HKG 003A : ฮ่ องกง...สายบุญ
กระเช้ านองปิ ง – ไหว้ พระใหญ่ เทียนถาน

 นั่งกระเช้ านองปิ ง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่ า
 สั กการะพระใหญ่เทียนถาน แห่ งเกาะลันเตา
 ขอพร เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพลั ส์ เบย์
 VICTORIA PEAK พร้ อมชมวิวเกาะฮ่ องกง
 วัดแชกงหมิว หรื อ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่ งไม่ ดี
ออกจากชีวติ ช่ วยหมุนชีวติ จากร้ ายกลายเป็ นดี
 ขอพรด้ านสุ ขภาพ วัดหวังต้ าเซียน
 ชมสถาปัตยกรรมไม้ สํ านักชีฉีหลิน
 ชมโชว์แสง สี เสี ยง SYMPHONY OF LIGHTS
 ** พักโรงแรมในฮ่ องกง 2 คืน **
 ช้ อปปิ้ งย่านดัง : ถนนเลดี้ มาร์ เก็ต & ย่ านมงก๊ก //
ถนนนาธาน &ย่ านจิมซาจุ่ย // CITYGATE OUTLET
 อิม่ อร่ อยกับเมนูพเิ ศษ !! ติ่มซํารสชาติต้นตํารับ //
ห่ านย่างเลิศรส // อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง

วันแรก กรุงเทพฯ

– ฮ่ องกง – อิสระ!! ช้ อปปิ้ งถนนเลดี้ มาร์ เก๊ต & ย่ านมงก๊ก

10.00 น.

(–/–/–)

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ ( CX ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยอํานวยความสะดวก
แก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นงั่ ก่อนออกเดินทาง
** เครื่ องลําใหญ่ มีอาหารเช้ าบริการพร้ อมเครื่ องดื่ม มีจอส่ วนตัวทุกทีน่ ั่ง **
13.05 น นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 614
16.45 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง
Chek Lap Kok
************************************************************
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12.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ ( CX ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยอํานวยความสะดวก
แก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นงั่ ก่อนออกเดินทาง
** เครื่ องลําใหญ่ มีอาหารเช้ าบริการพร้ อมเครื่ องดื่ม มีจอส่ วนตัวทุกทีน่ ั่ง **
15.15 น นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 654
18.50 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง
Chek Lap Kok (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่ งตั้งยูบ่ นเกาะลันเตา โดยเกิดจากการ
ถมทะเลออกไป มีพ้ืนที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็ นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก
ติดต่อกันถึง 8 ปี ซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008. ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุ ดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับ
มณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรี ส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจ
คนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว ให้ท่านออก Exit B
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ฝั่งเกาะเกาลูน ผ่านเส้นทางไฮเวย์อนั ทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA
BRIDGE) ซึ่ งเป็ นสะพานแขวนทางรถยนต์ ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่ งได้รับการออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์ แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
นําท่านเดินทางสู่ ย่ านมงก๊ ก ซึ่ งย่านนี้มีหนึ่งในตลาดที่เป็ นที่นิยมมากที่สุดในฮ่องกงคือ เลดี้ มาร์ เก็ต และยังมีถนน
สายช้อปปิ้ งอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ซึ่ งทําให้ที่นี่คล้ายคลึงกับย่านช้อปปิ้ งหลายแห่งทางตอนใต้ของจีน ถนนแต่ละสาย
จะมีพอ่ ค้าแม่คา้ ที่ขายสิ นค้าเพียงประเภทเดียวเท่านั้น ทําให้สะดวกต่อการเลือกซื้ อมากขึ้น ถนนบางเส้นในมงก๊ก
นั้น เต็มไปด้วยร้านขาย ปลาทอง, ดอกไม้, นก,รองเท้าผ้าใบ เครื่ องใช้ในครัว ชุดแต่งงาน และสิ นค้าเฉพาะบาง
ประเภทอื่นๆ อีกนับไม่ถว้ น ที่นี่คุณจะสามารถซื้ อและต่อรองราคาของได้เกือบทุกอย่าง ตั้งแต่ของใช้ในบ้านไป
จนถึงอัญมณี ราคาแพง ถนนไซเยิงชอยขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องสําอาง และเสื้ อผ้า ถนนชานตุงและถนน
แดนดาสเป็ นที่ที่คุณสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ และเครื่ องประดับเทรนด์ล่าสุ ดจากญี่ปุ่นและตะวันตก เป็ น
ตลาดกลางคืนแห่งหนึ่งของเกาะฮ่องกง คล้ายๆ ตลาดนัดตามข้างๆ ห้างของบ้านเรา จะขายของบนถนนริ มซ้าย
และขวา มีร้านค้าขนาดเล็กมากมายกว่า 100 ร้านค้า ขายของพวกเสื้ อผ้า เครื่ องประดับ ของเล่นเด็ก ของที่ระลึก
เคสโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคชิ้นเล็กๆ มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ทําให้เดินได้อย่างเพลิดเพลินเลย
ทีเดียว ร้านค้าส่ วนใหญ่จะมีของซํ้าๆ ขายของคล้ายๆ กัน ดังนั้นควรเดินดูราคาหลายๆ ร้านก่อนตัดสิ นใจซื้ อ ทุก
ร้านที่เข้าไปซื้อจะตั้งราคาไว้สูงมากเลยทีเดียว
ทีพ่ กั
 HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN HOTEL//
HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// BEST WESTERN GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 2 วิคตอเรียพีค
– เจ้ าแม่ กวนอิม รีพลัสเบย์ – นั่งกระเช้ าลอยฟ้ านองปิ ง – พระใหญ่ ลนั เตา – ช้ อปปิ้ ง
CITY GATE OUTLET – SYMPHONY OF LIGHTS
 (ติ่มซํ่า/กลางวัน/เย็น)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซํ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
หลังอาหารนําท่านเดินทางข้ามไปยังฝั่งเกาะฮ่องกง เดินทางขึ้นสู่ ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสู งสุ ดของ
ยอดเขาวิคตอเรี ยพีค ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพที่สวยงามกับความสู ง 396 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ท่านจะ
ได้สัมผัสความใกล้ชิดกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชมตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรู ปร่ างครึ่ ง
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กลางวัน

เย็น

ทีพ่ กั

วงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด (ไม่ รวมค่ าขึน้ ชมตึกพีคทาวเวอร์ ) พร้อมชมอาคารระฟ้าที่มีอยูท่ วั่ ไปบริ เวณทั้งสอง
ฝั่ง ฮ่องกงและที่สร้างตามหลัก ฮวงจุย้ อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆอันเป็ นธุ รกิจชั้นนําของ
ฮ่องกง
จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพลั ส์ เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1993 ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์ จากเจ้ าแม่ กวนอิม, เจ้ าแม่
ทับทิม และเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภ ที่ชายหาดนํ้าตื้น อ่ าวรีพลัส เบย์ ซึ่ งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยว
พักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ กนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวดั พระพุทธรู ปและเทพเจ้าต่างๆ
ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธาพระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุ ข , เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชค
การงาน, พระกาฬ เทพเจ้าแห่งความมัง่ คัง่ เหลือกินเหลือใช้, มีเทพแห่งวาสนา, เทพแห่งดวงชะตา, รวมทั้งกามเทพ
ที่มีวธิ ี การเสี่ ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิ ษฐานด้วยการลูบคลําหิ นก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่คน้ พบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นํา
ท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจาก กระเช้ าลอยฟ้ านองปิ ง (NGONG PING SKYRAIL 360)
เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามา ในมุมกว้างถึง
360 องศา เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บา้ นนองปิ งบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. จากกระเช้า ท่าน
จะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของ
เนินเขาอันเขียวขจี ลําธาร นํ้าตก และป่ าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ นําท่านไปสักการะ พระใหญ่ เกาะ
ลันเตา หรื อ พระพุทธรูปเทียนถาน (TIAN TAN BUDDHA STATUE) ที่ต้งั ตระหง่านอยูบ่ ริ เวณริ มหน้าผา เป็ น
พระพุทธรู ปทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทําขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ กว่า 200 แผ่น
เข้าด้วยกัน นํ้าหนักรวม 250 ตัน และสู ง 34 เมตร หันพระพักตร์ ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายัง
หุ บเขาและโขดหิ นเบื้องล่างซึ่ ง และเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ลิ้มลองความอร่ อยของ อาหารจีนต้นตํารั บเมนู
อาหารตะวันตกชั้นเลิศ หรื อจะนัง่ จิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่อนั หอมกรุ่ น จากร้านอาหารและร้านค้าคาเฟ่ ในหมู่บา้ น
นองปิ ง หรื อบางท่านอาจจะเลือกซื้ อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บา้ นนองปิ ง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรื อ
เครื่ องประดับคริ สตัล เพื่อเตือนความทรงจําแห่งการมาเยือน จากนั้นนําท่านนัง่ กระเช้ากลับมายังสถานีตุงชุง เพื่อ
มาช้อปปิ้ งที่ FACTORY OUTLET หรื อ OUTLET MALL ที่ชื่อว่า CITY GATE OUTLET มีสินค้าให้เลือกซื้ อ
มากมายอาทิเช่น Nike, Adidas, Polo Ralph Lauren, Burberry, Samsonite นาฬิกาแบรนด์ ต่างๆ อาทิเช่น อามานี่ ,
ดีเซล และสิ นค้าอื่นๆอีกเพียบ...
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
จากนั้นชม SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเริ่ มตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มตรง ดื่มดํ่ากับการแสดงแสง สี เสี ยง และ
การยิงเลเซอร์ ประกอบดนตรี อนั ตระกานตา ยามคํ่าคืน โดยแบ่ง THEME การแสดง ออกเป็ น 5 แบบ เริ่ มการ
แสดงด้วย AWAKENING, ENERGY, HERITAGE, PATNERSHIP และจบลงด้วย THE FINAL (หากมาทัน
ชมโชว์)
 HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN HOTEL//
HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// BEST WESTERN GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่ า
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วันที่ 3 วัดแชกงหมิว
– วัดหวังต้ าเซียน – สํ านักชีฉีหลิน – ร้ านจิวเวอรี่ + ร้ านสมุนไพรจีน – อิสระ!! ช้ อปปิ้ ง
ถนนนาธาน & ย่ านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
(ติ่มซํ่า/กลางวัน/–)
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซํ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
หลังอาหารนําท่านเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรื อ วัดกังหัน เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มาก มีอายุกว่า 300 ปี
ตั้งอยูใ่ นเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็ นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง
เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทาํ วีระประวัติไว้ ทําให้คนทัว่ ไปยกย่อง
และคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็ จในทุกประการ แล้ว
จะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ต้งั อยูใ่ นวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวติ ของเราและครอบครัวให้มีความเจริ ญก้าวหน้า
ด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็ นการช่วยหมุนปั ดเป่ าเอาสิ่ ง
ร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กงั หันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง, เดินทาง
ปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฎิทินจีนชาวฮ่องกง
และนักธุ รกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่ งชัว่ ร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจาก
ตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน นําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรี ยกวัดนี้วา่ หว่องไท่
ซิ น) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวนั เสื่ อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสังเกตได้
ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสไปเยีย่ มเยือน ไม่วา่ จะเป็ นมวลชนจํานวนมากที่มาสักการะ หรื อแม้กระทัง่ ควันธู ปคละคลุง้ ไป
ทัว่ บริ เวณ ตามตํานานเล่าว่าเมื่อครั้งฮ่องกงเกิดโรคระบาดใหญ่ ชาวฮ่องกงได้มาไหว้ขอพรจากเทพเจ้าหวังต้า
เซี ยนและขอยาที่ทางวัดจัดไว้ไปต้มกินจนหายจากโรคระบาดครั้งนั้นมาได้ จึงทําให้ชาวฮ่องกงมีความศรัทธาต่อ
เทพเจ้าหวังต้าเซี ยนเป็ นอย่างมาก และนําท่านเดินทางสู่ สํ านักชีฉีหลิน เป็ นกลุ่มอารามขนาดใหญ่ที่มี
สถาปั ตยกรรมไม้ที่งดงาม โดยเริ่ มก่อสร้างขึ้นในปี 1934 และก่อนจะได้รับการบูรณะใหม่ในรู ปแบบของราชวงศ์
ถัง (ค.ศ 618–907) ในปี 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารี ริกธาตุและมีสระบัวที่ให้ความสงบแก่ดวงวิญญาณ
นอกจากนี้ สํานักชีแห่งนี้ยงั ประกอบไปด้วยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปปั้ นทอง ดินเหนียว และไม้เป็ น
ตัวแทนของสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระศากยมุนีและพระโพธิ สัตว์ และชมสวนหนานเหลียน ตัดผ่านกลุ่มอาคารอพาร์
ทเมนต์สูงจํานวนมากบนเนินเขาไดมอนด์ เป็ นสวนสาธารณะที่มีความเงียบสงบ สร้างขึ้นในรู ปแบบสมัยราชวงศ์
ถัง ทัศนียภาพของสวนเป็ นพื้นที่ที่มีการจัดแต่งอย่างปราณี ตขนาดมากกว่า 3.5 เฮกเตอร์ ซึ่ งการวางตําแหน่งของ
เนินเขา หิ น นํ้า พืชและโครงสร้างต่างๆ ที่ทาํ จากไม้เป็ นไปตามกฎและวิธีการเฉพาะมากมาย ที่นี่เป็ นสถานที่จดั
แสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับสถาปั ตยกรรมไม้ของจีน หิ น และต้นไม้ในกระถาง และถ้ารู ้สึกหิ ว คุณก็สามารถ
ลองชิมอาหารในร้านอาหารมังสวิรัติและร้านนํ้าชาที่มีอยูไ่ ด้
จากนั้นนําท่านชม โรงงานจิวเวอร์ รี่ ซึ่ งเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของฮ่องกงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับ
ท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ!! และนําท่านเลือกซื้ อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) ...พิเศษ...ห่ านย่ าง
จากนั้นนําท่านสู่ หา้ งสรรพสิ นค้ายักษ์ใหญ่ ที่มีความยาวตั้งแต่เรื อสตาร์ เฟอร์ รี่ ไปตามถนน CANTON ระยะทาง
กว่าครึ่ งกิโลเมตร แหล่งรวมสิ นค้า แบรนด์เนม ชั้นนํามากมาย ห้างสรรพสิ นค้า OCEAN TERMINAL และ
HARBOUR CITY ที่มีร้านค้ากว่า 700 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้ อกันแบบเต็มๆ อาทิเช่น H&M ร้านยอดนิยม เสื้ อผ้า
กระเป๋ า รองเท้า , ESPRIT แบรนด์ดงั ราคาถูก , ONITSUKA TIGER ร้องเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ใครๆก็ใส่ กนั ZARA
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เสื้ อผ้าที่ลดกระหนํ่าตลอดทั้งปี , UNIQLO แบรนด์ดงั จากญี่ปุ่นที่ราคาไม่แพง, รวมถึงร้านของเล่นที่ใหญ่ที่สุดอย่าง
TOY’ US ที่มีของเล่นหลากหลาย ให้นอ้ งๆได้เลือกสัน ไม่วา่ จะเป็ น PLAY STATION หรื อ เครื่ องเล่น PSP หรื อ
แม้แต่ TRANSFORMER รุ่ นใหม่แกะกล่อง รวมถึงสารพัด LEGO ในรู ปแบบต่างๆ สําหรับเด็กผูช้ าย และของเล่น
สําหรับเด็กผูห้ ญิงที่จดั โซนสี ชมพูไว้อย่างน่ารัก รวมถึง ANGRY BIRDS ขนาดจัมโบ้ที่เป็ นสิ นค้าขายดีมาก
นอกจากนี้ก็ยงั มีแบรนด์ฝั่งยุโรป อาทิเช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi,
Louis Vuitton, Chole ฯลฯ ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria

*** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง ***
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
20.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CX 703
22.05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ
************************************************************
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CX 617
23.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ
************************************************************
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
22.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CX 709
00.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

 SPiRiT OF HONG KONG 
** หมายเหตุ ** ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านจิวเวอร์รี่, สมุนไพรจีน ซึ่งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะ
ชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น

กําหนดการเดินทาง
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
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เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี

เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี

(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 (ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1
มีเตียงเสริม)
ไม่ มีเตียงเสริม)

พักเดีย่ ว

10 – 12 มีนาคม 2561

(CX654, 15.15-18.50 // CX617, 21.35-23.40)

14,900.-

13,900.-

12,900.-

4,900.-

23 – 25 มีนาคม 2561

(CX654, 15.15-18.50 // CX709, 22.25-00.15)

14,900.-

13,900.-

12,900.-

4,900.-

อัตราค่ าบริการนีร้ วม

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม

+ ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ
(กรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงหรื อต้องซื้ อตัว๋ เดี่ยวทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขสายการบิน )
+ ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง
+ ค่านํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
+ ค่าที่พกั ตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรื อเทียบเท่า
**กรุ ณาระบุลกั ษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้ อง 2 เตียง) //
DOUBLE (ห้ อง 1 เตียงใหญ่ ) // SINGLE (ห้ องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้ อง 3 เตียง) หากไม่มีการ
ระบุ ทางบริ ษทั ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้กบั ผูเ้ ข้าพัก**
+ ค่าอาหารตามที่ระบุอยูใ่ นรายการ **หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้และ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน**
+ ค่ารถรับส่ งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
+ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
+ ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000//500,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์
- ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
- ค่าภาษีน้ าํ มัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณี ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ก่อนการเดินทาง
- ค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือรายการ
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า //
พนักงานเสิ ร์ฟ ฯลฯ
- ค่าทําหนังสื อเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ที่จ่าย 3% คิดจากยอดบริ การ
- ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและค่ าทิปคนขับรถ ท่านละ 90 เหรียญฮ่ องกงต่ อท่าน

*** เด็กจ่ ายค่ าทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ **

เงื่อนไขการจอง 1.
2.
3.
4.

วางมัดจําท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
(ถ้าไม่ชาํ ระ ตามกําหนด ขอสวงวนสิ ทธิ์ ที่จะตัดสิ ทธิ์ โดยไม่มีเงื่อนไข)
แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ
พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ ตมาด้วย
ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 15-20 วัน
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เงื่อนไขการยกเลิก

กรณีคณะออกเดินทางได้

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี
5. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อช่วงเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่ทีการ
การันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ
ค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้ าทัวร์ )
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ )

เงื่อนไขการให้ บริการ
- สํารองที่นงั่ พร้อมชําระค่ามัดจําท่านละ 5,000 บาท หากยังไม่ชาํ ระค่ามัดจําถือว่าการจองไม่สมบูรณ์บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ สําหรับผูท้ ี่วางมัดจําก่อน ส่ วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
- จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่า ผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่ผู ้
เดินทาง (บุคคลที่มีอายุต้งั แต่ 12 ปี ขึ้นไป) ไม่ครบ 15 ท่าน
- เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสําคัญ
- หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
- ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจลหรื อกรณี ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้ง จากไทยและต่างประเทศ ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
- ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นหากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรี ยบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
- ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของ นักท่องเที่ยวเอง หรื อในกรณี ที่กระเป๋ าเกิดสู ญหายหรื อชํารุ ดจากสายการบิน
- กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
- ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้
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- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทั้งหมด
หมายเหตุ
รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิ์ ดงั กล่าวทางบริ ษทั จะยึดถือและคํานึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของ
ท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่ งร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หากเกิดข้ อผิดพลาดไม่ สามารถเดินทาง
ได้ ทางบริษทั ฯไม่ สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ****

ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็ นที่พอใจแล้วจึ งวางมัดจํ า เพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง

~8~

