
วันพุธท่ี 7 มิถุนายน 2560 (วันท่ี 1) 

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

05.00 คณะพรอมกันท่ี  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคาร

ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 2   

เคานเตอร D สายการบินไทย (TG)   

08.00 ออกเดินทางโดย สายการบิน Thai Airways 

เท่ียวบิน TG 600 (มีบริก ารอาหารรอนและ

เครื่องดื่ม) 

11.45 คณะเดินทางถึง สนามบิน CHECK LAP KOK  

เจาหนาท่ีนําคณะผานข้ันตอนตรวจคนเขาเมือง  

12.45        รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (1)    

                ภัตตาคารในสนามบิน 

บาย           นําทานข้ึน Cable Car หรอื รถราง  ชมวิวของทะเล

จนีใต แบบพาโนรามา  นมสัการ พระใหญท่ีวัดโปว

หลิน หรือ นิยมเรียกวา  พระใหญลันเตา  องคพระ

สรางจากการเช่ือมแผนสัมฤทธ์ิถึง 200 แผน จากน้ัน

ใหทานไดสัมผัสกับ หมูบานวัฒนธรรมนองปง  

(Ngong Ping Villege) เท่ียวชมรานคา รานอาหาร 

และชมการแสดงกลางแจงมากมายท่ีบริเวณหมูบาน

จําลองแหงน้ีทานจะได พบความสนุกท่ีสามารถ

ผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิม

ไวไดอยางลงตัว  เมื่อไดเวลาอันสมควรนําทานเขา

เช็คอินทสูโรงแรมท่ีพัก 

                       พักท่ี Empire Kowloon Hotel 4 * หรือเทียบเทา 

เย็น           รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (2)  

                ภัตตาคารฟูหลํา  

                (ใหทานไดลิ้มลองเมนูเปดยาง ท่ีข้ึนช่ือ)    

    19.50 นําทานชม  A Symphony of Lights การแสดง

มัลติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดรับการบันทึกใน        

กินเนสบุควา เปนการแสดงแ สงและเสียงท่ียิ่งใหญท่ีสุด

ของโลก ครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึกระฟาสําคัญตางๆ  

ท่ีตั้งอยูสองฟากฝงของอาววิคตอเรีย โดยบนดาดฟาของ

ตึกเหลาน้ีประดับไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะ

สองแสงสวางตระการตาเปนสีตางๆ แสดงใหเห็นถึง

บรรยากาศอันคึกคักของฮองกง  

               กลับเขาสูท่ีพักเพ่ือพักผอนตามอัธยาศัย  

               พักท่ี Empire Kowloon Hotel 4 *หรือเทียบเทา  

 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 8 มิถุนายน 2560 (วันท่ี 2) 

ศึกษาดูงาน – ฮองกง ซิตี้ ทัวร – อิสระชอปปง 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ติ่มซํา (3) 

9.30  ดูงานท่ี DEACONS LAW FIRM 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (4) 

บาย       นําทานนมัสการเจาแมกวนอิม และเทพเจาแหงโชคลาภ 

เพ่ือเปนสิริมงคล ณ บริเวณชายหาด REPULSE BAY  

นําทานขามสะพานตออายุซึ่งเช่ือกันวาขามหน่ึงครั้งจะมี

อายุเพ่ิมข้ึน 3 ป จากน้ันใหทานไดรับพลังจากศาลาแปด

ทิศ ซึ่งถือวา เปนจุดรวมรับพลังท่ีดีท่ีสุดของ

 ฮองกง นําทานข้ึนสูยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิว

สูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮองกง สัมผัสบรรยากาศ

บริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะ

ฮองกงและเกาลูนไดท้ังเกาะอยางชัดเจน  ท้ังน้ียังตื่นตา

กับตึกระฟาท่ีสูง   ตระหงานและอาคารตางๆ ท่ีก อสราง

ตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึ กเซ็นทรัลพลาซา  ตกึไชนา

แบงคและตึกอ่ืนๆ อันเปนท่ีตั้งของธุร กิจ ช้ันนําของ

ฮองกงพรอมท้ังถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ ซึ่ง   

ขากลับทานจะไดชมวิวในมุมมองท่ีตางออกไปจากขาข้ึน 

เน่ืองจากเราจะนําทานน่ัง Peak Tram คือ รถรางท่ีมี

ประวัติยาวนานถึง 125 ป เพราะสรางมาตั้งแตป ค .ศ. 

1888 ถือเปนความภาคภูมิใจของชาวฮองกงทีเดียว   

จากน้ัน นําทานเดินทางสูยาน Causeway Bay ซึ่งมี

แหลงชอปปงมากมาย เชน หางไทมสแควร (Time 

Square) หางใหญท่ีสุดใน ยานคอสเวยเบย (Causeway 

Bay) น้ี มี 16 ช้ัน เรียกไดวาอัดแนนไปดวยทุกแบรนด 

อาทิ Zara, G2000, Fred Perry, Izzue, Replay  

Chanel, Gucci, Bally, Bottega Veneta, Furla, 

Mulberry, ฯลฯ นอกจากน้ันแลว ยังเปนท่ีตั้งของหาง

หรูอยาง Lane Crawford ตั้งอยูบนช้ัน  G และช้ัน 1 

ดวย อีกท่ีท่ีกําลังฮิตในหางน้ีคือ ชานมไขมุก “Tenren’s 

Tea” ชาจากไตหวัน หอมอรอย ท่ีมีคนตอแถวรอซื้อ

ตลอดท้ังวัน   

เยน็       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (5) 

            (ใหทานไดลิ้มลองเมนูหานยางอันเปนท่ีเลื่องลือใน

ฮองกง)    

            หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับสูฝงเกาลูน เพ่ือเขาสู

โรงแรมท่ีพกั 

            พักท่ี Empire Kowloon Hotel 4 * หรือเทียบเทา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันศุกรท่ี 9 มิถุนายน 2560 (วันท่ี 3) 

ศึกษาดูงาน HKG University - วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว - 

อิสระชอปปง - ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ ท่ีหมูบานชาวประมง  

(เหล ยู หมุน)  

 
 

เชา รับประทานอาหารเชา ติ่มซํา (6) 

10.00    ดูงานท่ี UNIVERSITY OF HONG KONG 

เท่ียง     รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (7) 

บาย      นําทานเดินทางสู วัด ซิก ซิก หยวน หวองไทซิน หรือรูจัก 

ในนาม  วัดหวังตาเซียน  ซึ่ง เปนวัดท่ีมีอายุกวาครึ่ง

ศตวรรษ รายลอมดวยอาคารท่ีพักอาศัยของการเคหะ 

ตัววัดมีความงดงามดวยอาคารท่ีตกแตงแบบจีนโบราณ 

แมจะตั้งอยูบน ไหลเขาเกาลูน เปนวัดท่ีชาวฮองกงเช่ือวา

มีความศักดิ์สิทธ์ิและความเช่ือทางศาสนาถึง 3 ศาสนา 

ไดแก เตา พุทธ และขงจื๊อ วัดแหงน้ีข้ึนช่ือดานอิท ธิฤทธิ

ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ จึงไดรับการนับถือเปน

พิเศษจากบรรดาคนปวย บรรยากาศในวัดทานจะพบกับ

เหลาบรรดา ชาวฮองกง ท่ีนํา ธูปและสมมาสักการะเพ่ือ

ขอพรตางๆ หรอืจะสักการะเทพเจายุคโหลว ท่ีรูจักกันใน

นามเทพเจาแหงจันทรา หรือผูเฒาแหงดวงจันทร (The 

Old Man from The Moon) เทพเจาแหงความรัก 

และการแตงงาน เพ่ือขอพรในเรื่องคูรัก 

          จากน้ัน นําทานขามกลับสูฝง เกาลูน ใหทานไดเปลี่ยน

บรรยากาศไป ลองเรือสําเภาโบราณ หรือเรือ Duk Ling 

มีอายุกวา 150 ปแลว นักทองเท่ียวนิยมลองเรือเ พ่ือชม

ความงามของรมิอาววิตตอเรยี ชม วิวของท้ังฝงบนเกาะ

ฮองกงและฝงเกาลูน 

          นําทานสู วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนําโชค เปนวัดเกาแก

ของฮองกง สรางข้ึนเมื่อ 400 กวาปผานมาแลวในสมัย

ราชวงศชิง ข้ึนช่ือลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธ์ิดานโชค

ลาภ ทรัพยสิน เงินทอง โดยมีรูปปนเทพเจาแชกง  และ

ดาบไรพายเปนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจํา               

             เสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน นําทานชอปปงสินคาปลอดภาษี  

ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมตางๆ จากน้ันใหทาน

เต็มอ่ิมกับการ ชอปปง ยานจิมซาจุย ซี่งมีรานขายของ

ท้ังเครื่องหนัง  เครื่องกีฬา  เครื่องใชไฟฟา  กลองถายรูป 

ฯลฯ และสินคาของพ้ืนเมืองฮองกงอยูดวย 

เยน็       รับประทานอาหารเย็น ณ หมูบานประมง เลหยูหมุน (8)  

            หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับเขาสูโรงแรมท่ีพัก 

            พักท่ี Empire Kowloon Hotel 4 * หรือเทียบเทา 

 
 

วันเสารท่ี 10 มิถุนายน 2560 (วันท่ี 4) 

เช็คเอาท - อาหารเท่ียง - อิสระชอปปง - City Gate Outlet - 

อาหารเย็น- สนามบิน – กรงุเทพ ฯ  (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

  

เชา รับประทานอาหารเชา  

            ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก (9) 

11.30     เชิญทุกทานคืนกุญแจหองพัก  พรอมท้ังเช็คเอาท        

จากน้ันนําทานเดินทางไปรับประทานอาหารเท่ียง 

เท่ียง      รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (10)  

     บาย       เชิญทุกทานอิสระ ชอปปง เลือกซื้อของฝากของท่ีระลึก  

จนไดเวลานัดหมาย  นําทานข้ึนรถออกเดินทาง 

 

 

 

14.30   อิสระทุกทานชอปปงท่ีหางดัง City gate Outlet Mall

อิสระชอปปงตามอัธยาศัยกับ Outlet ท่ีรวบรวมสินคา

แบรนดเนมระดับโลกมากมายราคาลด พิเศษ 50-80% 

จนไดเวลานัดหมาย  นําทานไปรับประทานอาหารเย็น 

16.00    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารใน City Gate (11) 

17.30    นําคณะออกเดินทางสูสนามบิน CHECK LAP KOK  

           เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

20.45    คณะออกเดินทางสูประเทศไทย โดยสายการบินไทย  

เท่ียวบินท่ี TG 607 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม) 

22.25    เดินทางถึง ประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ  

           โดยสวัสดิภาพและเต็มไปดวยความประทับใจ 

           ตลอดการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

   

   

  

 

 

 



คารวมโครงการ : คนละ 36,000 บาท 

งวดท่ี 1 จาํนวน 18,000 บาท ในวันท่ี 11 - 15 พฤษภาคม 2560 

การชําระเงิน 

งวดท่ี 2 จํานวน 18,000 บาท ในวันท่ี 17 - 22 พฤษภาคม 2560 

ชําระดวยเงินสด ท่ีแผนกการเงิน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

วิทยาเขตกลวยนํ้าไทและวิทยาเขตรังสิต 

* สงสําเนาหนังสือเดินทางท่ีคณะนิติศาสตร วิทยาเขตรังสิต หรือ

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกลวยนํ้าไท 

   ภายใน วันท่ี 11 - 15 พฤษภาคม 2560 

 (หนังสือเดินทางตองหมดอายุหลังวันท่ี 1 ธันวาคม 2560) 

อัตราน้ีรวม

  คาตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด โดยสายการบินไทย 

 : 

       พรอมภาษีนํ้ามัน   

  คาภาษีสนามบินท่ีประเทศไทยและท่ีฮองกง 

  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุในใบเสนอราคา  

       (พักหองละ 2 ทาน) จาํนวน 3 คืน  

  คาอาหารตามรายการท่ีระบุในรายการ 

  คาประสานงาน การดูงานตางๆ  

  จดัรถ รบั - สง โรงแรม สถานท่ี ทองเท่ียว และ สนามบิน 

  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ  

  คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถ 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  

  คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงิน 500,000 

บาท และประกันชีวิต 1,000,000 บาท 

 

 

 

 

 

อัตราน้ีไมรวม

  คาระวางขนสงท่ีสายการบินเก็บเพิ่มเน่ืองจากกระเปา

เดินทางใบใหญมีนํ้าหนักเกิน 20 กิโลกรมั 

 :  

  คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาบริการซักรีด 

คาอาหาร และเครื่องดื่มพิเศษท่ีนอกเหนือจากรายการ 

  คาหองพักเดี่ยว ท่ีเกินกวาท่ีแจงในใบเสนอราคา (กรณี

ถามีเพิ่มเติม) 

  คาตั๋วเครื่องบินในประเทศ หรือ โรงแรมในประเทศ 

(กรณถีามี) 

  สวนการประกันอ่ืนๆ บริษัทฯ ขอแนะนําใหทานทํา

ประกันเปนการสวนตัว หรือจะใชบริการผานบริษัทฯ ก็ได 

  คาทิปบริการ สําหรับพนักงานบริการ เชน คาทิป

พนักงานเสิรฟ พนักงานยกกระเปา 

 

วันเสารท่ี 3 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. หอง (จะแจงใหทราบ

ในภายหลัง) 

ปฐมนเิทศการเดินทาง : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


