ัง้ของซติีฮ้อลและทางรถไฟฮอ่งกงดสินียแ์ลนดท์ีจ่ะพาคณุชมไปรอบๆ
บรเิวณอยา่งเพลดิเพลนิ 

2.ทมูอโรวแ์ลนด(์TOMORROWLAND)สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่แนวโลกอนาคตอนั
ทันสมยันําเสนอเรือ่งราวของโลกอนาคตทีเ่ตม็ไปดว้ยความตืน่ตาตืน่ใจกบันยิาย
วทิยาศาสตรแ์ละการผจญภัยในอวกาศโดยทมูอโรวแ์ลนดใ์นฮอ่งกงดสินียแ์ลนดนั์น้โดด
เดน่ไปดว้ยบรรยากาศของ “อนิเตอรก์าแลคตกิสเปซพอรต์”หรอืดนิแดนทีเ่ชือ่มตอ่
ระหวา่งกาแล็คซีท่ีใ่นนัน้ไมว่า่จะเป็น รา้นอาหารรา้นคา้ และสถานทีต่า่งๆ ลว้นแตม่ี
หุน่ยนต ์ยานอวกาศ และดาวเคราะหล์อ่งลอยอยูไ่ปมานอกจากนี้ในทมูอโรวแ์ลนดย์ังมี
โลกอวกาศแหง่“สเปซเมาเทน่”ทีนั่กทอ่งเทีย่วสามารถเขา้ไปไดใ้นเวลาเพยีงอดึใจเดยีว
การขบัจานบนิสว่นตวัใน“ออรบ์ทิรอน” และการตอ่สูก้นัแบบดเุดอืดใน“บซัไลทเ์ยยีร์



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  Classic in hongkong  3D2N OCT18-EK-W20 

แอสโตรบลาสเตอร”์ 

3. แฟนตาซแีลนด(์FANTASYLAND)ทอ่งเมอืงการต์นูดสินียต์ืน่ตาตืน่ใจกบัเมอืงแหง่
เทพนยิายดนิแดนแหง่นี้ลว้นเต็มไปดว้ยสสีนัและบรรยากาศของเมอืงทีจํ่าลองมาจากใน
การต์นูของดสินียส์นุกกบัเรือ่งราวอมตะของ“ชา้งนอ้ยดมัโบ”้งานเลีย้งน้ําชาของคนทํา
หมวก (Mad Hatter Teกบัมคิกีเ้มาทต์วัการต์นูอมตะของดสินียเ์ป็นพเิศษงานนี้ตอ้งไม่
พลาดกบัการสนุกสนานกบัภาพยนตร3์a Cups)มา้หมนุจากเรือ่งซนิเดอรเลลาและ “การ
ผจญภัยของวนินี่เดอะพหู”์ สว่นใครทีช่ ืน่ชอบมตินิอกจากนี้ในแฟนตาซแีลนดย์ังม“ีแฟน
ตาซกีารเ์ดน้” ซึง่เป็นสถานทีน่่าสนใจทีอ่อกแบบมาเป็นพเิศษสาํหรับดสินียแ์ลนดฮ์อ่งกง
โดยเฉพาะโดยผูท้ีอ่ยูใ่นนัน้จะมโีอกาสไดพ้บกบัการต์นูตวัโปรดมากมายอาทมิกิกีเ้มาส์

,มนินี่เมาส,์วนินี่เดอะพหู,์และเหลา่เพือ่นพอ้งชาวการต์นูดสินียอ์กีมากมาย 

4. แอดเวนเจอรแ์ลนด(์ADVANTURELAND )ดนิแดนแหง่การผจญภยัอนัน่าตืน่เตน้
สมัผัสความเรา้ใจกบัการผจญภัยในป่าลกึลบัของเอเชยี และแอฟรกิา ในดนิแดน“จังเกลิ 
รเิวอรค์รซู”(Jungle River Cruise)ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะเริม่ตน้การผจญภยับนเรอืสาํรวจที่
ลอ่งไปตามแมน้ํ่าสายใหญห่วัใจหลกัของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์า่นป่าลกึลบัทีท่กุโคง้น้ํา
จะมสี ิง่ลกึลบัและสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ตา่งๆรออยูเ่พือ่สรา้งความสนุกใหก้บัผูท้ีเ่ขา้ไป
เยอืนไมว่า่จะเป็นฝงูชา้งทีเ่ลน่น้ําอยา่งสนุกสนานตืน่เตน้กบัการ ผจญภยักบัสตัวป่์านานา
ชนดิ, Tazan’s Tree Houseบา้นตน้ไมข้องทารซ์าน 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  PANTA HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 น ัง่ PEAK TRAM -  วคิตอเรยีพคี - อา่วรพีลัสเ์บย ์วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน –JW 
HONGKONG JEWELRY - ถนนนาธาน - ยา่นจมิซาจุย่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบติม่ซํา 

จากนัน้นําทา่น ขึน้รถราง (One Way) เดนิทางสู ่วคิตอเรยีพคี ยอดเขาทีส่งูทสีดุของเกาะ
ฮอ่งกง สงูจาก          ระดบัน้ําทะเล 552 เมตร (สงูเป็นอนัดบัที ่24 ของฮอ่งกง ยอดเขาทีส่งู
ทีส่ดุชือ่วา่Tai To yan อยูใ่นเขตนวิเทอรร์ ิ     ทอรีม่คีวามสงู 957 เมตรจากระดบัน้ําทะเล) บน
ยอดเขาแหง่นี้คณุจะมองเห็นทัศยภาพทัง้หมดของเกาะฮอ่งกง ชืน่ชมกบัววิทวิทัศนข์องอา่ว
วคิตอเรยีตกึระฟ้า เรอืเฟอรร์ี ่จนไดช้ือ่วา่เป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว
จากนัน้นําทา่นสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ หรอื เจา้แมท่บัทมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภทีอ่า่ว 
REPULSE BAY หนึง่ในวัดดงัทีผู่ค้นมาไหวส้กัการะขอพรกนัเป็นจํานวนมาก เป็นทีก่ลา่วขานกนั
วา่ จะสมหวังในทกุเรือ่ง ภายในมเีทพ “ไชซ่งิเอี๊ยะ” เทพแหง่โชคลาภและความรํา่รวย หลายทา่น
ทีค่ดิอยากมบีตุร ก็สมหวังมาหลายรายจากการมาขอพรอธฐิาน ลบูทอ้งพระทีม่เีด็กหญงิชายราย
ลอ้ม จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูนํ่าทา่นเดนิทางสู ่วดัเชอกงุ หรอืทีรู่จั้กกนัในนาม วดัแชกงหมวิ 
หรอืวัดกงัหนั เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากในฮอ่งกง สรา้งเมือ่ประมาณ 300 ปีกอ่น เพือ่เป็นเกยีรตแิก่
เทพเชอกงุ ในปี 1993 ไดม้กีารบรูณะวัดขึน้มาใหม ่โดยทกุวนัที ่2 ของเดอืน ชาวจนีฮอ่งกง จะ
เดนิทางมาทีว่ัดแหง่นี้และถวายกงัหนัลม เพือ่ขอพรดา้นโชคลาภ ความรํา่รวย และเชือ่วา่จะปัด
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เป่าสิง่ไมด่ ีโรคภัยไขเ้จ็บออกไป วัดแหง่นี้ม ี“กงัหนันําโชค” ทีเ่ชือ่กนัวา่ ถา้หมนุ 3 รอบจะนําแต่
ส ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และเมือ่จะกลบัออกจากวัด ใหต้กีลองใหด้งัสน่ันเพือ่เป็นสริมิงคล   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู พเิศษ หา่นยา่ง ตน้ตํารบั 

จากนัน้นําทา่นเยีย่มชม วดัหวงัตา้เซยีน Wong Tai Sin Temple (หวอ่งไทซ่นิ) หรอืตามที่
คนไทยเรยีกกนัอยา่งคุน้ปากเป็นภาษาจนีแตจ้ิว๋วา่ “วัดหวังตา้เซยีน” นัน้เป็นวัดลทัธเิตา๋ทีช่าว
ฮอ่งกงและนักทอ่งทอ่งทีเ่ดนิทางมาเทีย่วฮอ่งกงโดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายจนีใหค้วามศรัทธา
กนัมาก วัดนีม้อีายกุวา่รอ้ยปีและไดช้ือ่วา่เป็นวัดทีใ่ครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสยีทกุสิง่ 
นําทา่นชมโรงงาน  JW HONGKONG JEWELRY ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการ
ออกแบบเครือ่งประดับ นําทา่นชม รา้นหยก เพือ่ชมวตัถมุงคล หรอื ผซีวิ อนัเป็น 1 ในเครือ่งราง
ของขลงัทีช่าวจนีใหค้วามเคารพนับถอืและความสาํคญัในเรือ่งการคา้ขายและโชคลาภจากนัน้นํา
ทา่นสู ่ถนนนาธาน ทีท่อดยาวไปตลอดสายในฝ่ังเกาลนู มแีหลง่ชอ้ปป้ิงอยูห่ลายแหง่ใหค้ณุได ้
เลอืกชอ้ปกนัตามความชอบ เริม่ตัง้แต ่ยา่นจมิซาโจย่ ยา่นทีม่ศีนูยก์ารคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุในฮอ่งกง 
HARBOUR CITY โดยรวม เอา 4 โซนใหญไ่วด้ว้ยกนัตัง้แต ่OCEAN TERMINAL, THE MARCO 
POLO, OCEAN CENTRE และ GATEWAY ARCADE เรยีกไดว้า่สนิคา้เกอืบทกุชนดิสามารถหา
ซือ้ไดท้ีน่ี้แทบจะครบทกุแบรนด ์

เย็น  อสิระอาหารเย็นเผือ่ใหท้กุทา่นไดร้บัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

  

ไดเ้วลาเวลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

18.00 น.  เหนิฟ้ากลบัทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ HONKONG AIR LINE (HK)  เทีย่วบนิ
ที ่HK765 

 

  

19.50 น  ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

  

หมายเหต ุ

https://www.picz.in.th/images/2018/08/16/BHYmTu.jpg 
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*** หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร และวนัหยดุชว่งเทศกาล เป็นตน้ ท ัง้นีจ้ะข ึน้อยูก่บัลูกคา้เป็น
สําคญั *** 

อตัราคา่บรกิาร

 

 

  

*** กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรอืไฟลท์ตอ่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที่
บรษิทัฯ 

ใหท้ราบกอ่นทําการออกต ัว๋ มฉิะน ัน้บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
*** 

*ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ไมม่รีาคาเด็ก** 

 ราคาเด็กตํา่กวา่อาย ุ2 ขวบ(Infant) ราคาภาษสีนามบนิ ทา่นละ 2,500 บาท 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

ราคาทวัรร์วมราคาทวัรร์วม 
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1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป–กลบัตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการไป–กลบัพรอ้มคณะ 

(ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได)้ 

2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4. คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น 

ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่รถรับ–สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่น้ํีาหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์ขาไปทา่นละ 20 
กก.  ขากลบัทา่นละ 20 กก 

7. คา่ไกดท์อ้งถิน่นําทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง –การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวยัวะ
สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ1,000,000บาท–คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตไุมเ่กนิ 
500,000  บาท(เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดทํ้าไว ้) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, 

คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือ
รายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

2.คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,200 บาท ตลอดทปิ 

3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการ
ใบกํากบัภาษี) 

4.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด(ปกต ิ20 กก.) 

5.คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3)ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู ่4)สาํเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบญัชเีงนิฝากประเภทออม
ทรัพย ์6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร
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ตา่งหาก (สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเอง
กอ่นจะยืน่วซีา่) 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

เง ือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครัง้แรก มัดจําทา่นละ 5,000 บาท หรอื ชําระท ัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วนั กรณีทีไ่มช่าํระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีกํ่าหนด ขอสงวนสทิธิ์
ในการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3. การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่
กรณีใดๆทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้ส ิน้ 

หมายเหต*ุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทางตํา่กวา่  15 ทา่น(ผูใ้หญ)่ โดย
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 

2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้ส ิน้ อนัเนื่องมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ดําเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 
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5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

 


