
 

 

 

 
 
 
 
ชม SYMPHONY OF LIGHTS มลัติมีเดียสดุยอดตระการตารมิอ่าวฮ่องกงทกุค่ําคืน 

ชอ้ปป้ิงกระจายท่ี ยา่นจิมซาจ ุ่ย, ถนน นาธาน, โอเช่ียนเทอมินอล 

เต็มอ่ิม...ไหวพ้ระขอพรเจา้แมก่วนอิม รพีลสัเบย,์ วดัหวงัตา้เซียน, วดัแชกงหมิว 

เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)  
กาํหนดการเดินทาง  13-15 เมษายน 2557 

13 เมษายน 57    กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–Symphony of Lights 
08.00 น.        พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย THAI AIRWAYS 

เจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก ทาํการเช็คอินตัว๋  

10.45 น.  ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบินที ่TG628 (10.45-14.30) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

14.30 น.         ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหท้่านออก “Exit B” 

จากนั้นใหท้่านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้ราคาพิเศษ อาทิเช่น เส้ือผา้ ,รองเทา้, 

กระเป๋า, รองเทา้, เขด็ขดั, นํ้าหอม หรือของเด็กเล่น ณ จุดชอ้ปป้ิงช่ือดงัต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL, TOY R’US, 

BOSSINI, ESPRIT, BODY SHOP, RED EARTH, ROXY, GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE 

HONGKONG, ESPRIT, G2000 ฯลฯ 

คํ่า  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่1)  

หลงัจากนั้นนาํท่านชม  Avenue Of  Star  ท่านจะไดพ้บกบัรอยประทบัมือของ

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงและเป็นแรงบนัดาลใจของโลกฮอลลีวูด้ตะวนัออกอาทิ ฉี

เคอะ, เหลียงเฉาเหวย่, จางม่านอวี้, เจท็ ลี ,มิเชล โหยว่ ยงัไม่รวมถึงคนดงัอ่ืน ๆ 

ท่ีไดป้ระทบัรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ 

อสิระช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย – ** อสิระชม A Symphony of Lights **    

ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกคํ่าคืน   การแสดงมลัติมีเดียสุด

ยอดตระการตาท่ีไดรั้บการบนัทึกในกินเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสงและเสียง

ถาวร ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของโลก ครอบคลุมพื้นท่ีอาคารตึกระฟ้าสาํคญัต่าง ๆ ท่ีตั้ง

อยูส่องฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ี ประดบัไปดว้ย



แสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวติช์ก็จะส่องแสง 

นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั EMPIRE KOWLOON HOTEL หรือเทยีบเท่า   

14 เมษายน 57         ซิต้ีทวัรฮ่์องกง – ชอ้ปป้ิงนาธาน 

เช้า   รับประทานอาหารแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่2)   

นําท่านขึน้สู่จุดชมววิ“ วคิทอเรียพอยท์ Victoria Point”  ชมความสวยงามของอ่าววคิทอเรีย และสถาปัตยกรรม

ส่ิงก่อสร้างมหัศจรรย์ยุคปัจจุบันอาทเิช่น ตึก Exchange square อาคาร  Bank 

of China Tower ,  ตึก  Hong Kong Bank  , อาคาร Exhibition  Centre ท่ีใช้

ในพิธีส่งมอบเกาะฮ่องกงใหป้ระเทศจีน เม่ือ 1 กรกฎาคม1997 และตึกเอมไพร์

ท่ีสูงท่ีสุด  ณ ปัจจุบนั ฯลฯ อิสระกบัการชมววิถ่ายภาพตามอธัยาศยั   จากนั้น

นาํท่านเดินทางสู่ “ อ่าวนํา้ตืน้ Repulse Bay ” ซ่ึงเป็นยา่นท่ีอยูอ่าศยัของ

ชาวต่างชาติ มีหาดทรายสวยงามท่ีสามารถเล่นนํ้าได ้นาํท่านเดินทางสู่ เจ้าแม่กวนอมิซ่ึงเป็นสถานทีอ่นัศักดิ์สิทธ์ิ

ของฮ่องกง ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่กวนอมิ เจ้าแม่ทบัทมิ , พระสังกจัจาย และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

องค์อืน่ๆซ่ึงสถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นทีเ่คารพและสักการะของาวประมงในอดีตเพือ่ขอพรให้พ้นจากภัยต่างๆ  ก่อนการ

เดินทางออกทะเล** จากนั้นนาํท่านไหวพ้ระท่ี ซิก ซิก หยวน หว่องไทซิน  หรือคนไทยรู้จกัในนาม วดัหวงัต้า

เซียน เป็นวดัท่ีมีอายกุวา่คร่ึงศตวรรษรายล้อมดว้ยอาคารท่ีพกัอาศยัของการเคหะ ตวัวดัมีความงดงามดว้ยอาคาร

ท่ีตกแต่งแบบจีนโบราณ แมจ้ะตั้งอยูบ่น ไหล่เขาเกาลูน เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิและความเช่ือ

ทางศาสนาถึง 3 ศาสนาไดแ้ก่  เต๋า พุทธ และขงจ๊ือ วดัแห่งน้ีข้ึนช่ือดา้นอิทธิ

ฤทธิในการ ดูแลรั กษาโรคภยัไขเ้จบ็จึงไดรั้บการนบัถือเป็นพิเศษจากบรรดา

คนป่วย  พบกบัพลงัศรัทธาของผูค้นท่ีนาํ ธูปและส้ม มาสักการะเพื่อขอพร

ต่างๆ วดัแชกงหมิว (กงัหันนําโชค) ซ่ึงเป็นวดัท่ีคนฮ่องกงเคารพนบัถือเป็น

อยา่งมากและเป็นวดัเก่าแก่วดัหน่ึงของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาว

ฮ่องกงจะแยง่กนัเขา้ไป  ปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกงัหนัท่ีสามารถเปล่ียนดวงชะตาของ

ตนเองใหดี้ข้ึน ถา้ไดท้าํแลว้ในปีนั้นดวงชะตาของคนๆนั้นจะดีตลอดปีซ่ึงเป็นความเช่ือของคนฮ่องกง  ฉะนั้นคน

ฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหวแ้ละมาหมุนกงัหนัก่อนท่ีจะไปทาํธุรกิจหรือริเร่ิมธุรกิจอยา่งอ่ืน โดยเฉพาะเหล่า

ขา้ราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหวแ้ละหมุนกงัหนัเพื่อใหธุ้รกิจน่าท่ีการงานราบร่ืนเป็นท่ีรักของเจา้นาย

และพวกพอ้ง ทั้งยงัปัดเป่าหมุนส่ิงไม่ดีออกไปจากชีวติให้ มีแต่ส่ิงดีๆเขา้มาในชีวติของเราตลอดทั้งปี  หลงัจาก

นั้นนาํท่านเยีย่มชม โรงงานผลติอญัมณแีละหยก ท่ีมีช่ือเสียงของฮ่องกง 

เทีย่ง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่3)   

จากนั้นใหท้่านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้ราคา

พิเศษ อาทิเช่น เส้ือผา้ ,รองเทา้, กระเป๋า, รองเทา้, เขด็ขดั, นํ้าหอม หรือ

ของเด็กเล่น ณ จุดชอ้ปป้ิงช่ือดงัต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL, TOY R’US, 

BOSSINI, ESPRIT, BODY SHOP, RED EARTH, ROXY, GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE 

HONGKONG, ESPRIT, G2000 ฯลฯ  

นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั EMPIRE KOWLOON HOTEL หรือเทยีบเท่า   

15 เมษายน 57                   ฮ่องกง – กรงุเทพฯ  

จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงอยา่งเตม็ท่ี สัมผสับรรยากาศการชอ้ปป้ิงท่ีจะทาํใหคุ้ณเพลิดเพลินใจกบัแหล่ง 



ชอ้ปป้ิงช่ือดงัระดบัโลก ยา่นถนนนาธาน จิมซาจุ่ย , โอเช่ียนเทอร์มินอล, ม่งก๊ก, เซ็นทรัล, DUTY FREE 

ร้านคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจากทั่ วทุกมุมโลก พบกบัสินคา้หลากหลายชนิด อาทิ MARK & 

SPENSOR, TOY R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นตน้ 

 
ถึงเวลานัดหมายนําท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

14.10 น.  เดินทางจากฮ่องกงโดยสายการบินไทย โดยเทีย่วบินที่ TG 629 (14.10-15.50 น.) 

15.50 น.   ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจไม่รู้ลืม 

****************************** 

อตัราค่าบริการ  (Promotion)   

อตัราค่าบริการน้ีรวม    

* ค่าตัว๋เคร่ืองบินเดินทางไป – กลบั พรอ้มภาษีสนามบิน และค่าประกนัภยัสายการบิน 

* ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน  

* ค่าพาหนะนําเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆดงัระบุ  

* ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไม่เกินท่านละ20 ก.ก. 

* ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ100,000-1,000,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรน์) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม    

* ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 

* ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ,ค่าโทรศพัทท์างไกล,ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั, ค่าซกั รีด  
 

หมายเหตุ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 7 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไมส่ามารถทาํกรุป๊ได้

อยา่งนอ้ย 15 ท่าน   ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด  หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นให ้ถา้ตอ้งการ //  บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสยั จนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเ สียหรือไดร้บับาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รบัผิดชอบของหวัหนา้

ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ //  เน่ืองจากรายการ

ทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี /// กรณียกเลิกการเดินทางภาย

หลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตูฯ เพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจขอ งสถานทตูฯ เร่ืองวี

ซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 
 

 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน  หรือ 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่านมีเตยีง 

เด็กเสริมเตยีงพกั

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กไม่เสริมเตยีงพกั

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

13-15 เมษายน 2557 29,900 28,900 26,900 6,500 


