
LEELA EXCLUSIVE
HONG KONG – MACAU

**ท่านสามารถก าหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน**



DAY 1
06.00 น. คณะพร้อมที่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอร์ C ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย

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

11.45 น. เดินทางถึงสนามบิน เช็คแล็บกอ๊ก เป็นสนามบินหรือท่าอากาศยานนานาชาติเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน

กลางวัน ให้อิสระอาหารกลางวัน



น าท่านขึ้นกระเช้า สู่ นองปิง 360 น าท่านขึ้นกระเช้าชมทิวทัศน์เทือกเขา ทะเลสีครามที่
งดงาม และหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงของเกาะลันตา ไหว้พระใหญ่ที่โด่งดัง ณ อาราม
โปหลิน บนยอดเขาจะมีร้านค้าน่ารักมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก 
จากนั้นให้ท่านแวะช้อปปิ้งแบบจุใจที่ ซิตี้เกท เอ้าทเ์ลท CITYGATE OUTLETS ศูนย์รวม
สินค้าสไตล์พรี เมียม หรูหราทั้งแบรนด์ดังระดับโลกและแบรนด์ฮ่องกง พร้อม
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษตลอดท้ังปี เช่น จิออร์ดาโน่ เอ้าท์เลท อาดิ
ดาส เอ้าท์เลท หรือ คลาร์ก เอ้าท์เลท



ขอแนะน ำ มื้อค  ำ
รับประทำนอำหำร 
ณ ภัตตำคำร MOTT 32 



THE SYMPHONY OF LIGHTS 
ร่วมสัมผัสความตระการตากับแสง สี เสียง อลังการที่สุดในโลก ...



ที่พัก
The Mira Hong Kong Hotel 

หรือเทียบเท่า



......... น. ออกเดินทาง ข้ามด่าน โดยรถ จากนั้น ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก (HKZMB) สู่ มาเก๊า เป็นแหลมคาบสมุทรเล็กๆทางตอนใต้ของจีน
แผ่นดินใหญ่ ในอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศโปรตุเกส ในปัจจุบันเป็นเขตปกครองพิเศษแห่งหนึ่งของประเทศจีน ท าให้เป็นเมืองที่มีส่วน ผสมระหว่าง
วัฒนธรรมโปรตุเกศและจีน ซึ่งชื่อถนนและสถานที่หลายๆแห่งยังคงใช้ภาษาโปรตุเกสอยู่ มีคาสิโนและห้างขนาดใหญ่หลายแห่ง จนได้รับฉายาว่าเป็น Las 
Vegas of Asia

DAY 2

***หมายเหตุ การซื้อตั๋วรถบัสข้ามสะพาน HKZMB ไม่สามารถซื้อล่วงหน้าได้

เช้า ให้อิสระอาหารเช้า



ขอแนะน ำ มื้ออำหำรกลำงวนั  ณ ภัตตำคำร LITORAL
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จากนั้นน าท่านเดินทาง ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก (HKZMB) กลับ สู่ เกาะฮ่องกง



ขอแนะน า อาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร YUM CHA
ร้านติ่มซ าสไตล์ใหม่ ให้ท่านอิ่มอร่อยไปกับรสชาติด่ังเดิม



ที่พัก
The Mira Hong Kong Hotel 

หรือเทียบเท่า



DAY 3

Victoria Peak

Victoria Peak : นั่งรถรางไต่เขาขึ้นไปยังจุดชมวิวที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเกาะ
ฮ่องกง @ Central, Hong Kong ซึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดในฝั่งของเกาะฮ่องกงโดยมี
ความสูงจากประมาณ 552 จากระดับน้ าทะเล เป็นที่เที่ยวอันดับหนึ่งที่คนนิยมไปมากที่สุด เพราะ
เป็นทั้งจุดชมวิวมองเห็นภาพพาโนรามาของเมืองฮ่องกงได้

เช้า ให้อิสระอาหารเช้า



ชมวิวที่สูงที่สุดในฮ่องกง ตึก INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE ชั้นที่ 
100 แบบพาโนราม่าของอ่าววิคตอเรียที่ความสูง 393 ม. จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
ติดสถิติตึกที่สูงที่สุดอันดับ 4 ของโลก ถ่ายรูปกับมุมยอดฮิตของ Sky 100 และชม
เทคโนโลยีสื่อ แสง สี เสียง ที่แสดงประวัติเกาะฮ่องกงไว้อย่างสวยงาม จากนั้นให้ท่านช้
อปปิ้งที่โรงงานจิวเวอรี่ ชมความงามของเครื่องเพชร เครื่องประดับที่มีมูลค่าและหรูหรา



ขอแนะน ามื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร Yat Lok Restaurant ร้านห่านย่าง Michelin Guide 1 ดาว 4 ปีซ้อน 
(Walk In ทางร้านไม่รับจองโต๊ะ)



จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งย่านดังจิมชาซุย TSIM SHA TSUI ม่งก๊ก MONG 
KOK และเลดี้ มาร์เก็ต LADIES’ MARKET สวรรค์ของเหล่านักช็อปปิ้งตัว
ยง คึกคัก และคลาดคล่ าไปด้วยผู้คนยามค่ าคืน อาจคล้ายไชน่าทาวน์ 
เยาวราชบ้านเรา หากกล่าวถึงสินค้าในย่านนี้ก็นับว่ามีมากมายทั้งสินค้า
ท้องถิ่นและแบรนด์เนมที่แข่งขันกันลดราคาสุดฤทธิ์ ท่านจะสนุกสนานเพลิน
เพลินทั้ง 3 ย่านนี้ 
ขอแนะน ามื้อค่ า ณ ภัตตาคาร SUN TUNG LOK มิชลินสตาร์ 2 ดาว



ที่พัก
The Mira Hong Kong Hotel 

หรือเทียบเท่า



DAY 4

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
น าท่านสู่ ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด์ สัมผัสการผจญภัย เวทย์มนต์ และผองเพื่อนตัวการ์ตูนดังระดับ
โลกรอคุณอยู่ สถานที่แห่งการเติมแต้มจินตนาการให้ชัดเจนไร้ที่สิ้นสุด สามารถเนรมิตชีวิตให้คุณได้รับ
สัมผัสจากตัวการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ อาทิ มิกกี้เมาท์พระเอกรุ่นเก๋า, สาวงามผิวขาวราวหิมะ ผมด าดุจ
กาน้ า หรือ สโนว์ไวท์, เจมส์–ไมค์และผองเพื่อนสัตว์ประหลาดจาก MONSTER INC. ณ ที่แห่งนี้ 
ความสนุกสนาน ความสุข และเสียงหัวเราะจะยังคงอยู่ตลอดกาล

กลางวัน ให้อิสระอาหารกลางวัน



HONG KONG DISNEYLAND



...สมควรแก่เวลา... น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินเช็คแล็บกอ๊ก ”

20.45 น. เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 607 พร้อมรับการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มจากพนักงานต้อนรับของสายการบินไทย

22.40 น. เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภาคพื้นสนามบิน สุวรรณภูมิ พร้อมกับความรู้สึกสุดแสนพิเศษ 
และประทับใจกับการท่องเที่ยวที่ทางลีลาวดีตั้งใจมอบให้



ประเภทผู้เดินทาง อัตราค่าบริการส าหรับจ านวนผู้เดินทาง
4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน

ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ ลด

75,900.-
74,900.-
73,900.-
72,900.-
21,600.-
8,000.-

64,900.-
63,900.-
62,900.-
61,900.-
21,600.-
8,000.-

59,900.-
58,900.-
57,900.-
56,900.-
21,600.-
8,000.-

**อัตราค่าบริการส าหรับจ านวนผู้เดินทาง ตามที่ก าหนด 
**หากมีจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าบริการ
**อัตราค่าบริการส าหรับสมาชิก สมาชิกบัตรหลักลดท่านละ 2,000 สมาชิกบัตรเสริมลดท่านละ 1,000.-

อัตราค่าบริการ



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%





หมำยเหตแุละเงื อนไขในกำรรบับริกำร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤตไิมน่ำ่รัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื มสุรำบนรถ, ก่อ

เสียงร ำคำญรบกวนผู้อื น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที มีอำยุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้เพื อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื นเพื อไปท ำงำน หรือเพื อกำรอื นใดอันมิใช่กำรท่องเที ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจ
ไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที ตอ้งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที มีเด็กทำรกอำยุต  ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 

ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที เปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชนข์องท่ำนที จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที แจ้งชื อรอไว้ ทั้งนี้เพื อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที มผู้ีเดินทำงต  ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไมน่้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อื นทดแทนหำกท่ำน
ต้องกำร

• ในกรณีที ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินคำ่ใช้จ่ำย 
• โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร
• หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร
• ในกรณีที ท่ำนขอเปลี ยนตวัผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื นวีซ่ำและค่ำเปลี ยนชื อตัว๋เครื องบินเทำ่นั้น 

เว้นแต่ตั๋วเครื องบินที ไมอ่นุญำตให้เปลี ยนชื อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื นวีซ่ำแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรที ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดนิทำงเขำ้หรอืออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของทำ่นผู้เดนิทำง เช่น เอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไป
ในทำงเสื อมเสีย รวมถึงกำรที มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที ยวบิน

• ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื องบินภำยในประเทศเพิ มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที ก่อให้เกิดค่ำใช้จำ่ย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื อขอค ำยืนยันส ำหรบักำรออกเดนิทำงของทวัร์น้ันๆ หำก
ท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จำ่ยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์น้ัน ๆ ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส ำหรับคำ่ใชจ้่ำยที เกดิขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปลี ยนแปลงของโรงแรมที พัก หรือกำร
ปรับเปลี ยนรำยกำรท่องเที ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธ์ิขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที 
เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวสัิย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื อ
ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนใหม้ำกที สุด

• สถำนที ท่องเที ยวที ระบใุนรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไวแ้ล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที ท่องเที ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเขำ้ชมให้แก่ท่ำนตำมที ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที นัน้ ๆ หรือจะสลับปรับเปลี ยนรำยกำรเพื อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำ
ชมได้   แต่ในกรณีที มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื นใดเกดิขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที ท่องเที ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที ยวเอง

• ของก ำนัลต่ำง ๆ ที บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกบัคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตำมอธัยำศยั

• ต ำแหน่งที นั งบนเครื องบินเป็นไปตำมเงื อนไขตั๋วเครื องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที นั งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที นั งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที สุดภำยใต้ลักษณะ
ต ำแหน่งที นั งแบบหมู่คณะที สำยกำรบินจัดให้มำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที ไดใ้ห้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดนิทำงที เชื อมั นในมำตรฐำนของบรษิัทฯ ซึ งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศที ท่ำนได้เดินทำงไป

• เมื อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงื อนไขที บรษิทัฯ แจ้งแลว้ขำ้งตน้


