
 

 

 

 

 

 

นอนท่ีฮ่องกง 1 คืน บนเรอืส ำรำญ 2 คืน 

 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือนกนัยำยน 2558  วนัท่ี 10-13/17-20/24-27 

เดือนตลุำคม 2558    วนัท่ี 08-11/15-18/29 ต.ค.-01 พ.ย. 

เดือนพฤศจิกำยน 2558 วนัท่ี 05-08/12-15/19-22/26-29 

เดือนธนัวำคม 2558 วนัที 03-06/10-13/17-20 
 

  วนัแรกของกำรเดินทำง     กรงุเทพฯ-เกำะฮ่องกง-AVENUE OF SYMPHONY OF LIGHT      

10:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำน์เตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์M ชั้น 4 ทำงเขำ้ประต  ู5-6 อำคำร

ผ ูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบิน  Cathay Pacific (CX) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯคอย

อ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำน ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สมัภำระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทำง 

12:40 น.   น ำท่ำนเดินทำงส ู ่ฮ่องกง โดยสำยกำรบินคำเธ่ยแ์ปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX 754  

16:20 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกร จดุนดั

พบประตทูำงออก น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนสะพำนแขวนชิงหม่ำ เป็นสะพำนแขวนส ำหรบัรถยนตแ์ละรถไฟ

ท่ียำวท่ีสดุของโลกมีระยะทำง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้บักำรออกแบบโดยสถำปนิกช่ือดงัระดบัโลกนอรแ์มน 

ฟอสเตอร ์ระหว่ำงทำงท่ำนจะไดช้มวิวทิวทศันข์องเกำะฮ่องกง  

 ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

19.30 น. น ำท่ำนส ู่  Avenue of Star ถนนแห่งดำรำท่ีทอดยำวเลียบอ่ำว

วิคตอเรีย ท่ำนจะไดพ้บกบัรอยพิมพ์ฝ่ำมือของดำรำฮ่องกงท่ีมี

ช่ือเสียงและสถำปัตยกรรมท่ีเกี่ยวกบัภำพยนตรข์องฮ่องกงอีก

มำกมำย และท่ีน่ียงัถือเป็นจดุชมวิวท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบอีกแห่ง

หน่ึงของฮ่องกง อิสระใหท่้ำนไดเ้ก็บภำพเป็นท่ีระลึก เม่ือถึงเวลำ

สมควร (ประมำณ 20.00 น.) ชม Symphony of light เป็นการแสดง

แสงสเีสยีงกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สดุในโลกที่ถกูบนัทึกโดย “กินเนส เวิลด์ เรคค

อร์ด” ซ่ึงการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งดว้ยไฟสีต่างๆ ร่วมดว้ยการยิง

เลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชัน้น ากว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่ใชใ้นการ

แสดงประมาณ 15 นาที เท่านัน้ 

              น ำท่ำนเขำ้ส ูโ่รงแรมท่ีพกั SAV HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง   เขำวิคตอเรยี – อ่ำวรพีลสัเบย ์- โรงงำนจิวเวอรร์ี ่- วดัหวงัตำ้เซียน    

  เช็คอินเรอืส ำรำญ 

เชำ้         รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบติมซ ่ำ   

น าท่ านเดินทางสู่  เขำวิคตอเรีย  ที่มีความสูง 397 เมตร 

เพลิดเพลินการถ่ายรูป เกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์ร่ี 

ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะนอ้ยในทะเลจีนใต ้จากนั้นน าท่านสักการะ

เจา้แม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจา้ไซ่ซ่ิงเอี๊ยที่ชายหาดน า้ตื้น อ่ำว

รพีลสัเบย ์ 

เท่ียง        รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  



 

บ่ำย น ำท่ำนชม Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) หรือตามที ่ ค น ไ ท ย

เรียกกนัอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ้ิ๋วว่า “วดัหวงัตำ้เซียน”นัน้เป็นวดัลทัธิเตา๋ที่

ชาวฮ่องกงและนกัท่องท่องท่ีเดนิทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนให้

ความศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายกุว่ารอ้ยปี  ละไดช้ื่อว่าเป็น  วัดที่ใครมาขอพรอะไร 

จะสมปรารถนาไปเสียทกุสิ่ง เดิมทีวัดนี้เป็นเพียงศาลเจา้เล็กๆ ในย่าน Wan Chai 

ทางเกาะฮ่องกง ภายหลงัไดม้ีการรวบรวมเงนิบริจาคแลว้ยา้ยวัดมาตัง้อยู่บนเกาะ

เกาลนูในที่ปัจจบุัน จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม โรงงำนจิวเวอรร์ี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง

พบกบังานดไีซนท์ี่ไดร้ับรางวลัอนัดบัยอดเยี่ยม และรา้นป่ีเซ่ีย สตัวน์ าโชคลาภ,ความ

มัง่ม ี ไดเ้วลาอนัสมควรน าทกุท่านเดนิทางสูท่่าเรือเพื่อท าการเช็คอินขึน้เรือส าราญ 

18.00 น.     เจำ้หนำ้ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอินข้ึนเรอื 

ให้ทกุท่ำนได้ร ับประทำนอำหำรค ่ ำบนเรือ

ส ำรำญ  ณ .ห้องอำหำรบนเรือน ำท กุท่ำน

ล่องเรือออกส ู่ น่ำนน ้ำสำกล เป็นเวลำ 2 คืน 

ส ำหรบั เรือส ำรำญ Superstar Virgo อันเป็นหนึ่ง

ใน เรื อทั้ ง สิ้ น  19 ล าของ  Star Cruises ถ้าจ ะให้

กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ อลังการของอภิมหาเรือ

ส าราญล านี้ นบัไดว้่าหรหูราและมีขนาดใหญ่ที่สดุใน

ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยความสูงถึง 13 ชั้น 

ส่วนความกว้างและความยาวของตัว เรือนั้น 

ค านวณแลว้เทียบเท่าไดก้ับ สนามฟุตบอลถึง 12 

สนามรวมกัน ในแต่ละเที่ยวสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 2,800 คน ลกูเรืออีก 1,350 คน เรียกว่า

ลอ่งเรือกันแต่ละเที่ยว จะมีถึงสี่พันกว่าชวีิตที่ใชช้ีวิตกันอย่างส าราญอยู่บนเรือล านี้กิจกรรมสารพัดอย่างบนเรือ

ล านี้ มีใหเ้ราไดเ้ลือกท าอย่างจใุจ ไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงจากการแสดง คาร์บาเร่ยโ์ชว ์อันมีชี วิตชีวา และการ

แสดงแปลกใหม ่โรงภาพยนตร ์การแสดงดนตรี และคาราโอเกะ หรือจะเลอืกใชช้วีิตกลางคืนอย่างมสีสีนัในผบั คา

เฟ่ ดิสโกเ้ธค   และฟลอรเ์ตน้ร าส าหรับใครที่ชอบการออกก าลงักาย นอกจากสระว่ายน า้กลางแจง้แลว้ ที่นี่ยังมี

ยิมเนเซียม สนามไดรฟ์กอลฟ์ สนามมินิกอลฟ์ สนามบาสเก็ตบอล และลู่จ็อกกิ้ง หอ้งหมากรกุและปิงปอง หอ้ง

เล่นไพ่นกกระจอก หอ้งสนัทนาการ อีกทั้งยังมีอ่างน า้วนจากซุซ่ี สปา ซาวน่า และกิจกรรมผ่อนคลายความตึง

เครียดอื่น ๆ อย่างโยคะ …อย่างนี้คงเป็นที่ถกูใจผูร้ักสขุภาพทัง้หลายแน่เชียว ส าหรับคณุหน ูๆ ก็มสีวนน า้ ศนูย์

คอมพิวเตอรแ์ละหอ้งภาพยนตรท์ี่จดัไวส้ าหรับเด็กโดยเฉพาะ รา้นวีดโีอเกมส ์หอ้งเด็กเลน่ และเนอสเซอรร่ี์ 

Superstar Virgo ครบวงจร อาหารนานาชาต ิ แหลง่บนัเทิง ฟิตเนต สปา ฯลฯ 

นอกจากนีย้งัมศีนูยก์ารแพทย ์ รา้นคา้ปลอดภาษ ี รา้นถ่ายรปู รา้นเสริมสวย 

หอ้งสมดุ ศนูยอ์ินเตอรเ์น็ต ฯลฯ ที่ขาดไมไ่ดค้ือรา้นอาหารและภตัตาคารตา่งๆ

ทัง้อาหารจีน ญ่ีปุ่น อิตาเลยีน อินเดยี นานาชาตแิละอาหารการกินอืน่ ๆ ที่มใีห้

เลอืกอีกเพียบ เคร่ืองดืม่และอาหาร ไดเ้ตรียมเคร่ืองดืม่และอาหารชัน้เลศิ ไว้

ส าหรับทกุท่าน ซ่ึงอาหารที่เตรียมไว ้ ไดถ้กูพิสจูนจ์ากนกัชมิระดับโลกแลว้ว่า นี่

คือ อาหารเลศิรส ท่ีหากนิไดย้ากจริง ๆ อาทิเชน่ 

 

The Taverna (อำหำรว่ำงรมิสระน ้ำ) 

Café Gelato (ไอศครมี, น ้ำผลไมส้ดและขนม) 

Mediterranean Buffet and Terrace (บฟุเฟ่ตน์ำนำชำติ) 

Samurai Restaurant (รำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น) 



 

The Taj (อินเดียบฟุเฟ่ต ์(ฮำลำล) 

Bellini (แถบแชมเปญ) 

Blue Lagoon (โปรดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ 

Noble House (อำหำรรสเลศิภำษำจีน) 

Palazzo (รำ้นอำหำรอิตำเลียนฟิวชัน่พิเศษ) 

The Pavilion Room (ครอบครวัรำ้นอำหำรจีนสไตล)์ 

Bella Vista (อำหำรนำนำชำติ) 

ใหทักุท่ำนไดมี้เวลำอิสระบนเรอืส ำรำญอยำ่งเต็มท่ี หอ้งพกัของคณะเดินทำง เป็นแบบ

หอ้งพกัมีหนำ้ต่ำง และตัง้อย ูบ่นชัน้ 5-8  ของเรอืส ำรำญ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง   อิสระบนเรอืส ำรำญ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ.หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ 

ทกุท่ำนยงัสำมำรถท ำกิจกรรมต่ำงๆ ขณะอย ูบ่น

เรอืส ำรำญตำมตำรำงเวลำกิจกรรมของทำงเรอื

ส ำรำญได ้

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรเท่ียงภำยในหอ้งอำหำรของทำง

เรอืส ำรำญ 

  อิสระบนเรอืส ำรำญ เพ่ือพกัผ่อนอยำ่งเต็มท่ี 

ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.หอ้งอำหำรของทำงเรอื

ส ำรำญ 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง    เกำะฮ่องกง – อิสระช็อปป้ิงถนนนำธำน-สนำมบินฮ่องกง-กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้บนเรอืส ำรำญ 

09.00 น. น ำทกุท่ำนเดินทำงกลบัฝ่ัง เกำะฮ่องกง  

น ำทกุท่ำนเดินทำง ส ู ่ถนนนำธำน ใหเ้วลำทกุท่ำนอิสระชอ้ปป้ิงท่ีถนนนำธำน ขึน้ชือ่ว่ามาเที่ยวฮ่องกง สิง่ที่

ไมค่วรพลาด คือ ช็อปป้ิง เพราะฮ่องกงถือเป็นเขตปลอดภาษแีละท่าเรือน า้ลกึส าหรับขนถ่ายสนิคา้ นบัเป็นประตสู ู่

ประเทศจีน และจากจีนสูโ่ลกก็วา่ได ้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายเลยมขีายราคาไมแ่พงที่ฮ่องกง แหลง่ช็อปป้ิงส าคญัที่

ไมค่วรพลาด คือ ถนนนาธานบนฝัง่เกาลนูทีม่ยี่านช็อปป้ิงดงั ๆ อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) มง่กก๊ (Mong 

Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมรีา้นคา้ตลอดสองขา้งทาง อำหำรเท่ียงไม่รวมอย ูใ่นรำยกำร

ท่องเท่ียว เพ่ือใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ีกบักำรชอ้ปป้ิง ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ู ่

สนำมบินฮ่องกง 

 



 

 

 

21:20 น.       เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินคำเธ่ยแ์ปซิฟิค  

                        เท่ียวบินท่ี CX 617 

23:10 น.       ถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ  

หรอื เท่ียวบิน 

22:20 น.       เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินคำเธ่ยแ์ปซิฟิค  

                        เท่ียวบินท่ี CX 709 

00:10 น.       ถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 

 

 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนข้ึนไป 

 

อตัรำค่ำบรกิำร 

HONGKONG  

ลอ่งเรือ STAR CUISE 

4 วนั 3 คืน BY CX 

อตัรำค่ำบรกิำร 

เดือน กนัยำยน และ พฤศจิกำยน 

อตัรำค่ำบรกิำร 

เดือนตลุำคม และ ธนัวำคม 

ผ ูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 22,900 25,500 
เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

แบบมีเตียง 21,000 23,500 
เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

แบบไมมี่เตียง 20,000 22,500 

พกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 10,000 13,000 
 

อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• ค่ำตัว๋เครือ่งบินไป-กลบัโดยสำยกำรบินคำเธ่ยแ์ปซิฟิค ชัน้ประหยดั  เสน้ทำง กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 



 

• ค่าภาษนี า้มนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา ณ วนัที่ 4 สงิหาคม 

2558  และท่านตอ้งช าระเพิม่ หากสายการบินมกีารเรียกเก็บเพิม่  

• ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

• ค่าโรงแรมที่พกัที่ฮ่องกง และ บนเรือส าราญ ตามรายการทีร่ะบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

• ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการ 

• ค่ารถรับสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าภาษสีนามบินทกุแห่งทีม่ ี

• ค่ามคัคเุทศกข์องบริษทัจากกรงุเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

• ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/หวัหนำ้ทวัร/์คนขบัรถ ** อตัรำกำรใหทิ้ป  โดยประมำณ 

ท่ำนละ 500 บำท ตลอดกำรเดินทำง   

• ค่าธรรมเนยีมการท าหนงัสอืเดนิทาง 

• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเคร่ืองดืม่และค่าอาหารที่สัง่เพิม่เองค่าโทรศัพท ์ค่าซัก รีดฯลฯ 

• ค่าอาหารที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

• ส าหรับราคานีบ้ริษทัฯ จะไมร่วมค่าภาษที่องเที่ยวหากมกีารเก็บเพิ่ม 

• ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

กำรช ำระเงิน  

 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าทวัรเ์ป็นจ านวน 15,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ท่าน หลงัจากมกีารท าจองส ารองที่นัง่

แลว้ 2 วนัท าการ ส าหรับการจองทวัรส์ว่นที่เหลอืจะขอเก็บทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ จะขอ

สงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 

กำรยกเลิก 

• หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนัท างาน มฉิะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิ

ทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลกิหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในตา่งประเทศ  

เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

• บริษทัฯจะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรือสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมอืง

พิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสบืเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรือ คน

ตา่งดา้วที่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 


