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วนัแรก  กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง - Avenue of Stars - Symphony of Lights 

 
11.00 น. พรอ้มกันที,สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัXน 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ EMIRATES  

พบเจา้หนา้ที,ทําการเชค็อนิตั:ว 
 
14.00 น. บนิลดัฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเที,ยวบนิ EK 384 บรกิารอาหารและเครืjองดืjมบนเครืjอง (ทีjน ัjง 3-

4-3 มจีอสว่นตวัทกุทีjน ัjง, มบีรกิารอาหารและเครืjองดืjมบนเครืjอง) 
 
18.05 น. ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ใหค้ณะทา่นออก Exit B 
 
จากนัMน นําท่านเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนที,มชีว่งกลางยาวที,สดุเป็น

อันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยูท่ี,อันดับที, 7 ของโลก  ตัวสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร 
มสีองชั Mน ชั Mนบนมเีสน้ทางรถวิ,งจํานวน 6 ชอ่งทาง สว่นชั Mนล่างใชสํ้าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง 
และช่องทางสํารองสําหรับรถยนต ์ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริ,มก่อสรา้งในปี ค.ศ. 
1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง 

  

 
 
คํjา บรกิารอาหารคํjา ณ ภตัตาคาร (1) 
 
นําทา่น เดนิทางสู ่อะเวนวิ ออฟ สตารส์ Avenue of Stars ที,มกีารประทับตราลายมอืดาราที,เคย

ประทับไวท้ี,บรเิวณพืMน ยา้ยมาไวบ้นขอบราวจับเลยีบทางเดนิรมินํMาตลอดแนว เพื,อใหผู้ช้มได ้
เห็นชดั และถา่ยรปูคูก่ับรอยพมิพด์าราโดยมวีวิตกึรมิอา่ววคิตอเรยีเป็นฉากพรอ้มเพลดิเพลนิ
กบัววิสดุอลงัการของอา่ววคิตอเรยี 



 

 
 
 
 

 

 

 
 
นําทา่น ชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ,มตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกคํjาคนื  

การแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาที,ไดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง
และเสยีงถาวรที,ย ิ,งใหญท่ี,สดุของโลกครอบคลมุพืMนที,อาคารตกึระฟ้าสําคัญตา่งๆที,ตั Mงอยูส่อง
ฟากฝั,งของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่านีMประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึ,งเพียงกด
สวติชก์็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของ
ฮอ่งกง 
 

 
 

นําทา่นเขา้สูท่ ีjพกั... PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีjสอง เกาะลนัเตา - วดัโป่วหลนิ - City GATE OUTLETS – ดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้และคา่

เครืjองเลน่ทกุชนดิเรยีบรอ้ยแลว้) 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  จากนัMนนําท่านเดนิทางสู ่สถานตีงชุง 

เพื,อขึMน กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา 
  



 

 
 
 
 

 

 
กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา 

(พืMนทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตัล (พืMนกระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิ,มเงนิ ท่านละ  
100 เหรยีญฮอ่งกง      

 
นําทา่น ไปยังเกาะลันเตาเพื,อนมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญ่ลนัเตา 

องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธิ� 160 ชิXน องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสู่จนี
แผน่ดนิใหญ ่ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐาน
แลว้มคีวามสูงท ัXงส ิXน 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮ่องกง   โดย
พระพุทธรูปมีชื,อเรยีกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดษิฐานบนแท่นบูชามี
ความสงูเทา่กบัตกึ  3 ชั Mน  ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิ,ง 

 

 
 
นําทา่น ขอพร พระใหญ่เทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหทุ้กท่านไดต้ั Mงจติอธษิฐานขอพรไม่วา่จะ

เป็นเรื,องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื,องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร  จากลาน
อธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขึMนชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบีันไดทอดยาวจํานวน  268 ขั Mน  
บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นที,ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขีMยวแกว้)  และ
พระพทุธรปูหยกขาว ที,อนัเชญิมาจากศรลีงักา  ภาพวาดพทุธประวตัโิดยวาดจากสนํีMามนั (ไม่
รวมคา่เขา้ชม ทา่นละ  60 เหรยีญฮอ่งกง)  หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมมุสงูได ้ และ
ยังมรีูปปัMนของเทพธดิาถวายเครื,องสักการะตามความเชื,อของนกิายมหายานประดษิฐานอยู่
รอบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 



 

 
 
 
 

 

 

 
 
นอกจาก นีMท่านยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นที,ประดษิฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ทั Mง 5 พระองค ์ณ อาคารหมื,นพทุธ  โดยบนหลังคาวดัจะมสีตัวม์งคลตรงมมุของหลังคา หา้ม
นําเครื,องเซน่ไหวท้ี,ประกอบดว้ยเนืMอสตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 
 

 
 



 

 
 
 
 

 

 
จากนัMน ใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมู่บ ้านวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้ิสระเที,ยวชม รา้นคา้ 

รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้นจําลองแห่งนีMท่านจะไดพ้บความสนุกที,สามารถผสมผสานระหว่าง
ความเจรญิและวฒันธรรมดั Mงเดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั  

แวะพักเหนื,อย หาของอรอ่ยกนิ แนะนําบวัลอยหยนิหยาง บวัลอยที,ผสมผสานกนัไดอ้ยา่ง
ลงตวัระหวา่งงาดํา (สดํีา) กบักระท ิ(สขีาว) ใหค้วามสดชื,นไมน่อ้ย เรื,องความอรอ่ยพดูไดคํ้า
เดยีว “ตอ้งลอง”    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซอ่มบาํรงุ หรอืปิดเนืjองจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิ�ในการเปลีjยนเป็นรถโคช้ของอทุยาน เพืjอนําทา่นขึXนสูย่อดเขาแทน และจะทาํการคนืเงนิคา่

สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 
 
จากนัMน ใหท้่านอิสระชอ้ปปิM ง ที,หา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปปิM งสินคา้ตาม

อัธยาศัย กับ OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, 
RALPH LAUREN หรอืวา่จะเป็น BURBERRY รวมท ัXงรองเทา้กฬีามากมายหลายยีjหอ้ 
และช ัXนใตด้นิจะมซุีปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซืXอสนิคา้ ไมว่า่จะเป็น ของ
กนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
 
นําทา่น เดนิทางสู ่ ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์อาณาจักรแหง่จนิตนาการนีMประกอบดว้ยพืMนที, 7 สว่น  ไดแ้ก ่

เมนสตรที-ยเูอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซแีลนด ์, ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์, ทอย สตอ
รีj แลนด ์, กรซิลยี ์กลัช ์และมสิทคิ พอยท ์ จากนัMนไปสูบฉีดอะดรนีาลนีในแอดเวนเจอร์
แลนด ์ผจญภยักบัการลอ่งเรอืทอ่งป่าที,เต็มไปดว้ยสงิสาราสตัวต์ลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบดิ
ที,ตื,นเตน้ เขา้สูอ่าณาจักรแหง่แฟนตาซ ีที,ซ ึ,งคณุจะไดพ้บกบัปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรี



 

 
 
 
 

 

ประสานเสียงมิคกีMเมาส์ พรอ้มดว้ยเอฟเฟคต์เคลื,อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยัง
อาณาจักรของมนุษยต์า่งดาวและขา้มเวลาไปยังทูมอรโ์รวแ์ลนด ์ดนิแดนแห่งอนาคตและสิ,งที,
พลาดไม่ไดค้อื รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนวา่อย่าลมืแวะไปถ่ายรูปกับมคิกีM และ
จับมอืกับเจา้เป็ดชื,อกอ้งโลก เดนิท่องไปผ่านสวนหย่อมที,เต็มไปดว้ยวัตถุโบราณที,สรา้งภาพ
ลวงตา 3 มติ ิสํารวจพพิธิภัณฑล์กึลับที,ซ ึ,งวัตถโุบราณน่าตื,นตาจากทั,วโลกมามชีวีติตอ่หนา้ตอ่
ตาใน มสิทคิ พอยท ์และไม่ควรพลาดกบั  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่า
บรรดาตุ๊กตานานาชาต ิซึ,งแบง่เป็นโซนของแตล่ะชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมกีารเคลื,อนไหวไปตาม
เสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครื,องดนตรทีี,เป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะ
ชาต ิและอยา่ลมืแวะทักทายตุก๊ตาสวมชดุประจําชาตขิองไทย สนุกกบัเกมตา่งๆ  การแสดงแสง
ส ี“เรารักมกิกีM!” จากนัMนเชญิทา่นสนุกสนานกบัเครื,องเลน่ในดสินยีแ์ลนดแ์ละโซนตา่งๆ  

 

 
 
พบกับเครื,องเล่นใหม่ล่าสุดธีมมาร์เวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท่าน
สามารถร่วมความสนุกไดโ้ดยการขี,ยานพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสูอ้ย่าง
กลา้หาญแบบอนิเทอรแ์อคทีฟในพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไป
พรอ้มกบั Ant-Man and The Wasp เพื,อตอ่สูก้บัเหลา่รา้ย Arnim Zola และกองทพัของ Hydra 
Swarm-bots ผูช้ั,วรา้ย  
 

 



 

 
 
 
 

 

 
และสนุกไปกับ Iron Man Experience บนิไปกบัไอรอ่นแมน เหนอืฟากฟ้าของฮอ่งกง 
หยบิแวน่ตา Stark Vision ขึMนสวมใส ่แลว้เตรยีมตวัสําหรับการเขา้สูย่คุใหมอ่ยา่งเต็มตวั! การ
บนิแตล่ะครั Mงของ Expo Edition Iron Wing จะใชพ้ลังงานจากเตาปฏกิรณ์อารค์ของตนเองและ
มีเทคโนโลยลี่าสุดจากสตารค์ อนิดัสตรีM – รวมถงึ ชุดเกราะโลหะที,มีความทนทานสูง ระบบ
ปัญญาประดษิฐ ์และกระจกที,ซอ่มแซมตัวเองได ้เมื,อคณุพรอ้มสําหรับการบนิขึMน คณุจะไดท้อ่ง
ฟากฟ้าที,ตื,นเตน้เรา้ใจของตวัเมอืง เพื,อชมมมุมองที,แปลกใหมล่า่สดุและสงูที,สดุบนขอบฟ้าของ
ฮอ่งกง นั,นคอื – Hong Kong Stark Tower เพยีงอยากเตอืนวา่ มรีายงานถงึปฏบิตักิารของไฮด
รา้อยูบ่รเิวณนีM ใหเ้ตรยีมพรอ้มสําหรับการตอ่สู!้ ซึ,งแตล่ะแหง่ตา่งมจีุดเดน่ความพเิศษเฉพาะตัว 
ทอ่งอเมรกิาฉบบัยอ่สว่นอยา่งมชีวีติชวีาที,ถนนเมนสตรที พรอ้มดว้ยทาวนส์แควร ์รา้นคา้น่ารัก ๆ 
และหอสงัเกตการณว์คิตอเรยี 

 

 

ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซ ีจะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดย
สามารถชมขบวนพาเหรดไดท้ี,เมนสตรที ยเูอสเอ (ขึMนอยูก่ับสภาพอากาศ ณ วันนัMนๆ)  ชมและ
เชยีรต์วัละครดสินยี ์ที,รว่มขบวนมากมายไมว่า่จะเป็นตวัการต์นูดงั อาท ิMickey mouse, Minnie 
mouse, Winnie and the Pooh  ตามดว้ยเจา้หญงิแสนสวยจากนิทานหลากหลายเรื,อง อาท ิ 
Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   หรือตัวละครจากภาพยนต์ดังอาทิ The Jungle 
Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ  
 

 



 

 
 
 
 

 

**อสิระอาหารคํjา ตามอธัยาศยั** 
 

นําทา่นเขา้สูท่ ีjพกั... PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีjสาม น ัjงรถรางพคีแทรม - ยอดเขาวคิตรอเรยี พคี – รพีลัสเ์บย ์– วดัแชกงหมวิ – ชอ้ปปิX งจมิ
ซาจุย่ - ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติ,มซําขึMนชื,อของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋ ขนมจบี

กุง้ กว๋ยเตี:ยวหลอด โจก๊ เป็นตน้ (4)   
 
จากนัMน นําทา่นเปลีjยนบรรยากาศน ัjงรถรางพคีแทรม ขึXนสูย่อดเขาวคิตอเรยีพคี จุดชมววิสงูที,สดุ

และสวยที,สุดของฮ่องกง  โดยรถรางพีคแทรม เป็นรถรางที,ใชเ้ดนิทางขึMนและลง ที,เปิดใช ้
บรกิารมามากกวา่ 120 ปีแลว้ 

 
หมายเหต:ุ กรณีรถรางพคีแทรมปิดซอ่มบาํรงุ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลีjยนเป็นรถโคช้ 

เพืjอนําทา่นขึXนสูย่อดเขาแทน และจะทาํการคนืเงนิคา่สว่นตา่งผูใ้หญท่า่นละ 20 เหรยีญฮอ่งกง 
และเด็กทา่นละ  10 เหรยีญฮอ่งกง 

 

 
 

บนยอดเขาวคิตอเรยีพคี ทกุทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศบรสิทุธิ สดชื,น สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของ 
เกาะฮอ่งกงและเกาลนูไดท้ั Mงเกาะอยา่งชดัเจน จดุชมววิที,ดทีี,สดุและหา้มพลาดเมื,อมา The Peak สามารถ
มองเห็นววิไดร้อบทศิทั Mง 360 องศา มคีวามสงูถงึ 428 เมตรจากระดับนํMาทะเลที,จดุนีMสามารถมาชมววิเมอืง
ฮอ่งกงไดท้ั Mงวันซึ,งในแตล่ะชว่งเวลาก็จะมวีวิที,สวยงามแตกตา่งกันไป ววิที,มองเห็นก็จะเป็นววิของตกึและ
อาคารสงูระฟ้าของฮอ่งกง ทีjกอ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซา่, ตกึไชนา่แบงค์
และตกึอืjนๆ อนัเป็นทีjต ัXงของธรุกจิ ช ัXนนําของฮอ่งกงพรอ้มท ัXงถา่ยภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ 

 



 

 
 
 
 

 

 
 

รา้นไอศครมี Gino's Gelato รา้นไอศครมีเจลลาโตสไตลอ์ติาลี ตั Mงอยู่บรเิวดา้นล่างตกึ 
The Peak หากทา่นตอ้งการลิMมรสไอศครมีที,เป็นแบบเฉพาะของฮอ่งกง แนะนําใหล้องทานที,นี, 
กลิ,นหอมของวาฟเฟิลบอล หรือ Egg Waffle ที,ทําสดๆใหม่ๆจากเตาชวนยั,วนํM าลายนัก มี
ไอศครมีใหเ้ลอืกหลากหลายรสชาต ิที,สามารถเลอืกทอ้ปปิMงไดต้ามที,ตอ้งการไมว่า่จะเป็น มาช
เมลโล ่อลัมอล หรอืขนมตา่งๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

จากนัMน นําทา่นนมัสการขอพรสิ,งศักดิ สทิธิ เพื,อเป็นสริมิงคลที,บรเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชื,อวา่ 
ณ บรเิวณหาดรพัีลสเ์บย ์เป็นจดุที,มฮีวงจุย้ที,ดทีี,สดุของเกาะฮอ่งกง  นําทา่นเริ,มขอพร   เจา้
แม่กวนอมิ  จากนัMนนําท่านขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอี�ย  เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมั,นคง 
ทรัพยส์นิเงนิทอง  หรอืถา้ทา่นไหนมลีกูยาก กส็ามารถขอพรเรื,องลกูจากพระสงัฆจาย ได ้ 
 

 
 

จากนัMน นําทา่น ขา้มสะพานตอ่อาย ุซึ,งเชื,อกนัวา่ขา้มหนึ,งครั Mงจะมอีายเุพิ,มขึMน 3 ปี  หรอืคนโสด จะ
เลือกขอคู่ หรอืขอพรเรื,องความรัก จากเทพเจา้แห่งความรักก็ได ้ จากนัMนขอพรเรื,องการ
เดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แมท่บัทมิ จากนัMนใหท้า่นไดรั้บ พลงัจากศาลาแปด
ทศิ ซึ,งถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลงัที,ดทีี,สดุของฮอ่งกง 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) พเิศษ ! เมนหูา่นยา่ง 



 

 
 
 
 

 

จากนัMน นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจ้ดุธปูขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้า่นไดต้ั Mงจติ
อธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแชกง จากนัMนใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แต่
ละใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชื,อกันวา่หากหมุน
ครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครั Mง จะชว่ยปัดเป่าสิ,งชั,วรา้ยออกไป และนําพาสิ,งดีๆ เขา้มา 

 

 
 

ตํานานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชื,อหนึ,งวา่ “วัดกงัหันลม” เป็นอกีหนึ,งวัดที,มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน สรา้งมา
ตั Mงแต ่300 ปีกอ่น ตามตํานานเลา่กันวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการที,จะมาปลน้ชาวบา้น เมื,อนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็
ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ี,หนา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดทํ้าการ
ปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวามเชื,อวา่กังหันลมนัMนชว่ยขจัดสิ,งชั,วรา้ยที,กําลังจะเขา้มา และนําพาสิ,งดีๆ มาสูต่น จงึ
ไดส้รา้งวดัแชกงแหง่นีMช ึMน เพื,อระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นที,สกัการะบชูาเพื,อไมใ่หม้สี ิ,งไมไ่ดเ้กดิขึMน 

 
นําทา่นเยี,ยมชม  โรงงานจวิเวอรร์ ีj ที,ข ึMนชื,อของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ี,ไดรั้บรางวัลอันดับเยี,ยม และใช ้
ในการเสรมิดวงเรื,องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครื,องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จีM  
แหวน  กําไล เพื,อใหเ้ป็นเครื,องประดบัตดิตวั และเสรมิดวงชะตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

นําทา่น ชม รา้นหยก มีสนิคา้มากมายเกี,ยวกับหยก อาท ิกําไลหยก  หรือสัตวนํ์าโชคอย่างปี, เสี,ยะ  
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชืMอเป็นของฝาก หรอืเป็นของที,ระลกึ หรอืนําโชคแดต่วัทา่นเอง  

 
 
นําทา่น  ชอ้ปปิX งสนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท้่านไดเ้ลอืกซืXอสนิคา้แบรนเนมต่างๆ  

จากน ัXนอสิระใหท้า่นเต็มอิjมกบัการชอ้ปปิX งยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัXงตน้กนัทีjสถานจีมิซาจุย่ 
มรีา้นขายของท ัXงเครืjองหนงั, เครืjองกฬีา, เครืjองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู ฯลฯ และสนิคา้
แบบที,เป็นของพืMนเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายมี SHOPPING 
COMPLEX ขนาดใหญช่ื,อ OCEAN TERMINAL ซึ,งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงราย
กันอยู่ และมทีางเชื,อมตดิต่อกันสามารถเดนิทะลุถงึกันได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้า่นได้
เลื อ ก ซืX อ  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น   COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, 
PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย 

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 
21.50 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ EMIRATES AIRLINE เทีjยวบนิทีj EK 385 
 
23.45 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

**************************************** 
** หากทา่นที,ตอ้งออกตั:วภายใน (เครื,องบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามที,เจา้หนา้ที,ทกุครั Mงกอ่นทําการ 
ออกตั:วเนื,องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี,ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีjใชบ้รกิาร ***  คณะยนืยนัการเดนิทางที, 9 ทา่นมหีวัหนา้ทวัร ์
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่ ี
เตยีง 

พกัเดีjยวเพิjม 

07 – 09 มถินุายน 2562 16,999 15,999 5,000 

08 – 10 มถินุายน 2562 16,999 15,999 5,000 

14 – 16 มถินุายน 2562 16,999 15,999 5,000 

15 – 17 มถินุายน 2562 16,999 15,999 5,000 

21 – 23 มถินุายน 2562 16,999 15,999 5,000 

22 – 24 มถินุายน 2562 16,999 15,999 5,000 



 

 
 
 
 

 

28 – 30 มถินุายน 2562  16,999 15,999 5,000 

29 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 15,999 14,999 5,000 

05 – 07 กรกฎาคม 2562 17,999 16,999 5,000 

06 – 08 กรกฎาคม 2562 17,999 16,999 5,000 

11 – 13 กรกฎาคม 2562 16,999 15,999 5,000 

12 – 14 กรกฎาคม 2562 17,999 16,999 5,000 

13 – 15 กรกฎาคม 2562 17,999 16,999 5,000 

18 – 20 กรกฎาคม 2562 16,999 15,999 5,000 

19 – 21 กรกฎาคม 2562 17,999 16,999 5,000 

20 – 22 กรกฎาคม 2562 17,999 16,999 5,000 

26 – 28 กรกฎาคม 2562 18,999 17,999 5,000 

27 – 29 กรกฎาคม 2562 19,999 18,999 5,000 

01 – 03 สงิหาคม 2562 16,999 15,999 5,000 

02 – 04 สงิหาคม 2562 17,999 16,999 5,000 

03 – 05 สงิหาคม 2562 17,999 16,999 5,000 

08 – 10 สงิหาคม 2562 16,999 15,999 5,000 

09 – 11 สงิหาคม 2562 18,999 17,999 5,000 

10 – 12 สงิหาคม 2562 19,999 18,999 5,000 

15 – 17 สงิหาคม 2562 16,999 15,999 5,000 

16 – 18 สงิหาคม 2562 17,999 16,999 5,000 

17 – 19 สงิหาคม 2562 17,999 16,999 5,000 

23 – 25 สงิหาคม 2562 17,999 16,999 5,000 

24 – 26 สงิหาคม 2562 17,999 16,999 5,000 
 

หมายเหต:ุ หากลกูคา้ไมต่อ้งการเขา้ดสินยีแ์ลนด ์สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยไดท้า่นละ 2,000 บาท 



 

 
 
 
 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก์
ทอ้งถิjน*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญ /ทรปิ/ทา่น 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีjยวแหง่เพืjอโปรโมทสนิคา้
พืXนเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจวิ
เวอรร์ ีj ซึjงจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีน
ชีXแจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซืXอหรอืไมซ่ืXอข ึXนอยู่
กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัXงส ิXน และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงค์
จะเขา้รา้นรฐับาลทุกแหง่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีjเกดิข ึXนจากทา่น
เป็นจาํนวนเงนิ 300 เหรยีญ / คน / รา้น 

• โรงแรมที,พักที,อาจะมีการสลับปรับเปลี,ยนขึMนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

• หมายเหต ุที,ฮอ่งกงมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลกูทัวรท์่านใดสนใจสามารถซืMอ
ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจกไ็มต่อ้งซืMอ โดยไมม่กีารบงัคบัลกุทวัรท์ั Mงส ิMน แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีXรวม 
R คา่ตั:วเครื,องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    R คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที,ม ี
R คา่นํMาหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.     R คา่รถรับ-สง่ และนําเที,ยวตามรายการ 
R คา่ที,พักตามที,ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น R คา่เขา้ชมสถานที,ตา่งๆ ตามรายการ  
R คา่อาหารตามมืMอที,ระบใุนรายการ    R คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการ
เดนิทาง  
R คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื,อนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีXไมร่วม 
T ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที,ระบุ เช่น ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื,องดื,มที,สั,งเพิ,มนอกเหนอืรายการ 
(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
T คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ,น ทา่นละ 200 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
T คา่ภาษีมลูคา่เพิ,ม 7% และภาษีหกั ณ ที,จา่ย 3% 
 
เง ืjอนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที,ยวหรอืเอเจนซี,ตอ้งชาํระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื,อสํารองที,นั,ง  
2. นักท่องเที,ยวหรอืเอเจนซี,ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นที,เหลอืทั Mงหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 

วัน กรณีนักท่องเที,ยวหรอืเอเจนซี,ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็ค
ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที,ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์Mนๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บรษัิท ดังนีM วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที,รัฐบาลประกาศในปีนัMนๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 



 

 
 
 
 

 

เง ืjอนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที,นักทอ่งเที,ยวหรอืเอเจนซี,ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื,อนการเดนิทาง นักทอ่งเที,ยว

หรอืเอเจนซี,(ผูม้ชี ื,อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิ
ที,บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ,งเพื,อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไม่
รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที,ยวหรอืเอเจนซี,ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที,ยวหรอืเอเจนซี, (ผูม้ชี ื,อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที,บรษัิทอยา่งใด
อย่างหนึ,งเพื,อทําเรื,องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที,ตอ้งการ
ใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื,อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันีM 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที,ชาํระแลว้ทั Mงหมด 

ทั Mงหมดทั MงนีM ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยที,ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที,ชําระแลว้เนื,องในการเตรยีมการ
จัดการนําเที,ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที,ยว เชน่ การสํารองที,นั,งตั:วเครื,องบนิ การจองที,พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที,ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซืMอขาดแบบมีเงื,อนไข หรอืเที,ยวบนิเหมาลํา Charter Flight 
หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัด
จําหรอืคา่บรกิารทั Mงหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บรษัิท ดังนีM วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที,รัฐบาลประกาศในปีนัMนๆถอืวา่เป็นวันหยุดทําการ
ของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที,ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เง ืjอนไขและขอ้กาํหนดอืjนๆ 
1. ทวัรน์ีMสําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื,อการทอ่งเที,ยวเทา่นัMน 
2. ทัวรน์ีMเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที,ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั Mงหมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั Mงหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที,มนัีกทอ่งเที,ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที,ยวหรอืเอเจนซี,ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง
สําหรับประเทศที,ไม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที,มวีซีา่  แตห่าก
ทางนักทอ่งเที,ยวทกุทา่นยนิดทีี,จะชาํระคา่บรกิารเพิ,มจากการที,มนัีกทอ่งเที,ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที,
ทางบรษัิทกําหนดเพื,อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี,จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื,อ นามสกลุ คํา
นําหนา้ชื,อ เลขที,หนังสอืเดนิทาง และอื,นๆ เพื,อใชใ้นการจองตั:วเครื,องบนิ ในกรณีที,นักท่องเที,ยว
หรอืเอเจนซี,มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลี,ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื,อให ้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที,เดนิทางจรงิของประเทศที,เดนิทาง ทั MงนีM
บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที,ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 



 

 
 
 
 

 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที,เพิ,มขึMนของ
นักท่องเที,ยวที,มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน 
การปฏิวัต ิ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลี,ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื,น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีMคํานวณจากอัตราแลกเปลี,ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที,ทางบรษัิทเสนอราคา 
ดังนัMน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ,มขึMน ในกรณีที,มกีารเปลี,ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี,ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั:วเครื,องบนิ ค่าภาษีเชืMอเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การ
เปลี,ยนแปลงเที,ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  
เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัMน  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที,จะนําตดิตัวขึMนเครื,องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 

มลิลลิติรตอ่ชิMน และรวมกนัทกุชิMนไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ,งมซีปิล็อคปิด
สนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที,ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น
ละ 1 ใบเทา่นัMน ถา้สิ,งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที,กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ที,โหลดใตท้อ้งเครื,องบนิเทา่นัMน 

2. สิ,งของที,มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที,โหลดใตท้อ้งเครื,องบนิเทา่นัMน 

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี,ทํามาจากพชื และเนืMอสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก 
ผลไมส้ด ไข ่เนืMอสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื,อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที,จะมาจากสิ,งเหลา่นีM หากเจา้หนา้ที,
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที,สงูมาก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


