
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการเดนิทาง :   

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ รบัได ้

31ก.ค. – 2 ส.ค. 19,999 ไมม่รีาคาเด็ก 4,500 25 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู-ิฮอ่งกง-น ัง่ PEAK TRAM วคิตอเรยีพคี-อา่วรพีลสัเบย ์
ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ-Avenue of Star  Symphony of Light                 เทีย่ง,ค า่ 

04.30   พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ แถว M   ช ัน้ 4  ทางเขา้ประต ู 7  อาคารผูโ้ดยสารขา
ออก  สายการ  Cathay Pacific โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกแกท่า่น ในการตรวจเชค็
เอกสารสมัภาระ และทีน่ั่งกอ่นออกเดนิทาง 

06.40        นําทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่ CX616 
10.30      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน Chek Lap Kok  ประเทศฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พบ

กนัทีจ่ดุนดัพบ EXIT B จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกง ระหวา่งทางผา่นชม สะพานชงิหมา่  ซึง่มคีวาม
สงูถงึ 206 เมตร และยาว 1,377 เมตร ตดิอนัดับสะพานแขวนทีม่ชีว่งกลางยาวทีส่ดุเป็นอนัดับ 2 ของโลก และใน
ปัจจบุนัอยูท่ีอ่นัดับ 7 ของโลก .. เดนิทางถงึทีพั่ก อสิระใหท้า่นจัดเก็บสมัภาระ และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

เทีย่ง      รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
บา่ย            จากน ัน้น าทา่น เดนิทางไปสถานรีถราง PEAK TRAM น าทา่นขึน้รถราง PEAK TRAM (ONE WAY) สูจ่ดุ

ชมววิ เขาวคิตอเรยี นําทา่นชมทัศนยีภาพถา่ยรปู ณ จดุชมววิ เขาวคิเตอเรยีพอ้ยท  ์( VICTORIA POINT ) 
ทีม่คีวามสงู 397 เมตร เพลนิตากบัทวิทัศนแ์บบพาโนรามา่  360 องศาของเกาะฮอ่งกง เกาลนู นวิเทอรเิทอรร์ี ่ 
ตลอดจนเกาะนอ้ย ใหญใ่นทะเลจนีใตจ้ากมมุสงู...นําทา่น น่ังรถโคช้สูช่ายหาดน้ําตืน้ อา่วรพีลสัเบย ์ สถานที่
พักผอ่นบรรยากาศแบบปิคนคิชายทะเล  และจดุทีส่นใจอกีดา้นหนึง่ของอา่ว นมสัการองคเ์จา้แมก่วนอมิ, เทพ
เจา้แหง่โชคลาภ, พระพทุธรปูและเทพเจา้ตา่งๆ ประดษิฐานไวม้ากมายตามความศรัทธา อาท ิพระสงักจัจายบชูา
เพือ่ความสขุ, เจา้สมทุรเทพเจา้แหง่โชคการงาน, พระกาฬเทพเจา้แหง่ความมัง่คั่งเหลอืกนิเหลอืใช ้มเีทพแหง่
วาสนา เทพแหง่ดวงชะตา รวมทัง้กามเทพ ทีม่วีธิกีารเสีย่งทายดว้ยดา้ยแดง และอธษิฐานดว้ยการลบูคลําหนิ
กอ้นกลมอยา่งตัง้ใจอสิระทา่นสกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิต์ามอธัยาศัย ณ ทีแ่หง่นีค้อือกีดา้นของเสน่หท์ีค่น้พบไดไ้ม่
ไกลเลยจากใจกลางเมอืง   จนกระทั่งสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่ Avenue of Stars หรอื ถนนฮอลลี
วดู เชญิทา่นอสิระถา่ยภาพและรว่มประทับฝ่ามอืกบัศลิปินดาราฮอลลวีดูทีท่า่นชืน่ชอบ ตลอดสองขา้งทางรมิอา่ว
วคิตอเรยี ไมว่า่จะเป็น แองเจลน่ีา โจลี ่หรอื บรู๊ซล ีเป็นตน้  .. จากนัน้นําทา่นชม การแสดง แสง ส ีเสยีง สดุ



อลังการ Symphony of Light ตลอดระยะเวลา 15 นาท ีทีท่า่นจะตืน่ตลงึกบัความสวยงามและยิง่ใหญ ่ผา่น
มา่นการแสดงบนผนืน้ําทะเลของอา่ววคิตอเรยี สดุประทับใจ   

คํ่า            รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
            จนกระทั่งสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับเขา้สูท่ีพั่ก  Panda Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

วนัทีส่อง วดัหวงัตา้เซีย่น-วดักงัหนั-ชอ้ปป้ิงนาธาน HONG KONG SUMMER SALE                                             
                                                                                                                   เชา้,เทีย่ง  
เชา้   รับประทานอาหาร เชา้ ณ ภตัตาคาร ( ติม่ซ า, โจก๊ ) หลังอาหาร  
           จากน ัน้ นําทา่น วดั ซกิ ซกิ หยวน หวอ่งไทซนิ  หรอืคนไทยรูจ้ักในนาม วดัหวงัตา้เซยีน เป็นวัดทีม่อีายกุวา่ครึง่

ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทีพั่กอาศัยของการเคหะ ตัววัดมคีวามงดงามดว้ยอาคารทีต่กแตง่แบบจนีโบราณ แมจ้ะ
ตัง้อยูบ่น ไหลเ่ขาเกาลนู เป็นวัดทีช่าวฮอ่งกงเชือ่วา่มคีวามศักดิส์ทิธิแ์ละความเชือ่ทางศาสนาถงึ 3 ศาสนา ไดแ้ก ่เตา๋ 
พทุธ และขงจื๊อ วัดแหง่นีข้ ึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธใินการ  ดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ จงึไดรั้บการนับถอืเป็นพเิศษจากบรรดา
คนป่วย พบกบัเหลา่บรรดาผูค้นชาว ฮอ่งกง ทีนํ่า ธปูและสม้ มาสกัการะเพือ่ขอพรตา่ง ๆ   จากนัน้ นําทา่นเดนิทาง
ไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดทีข่ ึน้ชือ่อยา่งมาก ทีเ่กาะฮอ่งกง วัดแหง่นีเ้รารูจั้กกนัดใีนนาม วดักงัหนั วัดนีม้ี  กงัหัน
ทองแดงทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้หมนุ 3 รอบจะขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและนําแตส่ ิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮอ่งกงนยิมไปสกัการะทีว่ัดนีใ้นวันขึน้
ปีใหมข่องจนี หรอื  วันตรษุจนีน่ันเอง ซึง่ชาวฮอ่งกงและไทย จะไปสกัการะผูท้ีเ่กดิปีชง  จะแคลว้คลาดในเรือ่งทีไ่มด่ี
ทกุเรือ่ง เมือ่ถงึบรเิวณวัดจะเห็นถงึความรม่เย็นของวัดไดอ้ยา่งดทีเีดยีว เขา้ขา้งในวัด  จะมเีจา้หนา้ทวีัดขายธปูตัง้แต ่
ราคา 18 – 188 เหรยีญฮอ่งกง มตีัง้แตช่ดุเล็ก ไปถงึชดุใหญ ่สว่นมาก ทีฮ่อ่งกงนยิมกนั จะอยู ่38 เหรยีญฮอ่งกงมธีปู
ใหญ ่3 ดาว สแีดงลายมงักร และ ธปูเล็กอกีกําใหญเ่ลยทเีดยีว ถา้มาเป็นคูส่ามารถ  ซือ้ชดุเดยีวไดเ้ลย ชดุตัง้แต ่ 38
เหรยีญ จะมกีระดาษเขยีนชือ่ นามสกลุ และ ครอบครัว  เพือ่ทําการ สะเดาะเคาะห ์ไปในตัวอกีดว้ย ดขูลังจรงิๆ ตอนที่
ไป องคใ์หญ ่ดา้นหลัง ปิดทําการบรูณะซอ่มแซมอยู ่เลยไดส้าการะ องศ ์จําลอง ซึง่ความขลัง ไมด่อ้ยกวา่เลยทเีดยีว 
จากนัน้นําทา่นไปชม โรงงานจวิเวลลี ่ TSL  เยีย่มชมสาธติวธิเีลอืกซือ้เพชรและชมการผลติจวิเวลลีท่ีไ่ดรั้บรางวัล
ออกแบบดเีดน่ 3 ปีซอ้น และเลอืกซือ้กงัหัน     แชกงหมวิ นําโชคทีไ่ดทํ้าการปลกุเสกมาจากวัด เพือ่ตดิตัวเป็นสริิ
มงคล ตอ่ดว้ยชม ศนูยห์ยกและสมนุไพร  ชมวธิกีารเลอืกซือ้และด ูหยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซือ้สมนุไพรที่
ไดรั้บการการันตคีณุภาพจากรัฐบาลฮอ่งกง  

เทีย่ง      รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
บา่ย     ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน ตามอธัยาศัย อาทเิชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้

แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , 
Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเลน่ทีห่า้ง Toy r’us แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่
DFS Galleria  เชน่  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ
ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง  ณ  ตกึโอเชีย่นเทอรม์นิอล  ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซแ์ละรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย อาท ิG2000, U2, 
Mark & Spencer, Giordano, Bossini ฯลฯ  หรอื อสิระชอ้ปป้ิงอยา่งสนุกสนานสง่ทา้ยบนถนนนาธาน ยา่นจมิซาจุย่ 
(Tsim Sha Tsui) ซึง่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีสํ่าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง และยงัเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมชัน้นํา แหลง่
รวบรวมสนิคา้แฟชัน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งอเิล็คทรอนคิส ์ (อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกใน
การชอ้ปป้ิง)** เทศกาลลดราคาสนิคา้ HONGKONG SUMMER SALE 2015 ** 

          จนกระทั่งสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับเขา้สูท่ีพั่ก  Panda Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 

วนัทีส่าม  กระเชา้นองปิง 360-ไหวพ้ระใหญเ่กาะลนัเตา-ชอ้ปป้ิงซติีเ้กทเอา้เล็ท                             
               ฮอ่งกง-สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                          เชา้,เทีย่ง  

เชา้   รับประทานอาหาร เชา้ นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะลนัเตา ซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นสองเทา่ของเกาะฮอ่งกง และเป็นเกาะ
ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในคาบสมทุรฮอ่งกง นําทา่น น ัง่กระเชา้ Ngong ping 360 จากตงุชงุสูท่ีร่าบนองปิง เป็น
กระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลก ทา่นจะไดช้มทวิทัศนร์อบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจนีโบราณ
ของหมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่1.5 เฮคตาร ์ ใหท้า่นนมสัการพระใหญว่ัดโป่หลนิ องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผน่
สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้

เทีย่ง       รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
บา่ย       อสิระชอ๊ปป้ิง ทีห่า้ง Citygate Outlet Mall ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย กบั OUTLET สนิคา้แบรนเนมระดับ

โลกมากมาย เชน่ Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence Burberry รวมทัง้รองเทา้กฬีาหลายยีห่อ้  Nike Adidas 
Puma และชัน้ใตด้นิจะม ี Supermaket ขนาดใหญใ่หท้า่นไดจ้ับจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ   (อสิระอาหารคํ่าตาม
อธัยาศัย)  จนไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสูส่นามบนิ   

22.20 น.    เหริฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CX709   
00.10   ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ…  

*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้  
มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

หมายเหต ุ : อตัราคา่บรกิารนีเ้ป็นขอ้เสนอ เบือ้งตน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 
เนือ่งมาจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิ ภาษ ีเซอรช์ารท์น า้มนัสายการบนิปรบัขึน้ และ/หรอื อตัราแลกเปลีย่นปรบัขึน้ รวมถงึ
ราคาทีเ่สนอเป็นราคาต ัว๋กรุป๊โปรโมช ัน่จากสายการบนิ เพราะฉะน ัน้ทีน่ ัง่และราคามจี านวนจ ากดัตอ่หนึง่เทีย่วบนิ 
และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยสายการบนิภายในประเทศกรณุาแจง้บรษัทักอ่นท าการจอง  

http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=22.0


โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับชัน้ประหยดั และคา่ภาษีน้ํามนั สายการบนิตามทีร่ะบ ุ

2. คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ( 2 ทา่นตอ่หอ้ง ) 

3. คา่ภาษีสนามบนิไทย ฮอ่งกง  

4. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขบรษัิทประกนัภยัทีบ่รษัิทใชบ้รกิาร 

5. คา่อาหาร ตามทีร่ะบรุายการ  

7. คา่มคัคเุทศก ์ไทย ฮอ่งกง   

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิ  20 กโิลกรัม 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

3. คา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  

4. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ วันละ 20 เหรยีญฮอ่งกงตอ่คน คดิ 3 วัน 60 เหรยีญฮอ่งกง สําหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วาม

ประทับใจในการบรกิาร 

การยกเลกิ 

เนือ่งจากกรุ๊ปทีเ่ดนิทางใชร้าคาตั๋วเครือ่งบนิแบบโปรโมชัน่ บรษัิทฯไดช้ําระมดัจํากบัสายการบนิแลว้  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา

หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆแลว้ โดยทกุกรณี 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจาก

ธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหา

รายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 


