
 

 

 



โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินรอยัลจอร์แดน 

 

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

12.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 Row Q เคาท์เตอร์สายการบินรอยัลจอร์แดน Royal Jordan 

Airways (RJ) โดยมเีจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น  
15.25 น.    ออกเดินทางสูฮ่อ่งกง โดยเท่ียวบิน RJ 182   **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 
 
 
 
 
 
 
 
18.45 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงให้ทา่นออก “ Exit  B”  
 เดินทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงท่ีข้ึนชื่ออีกหน่ึงแหง่ Mongkok Ladies Market (อิสระอาหารเย็น)  
จากนั้น น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสอง   วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว -วัดชิหลนิ-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปป้ิงนาธาน จิม
ซ่าจุ่ย     Avenue of Stare       (เช้า/กลางวัน/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าทา่นเดินทางสู ่วัดแชกง หรือท่ีรู้จักกนัดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน 

นั่นเอง นมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมสัการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ 
วัดหวังต้าเซียน หน่ึงในวดัท่ีโดง่ดงัท่ีสุดของฮอ่งกง เทพซ่ึง ข้ึนชื่อในการดูแลรักษา
โรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผู้คนมากมายท่ีน าธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรตา่งๆ
ตั้งแตเ่ ร่ืองความรักไปจน ถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจน าทา่นสู่ วัดชิหลิน  เพื่ อ
นมสัการเจา้แมก่วนอิมและพระโพธิสัตว ์ท่ีแหง่น้ีได ้สร้าง ข้ึนตามสถาปัตยกรรมสมยั
ราชวงศ์ถงั ภายในมสีระบวัอนังดงาม จากนั้ น เ ย่ียมชมโรงงาน“จิวเวอร์ร่ี”ท่ีข้ึนชื่อ
ของฮอ่งกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอันดับเ ย่ียมยอดและแวะชม
โรงงานหยก 

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun 
บา่ย น าทา่นเ ท่ียวเกาะฮอ่งกงข้ึนสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หน่ึงใ น

แหลง่ทอ่งเท่ียวยอดนิยมเป็นจุดชมวิวท่ีคุณจะต้องท่ึงกบัความสวยง าม 
น าทา่นสู ่สถานีพีคแทรม เพื่อโดยสารรถรางด้วยระยะทาง 1.4 กม.สูง
ประมาณ 400 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล  



ระหวา่งเส้นทางทา่นจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัทศันียภาพของเกาะฮอ่งกงและฝ่ังเกาลูนซ่ึงเ ต็ม
ไปดว้ยตึกสูงระฟ้าและอาคารตา่งๆท่ีสร้างตามหลกัฮวงจุ้ย น าทา่น สู่หาดทราย REPULSE 
BAY หาดทรายรูปจนัทน์เส้ียวแหง่น้ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึง และยังใช ้เ ป็นฉากในการถา่ยท า
ภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมรูีปป้ันของเจา้แมก่วนอิมและเจ้าแมทิ่นโห่วซ่ึงท าหน้าท่ีปกป้อง
คุ้มครองชาวประมง โดดเดน่อ ยูท่า่มกลางสวนสวย ท่ีทอดยาวลงสู่ชายห าด ให้ทา่น

นมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพื่อเ ป็นสิริมงคล 
ขา้มสะพานตอ่อายุซ่ึงเชื่อกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมอีายุเพิ่มข้ึน 3 ปี 

จากนั้น น าทา่นสู ่ถนนนาธาน ให้ทา่นเต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงยา่น จิมซาจุ่ยมกัจะตั้งต้น
กนัท่ีสถานีจิมซาจุย่มร้ีานขายของทั้ง เคร่ืองหนัง ,เคร่ืองกีฬา , เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า ,
กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯและสินค้าแบบท่ีเ ป็นของพื้นเมืองฮอ่งกงอยูด่้วยและตาม
ซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ื่อOCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปด้วย
ห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัและมทีางเชื่อมติดตอ่สามารถเดินทะลุถึงกนัได้  

 (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) น าทา่นชม โชว์แสงสีเ สียงสุดย่ิงใหญ  ่A 

Symphony of Lights  งานแสดงแสงสีเ สียงถาวรท่ีใหญท่ี่สุดในโลก 
บนัทึกโดยกนิเนสส์บุ๊คซ่ึงใชตึ้กถึง 44 ตึกรอบอา่ววิคตอเ รีย แสง สี เ สียง 
ใชง้บประมาณสูงถึง 44 ล้านดอลลา่ร์ฮอ่งกง รูปแบบการแสดง คือ ตึก
ตา่งๆ ในฝ่ังเกาะฮอ่งกง จะเลน่ไฟ มแีสงเลเซอร์วิ่งไปมา   พร้อมกบัดนตรี
ประกอบการแสดง จุดในการชมการแสดงมอียู ่ 2 จุด คือ หน้าหอนาฬิกา และบริเวณ Avenue of Star  

จากนั้น น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสาม  สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปป้ิงซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ     (เช้า/กลางวัน/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าทา่นนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากตุงช ุงสู่ท่ีราบนองปิง

ในเวลา 25 นาที ทา่นจะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลันเตา พบกบั
สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมูบ่้านนองปิงบนพื้ นท่ี 1.5 เฮคตาร์ เหนื อ
ระดบัน ้ าทะเล 371 เมตร อิสระให้ทา่นนมสัการพระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยม
เรียกว่าพระใหญ่ลันเตา  

 (ในกรณีกระเช้านองปิงจะมีการปิดปรับปรุง จะเปลี่ยนเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิงแทน)  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  อิสระทุกทา่นท่ี City Gate Outlet แหลง่รวมเส้ือผา้แบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญบ่นเกาะลันเตา ห ่างจาก

สนามบินนานาชาติฮอ่งกงเพียง 10 นาที ตั้งอยูบ่ริเวณสถานีรถไฟใต้ดินตงชงมีเ ส้ือผ้าแบรนด์ช ั้นน ามากมายให้
เลือกชอ้ปรวมทั้งเคร่ืองประดบั เส้ือผา้เด็ก รองเทา้กฬีา และของตกแตง่บา้น สินค้าลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ช ั้น 1 ยัง
เป็น Fast Food ชื่อดงัอยา่ง Mc Donald’s ,KFC และอ่ืนๆอีกมากมาย ช ั้นใต้ดินยังมี Supermarket มีรายการให้เ ลือก
ซ้ือเลือกหาไมว่า่จะเป็นอาหาร   ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเคร่ืองใช ้ และ สินค้าอีกมากมาย Citygate Outlets Mallมี



ร้านอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านคา้รวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ช ั้นบนสุดของห้ างยังมี
ร้านกาแฟสุดเก๋ให้นั่งจิบนั่งพกัให้หายเหน่ือย 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน Cheak Lap Kok 
21.25 น.  เหิรฟ้ากลบัทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินรอยัลจอร์แดน เท่ียวบินท่ี RJ 183 
23.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

 

วันเดินทาง ราคา ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3 วัน 2 คืน บินรอยัล
จอร์แดน 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

03 พ.ค. 61 05 พ.ค. 61 20 15,900  17,900 16,900 6,000 

24 พ.ค. 61 26 พ.ค. 61 20 14,900  14,900 13,900 5,500 

28 มิ.ย. 61 30 มิ.ย. 61 20 14,900  14,900 13,900 5,500 

26 ก.ค. 61 28 ก.ค. 61 20 14,900  14,900 13,900 5,500 

02 ส.ค. 61 04 ส.ค. 61 20 14,900  14,900 13,900 5,500 

09 ส.ค. 61 11 ส.ค. 61 20 15,900  17,900 16,900 5,500 

16 ส.ค. 61 18 ส.ค. 61 20 14,900  14,900 13,900 5,500 

 
เงื่อนไขการเดินทาง 
- กรุ๊ป 9 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ 

- กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจ านวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง ** 

 
อัตราค่าบริการรวม 

- ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 



- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

- ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ 
อัตราค่าบริการไม่รวม  

- ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 40 ดอลล่าห์ฮ่องกง/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 

 

 
 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ) 
การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเ ท่ียวดังกล่าวคือร้านชา

ร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อ
ซื้อหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดใดท้ังสิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพ่ิมทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าว
ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

     2.กรณียกเลิก   2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล, 

           วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

   2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าท้ังหมด  

   2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ 



         เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง ในกรณี 

           เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี

บริษัทฯ 
   ก าหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้อง

น าไปช าระ 

  ค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

5. คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์
เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลอืไมถ่ึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระ

เหมาขาด 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

- ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 
- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่า

ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 
- กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


