
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star – Symphony of Light 

13.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน ROYAL 
JORDANIAN    เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

16.15 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน RJ 182 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
20.05 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  ให้ท่านออก “Exit B”นําท่านชม  Avenue of 

Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก 
อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอ่ืนๆ ท่ีได้ประทับรอยมือลงบน
พื้นซีเมนต์     ชม  A Symphony of Lights  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกิน
เนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก  ครอบคลุมพ้ืนที่อาคารตึกระฟ้าสําคัญต่างๆ 
ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้  ประดับไปด้วยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะ
ส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกงความมหัศจรรย์เริ่มต้นใน
เวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืน  

นําท่านเข้าสู่ที่พัก... HARBOUR PLAZA 8 DEGREE // ROSEDALE  KOWLOON หรือเทียบเท่า 

วันที่สองของการเดินทาง VICTORIA PEAK - REPULSE BAY – วัดหวังต้าเซียน  – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้า  - 
Citygate Outlet Mall 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซําต้นตํารับกวางตุ้งแท้ๆ  (มื้อที่ 1) 
นําท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงนําท่านเยี่ยมชมโรงงาน 
จิวเวอร์ร่ี ท่ีขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมพร้อมนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม 
และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซ่ึงเชื่อกันว่า
ข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3ปี  ..นําท่านไหว้พระ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วย

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


 

 

 
 

 

 

อาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธ์ิในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  จึงได้รับการนับถือ
เป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย  ในช่วงวันก่อนตรุษจีนจะดีต่อสุขภาพมากๆ เนื่องจาก วัดนี้  ได้รับความนิยมและ
ศรัทธาจากชาวฮ่องกงอย่างมาก วัดจากปริมาณผู้มาสักการบูชา... นําท่านชม ร้านหยก เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถ่ิน
ของฮ่องกง..... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2)   จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สถานี ตุงชุงเพื่อขึ้น  กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 
360 องศา ไปยังเกาะลันเตา   เปล่ียนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง  อีกทั้งยัง
สามารถชื่นชมพระใหญ่  พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธ์ิกลางแจ้งท่ีใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า   เมื่อ
ลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่ วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา   องค์พระสร้าง
จากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร   จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับ  
หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ( Ngong Ping Village)  ให้ท่านได้อิสระเท่ียวชม  ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการ
แสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจําลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความ
เจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว   จากนั้นข้ามกระเช้ากลับมาช๊อปป้ิงอิสระ ที่ห้างดัง Citygate Outlet 
Mall  ให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าตามอัธยาศัย กับ Outlet สินค้าแบรน ด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, 
Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมท้ังรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี  
Supermarket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ    จนได้เวลาอันสมควรนําท่าน กลับสู่ฝั่งเกาลูนใช้เวลา
ประมาณ 45นาที ถึง 1ชม .**หากมีเหตุจําเป็นที่ ไม่สามารถขึ้นกระเช้านองปิงได้ ดังนั้นการขึ้นชมหมู่บ้าน
วัฒนธรรมและนมัสการพระใหญ่ลันเตา จําเป็นต้องเดินทางโดยรถโค้ชเท่านั้น** 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) 
นําท่านเข้าสู่ที่พัก... HARBOUR PLAZA 8 DEGREE // ROSEDALE  KOWLOON หรือเทียบเท่า 

วันที่สามของการเดินทาง  ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

อิสระให้ ท่านเต็มอ่ิมกับการช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย    มีร้านขายของท้ังเครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใช้ไฟฟ้า , 
กล้องถ่ายรูปฯลฯ  และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกง    มี Shopping Complex ขนาดใหญ่ชื่อ  OCEAN 
TERMINAL ซ่ึงประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงราย อยู่จํานวนมาก     (อิสระอาหารกลาง วัน / เย็นตาม
อัธยาศัย)  .....ได้เวลาอันสมควร  นําท่านเดินทางสู่สนามบิน..... 

21.25 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 183 
23.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

***ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ*** 
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อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียงเสริม 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เด็กไม่มีเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

26 – 28 ม.ค.  

9 – 11 ก.พ. / 16 – 18 ก.พ. 

23 – 25 มี.ค. 
18,900 17,900 16,900 5,000 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ  ชั้นประหยัด  สายการบิน ROYAL JORDANIAN 

  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 ค่าท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐาน  ระดับ 4-5 ดาว 
 ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบ ุ
 ค่าอาหาร, เครื่องดื่มตามท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด 
 สินน้ําใจสําหรับไกด์  คนขับรถ  และหัวหน้าทัวร์ 40 HKD / คน / วัน = 4 วัน  120 HKD / คน 

หมายเหต ุ

 เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน 

 การสํารองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สําเนาการชําระค่าบริการและได้รับการยืนยันจาก
พนักงานขายเท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการ
เดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนําคณะเดินทางโดยไม่มี
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 



 

 

 
 

 

 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรม
ธรรม)์ 

 อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการ 
เปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่นค่าภาษีน้ํามัน หรือภาษี
สนามบินต่างๆ/ หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

 กรณีที่ท่านชําระมัดจําหรือชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน 
โดยนับเฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง  (ยกเว้นค่าวีซ่า) , กรณี
ยกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนําส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทําเร่ืองกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้อง
รอฟังผลตอบรับว่าสามารถทําเร่ืองคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชําระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่าน
ต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเก็บ / อนึ่งตั๋ว
เคร่ืองบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง  ท่านอาจมี
ค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกคร้ังก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

 การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (กรณีไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เพิ่มร้านละ 200เหรียญ/
ท่าน) 


