
ก ำหนดวันเดินทำง  : วันที่ 17-19 , 26-28 กุมภำพันธ์ 2566 / 
3-5 , 17-19 มีนำคม 2566 / 7-9 , 21-23 เมษำยน 2566 



06.00 น. คณะพร้อมท่ีท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอร์ C ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย

08.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง เที่ยวบินท่ี TG 600 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท
ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 3 ช.ม.

11.45 น. เดินทางถึงสนามบิน เช็คแลบ็กอ๊ก เป็นสนามบินหรือท่าอากาศยานนานาชาติเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน

กลางวนั รับรองท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร



นองปิง 360 น าท่านขึ้นกระเช้าชมทิวทัศน์เทือกเขา 
ทะเลสีครามท่ีงดงาม และหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงของ
เกาะลันตา ไหว้พระใหญ่ท่ีโด่งดัง ณ อารามโปหลิน บน
ยอดเขาจะมีร้านค้าน่ารักมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อของ
ฝากของท่ีระลึก จากน้ันให้ท่านแวะช้อปป้ิงแบบจุใจท่ี ซิตี้
เกท เอ้าท์เลท CITYGATE OUTLETS ศูนย์รวมสินค้า
สไตล์พรีเมียม หรูหราท้ังแบรนด์ดังระดับโลกและแบรนด์
ฮ่องกง ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าราคา
พิเศษตลอดท้ังปี เช่น จิออร์ดาโน่ เอ้าท์เลท อาดิดาส
เอ้าท์เลท หรือ คลาร์ก เอ้าท์เลท



ค่ า รับรองท่านรับประทานอาหาร ณ

ภัตตาคารอาหารจีนสไตลโ์มเดริน์รางวัล Michelin Star



ร่วมสัมผัสความตระการตากับแสง สี เสียง อลังการที่สุดในโลก

ที่พัก

หรือเทียบเท่า



เช้า  บริการอาหารท่านด้วย “ติ่มซ า”

จากนั้นน าชมชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะฮ่องกง ที่เที่ยวยอดนิยมที่จะต้องไม่พลาดการ
เช็คอิน ชมวัด TIN HUA นมัสการเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทับทิมที่คุ้มครองชาวประมงนานนับร้อยปี
ประทับอย่างโดดเด่นทา่มกลางสวนสวยทีท่อดตัวยาวสู่ชายหาด และนมัสการเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ เทพเจ้า
แห่งโชคลาภ ภายในวัดเดียวกัน เคล็ดเล็กๆ น้อยๆ ของความร่ ารวยให้ท่านใช้มือลูบทีเ่ครารูปปั้นลงมา
จนถึงถุงใส่เงินของท่าน แล้วก ามาใส่กระเป๋าตัวเอง จากนั้นเดินวนเป็นวงกลม เพื่อขับไล่ส่ิงไม่ดีจาก
ตัว แล้วเดินข้ามสะพานอายุยืนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัว

วัดหมั่นโหมว สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่เทพวรรณกรรมและเทพสงคราม ฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ วัดเก่าแก่
ที่ สุ ด แ ห่ ง ห นึ่ ง ข อ ง เ ก า ะ ฮ่ อ ง ก ง  เ ป็ น ที่ นิ ย ม ใ น ห มู่ นั ก ศึ ก ษ า ที่ จ ะ ม า สั ก ก า ร ะ
หวังให้ผลการสอบหรือการเข้ารับเข้าราชการราบรื่นสมดังปรารถนา เมื่อเข้าไปภายในบริเวณวัดจะ
พบเห็นก้านธูปยาวเป็นวงขดๆ ที่แขวนอยู่บนเพดาน ดูแปลกตาสวยงาม

ติ่มซ า หรือ หย าฉา ซ่ึงมีความหมายว่า "การดื่มชา" โดยผู้คน มักจะรับประทานติ่มซ าเป็นอาหาร
มื้อสายหรือมื้อกลางวัน ในหมู่ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน



วัดหวอ่งไทซนิ หรือ วัดหวังต้าเซียน วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงพระสงฆ์ที่มีช่ือเสียงในอดีต
กาล หลวงพ่อหว่องไทซิน ปัจจุบันวัดหว่องไทซิน เก็บรักษาภาพวาดอันล้ าค่าไว้ ทั้งยังเป็น
สถานที่ส าหรับให้ผู้เล่ือมใสศรัทธาได้สวดมนต์เพื่อขอโชคลาภและค าท านายจากเหล่าทวยเทพ 
นอกจากนี้น าทุกท่านสู่ห้องลับของวัดแห่งนื่เปรียบดั่งจักรวาลเล็กๆ ประกอบขึ้นจาก 5 ธาตุ 
เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลและแก้ปีชง

จำกนั้นให้ท่ำนช้อปปิ้งที่ โรงงำนจวิเวอรี่ ชมควำมงำมของเครื่องเพชร เครื่องประดับ
ที่มีมูลค่ำและหรูหรำ

วัดแชกงหมวิ วัดยอดนิยมของชาวฮ่องกงทีต่้องมากราบไหว้ขอพรที่นีท่า่นจะได้พบรูปปั้นแช
กงใหญ่ ที่มีต านานเล่าขานกันว่า ครั้งหนึ่งมีกลุ่มโจรจะปล้นสะดมหมู่บ้าน SHA TIN ระหว่าง
นั้นสตรีในหมู่บ้านได้พบชายชราท่านหนึ่งแนะน าให้เหล่าชาวบ้านพับกระดาษเป็นรูปกังหันให้ได้
มากที่สุด แล้วเสียบไว้หน้าหมู่บ้าน ปรากฏว่ากลุ่มโจรสลัดกลับเดินผ่านหมู่บ้านนั้นไป โดยไม่มี
การปล้นเกิดขึ้น ชาวบ้านจึงเช่ือกันว่า ชายชราท่านนั้น คือ นายพลแชกง อดีตนักรบผู้
ปกป้องกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ซ่ง ชาวบ้านจึงร่วมใจสร้างวัดกังหันขึ้น เพื่อระลึก
ถึงท่านแชกง

กลางวนั รับรองท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ค่ า บริการอาหาร ณ หมู่บ้านชาวประมง ลียุนมุน  บริการท่านด้วย กุ้งลวก, เป๋าอือนึ่ง, กั้ง
ทอดกระเทียมพริกไทย, กุ้งมังกรผัดขิงต้นหอม, ปูผัดพริกไทยด า, หอยงวงช้าง, ปลาหมึกผัด
ข้ึนฉ่าย, หอยเชลล์ญี่ปุ่นนึ่งกระเทียมวุ้นเส้น, ผัดผักตามฤดูกาล



ที่พัก

หรือเทียบเท่า



สมควรแกเ่วลา... น าทา่นเดนิทางสู ่ “สนามบนิเชค็แลบ็กอ๊ก ”

18.55 น. เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยเทีย่วบนิ TG 639 พร้อมรับการบริการอาหารและ      
เครื่องดื่มจากพนักงานต้อนรับของสายการบนิไทย

20.40 น. เพียงช่ัวครู่บินลงสู่ภาคพื้นสนามบนิ สุวรรณภมู ิพร้อมกับความรู้สึกสุดแสน
พิเศษ และประทับใจกับการท่องเที่ยวที่ทางลีลาวดีตั้งใจมอบให้

ลีลาวด ีฮอลิเดย์ ลีลา…ทีเ่ปน็ตวัคณุ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

กลางวนั รับรองท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นใหท้่านช้อปปิ้งย่านดังจิมชาซุย TSIM SHA TSUI ม่งก๊ก MONG KOK และเลดี้ มาร์
เก็ต LADIES’ MARKET สวรรค์ของเหล่านักช็อปปิ้งตัวยง คึกคัก และคลาดคล่ าไปด้วย
ผู้คนยามค่ าคืน อาจคล้ายไชน่าทาวน์ เยาวราชบ้านเรา หากกล่าวถึงสินค้าในย่านนี้ก็นับว่ามี
มากมายทั้งสินค้าท้องถิ่นและแบรนด์เนมที่แข่งขันกันลดราคาสุดฤทธิ์ ท่านจะสนุกสนาน
เพลิดเพลินทั้ง 3 ย่านนี้ 



ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

56,900.-
55,900.-
54,900.-
53,900.-
7,500.-
11,050.-

54,900.-
53,900.-
52,900.-
51,900.-
7,500.-
11,050.-

55,900.-
54,900.-
53,900.-
52,900.-
7,500.-
11,050.-

**อัตรำคำ่บริกำร ส ำหรับจ ำนวนผู้เดนิทำง 10 ท่ำน ออกเดนิทำง**

อัตรำคำ่บรกิำร

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)

549
539
529
519
75
438

569
559
549
539
75
438

คะแนนสะสมส ำหรับสมำชิก



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินท่ีระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมท่ีพัก 2 คืน (สองท่านต่อหน่ึงห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 

2,000,000 บาท

อัตรานีไ้ม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%





หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุรา
บนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปรว่มกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบาง
เส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรปุร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนกับวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่น
ทดแทนหากท่านต้องการ

•ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

•ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อต๋ัว
เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการ
ออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อต๋ัวหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ 
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียน
รายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ  อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ   บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสม
ให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมัน่ในมาตรฐานของบรษิัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้
เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแล้ว หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งต้น


