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วันแรก
12.30 น.
14.55 น.
18.50 น

วันที่สอง
เช้า

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เลดี้สม์ าร์เก็ต
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ Mสายการบิ น
คาเธย์ แปซิ ฟิคเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทาง โดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิคเที่ยวบิ น CX654 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
ั่
นำท่ำนนังรถโค้
่
ชปรับอำกำศข้ำมสะพำนชิงหม่ำสู่ฝงเกำลู
น
ฮ่องกงตัง้ อยูท่ ำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
ั ่ นตกห่ำง
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนโดยอยูต่ ดิ กับมณฑลกว่ำงตง (กวำงตุง้ ) โดยมำเก๊ำอยูท่ ำงฝงตะวั
ไปรำว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็นเพียงหมู่บำ้ นประมงเล็กๆ แห่งหนึ่งในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิน้
หลังจำกจีนพ่ำยแพ้ในสงครำมฝิ่น เกำะฮ่องกง และเกำลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860
ตำมลำดับ ต่อมำภำยหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทำสัญญำเช่ำซือ้ พืน้ ทีท่ ำงตอนใต้ของลำน้ำเซินเจิน้ ซึง่
ปจั จุบนั เรียกว่ำ ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทัง้ เกำะรอบข้ำง ซึง่ มีอำณำบริเวณกว้ำงใหญ่กว่ำเมือ่ ครัง้ อังกฤษเข้ำ
ยึดครองในสมัยสงครำมฝิ่นเกือบสิบเท่ำนำท่ำนสู่แหล่งช้ อปปิ้ งยอดนิ ยมเลดี้สม์ าร์เก็ต ประกอบด้วยร้ำน
รวงขนำดเล็กกว่ำ 100 ร้ำนทอดยำว 1 กิโลเมตร ตัง้ อยู่บนถนนตุงชอยชื่อของตลำดแห่งนี้มที ม่ี ำจำกกำรเป็ น
แหล่งขำยสินค้ำประเภทเสือ้ ผ้ำและเครือ่ งประดับรำคำถูกสำหรับสตรีทุกวัยเสือ้ ผ้ำ เครือ่ งประดับ รองเท้ำ
และของทีร่ ะลึกในรำคำย่อมเยำให้โอกำสคุณได้ฝึกฝนทักษะกำรต่อรำคำอย่ำงเพลิดเพลิน แต่ในปจั จุบนั มี
สินค้ำอีกหลำกหลำย เช่น นำฬิกำ เครือ่ งสำอำง กระเป๋ำ เครือ่ งตกแต่งบ้ำน ซีดแี ละของกระจุกกระจิกให้
เลือกซือ้ และเพลิดเพลินกับกำรชมตลำดได้โดยไม่จำเป็ นต้องตัง้ ใจไปซือ้ สินค้ำใดๆ สักชิน้
***อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** นำท่ำนเข้ำสู่ทพ่ี กั
พักที่ EASE ACCESS HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*ห้องพักขนาดเล็ก 10-12 ตรม. ไม่มีเตียงเสริ ม
ฮ่องกง-ไหว้ขอพร 8 เทพเจ้า-วัดแชกงหมิ วไซกุง(วัดเก่าดัง้ เดิ ม)-จิ มซาจุ่ย-Symphony of Lights
รับประทานอาหารติ่ มซา ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ย่าน Po Tak Estate ซึง่ เป็ นสถานทีน่ ิยมของชาวฮ่องกง เพื่อมากราบไหว้ขอพรสิง่ ศักดิ ์
เพราะสถานทีน่ ้เี ป็ นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าถึง 8 องค์ดว้ ยกัน
นาทุกท่านกราบไหว้ขอพร “ปักธูป 8 เทพ” ที่ มีชื่อและศักดิ์ สิทธิ์ ให้ท่านคุ้มครอง
วัดซัมคุนไทไท Sam Kun Tai Taiไหว้ขอเปิ ดทางขอให้ประสบความสาเร็จในทุกด้าน
วัดหล่งโหมวLong Mo (Dragon Mother)นาพาโชคลาภมาให้คณ
ุ
วัดปักไท Pak Tai เทพเจ้าแห่งท้องทะเล
วัดเทียนโห่วTin Hua Temple หรือเจ้าแม่ทบั ทิ ม ช่วยคุ้มครองการเดิ นทาง
วัดชิ งหว่อง Shing Wong เทพเจ้าผูป้ กป้ องสิ่ งชัวร้
่ าย
เทพไซอิ๋ วSaiIw เทพเจ้าแห่งสติ ปัญหา เฉลียวฉลาด ว่องไว
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เจ้าแม่กวนอิ มKuanIm เทพเจ้าแห่งความเมตตากรุณา
เทพนาจาNazhaเทพจอมอิ ทธิ ฤทธิ์ ปราบมาร
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเยีย่ มชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ทข่ี น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงำนดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รำงวัลอันดับเยีย่ ม และแวะชม
สินค้ำโอท๊อปของจีนร้านหยก ซึง่ ชำวจีนถือเป็ นเครือ่ งรำง และเครือ่ งประดับติดตัว
นำท่ำนเดินทำงสู่วดั แชกงหมิ วหรือวัดกังหัน (วัดเก่าดัง้ เดิ ม) Che Kung Temple (Sai Kung) ตัง้ อยูท่ ่ี
เขตไซกุงจุดปลำยสุดทำงทิศตะวันออกของเกำะฮ่องกงแม้จะเป็นวัดเล็กๆ แต่มที ำเลทีต่ งั ้ ทีด่ มี ำก ทีห่ น้ำศำล
จะมีกงั หันอยู่ 2 อัน ถ้ำหันหน้ำเข้ำหำศำล กังหันด้ำนซ้ำยมือ คือครอบครัวเป็นสุข ส่วนด้ำนขวำมือ คือ
เดินทำงปลอดภัย วัดนี้ยงั เป็นทีม่ ำของจีก้ งั หันนำโชคทีม่ ชี ่อื เสียงของวงกำรกำรท่องเทีย่ วฮ่องกง ทีไ่ ม่ว่ำ
ทัวร์ไหนทีม่ ำฮ่องกงเป็นต้องเลือกเช่ำเลือกซือ้ สินค้ำมงคลชิน้ นี้ เพื่อเสริมสร้ำงบำรมี และศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ
ด้วยกันทัง้ สิน้
นาทุกท่านสู่จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด (TsimShaTsui Promenade) ย่านการค้าทีส่ าคัญของฮ่องกง
ประกอบไปด้วยตึกรามสูงชัน ให้ทุกท่านได้เดินเล่นรับลมเย็นๆ ริมอ่าววิคตอเรีย ถ่ายรูป ชมแสงสีของ
วัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองเพราะอ่าววิคตอเรียเป็นจุดเริม่ ต้นของฮ่องกง
น้าลึกทีค่ นระหว่
ั่
างเกาะ
ฮ่องกงกับแหลมเกาลูนคือแหล่งจับปลาของหมู่บา้ นชาวประมง
ซึง่ ได้เติบโตกลายเป็ นศูนย์กลางการค้า
ระหว่างประเทศในเวลาต่อมา ปจั จุบนั อ่าวนี้ยงั คงเป็ นศูนย์กลางการดาเนินชีวติ ของเมือง และยังเป็นหนึ่งใน
ภูมทิ ศั น์เมืองทีง่ ดงามเป็ นเลิศทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก นาทุกท่านไปชมโชว์ยงิ แสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียง
สุดตระการตาตอบโต้กนั ตามจังหวะเสียงเพลงSymphony of Lightsความมหัศจรรย์เริม่ ต้นในเวลา 20.00
น. ทุกค่าคืน การแสดงมัลติมเี ดียสุดยอดตระการตาซึง่ เป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพืน้ ทีอ่ าคารตึก
ั่
ระฟ้าสาคัญต่างๆ ทีต่ งั ้ อยูส่ องฟากฝงของอ่
าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ
ซึง่ เพียงกดสวิตช์กจ็ ะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีต่างๆ
แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของ
ฮ่องกง***อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** สมควรแก่เวลำนำท่ำนเข้ำทีพ่ กั
พักที่ EASE ACCESS HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*ห้องพักขนาดเล็ก 10-12 ตรม. ไม่มีเตียงเสริ ม
วันที่สาม เกาะลันเตา นัง่ กระเช้านองปิ ง 360-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารติ่ มซา ณ ภัตตาคาร
ท่านเดินทางสู่เกาะลันเตาซึง่ มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดใน
คาบสมุทรฮ่องกง นาท่านนัง่ กระเช้า Ngong ping 360จากตุงชุงสู่ทร่ี าบนองปิง เป็นกระเช้าทีย่ าวทีส่ ุดใน
โลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณี กระเช้ าปิ ดจะใช้รถโค้ชขึ้นแทน)พบกับ
สถาปตั ยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง (Ngong Ping Villege) บนพืน้ ที่ 1.5 เฮคตาร์
อิสระเทีย่ วชม ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และชมกำรแสดงกลำงแจ้งมำกมำย บริเวณหมู่บำ้ นจำลองแห่งนี้ท่ำนจะได้
พบควำมสนุกทีส่ ำมำรถผสมผสำนระหว่ำงควำมเจริญ
และวัฒนธรรมดัง้ เดิมไว้ได้อย่ำงลงตัว ให้ท่าน
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19.50 น.
21.45 น.
21.35 น.
23.30 น.

นมัสการพระใหญ่วดั โป่ หลิ น องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34
เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบือ้ งล่างบริเวณทะเลจีนใต้หลังจำกนัน้ ให้ทุกท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำแบ
รนด์เนมทีC่ ity gate Outletเป็นตึกทีข่ ำยแต่สนิ ค้ำรำคำลดพิเศษ 50-80% ขึน้ ไป ไม่ว่ำจะเป็นเสือ้ ผ้ำ รองเท้ำ
นำฬิกำ มีอยู่ 70 กว่ำยีห่ อ้ เช่นNike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club
21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs และชัน้ ใต้ดนิ จะมี Supermarket ขนำดใหญ่ให้ทุกท่ำน
ได้เลือกซือ้ ***กรณี เปลี่ยนจากลันเตาไปดิ สนี ยแ์ ลนด์ จ่ายเพิ่ ม 2,000 บาท***
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
ออกเดินทางโดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิคเที่ยวบิ นที่ CX703 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
ออกเดินทางโดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิคเที่ยวบิ นที่ CX617 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริ การ

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ไฟล์บิน

14-16 มิ .ย.

CX654 1455-1850
CX6172135-2330
CX654 1455-1850
CX617 2135-2330
CX654 1455-1850
CX617 2135-2330
CX654 1455-1850
CX617 2135-2330
CX654 1455-1850
CX617 2135-2330
CX654 1455-1850
CX617 2135-2330
CX654 1455-1850
CX617 2135-2330

21-23 มิ .ย.
21-23 ก.ค.
2-4 ส.ค.
11-13 ส.ค.
18-20 ส.ค.
25-27 ส.ค.

ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาเด็ก เสริ มเตียง ราคาเด็ก ไม่เสริ มเตียง พักเดี่ยว
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
จ่ายเพิ่ ม

11,999

11,999

11,999

3,500

12,999

12,999

12,999

3,500

12,999

12,999

12,999

3,500

13,999

13,999

13,999

3,500

16,999

16,999

16,999

3,500

13,999

13,999

13,999

3,500

13,999

13,999

13,999

3,500

อัตรานี้ รวม
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ค่ำตั ๋วเครือ่ งบิน และภำษีน้ ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศบริกำรตลอดกำรเดินทำง / ค่ำอำหำร
และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร / ค่าที่พกั ตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่ า (กรณี พกั 3 ท่ านไม่มีเตียงเสริ ม)/
ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 30 กก. / ค่ำบัตรเข้ำชมสถำนทีท่ ่องเทีย่ วต่ำงๆ ตำมรำยกำรทีไ่ ด้ระบุไว้ / ค่ำ
ประกันอุบตั เิ หตุในกำรเดินทำง 1,000,000 บำท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริกำรตลอดกำรเดินทำง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และค่ำทิปคนขับรถ ***รวมตลอดกำรเดินทำงจ่ำยทิป 90 HKD/ท่ำน***/ ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย และ
ค่ำธรรมเนียมสำหรับผูถ้ อื พำสปอร์ตต่ำงชำติ / ค่ำอำหำร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร / ค่ำธรรมเนียมกระเป๋ำ
เดินทำงทีน่ ้ ำหนักเกิน / ค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร เช่น ค่ำซักรีด โทรศัพท์ ค่ำมินิบำร์ ฯลฯ / ภำษีมลู ค่ำเพิม่
7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3% และกรุณำแจ้งล่วงหน้ำตัง้ แต่ทำกำรจองกรณีตอ้ งกำรใบกำกับภำษี/ ค่ำภำษีเชือ้ เพลิงทีท่ ำง
สำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาเนาหน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่ เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
เอกสารที่ใช้ ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทำงทีม่ วี นั กำหนดอำยุใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันทีจ่ ะออกเดินทำง
- ต้องมีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-10 วัน

/ คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด หรือเก็บค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่ำใช้จ่ำย 5,000-10,000 บำท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่ำบริกำรทัง้ หมด 100 %

หมายเหตุ
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1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั จนไม่อำจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หำย สูญเสียหรือได้รบั บำดเจ็บทีน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำ
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
2.
เนื่องจำกสภำวะน้ำมันโลกทีม่ กี ำรปรับรำคำสูงขึน้ ทำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน้ำมันขึน้ ในอนำคต
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่ำภำษีน้ ำมันเพิม่ ตำมควำมเป็ นจริง เพรำะทำงบริษทั ยังไม่ได้รวมภำษีน้ ำมันใหม่ทอ่ี ำจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ ์กำรใช้บริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูก
ปฏิเสธกำรเข้ำประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนกำร
เดินทำงในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่ำน
5.
กำรไม่รบั ประทำนอำหำรบำงมือ้ ไม่เทีย่ วตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้ เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมำจ่ำย
6.
เมือ่ ท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำง
บริษทั ฯ ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือ่ นไขต่ำงๆ
7.
กำรท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีกำรเข้ำชมสินค้ำของทำงรัฐบำล เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วดังกล่ำว
คือร้ำนหยก ร้ำนบัวหิมะ ร้ำนผ้ำไหม ร้ำนขนม ร้ำนจิวเวอร์ร่ี เป็ นต้น หำกท่ำนใดไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำวจะต้องจ่ำยค่ำทัวร์เพิม่
ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่ำวแล้ว
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