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โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ EK 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ –ฮอ่งกง – Mongkok Ladies Market     (- /-/-) 

11.00 น. พรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประตู 8 Row T เคาทเ์ตอรส์ายการบนิเอมิเรตส ์Emirate Airline (EK) โดยมี

เจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

14.05 น.    ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ EK384  **บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

18.05 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท้่านออก “ Exit B”  

จากนัน้ เดนิทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงทีข่ ึ้นชื่ออกีหน่ึงแห่ง  Mongkok Ladies Market (อสิระอาหารเยน็)  

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั REGAL RIVERSIDE Hotel // SAV Hotel หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สอง รพีลสัเบย-์วดัแชกงหมิว-หวงัตา้เซียน-โรงงานจวิเวอรร์ี่-ชอ้ปป้ิงนาธาน จมิซาจุ่ย-Avenue of Star  (เชา้ /กลางวนั/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบติ่มซํา ณ ภตัตาคาร น าท่านสู่หาด ทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทนเ์สี้ยวแห่งนี้สวยทีสุ่ดแห่ง

หน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ ไปหลายเรื่องมรูีปปัน้ของเจา้แม่

กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซึ่งท  าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่

ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่

กวนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริิมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกนัว่า

ขา้มหน่ึงครัง้จะมอีายุเพิม่ขึ้น 3 ปี น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกง  หรือทีรู่จ้กักนัดใีน

นาม “วดัแชกงหมิว”หรอืวดักงัหนันัน่เอง นมสัการเทพเจา้แชกงเพือ่ความเป็นสริิมงคลนมสัการ  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดั

หวงัตา้เซียน หน่ึงในวดัทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็และพบกบัผูค้นมากมายทีน่ าธูป

และของมาสกัการะเพือ่ขอพรต่างๆตัง้แต่เรื่องความรกัไปจนถงึฤกษม์งคลในการท าธุรกิจ  น าท่านเยี่ยมชมโรงงาน “จวิเวอรร์ี่ ”ที่

ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยมยอด  

เที่ยง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  ใหท้่านเตม็อิ่มกบัการ ชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย มกัจะตัง้ตน้กนัทีส่ถานีจมิซาจุ่ยมรีา้นขาย

ของท ัง้เครื่องหนงั ,เครื่องกีฬา , เครื่องใชไ้ฟฟ้า ,กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็น

ของพื้นเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายมี SHOPPING 

COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อOCEAN TERMINALซึ่งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้

เรียงรายกนัและมทีางเชื่อมตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้  น าท่านชม โชวแ์สงสเีสยีงสุดยิ่งใหญ่  A 

Symphony of Lights งานแสดงแสงสเีสยีงถาวรทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก บนัทกึโดยกินเนสสบ์ุค๊ซึ่งใชต้กึ

ถงึ 44 ตกึรอบอ่าววคิตอเรีย แสง ส ีเสยีง ใชง้บประมาณสูงถงึ 44 ลา้นดอลล่ารฮ่์องกง รูปแบบการ

แสดง คอื ตกึต่างๆ ในฝัง่เกาะฮ่องกง จะเล่นไฟ มแีสงเลเซอรว์ิง่ไปมา  พรอ้มกบัดนตรีประกอบการ

แสดง จดุในการชมการแสดงมอียู่ 2 จดุ คอื หนา้หอนาฬกิา และบริเวณ Avenue of Star  

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  REGAL RIVERSIDE Hotel // SAV Hotel หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที่สาม อสิระชอ้ปป้ิง  - กรุงเทพฯ   (-/-/-) 

อสิระอาหารเชา้ (ไม่มีไกดแ์ละรถรบัสง่)ใหท้่านเตม็อิ่มกบัการชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย มกัจะตัง้ตน้กนัทีส่ถานีจมิซาจุ่ยมรีา้นขายของ

ท ัง้เครื่องหนงั,เครื่องกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพื้นเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอนั

ซบัซอ้นมากมายมSีHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อOCEAN TERMINALซึ่งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรียงราย

กนัและมทีางเชื่อมตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้(ไกดแ์ละรถมารบัที่โรงแรม-สง่สนามบนิ) 

**ท่านสามารถซ้ือ Option Tour : ดิสนียแ์ลนด ์3,000 บาท(รวมรถรบั-สง่)**  

        : กระเชา้นองปิง 1,500 บาท(รวมรถรบั-สง่)** 

(ในกรณีกระเชา้ปิดปรบัปรุง ไม่ขาย Option Tour กระเชา้นองปิงค่ะ) 

** ราคาน้ีแจง้ก่อนเดินทางเท่านั้น ** 

** จาํนวนไม่ถงึ 8 ท่านเดินทางโดยรถไฟใตด้ิน ** 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  Cheak Lap Kok 

21.15 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิ  EMIRATES AIRLINES เทีย่วบนิที ่EK385 

23.15 น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

........................................................................................  

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ราคา HONGKONG SHOPPING 3 วนั 2 คนื บนิเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

20 มิ.ย. 61 22 มิ.ย. 61 25 12,900 12,900 12,900 4,500 

21 มิ.ย. 61 23 มิ.ย. 61 25 12,900 12,900 12,900 4,500 

05 ก.ค. 61 07 ก.ค. 61 20 13,900 13,900 13,900 4,500 

12 ก.ค. 61 14 ก.ค. 61 20 13,900 13,900 13,900 4,500 

19 ก.ค. 61 21 ก.ค. 61 20 13,900 13,900 13,900 4,500 

29 ก.ค. 61 31 ก.ค. 61 20 13,900 13,900 13,900 4,500 

02 ส.ค. 61 04 ส.ค. 61 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

09 ส.ค. 61 11 ส.ค. 61 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

16 ส.ค. 61 18 ส.ค. 61 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

23 ส.ค. 61 25 ส.ค. 61 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

30 ส.ค. 61 01 ก.ย 61 20 12,900 12,900 12,900 4,500 
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เงื่อนไขการเดินทาง 

 กรุป๊ 9 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัร ์

 กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คนืค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน) ** โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนเดินทาง ** 

  
อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ  

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง)  

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

× ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

× ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

× ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถผูช่้วยคนขบัรถ ในอตัราวนัละ 40 ดอลลา่รฮ์อ่งกง  วนั/ลูกทวัร1์ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียม

ของประเทศค่ะ) 

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 

หมายเหต(ุกรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การท่องเที่ยวประเทศจนีนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการท่องเที่ยวดงักล่าวคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบวั

หมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซึ่งจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทซีึ่งไม่มีการบงัคบัใหท้่านซื้อซื้อหรอืไม่ขึ้นอยู่กบัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทัง้สิ้นหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิม่ทางบรษิทัฯจะขอถอืว่าท่านรบัทราบ

และยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบนิดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรอืสลบัสบัเปลี่ยนไดต้าม

ความเหมาะสม ในกรณีไม่ลงรา้นรฐับาลตอ้งจ่ายเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท 

 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ 

1. กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นที่เหลอืชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ย

กว่า15  วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
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     2. กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด 

  เทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3.  กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการ 

          เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็น

  จรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.  บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที่

  บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั  

  บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั 

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํา่ 

2 หนา้และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนบริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่

สามารถเดินทางไดห้ากไม่มัน่ใจกรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อ

จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้

จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้ง

ยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความ

ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้น

รายการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถ

เปลี่ยนช่ือได ้

 เมื่อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ

จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 
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 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ 

รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณีที่ท่านมีการบนิต่อไฟลภ์ายในประเทศ กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางทวัรก์่อนการออกตัว๋ทกุคร ัง้ หากมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ หรอืมีค่าใชจ้่ายใดๆเกดิขึ้นทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกดิขึ้น 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว(Single)และหอ้งคู่

(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน(Triple Room)หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั 

 กรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ใน

การปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมฮอ่งกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งมีขนาดกระทดัรตั ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละ

โรงแรมนั้นๆและหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องต ัว๋เครื่องบนิ 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั  ท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ้่าย

สว่นต่างที่สายการบนิและบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็และการจดัที่นัง่ของกรุป๊เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนดซึ่งทางบรษิทัฯไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดินทางและไดด้ําเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ผูเ้ดินทาง

จะตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั้น 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 


