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11.00 น. คณะพร้อมท่ีท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอร์ C ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย

14.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง เที่ยวบินที่ TG 638 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท
ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 2.45 ช.ม.

17.45 น. เดินทางถึงสนามบิน เช็คแล็บกอ๊ก เป็นสนามบินหรือท่าอากาศยานนานาชาติเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันเสาร์ที่  1 ธันวาคม 2561 



19.00 น. บริการอาหาร ณ หมู่บ้านชาวประมง ลียุนมุน
บริการท่านด้วย กุ้งลวก, เป๋าอือน่ึง, กั้งทอดกระเทียมพริกไทย, 
กุ้งมังกรผัดขิงต้นหอม, ปูผัดพริกไทยด า, หอยงวงช้าง (ซาซิมิ 
หม้อไฟ), ปลาหมึกผัดขึ้นฉ่าย, หอยเชลล์ญ่ีปุ่นน่ึงกระเทียมวุ้น

เส้น, ผัดผักตามฤดูกาล
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09.30 น. น าคณะ เข้าประชุม ประจ าปีเพื่อสรา้งสมัพันธภาพที่ดี เป็นการต่อ ยอดธุรกิจให้เตบิโตอยา่งต่อเนื่อง พูดคุยแลกเปลี่ยน
รับทราบรับรูป้ัญหา และโอกาสทางธุรกจิ และเป็นการจัดงานเพื่อขอบคุณลูกคา้ที่ชว่ยผลักดันให้ธรุกจิของเราด้วยดเีสมอมา

08.00 น. บริการอาหารเช้า ด้วย ติ่มซ า สไตล์ฮ่องกง
วันอาทิตย์ที่  2 ธันวาคม 2561 



เป็ดย่าง
ซุปเตา้หูส้าหรา่ยหมสูับ
หมูผัดพรกิเสฉวน
ผัดผักตามฤดกูาล
ไข่เจยีว
กระดูกหมทูอดกะเทียม
ปลานึ่งซอีิ๊ว
หมูกรอบ

12.00 น. บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 



14.30 น. วัดแชกงหมิว วัดยอดนิยมของชาวฮ่องกงที่ต้อง
มากราบไหว้ขอพรท่ีน่ีท่านจะได้พบรูปป้ันแชกงใหญ่ ท่ีมีต านานเล่า
ขานกันว่า ครั้งหน่ึงมีกลุ่มโจรจะปล้นสะดมหมู่บ้าน SHA TIN 
ระหว่างน้ันสตรีในหมู่บ้านได้พบชายชราท่านหน่ึงแนะน าให้เหล่า
ชาวบ้านพับกระดาษเป็นรูปกังหันให้ได้มากท่ีสุด แล้วเสียบไว้หน้า
หมู่บ้าน ปรากฏว่ากลุ่มโจรสลัดกลับเดินผ่านหมู่บ้านน้ันไป โดยไม่มี
การปล้นเกิดขึ้น ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า ชายชราท่านน้ัน คือ นายพล
แชกง อดีตนักรบผู้ปกป้องกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ซ่ง
ชาวบ้านจึงร่วมใจสร้างวัดกังหันขึ้น เพื่อระลึกถึงท่านแชกง 
จากน้ันน าคณะเข้าชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ชมความงดงามของเครื่อง
เพชรทีมีความสิริมงคลรวมอยู่ด้วย 



อาจารย์เอก - เศวตฉัทร์ ล้อประเสริฐกุล

- เติบโตทีฮ่่องกง
- เชี่ยวชาญโหราศาสตร ์
- คร่ าหวอดอยูใ่นวงการนีถ้งึ 11 ปี

18.30 น. น าทุกท่านเดินทางสูร่า้นอาหาร 
เพื่อรบัประมานอาหารเย็น และ เข้ารว่มงานปารต์ี้
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หลังอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่...

09.30 น. น าทุกท่านไหว้เจ้าแมก่วนอิมองค์ใหญ่ที่ วัดซีซ้าน
ที่เที่ยวสุด UNSEEN แห่งฮ่องกง
เป็นวัดในบรรยากาศอันสงบร่มรื่น มีไฮไลทก์็คือ
เจ้าแมก่วนอิมองคส์ูงใหญ่ตระหง่านเป็นอันดับ 2 ของโลก
ด้วยความสูงถึง 76 เมตร ตั้งอยู่บนภูเขาเนื้อที่กว่า 29 ไร่ ในเกาะ
ฮ่องกง และยังหันหน้าไปทางทะเลอีกด้วย 

07.30 น. บริการอาหารเช้า ท่านด้วย ติ่มซ า สไตล์ฮ่องกง

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 



12.00 น. บริการอาหารเท่ียง ด้วย

พะโล้รวม
ผัดเซเลอรี่รวม
ไข่เจียวไชโป๊ว
ซีฟู้ดซุปเต้าหู้
ผักกาดหอมน้ ามันหอย
ปลานึ่งซีอิ้ว
ผักตามฤดู
หมูสับน่ึง
ไก่ผัดใบสะระแหน่



สมควรแกเ่วลา... น าทา่นเดนิทางสู ่ “สนามบนิเช็คแล็บกอ๊ก ”

15.30 น. เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 629 พร้อมรับการบริการอาหารและ      
เครื่องดื่มจากพนักงานต้อนรับของสายการบินไทย

17.15 น. เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภาคพื้นสนามบิน สุวรรณภูม ิพร้อมกับความรู้สึกสุดแสน  
พิเศษ และประทับใจกับการท่องเที่ยวที่ทางลีลาวดีต้ังใจมอบให้

ลีลาวด ีฮอลิเดย์
ลีลา…ที่เปน็ตวัคณุ 



นับแต่นี้ไปท่านคือบุคคล ผู้มีพระคุณของเรา ขอท่านอย่าได้
เกรงใจ หากมีข้อสงสัยในเรื่องการทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทาง 
บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จะดูแลท่านได้ จะยินดี อย่างเป็นท่ีสุด...

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดี ฮอลิเดย์



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมปีระวัติความประพฤติไม่นา่รกั หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญ

รบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุน่วายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มอีายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภยัของทา่นผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มคีวามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การทอ่งเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรอืไม่ให้บริการแกท่่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาข้อสรุปรว่มกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวก
ในการเดินทางส าหรบัทา่นทีต่้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรอืไม่ให้บริการแกท่่านที่มีเด็กทารกอายตุ่ ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวรเ์พื่อหาข้อสรุปรว่มกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอ
อภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางทา่นอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรอืไม่ให้บริการแกท่่านที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รอืนักบวชในบางรายการทัวร์หรอืบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจ่องทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคา่ใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบรกิาร

• ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนช่ือตั๋วเครือ่งบินเท่านัน้ เว้นแต่ตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคนืตัว๋

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทกุกรณี หากมีการยืน่วซ่ีาแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการที่ทา่นถกูปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรอืออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการที่มไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการ
ออกเดินทางของทวัรน์ั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยนัดงักล่าว แล้วต่อมาทัวรน์ั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการทอ่งเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือการปรบัเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 5 วัน หากท่านยนืยันจะออกเดินทาง 
บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยตุิ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยดุงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหา
การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากทีสุ่ด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปดิท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีท่อ่งเที่ยวดงักล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบรษิัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรอืเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง

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

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหนง่ทีน่ั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ทา่นและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมูค่ณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดทีี่ได้ให้บรกิารแกท่่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ข้างตน้


