
 

 

เดนิทาง : สิงหาคม – ธันวาคม 2560 
6 คนเร่ิมออกเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทวัร์ 
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 WONDERFUL  HONGKONG 

GROUP & GO วคิตอเรียพคี- พระใหญ่นองปิง 
อาหารทะเลมือ้ใหญ่ @ หมู่บ้านชาวประมงหลีห่ยุนหมุน  

    3 Day 2 Night 

 

 

 

WONDERFUL HONGKONG 

ราคาเร่ิมต้น 
 

บาท/ท่าน 
8,900.- 

 

 

      ไฮไลท์ 

 WONDERFUL PACKAGE น าท่านบินลดัฟ้าสู่เกาะฮ่องกง 

 ชมววิบนยอดเขาทีม่ช่ืีอเสียงของกาะฮ่องกง วคิตอเรียพคี ถือเป็นยอดเขาทีสู่งเป้นอนัดับที ่24 ของเกาะฮ่องกง 

 พกัผ่อนกบับรรยากาศปิกนิคชายทะเลทีห่าดรีพลสัเบย์ พร้อมนมสัการเจ้าแม่กวนอมิทีม่ช่ืีอเสียงเร่ืองการขอบุตร 

 นมสัการสิงศักดิ์สิทธ์ิทีเ่ก่าแก่ประจ าฮ่องกงเพือ่เสริมสิริมงคลแก่ชีวติ วดัแชกงหมิว ขอพรเร่ืองโชคชะตา แก้ปีชง 

 สัมผสัประสบการณ์น่ังกระเช้านองปิงแบบ 360 องศา พร้อมไหว้สักการะพระใหญ่ลนัตาทีว่ดัโปวหลนิ 

 ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมที ่CITY GATE OUTLET พบกนัสินค้า OUTLET แบรนด์เนมมากมาย 

 กนิอาหารทะเลมือ้ใหญ่ @ หมู่บ้านชาวประมงเล่ยหยุนหมุน  พร้อมเมนูห่านย่างทีข่ึน้ช่ือของเกาะฮ่องกง 

 



 

 

วนัแรก                ฮ่องกง – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS - ตลาดเลดีม้าร์เกต็                                           

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิเช็คเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อย ใหค้ณะท่านออก Exit B  จากนั้นน าท่านเดินทางผา่น สะพานแขวนซิงหม่า เป็นสะพานขา้มช่องแคบใน
ฮ่องกง ชมววิทิวทศัน์อนัสวยงาม จากนั้นท าน่านสู่ AVENUE OF STARS จุดชมววิท่ีสวยงามเหมาะแก่การไปเดิน
เล่น ชมววิสวยๆของฮ่องกง ต่อมาชมโชวย์งิแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโตก้นัตามจงัหวะ
เสียงเพลง SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดงมลัติมีเดียสุด
ยอดตระการตาซ่ึงเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆ ท่ีตั้งอยูส่องฟากฝ่ังของ
อ่าววคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวติชก็์จะส่องแสงสวา่งตระการตา
เป็นสีต่างๆแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง จากนั้นท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ี LADIES MARKET เป็น
ถนนสไตลค์นเดิน มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า ตุก๊ตา และ ของท่ีระลึก 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL MK / WEST HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง                วิคตเิรียพคี – รีพลสัเบย์ – (D’SUM /L / D)                                        

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ( ติม่ซ า ) 
       จากนั้นน าท่านสู่ วคิตอเรียพคี   ยอดเขาท่ีมีช่ือเสียงของเกาะฮ่องกง และถือเป็นยอดเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 24 ของ

ฮ่องกง ข้ึนชมววิ ถ่ายรูป ณ จุดชมววิ   ท่านสามารถมองเห็นววิของเกาะฮ่องกงไดท้ั้งหมด     ท่ีสร้างตามหลกัความ
เช่ือเร่ืองฮวงจุย้ ถือเป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดในฮ่องกง   จากนั้นพาท่านนัง่รถโคช้สู่ชายหาดน ้ าต้ืน น าท่านสักการะ 
เจ้าแม่กวนอมิอ่าวรีพลสัเบย์ พระโพธิสตัวแ์ห่งความเมตตาท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของการของบุตร ไหวไ้ฉ่ซ้ิงเอ้ียขอ
พรโชคลาภตลอดปี และขา้มสะพานต่ออายซ่ึุงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพ่ิมข้ึน 3 ปี อ่าวรีพลสัเบย ์สถานท่ี
พกัผอ่นบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเลและจุดท่ีสนใจอีกดา้นหน่ึงของอ่าว ชม ศูนย์สมุนไพรจนี แหล่งคน้ควา้ยา
แผนโบราณ ท่ีเราเรียกวา่ บวัหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ผอ่นคลายดว้ยการนวดฝ่าเทา้
พร้อมฟังการบรยายสรรพคุณของสมุนไพร 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ห่านย่าง   
บ่าย น าท่านสมัฝัสประสบการณ์พิเศษกบัการนัง่รถบสัเปิดประทุน OPEN TOP BUS ชมววิฮ่องกง ถนน ตึกระฟ้าและ

ยา่นชอ้ปป้ิงต่างๆ จากนั้นใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงท่ีหา้งดงั CITYGATE OUTLET MALL ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้
ตามอธัยาศยั พบกบั OUTLET สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH 
LAURENCE หรือวา่จะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยีห่อ้ และชั้นใตดิ้นจะมี 
SUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ  

ค า่  รับประทานอาหารเยน็ ณ  ณ หมู่บ้านชาวประมง เล่ยหยู่มุน เมนูพเิศษ SEAFOOD 
                               หมู่บ้านประมงเล่ยหยู่มุนเป็นเส้ียวหนึ่งของฮ่องกงทีย่งัคงมชีีวติทีสุ่ขสมบูรณ์ในมหานครยุคใหม่ ประมาณ 150 ปี

ทีแ่ล้ว หมู่บ้านนีด้ ารงชีวติอยู่ได้ด้วยการหาปลา ท าฟาร์มและท าเหมอืง ตั้งแต่ช่วงปี 1960 ถึง 1969 หมู่บ้านนีก้เ็ร่ิมมี
ช่ือเสียงในด้านแหล่งกนิอาหารทะเลกลางแจ้งช้ันด ีและวฒันธรรมการกนิของชาวฮ่องกง คอื ถ้าเป็นอาหารทะเล 
วตัดุดบิทีน่ ามาปรุงจะต้องยงัมชีีวติอยู่ หรือ "ว่ายน า้" เท่านั้น     
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL MK / WEST HOTEL  หรือเทยีบเท่า        
 

http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=22.0


 

 

วนัทีส่าม นองปิง 360 – ฮ่องกง - กรุงเทพ                      (-/-/-) 

เช้า สัมผสัประสบการณ์น่ังกระเช้าอนัน่าต่ืนเตน้ชมวิวทิวทศัน์หมู่เกาะทะเลจีนใตแ้ละภูเขาสูงแบบ360องศา 
ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที จากนั้นน าท่านนมสัการพระโพธิสัตวก์วนอิม 
พระมญัชูศรีโพธิสัตว ์และพระสมนัตภทัรโพธิสัตว ์ณ วดัโปหลิน ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดั
ขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆเ์พียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมี
การสร้างอารามและโบสถเ์พ่ิมข้ึนท าให้ปัจจุบนัมีพระภิกษุเดินทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวนมาก วดัโป่หลิน
เป็นวดัเจห้ามเซ่นไหวอ้าหารท่ีเน้ือสัตว์ทุกชนิด วดัโปหลินตั้ งอยู่ท่ีระดับความสูง 22 เมตร  สามารถ
มองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิประทบักลางแจง้องคใ์หญ่ท่ีสุดในโลกจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จาก
กระถางธูปขนาดใหญ่ท่ีดา้นล่าง ไต่ข้ึนบนัได 268 ขั้นสู่ฐานท่ีองค์พระนั่งประทบัอยู่เหนือระดบัน ้ าทะเล 
371 เมตร องคพ์ระสร้างจากการเช่ือมแผ่นสัมฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนั
พระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใตท่ี้ฐานองคพ์ระมีรูปป้ันเทพธิดาก าลงัถวายเคร่ืองสกัการะ
แด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเช่ือของนิกายมหายาน จึงเป็นท่ีมาของช่ือพระพุทธรูปเทียนถานบนยอด
เขาน้ีเทียนถานแปลวา่แท่นบูชาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมีภาพศิลปะจีนโบราณ 
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินเช็ค เลป ก๊อก เช็คเอกสารเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 
ข้อควรควรทราบ :  
การลงร้านสินค้าพืน้เมือง หรือร้านช้อปต่างๆ ท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์มีผลต่อราคาทัวร์ท่ีเสนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่าน 

ทราบว่า จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  

ในนามของร้านรัฐบาล คือ, โรงงานจิววเอร์ร่ี , ร้านสมุนไพรจีน จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทัวร์  จึงรบกวน

เรียนให้กบันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน ทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาที ซ้ือหรือไม่

ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน 

 

อตัราค่าบริการเร่ิมต้น  

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 

ส าหรับกรุ๊ป 6 ท่าน 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 

ส าหรับกรุ๊ป 7 ท่าน 
ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 

ส าหรับกรุ๊ป 8 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

สิงหาคม – ธันวาคม 

2560 
10,900 

 
9,900 

 
8,900 

 
5,000 

 

 
 



 

 

ราคานีร้วม 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั   เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น =  50  HKD / ทั้งทริป/ต่อท่าน จ่ายให้กบัไกด์  
 
 
เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่  6  ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

ก่อนเดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
 
 



 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o จีน ฮ่องกง ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่น
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  ถา้ไม่มีเตียงเสริมใหท่้านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิม
ดว้ย 

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และ
ตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 


