
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

หมุนกงัหนัขอโชคลาภและแกช้งตามความเชื�อของคนฮ่องกง ณ วดัแชกงหมิว 
ตื�นตาตื�นใจกบั แสง สี  SYMPHONY OF LIGHT 

ตะลยุ ชอ้ป แชะ๊ ชิม สุดมนัส ์   
บินไป-กลบัโดย EMIRATE  A380 

ช่วงวนัเดินทางตลอดเดอืน กรกฎาคม >?@A 



 

 

 

 

 

17-19    อ-พ-พฤ        10,888 
18-20    พ-พฤ-ศ       10,888 
23-25    จ-อ-พ          11,888 
24-26    อ-พ-พฤ       10,888 
25-27   พ-พฤ-ศ        10,888 

**อตัราค่าบริการนีN  ยงัไม่รวมค่าทิปไกด ์ทอ้งถิ�นและคนขบัรถ  ท่านละ A?PP บาท / ท่าน / ทรปิ  
ชาํระพรอ้มค่าทวัร*์* 

  

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง                 (- / เที�ยง  / เยน็ ) 
AA.YP น.     พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชัNน 4 ประตู [ เคานเ์ตอร ์T สายการบิน EMIRATES  พบ

เจา้หนา้ที�ทาํการเช็คอินตั �ว 
A\.PP น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน EK Y^\ บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง (A) 
 (ที�นั �ง Y-\-Y มีจอสว่นตวัทุกที�นั �ง) 
 

 

 

 

 

A_.?P น.    ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B” จากนั-น
นําท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ�งเป็นสะพานที�ถือไดว้า่เป็นสะพานรางคู่ที�ยาวที�สุดในโลก 

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร   (>) 
 นาํท่านเขา้สูที่�พกั  Iclub Ma Tau Wai Hotel หรอื SAV Hotel หรอื Kings hotel หรอื Similar 

หรอืเทียบเท่า 
วนัที�สอง  รีพลสัเบย ์–หวังตา้เซียน- วัดแชกงหมิว – จิวเวอรร์ี� – ชอ้ปปิN ง - SYMPHONY OF LIGHTS                                                         

(เชา้ / เที�ยง  / - ) 

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยติ�มซาํขึ- นชื�อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้,  
              ก๋วยเตี�ยวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (2)   



 

 

 

 

 

นําท่านนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่ง
โชคลาภเพื�อเป็นสิริมงคลที�บริเวณชายหาด REPULSE BAY 
ขา้มสะพานต่ออายุซึ�งเชื�อกนัว่าขา้มหนึ�งครั-งจะมีอายุเพิ�มขึ- น 
3ปี  จากนั-นใหท่้านไดร้ับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ�งถือว่า
เป็นจุดรวมรบัพลงัที�ดีที�สุดของฮ่องกง  อีกทั-งยงัใหท่้านไดข้อ
พรเรื�องเนื- อคู่ ณ จุดนี- ไดอี้กดว้ย.  จากนั-นนําท่านสกัการะ 
เทพหวังตา้เซียน  ที�ชาวฮ่องกง นับถือ และมกัจะมาขอพร ในดา้น สุภาพ ใหแ้ข็งแรง  รวย เฮง 
และ ตอ้งแข็งแรง ดว้ย จากนั-น นําท่านเยี�ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี� ที�ขึ- นชื�อของฮ่องกงพบกบังานดี
ไชน์ที�ไดร้ับรางวลัอันดบัเยี�ยม และใชใ้นการเสริมดวงเรื�องฮวงจุย้ และชม รา้นหยก ซึ�งเป็น
เครื�องประดบันําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซื- อเป็นของฝากลํ-าค่า 
นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื�อสกัการะเทพเจา้แชกง 
และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ที�เชื�อกนัว่าถา้หมุน 3 รอบ 
จะขบัไล่สิ�งชั �วรา้ยและ นําแต่สิ�งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไป
สกัการะที�วดันี- ในวนัขึ- นปีใหม่ 

เที�ยง  บริการอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร    
บ่าย อิสระใหท่้านเต็มอิ�มกับการชอ้ปปิN ง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ยมักจะตัNงตน้กันที�สถานีจิม

ซาจุ่ย มีรา้นขายของทัNงเครื�องหนัง, เครื�องกีฬา, เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และ
สินคา้แบบที�เป็นของพื- นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนัซับซอ้นมากมายมี SHOPPING 
COMPLEX ขนาดใหญ่ K-11 Mall มีของแบรนดด์งัมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซืN อ   
อาหารเยน็ ตามอธัยาศยัเพื�อสะดวกในการชอ้ปปิN งอยา่งเตม็ที�** 

จากนั-น นําท่านชม  A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรยเ์ริ�มตน้ในเวลา >P.PP น. ทุกคํ �าคืน  
การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาที�ไดร้บัการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและ
เสียงถาวรที�ยิ�งใหญ่ที�สุดของโลกครอบคลุมพื- นที�อาคารตึกระฟ้าสาํคญัต่างๆที�ตั-งอยู่สองฟากฝั�ง
ของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี- ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึ�งเพียงกดสวิตชก็์จะส่อง
แสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 
 นาํท่านเขา้สูที่�พกั  Iclub Ma Tau Wai Hotel หรอื SAV Hotel หรอื Kings hotel หรอื Similar 

หรอืเทียบเท่า 
วนัที�สาม อิสระเตม็วนั - ฮ่องกง – กรุงเทพฯ                                                   (- / -  / - ) 
  อิสระอาหารเชา้  ท่านสามารถเที�ยวชมเมืองฮ่องกงดว้ยตวัเอง  หรือเลือกซื- อ Option Tour 



 

 

 

 

 

**Option Tour : 1. บตัรเขา้ดิสนียแ์ลนด ์  
ผูใ้หญ ่ทา่นละ  Y,PPP บาท   
เด็ก (Y-AAปี)  >,@PP บาท   

                                                      (ราคารวมรถรบั-สง่ ตัNงแต ่AP คนขึN นไป) 

**Option Tour : 2. กระเชา้นองปิง (แบบธรรมดา) 
ผูใ้หญ ่ทา่นละ  A,>PP บาท   
เด็ก (Y-AAปี)    [PP บาท          

(ราคารวมรถรบั-สง่ ตัNงแต ่AP คนขึN นไป) 

***ราคานีN แจง้ก่อนเดินทางเทา่นัNนค่ะ*** 
 
 
 
 
 
 
 
   

**อิสระอาหารกลางวนัและอาหารคํ �า ตามอธัยาศยั** 
GH.IJน. สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสูส่นามบิน  
>A.50 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน   EMIRATE AIRLINE เที�ยวบินที� EK Y^? 
>Y.45 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั-งก่อนทาํการ 
ออกตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ ***  คณะยนืยนัการเดินทางที� OJ ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์
 



 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: 

• โรงแรมที�พกัที�อาจะมีการสลบัปรับเปลี�ยนขึ�นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้
เป็นหลกั 

• หมายเหตุ ที�ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซื�อไดแ้ต่ถา้
ท่านใดไม่สนใจกไ็ม่ตอ้งซื�อ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัร์ทั�งสิ�น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

• อตัราค่าบริการนี� ยงัไม่รวมค่าทปิไกด์ ท้องถิ�นและคนขบัรถ  ท่านละ #$%% บาท / ท่าน / ทริป   

ชําระพร้อมค่าทวัร์  

อตัราค่าบริการนี�รวม 
� ค่าตั1วเครื�องบินไป-กลบั พร้อมคณะ     � ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 
� ค่านํ�าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 67 กก.     � ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 6 ท่านหรือ  9 ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื�อที�ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ <,777,777 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 
� ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ <,A77 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม C% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 9% 
 
เงื�อนไขการชําระค่าบริการ 

1. นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณี

นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั�นๆ 



 

 

 

 

 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  
วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว
และวนัหยดุนกัขตัฤกษที์�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื�อนไขการยกเลกิการเดินทาง 

 

1. กรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นกัท่องเที�ยวหรือเอเจน
ซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษทัอยา่งใดอยา่ง
หนึ� งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการ
ชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืน
เงินค่าบริการดงันี�  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั�งหมดทั�งนี�  ทางบริษทัจะหัก

ค่าใชจ่้ายที�ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนาํเที�ยวใหแ้ก่นกัท่องเที�ยว 
เช่น การสาํรองที�นั�งตั1วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 
Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ
ทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  
วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษที์�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  



 

 

 

 

 

 

เงื�อนไขและข้อกาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัร์นี�สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 

2. ทวัร์นี� เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนกัท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า <A ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้บันกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย C วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที�ไม่มีวี
ซ่า  และอยา่งนอ้ย <7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะ
ชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนกัท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าที�ทางบริษทักาํหนดเพื�อให้คณะเดินทางได ้ 
ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนาํหนา้ชื�อ 
เลขที�หนงัสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั1วเครื�องบิน ในกรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส่้ง
หนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี� บริษทัจะคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํค ั

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนกัท่องเที�ยวที�

มิไดเ้กิดจากความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 

เหตุสุดวสัิยอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี�คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั�น ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ̀ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั1วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื�อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั�น 



 

 

 

 

 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนาํติดตวัขึ�นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน <77 มิลลิลิตรต่อ
ชิ�น และรวมกนัทุกชิ�นไม่เกิน <,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ� งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถ
นาํออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ < ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที�กาํหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบินเท่านั�น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาํผลิตภณัฑ์ที�ทาํมาจากพืช และเนื�อสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด 
ไข่ เนื�อสัตว ์ไส้กรอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี�  หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้ง
เสียค่าปรับในอตัราที�สูงมาก  

   
 


