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10.55 น. คณะออกเดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  สายการบินไทยสมายล์ WE131
12.15 น. คณะพร้อมที่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
14.00 น. ออกเดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง เที่ยวบินที่ TG 638 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท

ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 2 ชั่วโมง 40 นาที 
17.45 น. เดินทางถึงสนามบิน เช็คแลบ็กอ๊ก เป็นสนามบินหรือท่าอากาศยานนานาชาติเขตบริหาร

พิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน

DAY 1
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 



มื้อค่่า
รับรองท่านรับประทานอาหาร 
ณ ภัตตาคาร MOTT 32 



ที่พัก
SHANGRI-LA KOWLOON HOTEL

64 Mody Rd, Tsim Sha Tsui East, Hong Kong      Tel : +852 2721 2111



09.00น. ออกเดินทาง ข้ามด่าน โดยรถ จากนั้น ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก (HKZMB) สู่ มาเก๊า เป็นแหลมคาบสมุทรเล็กๆทางตอน
ใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่ ในอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศโปรตุเกส ในปัจจุบันเป็นเขตปกครองพิเศษแห่งหนึ่งของประเทศจีน ท่าให้เป็นเมืองที่มี
ส่วนผสมระหว่างวัฒนธรรมโปรตุเกศและจีน ซึ่งชื่อถนนและสถานที่หลายๆแห่งยังคงใช้ภาษาโปรตุเกสอยู่ มีคาสิโนและห้างขนาดใหญ่หลายแห่ง 
จนได้รับฉายาว่าเป็น Las Vegas of Asia ** ฝั่งมาเก๊าใช้รถ มินิบัส แบบไพรเวท **

DAY 2
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 

***หมายเหต ุการซื้อตั๋วรถบัสข้ามสะพาน HKZMB ไม่สามารถซื้อล่วงหน้าได้

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการทา่นดว้ย ติ่มซา่



13.30 น. บริการอาหารอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร LITORAL
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารติม่ซา่ (ฮาลาล) 



จากนั้นน่าท่านเดินทาง ข้ามสะพานข้ามทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก (HKZMB) กลับ สู่ เกาะฮ่องกง



Yakiniku Jumbo Hong Kong

20.00 น. มื้อค่า่ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 



ที่พัก
SHANGRI-LA KOWLOON HOTEL

64 Mody Rd, Tsim Sha Tsui East, Hong Kong      Tel : +852 2721 2111



DAY 3
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารติม่ซา่
(ฮาลาล) 

Victoria Peak

Victoria Peak : นั่งรถรางไต่เขาขึ้นไปยังจุดชมวิวที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเกาะ
ฮ่องกง @ Central, Hong Kong ซึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดในฝั่งของเกาะฮ่องกงโดยมี
ความสูงจากประมาณ 552 จากระดับน้่าทะเล เป็นที่เที่ยวอันดับหนึ่งที่คนนิยมไปมากที่สุด 
เพราะเป็นทั้งจุดชมวิวมองเห็นภาพพาโนรามาของเมืองฮ่องกงได้



ชมวิวที่สูงที่สุดในฮ่องกง ตึก INTERNATIONAL COMMERCE CENTER ชั้นที่ 
100 แบบพาโนราม่าของอ่าววิคตอเรียที่ความสูง 393 ม. จากระดับน้่าทะเลปานกลาง 
ติดสถิติตึกที่สูงที่สุดอันดับ 4 ของโลก ถ่ายรูปกับมุมยอดฮิตของ Sky 100 และชม
เทคโนโลยีสื่อ แสง สี เสียง ที่แสดงประวัติเกาะฮ่องกงไว้อย่างสวยงาม จากนั้นให้
ท่านช้อปปิ้งที่โรงงานจิวเวอรี่ ชมความงามของเครื่องเพชร เครื่องประดับที่มีมูลค่า
และหรูหรา



12.00 น.  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร Yat Lok Restaurant ร้านห่านย่าง Michelin Guide 1 ดาว 4 ปี
ซ้อน ( Wlak In ทางร้านไมร่บัจองโต๊ะ)



จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งย่านดังจิมชาซุย TSIM SHA TSUI ม่งก๊ก 
MONG KOK และเลดี้ มาร์เก็ต LADIES’ MARKET สวรรค์ของ
เหล่านักช็อปปิ้งตัวยง คึกคัก และคลาดคล่่าไปด้วยผู้คนยามค่่าคืน 
อาจคล้ายไชน่าทาวน์ เยาวราชบ้านเรา หากกล่าวถึงสินค้าในย่านนี้ก็
นับว่ามีมากมายทั้งสินค้าท้องถิ่นและแบรนด์เนมที่แข่งขันกันลดราคา
สุดฤทธิ์ ท่านจะสนุกสนานเพลินเพลินทั้ง 3 ย่านนี้ 

19.00น. บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร SUN TUNG LOK มิชลินสตาร์ 2 ดาว



ที่พัก
SHANGRI-LA KOWLOON HOTEL

64 Mody Rd, Tsim Sha Tsui East, Hong Kong      Tel : +852 2721 2111



DAY 4
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการทา่นดว้ย ติ่มซา่

09.00น.     สมควรแกเ่วลา... น่าท่านเดนิทางสู ่ “สนามบนิเชค็แลบ็กอ๊ก ”
12.45 น. เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยเทีย่วบิน TG 601
14.25 น. เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภาคพืน้สนามบิน สุวรรณภมู ิพร้อมกับความรูส้ึกสดุแสน  

พิเศษ และประทบัใจกับการท่องเที่ยวทีท่างลีลาวดีตั้งใจมอบให้
18.50 น.    เดินทางกลับสู่ สนามบินแมฟ่า้หลวง จ.เชยีงราย 

ด้วยเทีย่วบิน ไทยสมายล์ WE136
20.10 น.    เดินทางถึง สนามบนิเชยีงราย 

ลีลาวดี ฮอลเิดย์ ลีลา…ทีเ่ปน็ตวัคณุ  



หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับรกิาร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อ
เสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างานหรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเท่ียว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจ
ไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 
ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่าน
ต้องการ

ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง  10 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น 
เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, 
พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอ
ค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ 
หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่
ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์
หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและ
ครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป

เมื่อท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บรษิัทฯ แจ้งแลว้ขา้งต้น


