โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิก (CX)
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วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –-Avenue of Star – A Symphony of Lights
10.00 น. พร้อ มกัน ที่ สนามบิ น สุ วรรณภู มิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิ น คาเธ่ ย ์
แปซิฟิก
พบเจ้าหน้าที่บริษัท พาท่านทาการเช็คอินตัว๋ และโหลดกระเป๋าสัมภาระ
13.05 น. บินลัดฟ้ าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 614 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
16.45 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B”
พบไกด์ทอ้ งถิ่นคอยต้อนรับท่าน จากนั้ นนาท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็ นสะพาน
ที่ถือได้วา่ เป็ นสะพานรางคู่ที่ยาวที่สุดในโลก
อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั CRUISE HOTEL, HOTEL 36 , SILKA FAR EAST @TSUEN WAN HOTEL
หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
เช้า

วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-ร้านจิวเวอรี-่ สมุนไพร - พระใหญ่นองปิ ง – ซิตเกท
ี้
เอ๊าท์
เล็ท – เลดี้ มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซาต้นตาหรับของฮ่องกง ( 1 )

นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง
ที่ เชื่อกันว่าถ้าหมุ น 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่งดี ๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิ ยมไป
สักการะที่วดั นี้ ในวันขึ้ นปี ใหม่และนาท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ ว่า
หว่อ งไท่ ซิน ) เป็ นวัดเก่าแก่อ ายุ ก ว่าร้อยปี ที่ ไม่ มี วัน เสื่ อมคลายไปจากความศรัท ธาของ
ประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจานวนมากที่มาสักการะ หรือแม้กระทัง่ ควันธูป
คละคลุง้ ไปทัว่ บริเวณ ท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน เดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็ นมนุ ษย์เดิน
ดินธรรมดาคนหนึ่ ง ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วย
พ่อแม่ต้งั แต่เล็ก ทางานดูแลเลี้ ยงแพะ อยู่ มาวันหนึ่ งท่านได้พบกับนั กพรต และนั กพรตได้
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ชวนไปศึกษารา่ เรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนั กพรตท่านนั้ นไป
ศึ ก ษาร า่ เรี ย นวิ ช า ท่ า นขยัน หมั น่ เพี ย รเรี ย นจนบรรลุ จนท่ า นสามารถเสกก้อ นหิ น ให้
กลายเป็ นแพะได้ เมื่อท่านได้รา่ เรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ล าอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้
วิ ช าความรู ด้ ้า นสมุ น ไพร เพื่ อ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ เดิ น ทางรัก ษาประชาชนจี น ที่ เจ็ บ ไข้
ตลอดจนผูท้ ี่ เดือดร้อนไปทัว่ ทุ กสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้า
เซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสูก้ บั โรคร้าย ตลอดอายุขยั ทอง
ท่าน ได้มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและรา่ เรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยก
ย่อ งให้ท่ านเป็ นเทพหว่องไท่ ซิ น และได้ต้ังศาลเอาไว้เพื่ อกราบสักการะนาท่ านเยี่ยมชม
โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ ที่ได้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ใน
การเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ นาท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็ นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง
ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็ นภูมิปัญญาพื้ นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่เกาะลันเตาซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่า “หมู่บา้ น
นองปิ ง” โดยนาท่านนั ่งรถบัสของทางนองปิ งขึ้ นไป (เนื่ องจากกระเช้าปิ ดซ่อมแซมเพื่อ
เปลี่ยนสายเคเบิ้ ลเป็ นระยะเวลา 5 เดือน)ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพอันสวยงาม
สองข้างทางจากนั้นพาท่านเดินผ่านหมู่บา้ นนองปิ ง ซึ่งจะมีรา้ นค้า ร้านขายของฝากของที่
ระลึกหลายประเภท แล้วพาท่านเดินต่อไปยังทางขึ้ นบันได 268 ขั้นสู่ พระพุทธรูปเทียน
ถาน ประดิษฐานอยูค่ ่กู บั วัดโป๋หลิน เหนื อระดับน้ าทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการ
เชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร มูลค่าการก่อสร้าง 60
ล้านเหรียญฮ่องกง องค์พระนัง่ อยูบ่ นกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ดา้ นซ้าย
ไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเปี่ ยมเมตตา
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ที่หา้ งดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าตาม
อัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO,
RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็ น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยีห่ อ้ และ
ชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เลดี้ มาร์เก็ต อิสระช็อปปิ้ งเลดี้ มาร์เก็ต
เดินทางกลับที่พกั เองตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวัน ค ่า ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั CRUISE HOTEL, HOTEL 36 , SILKA FAR EAST
@TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม

อิสระช็อปปิ้ ง
จากนั้ นให้ท่าน อิสระช็อปปิ้ ง ตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถนั ง่ รถไฟ ช็อปปิ้ งที่ย่านจิม
ซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่ งเป็ น แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุ กมุมโลก ท่านจะได้
เลื อ กซื้ อสิ น ค้า ประเภทต่ า งๆ อย่ า งเต็ ม อิ่ ม จุ ใ จ ไม่ ว่ า คุ ณ จะมี ร สนิ ยมแบบไหน หรื อ
งบประมาณเท่ า ใดศู น ย์ก ารค้า ชั้น เลิ ศ ของฮ่ อ งกงมี ทุ ก สิ่ ง ที่ คุ ณ ต้อ งการ ศู น ย์ก ารค้า ที่
กว้า งขวางเหล่ า นี้ เป็ นแหล่ ง รวมห้อ งเสื้ อที่ จ าหน่ า ยสิ น ค้า แบรนด์เนมของดี ไ ซน์ เนอร์
นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็ นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอม กับอาหารชั้นเลิศ
บรรยากาศหรูเลื อ กอร่อ ยกับ ร้านอาหารรสเด็ ดของฮ่ อ งกง หรื อ เลื อ กช็ อ ปปิ้ งที่ โอเชี่ยน
เทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนา ที่มีให้เลือกชมและ ช็อปมากกว่า 700 ร้าน
อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก
คุณหนูที่ Toy’s Us
อิสระอาหารกลางวัน และ ค ่า ตามอัธยาศัย
หลังอาหารสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
22.00 น. บิ นลัดฟ้ ากลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ น คาเธ่ยแ์ ปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 709(บริการ
อาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
23.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทา
การออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

กาหนดการเดินทาง

17-19 มีนาคม 2560

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว
ห้องละ 2-3
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
ท่าน
11,999.11,999.11,999.4,000.-
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 โรงแรมที่ พั ก ที่ อ าจะมี ก ารสลั บ ปรับ เปลี่ ย นขึ้ นอยู่ กั บ ความเหมาะสมเป็ นหลั ก โดยค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อ
ได้แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสื อเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่ า อิ น เตอร์เน็ ต ค่ าซัก รี ด มิ นิ บ าร์ในห้อ ง รวมถึ งค่ า อาหารและเครื่ องดื่ ม ที่ สัง่ เพิ่ ม นอกเหนื อ
รายการ (กรุณาสอบถามจากไกด์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี เต็มรูปแบบ
 ค่าธรรมเนี ยมทิปรวมไกด์, หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 80 เหรียญ/1ลูกค้า ตลอดทริป
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21
วัน กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี ใดๆ ให้ถือว่านั กท่ องเที่ ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์
นั้นๆ
3. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง ไม่คืนมัดจาทุกกรณี
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เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่น
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรื อทั้งหมด หรื อถูกปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื องด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริ ษั ทจะไม่คืนเงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับนั กท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า
ที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่ หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่องเที่ ยว
หรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริงของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้
บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิ วัติ อุ บั ติ เ หตุ ความเจ็ บ ป่ วย ความสู ญ หายหรื อ เสี ย หายของสั ม ภาระ ความล่ า ช้า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
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ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมีขนาดบรรจุภัณ ฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่าน
ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่ งของที่ มี ลัก ษณะคล้ายกับ อาวุ ธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ป กรณ์ กี ฬ าฯ จะต้อ งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก
ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่
ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
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