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วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights 
11.00 น.     พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน EMIRATES  พบ

เจา้หน้าท่ีท าการเช็คอินตัว๋ 
14.00 น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง  
 (ท่ีนัง่ 3-4-3 มีจอสว่นตวัทุกท่ีนัง่) 
 
 
 
 
 
 
18.05 น.    ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B” จากน้ัน

น าท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานท่ีถือไดว้า่เป็นสะพานรางคู่ท่ียาวท่ีสุดในโลก 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (1)  น าท่านชม  A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์

เริ่มตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค า่คืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดร้บัการบนัทึก
ในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพื้ นท่ีอาคารตึก
ระฟ้าส าคัญต่างๆ ท่ีตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดับไป
ดว้ยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวติชก์็จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศ
อนัคึกคกัของฮ่องกง 

 
ท่ีพกั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 
 
 

วนัท่ีสอง อิสระตามอธัยาศยัแบบเต็มวนั 



 
 
 

 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)   
อิสระเต็มวนัไม่มีรถบัสไกด์บริการ หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ โดยใชร้ถ Shuttle Bus 
Service ของทางโรงแรมเพื่อไปยงั MTR Kwai Fong, และย่าน Tsim Sha Tsui 

อิสระตามอธัยาศยัตลอดทั้งวนั 
***อิสระอาหารม้ือเท่ียงและเย็นตามอธัยาศยั*** 

*หมายเหต ุช่วง SUMMER SALE ลดทั้งเกาะ ลด 50%-90% จะอยูใ่นช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. 2561* 
ท่ีพกั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีสาม เขาวิคตรอเรีย – รีพลัสเ์บย ์– วดัแชกงหมิว - ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยติ่มซ าขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจบีกุง้ 

ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจก๊ เป็นตน้ (3)   
จากน้ันน าท่าน ข้ึนสูเ่ขา VICTORIA โดยรถบสัชมจดุชมววิท่ีสวยท่ีสุดของฮ่องกง สมัผสับรรยากาศ
บริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทัศนียภาพอนังดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้งเกาะอย่างชัดเจน 
ทั้งน้ียงัตื่นตากบัตึกระฟ้าท่ีสูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ท่ีก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึก
เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพรอ้มทั้ง
ถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทับใจ   

 
พรอ้มนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณ
ชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าขา้มหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้ น 3 ปี  
จากน้ันใหท่้านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวา่เป็นจดุรวมรับพลังท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง  อีกทั้ง
ยงัใหท่้านไดข้อพรเรื่องเน้ือคู่ ณ จดุน้ีไดอ้ีกดว้ย 



 
 
 

 

 
น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื่อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเชื่อ
กนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและ น าแต่สิ่งดีๆมาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ี
ในวันขึ้ นปีใหม่ น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ีขึ้ นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ีไดร้ับ
รางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
   น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อสินคา้แบรนเนมต่างๆ  

จากน้ันอิสระใหท่้านเต็มอิ่มกับการชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งตน้กันท่ีสถานีจิมซาจุ่ย มีรา้น
ขายของทั้งเครื่องหนัง เครื่องกีฬา เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็นของ
พื้ นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอันซบัซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่
ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อม
ติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อ ไม่ว่าจะเป็น 
COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอี ก
มากมาย  **อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั** 



 
 
 

 

 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบิน  

21.50 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน   EMIRATES AIRLINE เท่ียวบินท่ี EK 385 
23.45 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน รถทัวร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใชบ้ริการ ***  คณะยืนยนัการเดินทางท่ี 9 ท่านมีหวัหน้าทัวร ์

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 
ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกั
เดี่ยว
เพิ่ม 

20 – 22 กรกฎาคม 2561 11,999 ราคาโปรโมชัน่ 
ไม่มีราคาเด็ก 

ราคาโปรโมชัน่ 
ไม่มีราคาเด็ก 

5,000 

21 – 23 กรกฎาคม 2561 11,999 5,000 

• โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลกั 



 
 
 

 

• หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทัวรท่์านใดสนใจสามารถซื้ อไดแ้ต่
ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื้ อ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทัวรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

อตัราคา่บริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทัวร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500/ทริป/ตอ่ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
เง่ือนไขการช าระคา่บริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 



 
 
 

 

 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท
อย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัท์ไม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใ น
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่าง
หน่ึงเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบ
อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเงือ่นไขการคืนเงนิค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงนิค่าบริการรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 วนั คืนเงนิค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบริการ 



 
 
 

 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงนิค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการ

น าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
ทั้ งหมดทั้ งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการ

เตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ
ค่าบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศ
ท่ีไม่มีวซี่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก
ท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนด
เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า
ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  



 
 
 

 

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง
เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบ
เท่าน้ัน ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไม้
สด ไข่ เน้ือสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ 
จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก  

   


