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

11.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airline (EK) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

14.05 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน EK384  **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 
18.05 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหท้่านออก “ Exit B”  

จากนั้น เดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีข้ึนช่ืออีกหน่ึงแห่ง Mongkok Ladies Market (อสิระอาหารเยน็)  

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Silka Seaview Hotel หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง รีพลสัเบย์-วดัแชกงหมิว-หวงัต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์ร่ี-ช้อปป้ิงนาธาน จิมซาจุ่ย-Avenue of Star  (เช้า /
กลางวนั/-) 

เช้า บริการอาหารเช้าแบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่หาด ทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทน์เส้ียวแห่งน้ี
สวยท่ีสุดแห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปป้ัน
ของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงท าหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดด
เด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมสัการขอพรจากเจ้าแม่
กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนัว่า
ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพิ่มข้ึน 3 ปี น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม “วัดแชกงหมิว”หรือวดักงัหัน
นัน่เอง นมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมสัการ เทพเจ้าหวงัต้าเซียน ณ วดัหวงัต้าเซียน หน่ึงในวดัท่ี
โด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผูค้นมากมายท่ีน าธูปและของมา
สักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธุรกิจ น าท่านเยีย่มชมโรงงาน“จิวเวอร์ร่ี”ท่ี
ข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่มยอด  

เทีย่ง        บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  ให้ท่านเต็มอ่ิมกบัการช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ยมี

ร้านขายของทั้งเคร่ืองหนัง,เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูปฯลฯและ
สินคา้แบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมาย

มี SHOPPING COMPLEX ขน าด ให ญ่ ช่ื อOCEAN TERMINALซ่ึ งป ระก อบ ไป ด้ ว ย
ห้างสรรพสินค้าเรียงรายกนัและมีทางเช่ือมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกนัได้ น าท่านชม 

โชวแ์สงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ A Symphony of Lights งานแสดงแสงสีเสียงถาวรท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลก บนัทึกโดยกินเนสส์บุค๊ซ่ึงใชตึ้กถึง 44 ตึกรอบอ่าววคิตอเรีย แสง สี เสียง ใชง้บประมาณสูงถึง 44 ลา้นดอล
ล่าร์ฮ่องกง รูปแบบการแสดง คือ ตึกต่างๆ ในฝ่ังเกาะฮ่องกง จะเล่นไฟ มีแสงเลเซอร์วิ่งไปมา  พร้อมกบัดนตรี
ประกอบการแสดง จุดในการชมการแสดงมีอยู ่2 จุด คือ หนา้หอนาฬิกา และบริเวณ Avenue of Star  

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  Silka Seaview Hotel หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม อสิระช้อปป้ิง  - กรุงเทพฯ   (-/-/-) 

อสิระอาหารเช้า ใหท้่านเตม็อ่ิมกบัการช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้งเคร่ือง
หนงั,เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึก
อนัซบัซอ้นมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือOCEAN TERMINALซ่ึงประกอบไปดว้ย
หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัและมีทางเช่ือมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้

**ท่านสามารถซ้ือ Option Tour : ดสินีย์แลนด์ 3,000 บาท(รวมรถรับ-ส่ง)**  

    : กระเช้านองปิง 1,500 บาท (รวมรถรับ-ส่ง)** 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 

21.15 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เท่ียวบินท่ี EK385 

23.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

ราคา HONGKONG SHOPPING 3 วนั 2 คนื บินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

05 ต.ค. 60 07 ต.ค. 60 30 12,900 12,900 12,900 4,500 

14 ต.ค. 60 16 ต.ค. 60 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

19 ต.ค. 60 21 ต.ค. 60 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

28 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

02 พ.ย. 60 04 พ.ย. 60 20 11,900 11,900 11,900 4,500 

11 พ.ย. 60 13 พ.ย. 60 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

16 พ.ย. 60 18 พ.ย. 60 20 11,900 11,900 11,900 4,500 

18 พ.ย. 60 20 พ.ย. 60 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

30 พ.ย. 60 02 ธ.ค. 60 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

07 ธ.ค. 60 09 ธ.ค. 60 20 11,900 11,900 11,900 4,500 

16 ธ.ค. 60 18 ธ.ค. 60 20 11,900 11,900 11,900 4,500 
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21 ธ.ค. 60 23 ธ.ค. 60 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

28 ธ.ค. 60 30 ธ.ค. 60 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

06 ม.ค. 61 08 ม.ค. 61 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

13 ม.ค. 61 15 ม.ค. 61 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

20 ม.ค. 61 22 ม.ค. 61 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

27 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61 20 12,900 12,900 12,900 4,500 

 

อตัราค่าบริการรวม 

- ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 

- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
- ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

- ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิ่มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 
- ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตราวันละ 40 ดอลล่าร์ฮ่องกง วัน/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรม
เนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
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หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอยีดด้วยค่ะ) 
การท่องเที่ยวประเทศจีนน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพือ่เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่วดังกล่าวคือร้านชา

ร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทซ่ึีงไม่มีการบังคับให้ท่าน
ซ้ือซ้ือหรือไม่ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดใดทั้งส้ินหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์
เพิม่ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทวัร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าว
ข้างต้นอาจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัสับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

 

 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
 
 

 

 
 
 
 
 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

1.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า
15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

     2.กรณียกเลกิ   2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี 

  วนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆ
ทั้งส้ิน 

    3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ 
         เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง ในกรณี 

           เจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนทีบ่ริษัทฯ   ก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นทีเ่ดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระ  ค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางมีหัวหน้าทวัร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย 
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รายละเอยีดเพิม่เติม 

- บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

- เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลอืหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 หน้าและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มี
จุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนบริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุ
เหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้หากไม่มั่นใจกรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที)่ 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย 

ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการ
ช าระเหมาขาด 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาทของ
นักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

- ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่นช่ือได้ 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

- กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

- กรณีท่ีท่านมีการบินต่อไฟลภ์ายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกบัทางทวัร์ก่อนการออกตัว๋ทุกคร้ัง หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ 

หรือมีค่าใชจ่้ายใดๆเกิดข้ึนทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกิดข้ึน 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเด่ียว(Single)และหอ้งคู่
(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน(Triple Room)หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

 กรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมฮ่องกงมีลกัษณะเป็น TraditionalBuildingหอ้งท่ีเป็นหอ้งมีขนาดกระทดัรัต ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆและหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 
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  ขอ้มูลเพิ่มเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั  ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินและบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซ่ึงทาง
บริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้(กรณีตัว๋ 
REFUNDได)้ผูเ้ดินทางจะตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 
 


