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ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค+นมสัการเจา้แม่กวนอิมที่หาด 

REPULSE BAY +เก็บภาพประทบัใจกบัถนนดารา AVENUE OF STAR 

นัง่กระเชา้นองปิง  360 องศา+นมสัการพระใหญ ่วดัโป่หลิน+หมุนกงัหนั 

แกช้ง ขอพรรบัโชคลาภ ณ วดัแชกงหมิว+ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 
ความพเิศษของโปรแกรมทวัร์นี ้

พิเศษ1. บินกบัสายการบินศรีลงักนั มีจอทุกท่ีนัง่ 

พิเศษ2. พกัฮ่องกงระดบั  4 ดาว 
ก าหนดการเดนิทางดูด้านล่างโปรแกรมทัวร์ 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star – A Symphony of Lights 
11.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S สายการบนิ SRILANKAN 

AIRLINES พบเจ้าหน้าท่ีทําการเช็คอินตัว๋ 
13.15 น. บนิลดัฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเท่ียวบนิ UL422 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ที่น่ังเป็นแบบ 2-4-2 

พร้อมจอทีวีส่วนตัวทุกที่น่ัง) 
16.55 น. ถึงสนามบนิ Chek Lap Kok หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะทา่นออก Exit B”จากนัน้นํา

ทา่นเดนิทางผา่นสะพานชิงหมา่  ซึง่เป็นสะพานท่ีถือได้วา่เป็นสะพานรางคู ่ ท่ียาวท่ีสดุในโลก  
ค ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (1)  นําทา่นชม  Avenue of Star ทา่นจะได้พบกบัรอยประทบัมือ

ของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงและเป็นแรงบนัดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวนัออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหวย่, 



 

 

 

 

2 

 

 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

จางมา่นอวี,้ เจ็ท ลี, มิเชล โหยว่ ยงัไมร่วมถึงคนดงัอ่ืน ๆ ท่ีได้ประทบัรอยมือลงบนพืน้ซีเมนต์ นําทา่น
ชม  A Symphony of Lights ความมหศัจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน   การแสดง
มลัตมีิเดียสดุยอดตระการตาท่ีได้รับการบนัทกึในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสดุของโลกครอบคลมุพืน้ท่ีอาคารตกึระฟ้าสําคญัตา่งๆท่ีตัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววิคตอเรีย
โดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นีป้ระดบัไปด้วยแสงไฟ ซึง่เพียงกดสวิตช์ก็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสี
ตา่งๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอนัคกึคกัของฮอ่งกง  

พัก เข้าพัก  ณ  GOLD COAST HOTEL   หรือ PANDA HOTEL  หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสอง ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - กระเช้านองปิง – พระใหญ่วัดโป่หลิน 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร(2)  บริการทา่นด้วยติม่ซําขึน้ช่ือของฮอ่งกง  อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบ

กุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น  จากนัน้นําทา่นเท่ียวเกาะฮอ่งกงขึน้สูย่อดเขา  VICTORIA PEAK 
จดุชมวิวสงูท่ีสดุและสวยท่ีสดุของฮอ่งกง สมัผสับรรยากาศบริสทุธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนั
งดงามของ เกาะฮอ่งกงและเกาลนูได้ทัง้เกาะอยา่งชดัเจน ทัง้นีย้งัตื่นตากบัตกึระฟ้าท่ีสงูตระหง่าน
และอาคารตา่งๆ ท่ีก่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุ้ย อาทิ ตกึเซ็นทรัลพลาซา่,  ตกึไชนา่แบงค์และตกึอ่ืนๆ 
อนัเป็นท่ีตัง้ของธุรกิจ ชัน้นําของฮอ่งกงพร้อมทัง้ถ่ายภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ  นําทา่นเย่ียมชม
โรงงานจิวเวอร์ร่ี  ท่ีขึน้ช่ือของฮอ่งกงพบกบังานดีไชน์ท่ีได้รับรางวลัอนัดบัเย่ียม และใช้ในการเสริม
ดวงเร่ืองฮวงจุ้ย  พร้อมนมสัการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม  และเทพเจ้าแหง่โชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล
ท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานตอ่อายซุึง่เช่ือกนัวา่ข้ามหนึง่ครัง้จะมีอายเุพิ่มขึน้ 3ปี  
จากนัน้ให้ทา่นได้รับพลงัจากศาลาแปดทิศ ซึง่ถือวา่เป็นจดุรวมรับพลงัท่ีดีท่ีสดุของฮอ่งกง  อีกทัง้
ยงัให้ทา่นได้ขอพรเร่ืองเนือ้คู ่ณ จดุนีไ้ด้อีกด้วย.นําทา่นชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถ่ิน
ของฮอ่งกง ให้ทา่นได้ชมยาจีน ซึง่ถือเป็นภมูิปัญญาพืน้บ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค นําทา่น
เดนิทางสู่  วัดแชกุงหมิว  เพ่ือสกัการะเทพเจ้าแชกงุ และให้ทา่นหมนุกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือกนัวา่ถ้า
หมนุ 3 รอบ จะขบัไลส่ิ่งชัว่ร้ายและ นําแตส่ิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮอ่งกงนิยมไปสกัการะท่ีวดันีใ้นวนัขึน้ปี
ใหม ่

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่ถานี Tung Chung เพ่ือขึน้ 
กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา  เปล่ียนบรรยากาศชมทศันียภาพอนังดงาม
ระหวา่งเดนิทางจากท่ีสงู อีกทัง้ยงัสามารถช่ืนชมพระใหญ่ พระพทุธรูปนัง่ปรางสมาธิทองสมัฤทธ์ิ
กลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกจากกระเช้า เม่ือลงจากกระเช้าทา่นสามารถนมสัการพระใหญ่ได้ท่ี วัดโป่

หลิน หรือ นิยมเรียกวา่พระใหญ่ลนัเตา....องค์พระสร้างจากการเช่ือมแผน่สมัฤทธ์ิถึง 200 แผน่ หนกั 
250 ตนัและสงู 34 เมตร องค์พระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบือ้งลา่งบริเวณทะเลจีนใต้จากนัน้อิสระ
ให้ทา่นได้สมัผสักบัหมูบ้่านวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Villege)  ให้ทา่นได้อิสระเท่ียวชม ร้านค้า 
ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมูบ้่านจําลองแหง่นีท้า่นจะได้พบความสนกุท่ี
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สามารถผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดัง้เดมิไว้ได้อยา่งลงตวัจากนัน้ข้ามกระเช้า
กลบัมาช๊อปปิง้ 

 อิสระ ท่ีห้างดงั  Citygate Outlet Mall ให้ทา่นช้อปปิง้สินค้าตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินค้าแบรน
เนมระดบัโลกมากมาย เชน่ Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือวา่จะเป็น Burberry 
รวมทัง้รองเท้ากีฬามากมายหลายย่ีห้อ และชัน้ใต้ดนิจะมี  Supermarket ขนาดใหญ่ให้ทา่นได้จบัจา่ย
กนัได้อยา่งจใุจ (อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 

พัก เข้าพัก  ณ  GOLD COAST HOTEL   หรือ PANDA HOTEL  หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสาม ช้อปป้ิงจิมซ่าจุ่ย-ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (4)  
07.00 น. น าทา่นช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ทา่นได้เลือกซือ้สินค้าแบรนเนมตา่งๆ  จากนัน้

อิสระให้ทา่นเตม็อิ่มกบัการช้อปปิง้ยา่นจิมซาจุย่มกัจะตัง้ต้นกนัท่ีสถานีจิมซาจุย่  มีร้านขายของทัง้
เคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบท่ีเป็นของพืน้เมืองฮอ่งกงอยู่
ด้วยและตามซอกตกึอนัซบัซ้อนมากมายมี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ  OCEAN 
TERMINAL ซึง่ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกนัอยู ่และมีทางเช่ือมตดิตอ่กนัสามารถเดนิ
ทะลถุึงกนัได้  (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)    .....กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อ
เดนิทางสู่สนามบิน 

18.00 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิ  SRILANKAN AIRLINE เที่ยวบินท่ี UL423 
20.00 น.    คณะเดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั  

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

** หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนทําการ  
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 

คณะยนืยนัการเดินทางท่ี  9 ทา่นมีหวัหนา้ทวัร ์

 

 

 

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

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

24-26 กรกฎาคม 2557 16,900 16,900 15,900 4,500 

2-4 สงิหาคม 2557 16,900 16,900 15,900 4,500 

9-11 สงิหาคม 2557 16,900 16,900 15,900 4,500 

16-18 สงิหาคม 2557 16,900 16,900 15,900 4,500 

23-25 สงิหาคม 2557 16,900 16,900 15,900 4,500 

หมายเหตุ:  ถ้าต้องการเปล่ียนนองปิง เป็นดสินีย์แลนด์เพิ่มท่านละ  2,000 บาท 
 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 
 หมายเหตุ ท่ีฮอ่งกงมีชา่งภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจําหนา่ยวนัสดุท้ายลกูทวัร์ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได้แตถ้่าทา่นใด

ไมส่นใจก็ไมต้่องซือ้ โดยไมมี่การบงัคบัลกุทวัร์ทัง้สิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.      ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ  (กรณุาสอบถามจาก
หวัหน้าทวัรก่์อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 90 เหรยีญ/ทรปิ/ต่อท่าน 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 


