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ก ำหนดกำรเดินทำง 

Day 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue Of Star – Symphony Of Light  (-/-/D) 
10.30น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์ TสายการบินEMIRATES 

(EK)เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

14.00  น. น าทา่นเหินฟ้าสู ่ฮ่องกง โดยสายการบิน EMIRATESเที่ยวบินที่ EK 384 

  
 
 
 
 

18.05  น. เดินทางถึงสนามบิน CHEK LAP KOKสนามบินแหง่ใหมบ่นเกาะลนัเตา เป็นเกาะทีถ่กูสร้างเช่ือมกบัเกาะลนัเตาด้วยการถมทะเลเพื่อ
สร้างทา่อากาศยานนานาชาติฮ่องกง ท าให้ทา่อากาศยานมีช่ือเรียกอีกช่ืออีกแหง่หนึง่วา่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

 
 

จากนัน้น าทา่นชม  Avenue Of  Starทา่นจะได้พบกบัรอยประทบัมือของบคุคลที่มีช่ือเสยีงและเป็นแรงบนัดาลใจของโลกฮอลลวีู้ด
ตะวนัออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลยีงเฉาเหวย่, จางมา่นอวี,้ เจ็ท ล,ีมิเชล โหยว่ ยงัไมร่วมถึงคนดงัอื่น ๆ ท่ีได้ประทบัรอยมือลงบนพืน้ซีเมนต์ 
น าทา่นชม  Symphony of Lightsความมหศัจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน  การแสดงมลัติมีเดียสดุยอดตระการตาที่ได้รับ
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การบนัทกึในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรท่ียิ่งใหญ่ที่สดุของโลก ครอบคลมุพืน้ท่ีอาคารตกึระฟ้าส าคญัตา่ง ๆ ที่ตัง้
อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี ้ ประดบัไปด้วยแสงไฟ ซึง่เพียงกดสวิตช์ก็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตา
เป็นสตีา่ง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกงได้  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที่ RAMBLER GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 

 

Day 2 Victoria Peak–อ่าวรีพัลส์เบย์–วัดแชกงหมิว–กระเช้านองปิง–วัดโป่หลิน–ช้อปป้ิงCITYGATE OUTLETS(DS/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้าณ ภตัตาคาร(ติ่มซ า)             

จากนัน้น าทา่นขึน้ไปชมจดุชมวิวที่ยอดเยี่ยมที่สดุของฮ่องกงที่ วิคตอเรีย พีคยอดเขาที่สงูทีสดุของเกาะฮ่องกง สงูจากระดบัน า้ทะเล 
552 เมตร (สงูเป็นอนัดบัท่ี 24 ของฮ่องกง ยอดเขาที่สงูที่สดุช่ือวา่ Tai To yan อยูใ่นเขตนิวเทอร์ริทอร่ี มีความสงู 957 เมตรจาก
ระดบัน า้ทะเล) บนยอดเขาแหง่นี ้คณุจะมองเห็นทศัยภาพทัง้หมดของเกาะฮ่องกง ช่ืนชมกบัวิวทิวทศัน์ของอา่ววิคตอเรีย ตกึระฟ้าที่พุง่
ทะยานขึน้สงูตดักบัแนวเขาเขียวขจีอนัแสนสงบ เรือเฟอร์ร่ี และสสีนัท่ีงดงามยามค ่าคืน จนได้ช่ือวา่เป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุของเกาะ
ฮ่องกงเลยทีเดียว   น าทา่นสูห่าดทรายอ่าวรีพัลส์ เบย์หาดทรายรูปจนัทร์เสีย้วแหง่นีส้วยทีสดุแหง่หนึง่ และยงัใช้เป็นฉากในการถ่ายท า
ภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปปัน้ของ เจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง  โดดเดน่อยู่
ทา่มกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูช่ายหาด นมสัการขอพรจากเจ้าแมก่วนอิม และเทพเจ้าแหง่โชคลาภเพื่อเป็นสริิมงคล ข้ามสะพานตอ่
อายซุึง่เช่ือกนัวา่ข้ามหนึง่ครัง้จะมีอายเุพิ่มขึน้ 3 ปี  จากนัน้แวะน าช ม โรงงานจิวเวอร์ร่ีซึง่เป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสยีงในเร่ืองการออกแบบ
เคร่ืองประดบั... 

  
 
 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าทา่นเที่ยวชม วัดแชกงหมิวหรือวดักงัหนัน าโชค วดันีต้ัง้อยูท่ี่ต าบลซา่ถ่ิน ซึง่ถือเป็นชานเมืองของ  ฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง 
สร้างขึน้เมื่อ 400 กวา่ปีผา่นมาแล้วในสมยัราชวงศ์ชิง ขึน้ช่ือลอืชาในเร่ืองความศกัดิ์สทิธ์ิในด้านของโชคลาภทรัพย์สนิเงินทอง โดยมีรูป
ปัน้เจ้าพอ่แชกง และดาบไร้พา่ยเป็นสิง่ศกัดิ์สทิธ์ประจ าวดั และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจีก้งัหนัน าโชคท่ีมีช่ือเสยีงของวงการการ
ทอ่งเที่ยวฮ่องกง ท่ีไมว่า่ทวัร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลอืกเช่าเลอืกซือ้สนิค้ามงคลชิน้นี ้เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กบัชีวิต
ด้วยกนัทัง้สิน้ น าทา่นเดินทางสู ่เกาะลันเตาซึง่มีขนาดใหญ่เป็นสองเทา่ของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในคาบสมทุร
ฮ่องกง น าทา่นนัง่ กระเช้า Nong ping จากตงุชงุสูท่ี่ราบนองปิง เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ใช้เวลา 25 นาที ท่านจะได้ชม

ทิวทัศน์รอบตัว360องศาของเกาะลนัเตา พบกบัถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมูบ้่านนองปิงบนพืน้ท่ี 1.5 เฮคตาร์ วัดโป่หลินที่ระดบั
ความสงู 22 เมตร สามารถมองเห็นพระพทุธรูปทองสมัฤทธ์ิประทบักลางแจ้งองค์ใหญ่ท่ีสดุในโลกจากเกือบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จาก
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กระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านลา่ง ไตข่ึน้บนัได 268 ขัน้สูฐ่านท่ีองค์พระนัง่ประทบัอยู ่เหนือระดบัน า้ทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการ
เช่ือมแผน่สมัฤทธ์ิถึง 200 แผน่ หนกั 250 ตนัและสงู 34 เมตร องค์พระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบือ้งลา่งบริเวณทะเลจีนใต้ ….จากนัน้
น าทา่นช้อปปิง้ สนิค้า CITY GATE  OUTLETS ที่ตงุชงุ แหลง่รวมเสือ้ผ้าแบรนด์เนมมากวา่ 40 แบรนด์ดงั ลดราคามากกวา่ 70% ,
รองเท้าก่ีฬา, ร้านอาหาร ,ซุปเปอร์มาร์เก็ตฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ที่พัก RAMBLER GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 

 

Day 3 อสิระช้อปป้ิงนาธาน หรือซือ้ทวัร์ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์,โอเชี่ยนปาร์ค– กรุงเทพฯ (DS/-/-)                         
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ติ่มซ า) 

อิสระช้อปป้ิง!!ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิค้าแบรนด์เนมจากทัว่ทกุมมุโลกทา่นจะได้เลอืกซือ้สนิค้าประเภท
ตา่งๆ อยา่งเต็มอิ่มจใุจ ไมว่า่คณุจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเทา่ใด ศนูย์การค้าชัน้เลศิของฮ่องกงมีทกุสิง่ที่คณุต้องการ
ศนูย์การค้าที่กว้างขวางเหลา่นี ้เป็นแหลง่รวมห้องเสือ้ที่จ าหนา่ยสนิค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติช่ือดงัจากทัว่ทกุมมุโลกอีกทัง้
ยงัเป็นท่ีที่คณุสามารถจะอิ่มเอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรู เลอืกอร่อยกบัร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลอืกช้อปปิง้ที่ โอเช่ียน
เทอร์มินลั แหลง่รวมสนิค้า Brand Name ชัน้น าที่มีให้เลอืกชมและ ช้อปมากกวา่ 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, 

GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนทูี่ Toy’s Us หรือเลือกซือ้ทัวร์!!ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์และโอเชี่ยน
ปาร์ค(อิสระอาหารกลางวันและเยน็)ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

21.50 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATESเที่ยวบินที่ EK 385 
23.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 

 

อยา่ลมืพาสปอรต์ในวนัเดนิทาง !! 

***หมายเหตโุปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
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ก าหนดการเดนิทาง  ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กไมเ่สรมิ
เตยีง 

พกัเดีย่ว 

เดอืนกนัยายน 2558 

04 – 06 กนัยายน (ศกุร ์– อาทติย)์ 14,900.- ไมม่รีาคาเด็ก 2,900.- 

11 – 13 กนัยายน (ศกุร ์– อาทติย)์ 14,900.- ไมม่รีาคาเด็ก 2,900.- 

19 – 21 กนัยายน (เสาร ์– จนัทร)์ 14,900.- ไมม่รีาคาเด็ก 2,900.- 

เดอืนตลุาคม 2558 

02 – 04 ตลุาคม (ศกุร ์– อาทติย)์ 14,900.- ไมม่รีาคาเด็ก 2,900.- 

16 – 18 ตลุาคม (ศกุร ์– อาทติย)์ 14,900.- ไมม่รีาคาเด็ก 2,900.- 

29 – 31 ตลุาคม (พฤหสั – เสาร)์ 14,900.- ไมม่รีาคาเด็ก 2,900.- 
 

คา่บรกิารนี้รวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป -กลบั เสน้ทางตามรายการระบ ุชัน้ทัศนาจร (ไป-กลบัพรอ้มคณะ)  
 คา่ภาษีสนามบนิไทย  -ฮอ่งกง  ,คา่ภาษีน ้ามนั ,ประกนั ,คา่น ้าหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่อาหารทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบ ุ

 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

คา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง  ,คา่โทรศพัทส์ว่นตวั ,คา่ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้งพัก ,

รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอื รายการ  (กรณุาช าระเองเมือ่ทา่นสัง่)  

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ ,คนขบัรถ อตัราวันละ 30HKD /คน/วัน  

 คา่ทปิหวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย 
 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกติ 20 กก.)  
 คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ

ขอ้ควรทราบ 
 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายกอ่นท าการออกตั๋ว

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 การท่องเท่ียวประเทศฮ่องกงน้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล รา้นจิวเวอรร่ี์ เพ่ือเป็นการสง่เสริม

การท่องเท่ียวของประเทศฮ่องกงแตไ่ม่ไดมี้การบงัคบัซือ้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พ่ิม
ท่านละ 400HKD ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักลา่วแลว้ 

อัตราค่าบริการ 
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หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหต ุ จ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้ และจะไม่รบัสามารถผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บัเหนือความรบัผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัร ์ และเหตสุดุวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ 

 PASSPORT ตอ้งมีอายกุารใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนกอ่นหมดอาย ุ นับจากวนัเดินทาง ไป-กลบั  

 กรุป๊ออกเดินทางตัง้แต ่ 20 ท่านขึน้ไป มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยคอยใหบ้ริการ  กรณีมีผูเ้ดินทางทาง ไม่ถึง 
15 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ทวัร ์ แตมี่ไกดท์อ้งถ่ินพูดภาษาไทยรอรบัคณะท่ีฮ่องกงคอยใหบ้ริการ  

 บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
กอ่นเดินทาง 14 วนั  

 ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อPASSPORT ไทยหรือถือPASSPORT ตา่งดา้วผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ือง
เอกสาร  ( VISA) หรือการแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเองทางบริษทัฯทวัรจ์ะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีดา่นตรวจ
คนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ารใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถกู
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินในทุกกรณี   เม่ือท่านได ้
ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดแลว้ ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบั ในเง่ือนไขตา่งๆ 

 บริษทัจะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 
หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชน ์
ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 
 กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระงวดแรก 5,000  บาท 
 ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
 แจง้ล่วงหนา้ 16 – 20  วนัก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าตั๋วท่านละ 5,000 บาท 
 แจง้ล่วงหนา้ 11 - 15 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวมท่านละ 8 ,000 บาท 
 แจง้ล่วงหนา้ 1-10  วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100 %  
 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินท ัง้หมด 
 กรณีเจบ็ป่วยหรือประสพอบุติัเหต ุ จนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง  และตอ้งมี

ระยะเวลาในการด าเนินการล่วงหนา้ 15 วนัท าการก่อนการเดินทาง  ทางบริษทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะ
ต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ  

 ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋วเครือ่งบินและท่ีพกัท่านละ 8,000 บาท 
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ใบจองทวัรฮ์อ่งกง 

 

ชือ่ – สกลุ ผูจ้อง ..................................................................................... ......………………… 

จ านวนผูเ้ดนิทาง.....................ทา่น 

โทรศัพทท์ีต่ดิตอ่สะดวก โทร................................... แฟกซ ์................................................. 

มอืถอื.......................................... 

E-mail :  _________________________________________________________ 

***กรณุาระบ ุE-mailเพือ่ประโยชนใ์นการรบัสง่เอกสาร (โปรแกรมทัวร,์ใบนัดหมาย,ใบเสร็จรับเงนิ เป็นตน้) 

จ านวน ..........3.........วนั 

เดนิทางโดยสายการบนิ ..............................EMIRATES......................................  

วนัเดนิทาง .............................................2015 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง )  

1. ชือ่ - นามสกลุ................................................................ ............................................. 

เลขทีพ่าสปอรต์...........................สะสมไมล(์ถา้ม)ี................... ........................................... 

2. ชือ่ - นามสกลุ................................................................ ............................................. 

เลขทีพ่าสปอรต์...........................สะสมไมล(์ถา้ม)ี................... ........................................... 

3. ชือ่ - นามสกลุ................................................................ .............................................. 

เลขทีพ่าสปอรต์...........................สะสมไมล(์ถา้ม)ี................... ............................................ 

4. ชือ่ - นามสกลุ................................................................ .............................................. 

เลขทีพ่าสปอรต์...........................สะสมไมล(์ถา้ม)ี................... ............................................ 

5. ชือ่ - นามสกลุ................................................................ .............................................. 

เลขทีพ่าสปอรต์...........................สะสมไมล(์ถา้มี)................................................................ 

 

กรณุาตรวจเชค็อายพุาสปอรต์ใหม้อีายมุากกวา่ 6 เดอืน ณ.วนัเดนิทางไป-กลับ  
ทางบรษัิททัวรจ์ะไมรั่บผดิชอบหากพาสปอรต์ลกูคา้มอีายไุมถ่งึ6 เดอืน 

 


