กำหนดกำรเดินทำง
เดือน ต ุลำคม 2559
วันที่ 15-17/22-24/27-29/29-31
เดือน พฤศจิกำยน 2559 วันที่ 04-06/11-13/18-20/25-27
เดือน ธันวำคม 2559 วันที่ 02-04/03-05/10-12/23-25/30 ธ.ค.-01ม.ค.
เดือน มกรำคม 2560 วันที่ 01-03/06-08/13-15/20-22
เดือน ก ุมภำพันธ์ 2560 วันที่ 10-12/12-14/17-19/24-26
เดือน มีนำคม 2560
วันที่ 03-05/10-12/17-19/24-26/31 มี.ค. - 02 เม.ย.
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วันแรกของกำรเดินทำง สนำมบินส ุวรรณภ ูมิ – ฮ่องกง – ขึ้นกระเช้ำนองปิง 360
หมู่บำ้ นวัฒนธรรมนองปิง – ไหว้พระใหญ่ - อิสระช้อปป้ ิ ง CITY GATE
04:30 น.

พร้อมกันที่สนำมบินส ุวรรณภมู ิเคำน์เตอร์เช็คอิน เคำนเตอร์ M ชัน้ 4 ทำงเข้ำประต ู 5-6 อำคำรผูโ้ ดยสำร
ขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบิ นคำเธ่ย ์ แปซิฟิค(CX) โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษทั ฯ คอยอำนวยควำม
สะดวกแก่ท่ำน ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สัมภำระ และที่นงั่ ก่อนออกเดินทำง

06:30 น.

นำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 616

10:30 น.

ถึงสนำมบิ นฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลันเตำ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตู
ทางออก นาท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็ นสะพานแขวนสาหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สดุ ของโลกมี
ระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ ดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชม
วิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

บ่ำย

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของเกาะฮ่องกง
เปลี่ ย นอิ ริ ย าบถขึ้ น เคเบิ้ ล ไฟฟ้ า นั ง่ กระเช้ำ นองปิ งชมวิ ว 360 องศำ
หน้าต่างเป็ นกระจกใส ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบ “พาโนราม่า”
ในมุมกว้างถึง 360 กราบไหว้ขอพรพระใหญ่ หรือเรียกว่า พระพุทธรูปเทียน
ถาน (Tian Tan Buddha Statue) ที่ตงั้ ตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผาองค์พระหัน
พระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับ
หมูบ่ า้ นวัฒนธรรมนองปิ ง (Ngong Ping Village) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า
ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บา้ นจาลองแห่งนี้
ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรม
ดัง้ เดิมไว้ได้อย่างลงตัวจน
จากนัน้ นาทุกท่าน อิสระ ช้อปปิ้ ง จุใจ ที่ City Gate Outlet เลือกซื้อสินค้า ราคาถูก
มากมาย หลายยี่หอ้ ไม่ว่าจะเป็ น Nike , Puma , Rayban , Levi’s

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำที่พกั PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สองของกำรเดินทำง วัดแชกงหมิว – โรงงำนจิวเวอร์รี่ – ร้ำนหยก – อ่ำวรีพลัสเบย์
เขำวิคตอเรีย - วัดหวังต้ำเซียน – วัดชีหลิน - อิสระช้อปป้ ิ ง จิมซำจุ่ย - Symphony Of Light
เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซำ ณ.ภัตตำคำร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่
เชือ่ กันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สงิ่ ชัว่ ร้ายและ นาแต่สงิ่ ดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะทีว่ ดั นี้
ในวันขึ้นปี ใหม่ จากนั้นนาท่านเยี่ยมชม โรงงำนจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่
ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และร้านปี่ เซี่ย สัตว์นาโชคลาภ,ความมัง่ มี
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จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เขำวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลิดเพลินการ
ถ่ายรูป เกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะน้อยในทะเลจีน
ใต้ จากนัน้ นาท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอ พรจากเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ยที่ชายหาด
นา้ ตื้นที่ อ่ำวรีพลัสเบย์ ไหว้พระ ขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิม ริมหาด ที่สิ่งหลายๆ
คนมาขอแล้วก็สมหวังกันบ่อยครั้ง ให้ท่านได้ รับพลัง 1 ในจุดฮวงจุย้ ที่ดีที่สดุ ใน
ฮ่องกง ศาลาแปดเหลี่ยม หรือแม้กระทัง่ ได้ขา้ มสะพานต่ออายุ ที่เชื่อว่าเมื่อได้เดิน
ข้าม 1 รอบ จะต่ออายุได้ถึง 3 ปี
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัคตำคำร

บ่ำย

นาท่านชม Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) นาท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้า
เซียน ณ วัดหวังต้ำเซียน หนึง่ ในวัดที่โด่งดังที่สดุ ของฮ่องกง เทพซึ่งขึน้ ชือ่ ในการ
ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและ พบกับผูค้ นมากมายที่นาธูป และ ของมาสักการะเพื่อ
ขอพรต่างๆ ตัง้ แต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทาธุรกิจ หรือตามที่คน
ไทยเรียกกันอย่างคุน้ ปากเป็ นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “วัดหวังต้าเซียน”นัน้ เป็ นวัดลัทธิ
เต๋าที่ชาวฮ่องกงและนักท่องท่องที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อ
สายจีนให้ความศรัทธากันมาก วัดนีม้ อี ายุกว่าร้อยปี ละได้ชอื่ ว่าเป็ น วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุก
สิง่ เดิมทีวดั นีเ้ ป็ นเพียงศาลเจ้าเล็กๆ ในย่าน Wan Chai ทางเกาะฮ่องกง ภายหลังได้มกี ารรวบรวมเงินบริจาคแล้วย้าย
วัดมาตัง้ อยู่บนเกาะเกาลูนในที่ปัจจุบนั
จากนัน้ นาท่านชม วัดชีหลิน หรือ เรียกกันว่า สานักนางชี สานักชีแห่งนี้ สร้างขึน้
ตามสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง เป็ นแหล่งพานักเพื่อความสงบ ภายในวัดมี
สระบัวอันงดงาม สวนที่จัดแต่งอย่าง ประณีต และชายคาอารามลวดลายดอกบัว
อันวิจิตร และมีรปู องค์พระโพธิสตั ว์หลายปาง รวมทัง้ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งประทับอยู่
ในศาลด้านใน สานักชีแห่งนี้ได้รับการบูรณะไปเมื่อปี 2000 จากที่สร้างขึน้ โดยใช้
การเข้าไม้ทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปูเลย นอกจาก ท่อระบายนา้ ที่เป็ นเหล็ก นับเป็ นการผสมผสานแบบใหม่ ซึ่งเป็ นวัดที่สวย
แห่งหนึง่ ในฮ่องกง
ให้เวลาทุกท่านได้ อิ สระช้อปป้ ิ งที่ ถนนจิมซำจุ่ย ขึ้นชื่อว่ามาเที่ยวฮ่องกง สิ่งที่ไม่
ควรพลาด คือ ช็อปปิ้ ง เพราะฮ่องกงถือเป็ นเขตปลอดภาษีและท่าเรือนา้ ลึกสาหรับขน
ถ่ า ยสิน ค้า นับ เป็ นประตูส่ปู ระเทศจี น และจากจี น สู่โ ลกก็ ว่า ได้ สิน ค้า แบรนด์เ นม
มากมายเลยมีขายราคาไม่แพงที่ฮ่องกง แหล่งช็อปปิ้ งสาคัญที่ไม่ควรพลาด คือ ถนน
นาธานบนฝั ่ง เกาลูน ที่ มีย่ า นช็ อ ปปิ้ งดัง ๆ อย่ า ง จิ ม ซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ม่งก๊ก
(Mong Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมีรา้ นค้าตลอดสองข้างทาง

*** อำหำรค่ำไม่รวมอยูใ่ นรำยกำรท่องเที่ยว เพื่อให้ท่ำนได้
เพลิดเพลินเต็มที่กบั กำรช้อปป้ ิ งอย่ำงเต็มที่ท่ำนสำมำรถทำนอำหำรได้สะดวกสบำยกับร้ำนอำหำรและ
ภัตตำคำรมำกมำยภำยในจิมซำจุ่ย ***
20:00 น.

นาท่านชม Symphony of light เป็ นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกที่
ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิ ดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสี
ต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชัน้ นากว่า 40 แห่ง โดยเวลา
ที่ใช้ในการแสดงประมาณ 15 นาที เท่านัน้
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นำท่ำนเข้ำที่พกั PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้ำ

อิสระช้อปป้ ิ ง หรือซื้อทัวร์เพิ่ม - สนำมบินฮ่องกง - กร ุงเทพฯ

รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซำ ณ.ภัตตำคำร
ให้เวลาทุกท่านได้ อิสระช้อปป้ ิ งที่ ถนนจิมซำจุ่ย ขึน้ ชื่อว่า
มาเที่ยวฮ่องกง สิง่ ที่ไม่ควรพลาด คือ ช็อปปิ้ ง เพราะ ฮ่องกง
ถือเป็ นเขตปลอดภาษีและท่าเรือนา้ ลึกสาหรับขนถ่ายสินค้า
นับเป็ นประตูส่ปู ระเทศจีน และจากจีนสู่โลกก็ ว่าได้ สินค้าแบ
รนด์เนมมากมายเลยมีขายราคาไม่แพงที่ฮ่องกง แหล่งช็อป
ปิ้ งสาคัญที่ไม่ควรพลาด คือ ถนนนาธานบนฝั ง่ เกาลูนที่มีย่านช็อปปิ้ งดัง ๆ อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ม่งก๊ก
(Mong Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมีรา้ นค้าตลอดสองข้างทาง

ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อทัวร์ เข้ำ ฮ่องกง ดิสนียแ์ ลนด์
ผูใ้ หญ่ รำคำ 3,500 บำท
เด็ก รำคำ 2,800 บำท (เด็กอำย ุระหว่ำง 3 – 11 ปี )
สำหรับ ( บริกำรสำหรับ 10 ท่ำนขึ้นไป โดยมีหวั หน้ำทัวร์เดินทำงไปด้วย โดยรถไฟ)
“ฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์” อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่นหลากหลาย
ชนิด ทัง้ 7 โซน Main Street, USA, Fantasyland, Ad ventureland, Tomorrow land, Grizzly Gulch และ ที่ดนิ ของ Toy Story ทุกอย่างไม่ตอ้ ง
จ่ายเงินเพิ่ม อาทิการนัง่ รถไฟไอนา้ โบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก , ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตนู จากดิสนีย์ , นัง่ รถไฟเหาะที่
SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์การ์ตนู สามมิตทิ ี่ MICKEY’S PHILHAR MAGIC, ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอันตระการตาที่
FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่ าดงดิบที่ RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE , หุบเขากริซ
ลียห์ มีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ Andy เพลิดเพลินกับ
ของเล่นและกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land .

*** อำหำรเที่ยง และอำหำรค่ำ ไม่รวมอยูใ่ นรำยกำรท่องเที่ยว เพื่อให้ท่ำนได้
เพลิดเพลินเต็มที่กบั กำรช้อปป้ ิ งอย่ำงเต็มที่ท่ำนสำมำรถทำนอำหำรได้สะดวกสบำย ***
21.25 น.

ได้เวลำนัดหมำยนำท ุกท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินฮ่องกง
เหิรฟ้ำกลับกร ุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 617

23.15 น.

เดินทำงถึงกร ุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพฯ

หรือเที่ยวบิน
22.25 น.

เหิรฟ้ำกลับกร ุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 709

00.15 น.+

เดินทำงถึงกร ุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ

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

ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
หมำยเหต ุ สำมำรถออกเดินทำงได้ขนั้ ต่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป
ทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/หัวหน้ำทัวร์/คนขับรถ ** อัตรำกำรให้ทิป โดยประมำณ วันละ 60 HKD$ /ท่ำนล ูกค้ำ / วัน
(ค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณตลอดกำรเดินทำง 180 เหรียญฮ่องกง
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อัตรำค่ำบริกำร
SEP 24-26
OCT 15-17
NOV 04-06
25-27

HONGKONG
NGONG PING
CX616

NOV 11-13
18-20

3 วัน 2 คืน BY CX

JAN 06-08
13-15
20-22

OCT 01-03
08-10
13-15
27-29
29-31

FEB 12-14
17-19
24-26

DEC 23-25

DEC 02-04
03-05
10-12

OCT 22-24

FEB 10-12

MAR 03-05
10-12
17-19
24-26
31 MAR – 02 APR

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ
2 ท่ำน
ผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็ก 1 ท่ำน
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ

14,900

15,900

14,900
12,900
11,900
3,900

15,900
13,900
12,900
3,900

16,900 19,900 18,900
16,900 19,900 18,900
14,900 17,900 17,900
13,900 16,900 16,900
5,900 3,900
5,900

HONGKONG NGONG PING
CX616
3 วัน 2 คืน BY CX

30 DEC 16 – 01 JAN 17
01-03 JAN

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่ำน

23,900

ผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน

23,900

เด็กมีเตียง

21,900

เด็กไม่มีเตียง

20,900

พักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ

6,900
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อัตรำนี้รวมบริกำร
•
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
•
ค่าภาษีนา้ มันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตรา
ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 และท่านต้องชาระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
•
ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
•
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้อง)
•
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการที่ระบุ
•
ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ตามรายการ
•
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
•
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
•
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรำนี้ไม่รวมบริกำร
ทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/หัวหน้ำทัวร์/คนขับรถ ** อัตรำกำรให้ทิป โดยประมำณ วันละ 60 HKD$ /ท่ำนล ูกค้ำ / วัน
(ค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณตลอดกำรเดินทำง 180 เหรียญฮ่องกง)
•
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
•
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซัก รีดฯลฯ
•
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
•
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
•
สาหรับราคานีบ้ ริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
•
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
กำรชำระเงิน
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาทัวร์เป็ นจานวน 10,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึง่ ท่าน เต็มจานวน หลังจากมีการทาจอง
สารองที่นงั ่ แล้ว 2 วันทาการ สาหรับการจองทัวร์สว่ นที่เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทาง
บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
การยกเลิก
กำรยกเลิก
 การยกเลิกไม่คนื ค่ามัดจาทุกกรณี
หมำยเหต ุ
•
รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
•
บริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนือ่ งจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
•
บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนือ่ งมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
•
บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
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