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สักการะพระใหญ่ลนัเตา หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง- รีพลัเบย์  ,วคิตอเรีย 
พคี (Mid Level),วดัแชกงุหมิว -ช้อปป้ิง ณ ย่านช้อปป้ิงช่ือดงัของฮ่องกง 

ย่านมงก๊ก และซิตีเ้กท-ชม Symphony Of Light  

--พกัฮ่องกง 2 คืน 4 ดาว ย่านช้อปป้ิง-- 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

8-10  พ.ค.18 11,900 4,500 
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**ราคาโปรไม่มีราคาเด็ก** 

--ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ กรุณาอ่านโปรแกรม และ เง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็นทีพ่อใจแล้วจึงวางมัดจ า  

เพ่ือผลประโยชน์ของตัวท่านเอง— 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง–รีพลัเบย์–วคิตอเรีย พคี (Mid Level)-Symphony of Light-Lady Market-  ส่งทีพ่กั (-/-/-) 

10.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4  
ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจา้หน้าท่ี อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร
เดินทางและสัมภาระ 

12.35 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX754 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบน
เคร่ืองบิน  เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน** 

16.30 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็น
ดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิว
เทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแล้ว เดินทางถึง ฮ่องกง 
สนามบิน Chek Lap Kok  
(เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งอยู่บนเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใต้
ของประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 
เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  
จากนั้นน าท่านนมสัการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภ ขา้มสะพานต่ออายุ ณ ชายหาด
รีพัลเบย์ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสักการบูชา ขอพรศกัด์ิสิทธ์ิจากเจ้าแม่กวนอิม 
โดยเฉพาะการขอลูกท่ีเช่ือกนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกคร้ังไป น าท่านสู่ วิคตอเรียพีค คือยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด
ของเกาะฮ่องกง สูงจากระดบัน ้ าทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 24 ของฮ่องกง จุดท่ีสูงที
สุดของฮ่องกง คือ Tai To Yan ท่ีอยูใ่นเขตนิวเทอริทอร่ี มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล แมไ้ม่ใช่จุดท่ี
สูงท่ีสุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด เพราะนักท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปเยือนวิคตอเรียพีค 
จะสามารถมองเห็นววิของเกาะฮ่องกงไดท้ั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์ร่ี ทั้งหมดสร้างตามหลกั
ความเช่ือเร่ืองฮวงจุย้   จากนั้นน าท่านชม  A Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ของ
ทุกค ่าคืน   เป็นการแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดรั้บการบนัทึกในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและ
เสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก ครอบคลุมพื้นท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญัต่าง ๆ ท่ีตั้ งอยู่สองฟากฝ่ังของอ่าว
วิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ี ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตา
เป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือสินคา้ตลาดกลางแจง้ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของฮ่องกง เลดีส์้ มาร์เก็ต เป็นจุดหมายท่ีตอ้งไปเยือนส าหรับคนรักแฟชัน่ท่ีโปรดปราน
การต่อรองราคากระเป๋า, เคร่ืองประดบั, ของเล่น, เคร่ืองส าอาง และของแต่งบา้นเล็กๆนอ้ยๆ ร้านแผงลอยต่างๆ 



(HK016)Super  Pro พกัดี 4 ดาว ฮ่องกง  นองปิง 3D2N 8-10 May.18 

ท่ีตั้งกระจุกรวมตวักนัจนเกิดเป็นตลาดท่ีมีบรรยากาศสนุกสนานน้ี ตั้งอยูบ่นถนนตุงชอยในมงก๊ก (อิสระอาหาร
เยน็ตามอธัยาศัย) 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
พกัที ่Best Western Grand  ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า  

 

วนัทีส่อง ร้านจิวเวอร์ร่ี– ร้านหยก – วดัแชกุงหมิว -  -นองปิง-พระใหญ่ลนัเตา   (DS/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านชม โรงงาน จิวเวอร์ร่ีและร้านหยก ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัท่านสามารถหา
ซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ จากนั้นท าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวดักงัหัน ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ 
การแกช้งตามความเช่ือท่ีว่า การหมุนกงัหันกลบัทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผนัจากร้ายกลายเป็นดีได้และการ
เร่ิมตน้ปีใหม่ หลงัวนัตรุษจีน จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดท่ีน่ี โดยกงัหนัลมจะพาชีวิตราบร่ืนลอ้ลมและธุรกิจเงินทอง
วิง่ฉิว เหมือนกงัหนัลู่ลม  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะลนัเตา ขึน้กระเช้านองปิง (Normal Cabin) เพื่อสัมผสัประสบการณ์อนัน่าต่ืนเตน้ 
ชมววิทิวทศัน์หมู่เกาะทะเล จีนใตแ้ละภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กิโลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 
25 นาที (หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้เน่ืองจากกระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไม่
เอื้ออ านวย ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโค้ชแทน)  จากนั้นน าท่านเท่ียวชม หมู่บ้าน
นองปิง ท่ีจ  าลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยร้านน ้ าชา ร้านอาหาร ร้านขาย
ของท่ีระลึก น าท่านนมสัการ พระใหญ่ลันเตา เป็นพระพุทธรูปนัง่ท าจากทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีมีขนาด ใหญ่
ท่ีสุดในโลก มีน ้าหนกั 202 ตนั ความสูง 24 เมตร ท่ีตั้งอยูก่ลางแจง้ของเกาะลนัเตา จากนั้นน าท่านนมสัการ พระ
โพธิสัตวก์วนอิม พระมญัชูศรีโพธิสัตว ์และพระสมนัตภทัรโพธิสัตว ์ณ วดัโปหลิน ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1920 
เดิมเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆเ์พียง 3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลิน พร้อม
ทั้งมีการสร้างอารามและโบสถเ์พิ่มข้ึนท าใหปั้จจุบนัมีพระภิกษุเดินทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวนมาก  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  City gate Outlet  ให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินคา้แบรนเนม
ระดบัโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Ralph Lauren, Burberry รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่ห้อ 
และชั้นใตดิ้นจะมี Super Market ขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ  (อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 
พกัที ่Best Western Grand  ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่าม ส่งสนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ  (-/-/-) 

อสิระให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศัย 
12.00 รับคณะ ณ Lobby โรงแรม 
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย  
15.55 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX701 

**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน  เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน** 
17.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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***ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน *** 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง ก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนาม
ของร้านรัฐบาล คือ ร้านผ้าไหม, ร้านหยก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบั
นกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของ
ลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีที่ท่านไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามที่รายการก าหนดไว้ ทางบริษัทใคร่ขอ
เกบ็ค่าใช้จ่ายร้านละ 600 HKD / คน 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม   
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง  (ค่าภาษีธรรมเนียมสนามบินฮ่องกงท่ีปรับข้ึน ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561) 
4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งน้ีย่อมอยู่ ใน
ขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม     
1. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนกัเกิน 30 กิโลกรัม 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
5. ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น + หัวหน้าทวัร์ไทย และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน (เด็กและเด็กINF.เกบ็เท่าผู้ใหญ่) 

เง่ือนไขการจอง    1. ช าระเตม็จ านวน ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากท าการจอง 
พร้อมส่ง สลิปการโอนเงินและส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 
เดือนนบัจากวนัเดินทาง 

         2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

การยกเลกิ **กรณมีีการยกเลกิการเดินทาง****ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินทุกกรณ*ี* 
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หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

8. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่
คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 



(HK016)Super  Pro พกัดี 4 ดาว ฮ่องกง  นองปิง 3D2N 8-10 May.18 

10.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา
น้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

11. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่านั้นเม่ือท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยูใ่นระดบัเดียวกนั แต่
อาจจะไม่ไดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั  

12.หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และบริษทั รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

13.ทางบริษทั จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหรบาง
ม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

14.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

15.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทั ทางบริษทั จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รับพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางท่ี ช่ือเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็นหญิงไวผ้มยาวแต่งหนา้
ทาปาก ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ เน่ืองจาก
เป็นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ 

 


