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ก าหนดเดินทาง : มนีาคม – พฤษภาคม 2560 

วนัแรก        กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - Avenue of Stars - Symphony of Light                                      (อาหารเยน็)                                                                                                        
10.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4  

ประตูทางเข้าที ่9 เคาน์เตอร์ T  
13.45 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 384 นาํท่านเหินฟ้าสู่ฮ่องกงดว้ย Air Bus A380 เคร่ืองบิน 2 ชั้น 

สุดอลงัการ!! ท่านจะพบกบัท่ีนัง่ Economy รุ่นใหม่นัง่สบาย มีทีวจีอ 10.6 น้ิวไวทส์กรีนดิจิตอลส่วนตวั ใหท้่านได้
เพลิดเพลินกบัช่องเอน็เตอร์เทนเมน้ทก์วา่ 1,000 ช่อง และทุกท่ีนัง่มีจุดเช่ือมต่อ USB ซ่ึงท่านสามารถดูภาพยนตจ์าก 
Lap Top ของท่านเอง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

17.30 น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชัน่แนลแอร์พอร์ต (Chek Lap Kok) ลงทุนดว้ยเงินจาํนวนมหาศาลร่วมแสน
ลา้นดว้ยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรแลว้โปรดเดินออกทาง Exit B จากนั้นไกดน์าํท่านเดินทางโดยรถโคช๊ตามเส้นทางไฮเวยอ์นัทนัสมยั  ผา่น
สะพานแขวนซิงหม่า ( TSING MA BRIDGE)  ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนตแ์ละรถไฟท่ียาวท่ีสุดในโลก ความ
ยาวมากกวา่ 2.2  กิโลเมตรซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหวา่งทาง
ท่านจะไดช้มทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงตลอดเส้นทาง  

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 ทีพ่กั  Panda hotel / Harbor Plaza 8 Degree / The City view hotel  หรือระดับเทยีบเท่า 
นาํท่านเดินชมเมืองฮ่องกงยามคํ่าคืน Avenue of Stars สถานท่ีรําลึกถึงอจัฉริยะบุคคลท่ีมีคุณูปการต่ออุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ของฮ่องกง และเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว มีลายพิมพมื์อดารา แผน่หินจารึกช่ือบุคคล
ท่ีมีช่ือเสียงและประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัของวงการภาพยนตร์ รวมไปถึงร้านจาํหน่ายของท่ีระลึกเก่ียวกบัภาพยนตร์
เร่ืองต่างๆ รูปป้ันจาํลองรางวลัภาพยนตร์ฮ่องกงและประติมากรรมขนาดเท่าคนจริงของบรูซ ลี ดาราหนงักงัฟูผูเ้ป็น
ตาํนาน จากนั้นท่านจะไดช้ม  A Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกคํ่าคืน การแสดง
มลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดรั้บการบนัทึกในกินเนสบุค๊ วา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของ
โลก ครอบคลุมพื้นท่ีอาคารตึกระฟ้าสาํคญัต่างๆ ท่ีตั้งอยูส่องฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ี 
ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวติช์ก็จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนั
คึกคกัของเกาะฮ่องกง 
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วนัทีส่อง         พคีเทรม -วคิตอเรีย พคี –  นมสัการ เจ้าแม่กวนอมิ ณ อ่าวรีพลัส์เบย์ - Jewelry Factory  
                       ศูนย์หยกและสมุนไพร  -  วดัโป่วหลนิ (พระใหญ่) - ซิตีเ้กท เอาท์เลต           (อาหารเช้า/กลางวนั)                  

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซ ่า) 
จากนั้นนาํท่านชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกงนาํท่านข้ึนพคีเทรม(Peak Tram) สู่เดอะพีกจุดสูงสุดของเกาะฮ่องกง ชม
กินบรรยากาศ ตึกระฟ้าเรียงรายระยบิระยบัและความงดงามของ  วคิตอเรีย พคี  (Victoria Peak) คือยอดเขาท่ีสูง
ท่ีสุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดบันํ้าทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 24 ของฮ่องกง แมไ้ม่ใช่
จุดท่ีสูงท่ีสุดของฮ่องกง หากวคิตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุด เพราะนกัท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปเยอืนวคิตอเรียพีค 
จะสามารถมองเห็นววิของเกาะฮ่องกงไดท้ั้งหมด ตั้งแต่อ่าววคิตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์ร่ี และสีสันของแสงไฟยาม
คํ่าคืนของฝ่ังเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลกัความเช่ือเร่ืองฮวง   จากนั้นนาํท่านสู่ อ่าวรีพลัส์เบย์  (Repulse Bay) ซ่ึง
ไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงท่ีมาเท่ียวพกัผอ่นในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล  และท่ีน่าสนใจคืออีกดา้นหน่ึง
ของอ่าว ท่ีมีวดั  ,พระพุทธรูป  และเทพเจา้ต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือศรัทธา  เช่น
พระสังกจัจาย บูชาเพื่อความสุข, เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน   พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือ
ใช้   มีเทพแห่งวาสนา     เทพแห่งดวงชะตา  รวมทั้งกามเทพ  ท่ีมีวธีิการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง  และอธิษฐานดว้ยการ
ลูบคลาํหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ อิสระใหท้่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั หลงัจากนั้นจะนาํท่านชมโรงงานท่ีมี
ช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน  Jewelry Factory  จากนั้นนาํท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร  ชม
วธีิการเลือกซ้ือหยกแทห้รือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีไดรั้บการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เกาะลนัเตา  ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง (เดินทางขึน้โดยรถ โค้ช)  ใชเ้วลา

ประมาณ 40 นาที เพื่อมุ่งหนา้สู่ “เกาะลนัเตา ” ซ่ีงท่านจะไดด่ื้มดํ่ากบัเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนตเ์สน่ห์ของ
ธรรมชาติอนังดงามของ “อ่าวตุงชุง” ท่ีอยูใ่กลก้บั “วนอุทยานแห่งชาติลนัเตาเหนือ ” มีหมู่บา้นศิลปะชาวจีนท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมแห่งนองปิง พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื้นท่ี 1.5 เฮคตาร์ เหนือ
ระดบันํ้าทะเล พระใหญ่ หรือเรียกวา่ พระพุทธรูปเทียนถาน ( Tian Tan Buddha Statue) ท่ีตั้งตระหง่านอยูบ่ริเวณริม
หนา้ผา องคพ์ระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้องคพ์ระใหญ่ไดถู้กสร้างข้ึนโดยคณะสงฆ์
แห่งวดัโปหลิน  วดัโป่หลนิ ( Polin Monastery) เป็นวดัท่ีตั้งอยูต่รงขา้มกบัองคพ์ระ ซ่ึงแลว้เสร็จและเปิดให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปกราบไหวเ้ม่ือปี พศ 2536 ซ่ึงใชเ้วลารวมในการก่อสร้างก่อราวๆ 10  ปีองคพ์ระทาํจากทอง
สัมฤทธ์ิหนกั 250 ตนั สูง 34 เมตร นัง่อยูบ่นฐานกลีบบวั ยกพระหตัถข์วาและแบพระหตัถด์า้นซา้ยไวบ้นตกั พระ
เนตรจอ้งมองลงมาเหมือนดงัวา่กาํลงัประทานพรใหแ้ก่ผูท่ี้ไปกราบไหว ้หากตอ้งการสัมผสักบัองคพ์ระแบบใกล้ๆ  
ตอ้งเดินเทา้ข้ึนบนัได 268 ขั้น ตลอดการเดินข้ึนบนัได เคา้จะมีจุดแวะพกัไปเร่ือยๆ เม่ือถึงดา้นบนแลว้ เราจะเห็นววิ
ทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ีบริเวณใตฐ้านบวัมีหอ้งใหเ้ขา้ไปชมได ้ภายในหอ้งมีการแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนดงัน้ี ส่วนแรก เป็นภาพวาดสีนํ้ามนับอกเล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นขององคส์ัมมาสัมพุทธเจา้ ส่วนท่ีสอง เป็น

http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=18.0
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วงลอ้พระพุทธธรรม มีบทสวดคมัภีร์ทั้งหมด 8 บท ส่วนท่ีสาม เป็นพระบรมสารีริกธาตุท่ีไดน้าํมาจากประเทศศรี
ลงักา ถา้เราสังเกตุใหดี้ตรงบริเวณฐานบวัแต่ละกลีบ จะมีการสลกัช่ือของเศรษฐีผูมี้จตัศรัทธา ร่วมบริจาคในการ
สร้างองคพ์ระใหญ่ อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะมีช่ือเราปรากฏบทกลีบบวัแต่ละกลีบได ้ก็ตอ้งแลกมาดว้ยการบริจาคเงิน
ขั้นตํ่าถึง 1 ลา้นเหรียญฮ่องกง และอิสระใหท้่านไดส้ัมผสักบั หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง ( Ngong Ping Village) ให้
ท่านไดอิ้สระเท่ียวชม ร้านคา้ ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจาํลองแห่งน้ีท่านจะได้
พบความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั  จากนั้นใหท้่านอิสระช้
อปป้ิง ณ หา้ง ซิตีเ้กท เอาท์เลต (Citygate Outlet) ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมร้านคา้แบรนดด์งัทั้งหลาย ไม่วา่
จะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงลดราคามาก ถึง 70%    

ค ่า  อสิระอาหารค ่า 
 จากนั้น ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Panda hotel / Harbor Plaza 8 Degree / The City view hotel  หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม     อสิระตามอธัยาศัย หรือ เลอืกซ้ือทวัร์เพิม่เติม                                                             (อาหารเช้า) 
หาเช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หรือ อสิระเลอืกซ้ือทวัร์เพิม่เติม...   
1. ทวัร์ดิสนีย์แลนด์เต็มวนั สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นอนัหลากหลาย การเปิดตวัดินแดนใหม่ล่าสุดท่ีมีช่ือวา่ “มิสทคิ 

พอยท์” (MYSTIC POINT) ท่ีจะมาสร้างประสบการณ์แบบใหม่ ใหทุ้กท่านไดเ้ขา้ไปสัมผสัความล้ีลบั น่าคน้หา
ของคฤหาสน์ “มิสทคิ แมนเนอร์” (MYSTIC MANOR) ซ่ึงเป็นท่ีเก็บคอเลคชัน่สะสมของท่าน ลอร์ด เฮนร่ี  นัง่
ยานขบัเคล่ือน “เดอะ มิสทคิ แม๊กนีโต้-อเิลค็ทริค แคร์ริเอจ” เพื่อชมของสะสมต่างๆของท่าน ลอร์ด เฮนร่ี สัมผสั
ประสบการณ์ระดบัแถวหนา้ ใกลชิ้ดจนเกือบจะสัมผสัได ้
อตัราค่าบริการ : ตั๋วดิสนีย์แลนด์ พร้อมรถรับส่ง ผู้ใหญ่ 3,190.- / เด็ก 2,890.- / ผู้สูงอายุ 65ปี 1,700.- 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ทวัร์โอเช่ียนปาร์คเต็มวนั สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในฮ่องกง ชมเหล่าบรรดาสัตวแ์สนรู้ และสุดยอดเคร่ือง

เล่นสาํหรับเด็กและผูใ้หญ่อีกมากมาย ชมพิพิธภณัฑป์ะการังท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก พิพิธภณัฑป์ลาฉลามท่ีมีอุโมงค์
ชมววิใตน้ํ้ายาวถึง 11.5 เมตร และการแสดงโลมาและสิงโตทะเลท่ีโอเช่ียนเธียเตอร์ ชมววิอนัสวยงามไดท่ี้
หอคอยโอเช่ียนปาร์ค ท่ีสูงถึง 72 เมตร  
อตัราค่าบริการ : ตั๋วโอเช่ียนปาร์ค ผู้ใหญ่ 1,750.- / เด็ก 1,200.-  

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ทวัร์มาเก๊าเต็มวนั วดัอาม่า, รูปป้ันเจา้แม่กวนอิม, ชมโบสถเ์ซนตพ์อล, เซนาโดแ้สควร์ และเดอะเวเนเช่ียน  

อตัราค่าบริการ : ตั๋วเรือไป-กลบั มาเก๊า ซิต้ทวัร์ พร้อมอาหารกลางวนั 1 มือ้   
พร้อมรถรับทีโ่รงแรม  ขากลบัต้องกลบัโรงแรมเอง (ไกด์ภาษาองักฤษ) ผู้ใหญ่ /เด็ก 3,900. – เด็กทารก 1,800.-  
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***** หากลูกค้าต้องการเพิม่ OPTION TOUR กรุณาแจ้งความประสงค์กบัเจ้าหน้าทีข่าย***** 

  ทีพ่กั  PANDA HOTEL/ HARBOUR PLAZA 8 DEGREES หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ วดักงัหัน – วดัหวงัต้าเซียน –  วดัฉีหลนิ  - ช้อปป้ิงย่านจิมซ่าจุ๋ย  -  กรุงเทพฯ   (อาหารเช้า)                                                                    
)  เชา้         รับประทานอาหารเช้า ภัตตาคาร (ติ่มซ ่า) 

นาํท่านสู่ วดักงัหัน หรือ วดัแชกง  เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายมุากกวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขต Shatin วดั
แชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสาํคญัคนหน่ึง เป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณ์จลาจล
เกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้าํวรีะประวติัไว ้ทาํใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคนจีนมีความเช่ือถือวา่
หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสาํเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหนันาํโชคท่ี
ตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มุนเวยีนชีวติของเราและครอบครัวใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศ
ศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปใหห้มด ใน
องคก์งัหนันาํโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแขง็แรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา 
และ เงินทองไหลมาเทมา  จากนั้นนาํท่านนมสัการ เทพเจ้าหวงัต้าเซียน ณ วดัหวงัต้าเซียน ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีอายกุวา่
คร่ึงศตวรรษ วดัมีความงดงามดว้ยอาคารท่ีตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็น
หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกงมีเทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จบ็  จะมีผูค้นมากมายท่ีนาํธูป และ
ของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการทาํธุรกิจ วดัแห่งน้ีคนไทยนิยมมา
สักการะขอ พรเป็นจาํนวนมากท่ีลานบูชาจะเห็นคนหนุ่มสาว จนถึงคนสูงวยัเขยา่เซียมซีกราบไหวข้อพรกนั  หลงัจากนั้น 
วดัฉีหลนิหรือท่ีรู้จกักนัในนาม “สาํนกัชี” สถานท่ีเงียบสงบ ใจกลางเมือง เชิญท่านนมสัการพระโพธิสัตวแ์ละเหล่า
เทพยดาสาํคญัต่างๆ เช่น เทพเจา้กวนอู เทพเจา้เหง้เจีย พร้อมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวดั สมยั
ราชวงศถ์งั สาํหรับท่านท่ีช่ืนชอบในเร่ืองของสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ท่านจะไดพ้บกบัความชาํนาญท่ีตอ้งยกน้ิวให้
ในการก่อสร้างโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว  ใหท้่านมีความสุขกบัการเดินเท่ียวสัมผสักบัแหล่งชอ้ปป้ิงไม่วา่จะเป็น 
ยา่นขายสินคา้ Tsim Sha Tsui หรือ ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เช่น HARBOUR CITY หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง
ยา่น Tsim Sha Tsui ท่ีมีร้านคา้แบรนดด์งักวา่ 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้
ปป้ิงท่ีฮ่องกง กบัสินคา้หลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, 
FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นตน้ หรือชอ้ปป้ิงท่ี DUTY FREE ร้านคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมี ช่ือเสียงจาก
ทัว่ทุกมุมโลก 

21.55  น.      เดินทางจากฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 
23.45น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจไม่รู้ลืม  

******************************** 
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อตัราค่าบริการ 

 

อตัราค่าบริการรวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ชั้นประหยดั) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

2. ค่าท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า 

3. ค่าอาหาร 5 ม้ือ ตามท่ีระบุ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 

5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีนํ้ามนั (ราคา ณ วนัท่ี 4 ม.ค. 2556)  

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ (เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด และอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ)  

2. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  

3. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 30 กก.) 

4. ค่าทปิไกด์และคนขับรถประมาณวนัละ 30HKD ท่าน หรือ 120 HKD ตลอดการเดินทาง 

5. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง  

6. ค่าภาษีเช้ือเพลงิทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิม่ (ตามข้อก าหนดของสายการบิน) 

เงื่อนไขในการจอง 

1. แจง้จองพร้อมช่ือผูเ้ดินทาง และเบอร์ติดต่อกลบัพร้อมแฟ็กซ์สาํเนาพาสปอร์ตเขา้มาจองท่ีเบอร์ 02-276-6289 

โปรแกรม ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วดั 4 วนั 3 คนื 

 
วนัทีเ่ดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปื 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตียง) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสริมเตียง) 

 
พกัเดี่ยว 

30 มี.ค. – 02 เม.ย. 60 16,900 16,900 16,900 15,900 5,000 

06 – 09 เม.ย.60 16,900 16,900 16,900 15,900 5,000 

28เม.ย. -01 พ.ค.60 18,900 18,900 18.900 17,900 6,000 

04 – 07 พ.ค. 60 18,900 18,900 18.900 17,900 6,000 
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2. ช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท เพือ่ยนืยนัการเดินทางและช าระเงินส่วนทีเ่หลอืก่อนออกเดินทาง 15 วนัท าการ 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํเม่ือชาํระเงินแลว้ เน่ืองจากทางบริษทัฯตอ้งวางเงินมดัจาํค่าตัว๋และค่าท่ีพกักบัทางสายการบิน

และตวัแทนต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่
คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา
น้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) จะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
11. ราคาน้ีสาํหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น  กรณีผูเ้ดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือพาสปอร์ต

ไทยต่างดา้ว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

โปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความเหมาะสม 
13. กรุ๊ปออกเดินทาง 10 ท่านขึน้ไป 

10 ท่าน (ไม่มหัีวหน้าทวัร์ แต่มเีจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมไีกด์ไทยรอรับทีฮ่่องกง) 

20 ท่าน (มหัีวหน้าทวัร์ และมเีจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมไีกด์ไทยรอรับทีฮ่่องกง) 


