วันแรก
04.00 น.
06.40 น.
10.25 น

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นัง่ รถรางพีคแทรมขึ้นสู่จดุ ชมวิ วเดอะพีค-จิ มซาจุ่ย-Symphony of Lights
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิ น
คาเธย์ แปซิ ฟิค เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทาง โดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิค เที่ยวบิ น CX616 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
ั่
นาท่านสู่ฝงเกาลู
น ฮ่องกงตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูต่ ดิ กับ
ั ่ นตก ห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่องกง เดิมเป็นเพียง
มณฑลกว่างตง (กวางตุง้ ) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝงตะวั
หมูบ่ า้ นประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอาเภอซินอัน เมืองเซินเจิน้ หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น เกาะ
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ฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลาดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898
อังกฤษได้ทาสัญญา‘เช่าซือ้ ’พืน้ ทีท่ างตอนใต้ของลาน้ าเซินเจิน้ ซึง่ ปจั จุบนั เรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทัง้
เกาะรอบข้าง ซึง่ มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมือ่ ครัง้ อังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ทไ่ี ม่ควรพลาดในการมาเทีย่ วฮ่องกง นัง่ รถรางพีคแทรมขึ้นสู่จดุ ชมวิ วเดอะ
พีค รถรางจะเคลื่อนผ่านวิวทิวทัศน์ในมุมสวยงาม และหาชมทีไ่ หนไม่ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นวิวของตึกสูงระฟ้า
ของเกาะฮ่องกง หรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่ายวิคตอเรียและเกาลูน พีคแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่ทส่ี ุด
ของฮ่องกง เปิดให้บริการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1888 ถือว่าเป็ นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็นรถรางทีใ่ ช้พลังงานไอน้ า
ในการขับเคลื่อน แต่ในปี ค.ศ. 1926 ก็ได้ถูกเปลีย่ นมาเป็ นระบบเกียร์ไฟฟ้า และเปลีย่ นเป็ นการควบคุมด้วย
ระบบไมโครโพรเซสเซอร์ซง่ึ เป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ.1989 (มีประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยสูง)เมือ่ คุณไต่ระดับขึน้ ไปยังเดอะพีคตามรางกระเช้าไฟฟ้าถึงอาคารด้านบนแล้วนัน้ ท่าน
ยังสามารถขึน้ ไปชมบนดาดฟ้าทีเ่ รียกว่า Peak Tower Sky Terrace (ไม่รวมค่าเข้าชม) อาคารนี้ถอื เป็น
สัญลักษณ์ของยอดเขาวิคตอเรียพีคมีลกั ษณะคล้ายทัง่ ด้านในนัน้ มีรา้ นค้าหลายร้าน อิสระให้ท่านได้ช่นื ชม
กับบรรยากาศ และถ่ายภาพเป็นทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านนัง่ รถโค้ชกลับลงมาด้านล่าง นา
ทุกท่านสู่จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด (Tsim Sha Tsui Promenade) ย่านการค้าทีส่ าคัญของฮ่องกง ประกอบ
ไปด้วยตึกรามสูงชัน ให้ทุกท่านได้เดินเล่นรับลมเย็นๆ ริมอ่าววิคตอเรีย ถ่ายรูป ชมแสงสีของวัฒนธรรมและ
ความเจริญรุง่ เรือง เพราะอ่าววิคตอเรียเป็นจุดเริม่ ต้นของฮ่องกง น้าลึกทีค่ นระหว่
ั่
างเกาะฮ่องกงกับแหลม
เกาลูนคือแหล่งจับปลาของหมูบ่ า้ นชาวประมงซึง่ ได้เติบโตกลายเป็ นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศใน
เวลาต่อมาปจั จุบนั อ่าวนี้ยงั คงเป็นศูนย์กลางการดาเนินชีวติ ของเมืองและยังเป็ นหนึ่งในภูมทิ ศั น์เมืองที่
งดงามเป็นเลิศทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลกนาทุกท่านไปชมโชว์ยงิ แสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตา
ตอบโต้กนั ตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริม่ ต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่าคืน
การแสดงมัลติมเี ดียสุดยอดตระการตาซึง่ เป็ นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพืน้ ทีอ่ าคารตึกระฟ้าสาคัญ
ั่
ต่างๆ ทีต่ งั ้ อยูส่ องฟากฝงของอ่
าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึง่ เพียงกด
สวิตช์กจ็ ะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง ***อิ สระ
อาหารเย็นตามอัธยาศัย*** นำท่ำนเข้ำสู่ทพ่ี กั
พักที่ PENTA HOTEL / PANDA HOTEL / SILKA FAR EAST HOTEL หรือเที ยบเท่า 3*
วันที่สอง ฮ่องกง-มาเก๊า-วิ หารเซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-วัดเจ้าแม่กวนอิ ม-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง
เช้า
รับประทานอาหารติ่ มซา ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่มาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย ผ่านชมเกาะมาเก๊า “มา
เก๊า” นับเป็ นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน และน่ าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมูบ่ า้ นเกษตรกรรม
และประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจีย้ นเป็ นชนชาติดงั ้ เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาว
โปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยูใ่ นแถบ
นี้ทส่ี าคัญคือชาวโปรตุเกส ได้นาพาเอาความเจริญรุง่ เรืองทางด้านสถาปตั ยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทาให้เกาะมาเก๊ากลายเป็นเมืองทีม่ กี ารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม
ตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" ผ่ำนชมเจ้าแม่กวนอิ มริ ม
ทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิ มปรางค์ทอง สร้ำงด้วยทองสัมฤทธิ ์ทัง้ องค์ มีควำมสูง 18 เมตร หนักกว่ำ 1.8 ตัน
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ประดิษฐำนอยู่บนฐำนดอกบัวดูงดงำมอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกำยเรืองรองเหลืองอร่ำมงดงำมจับ
ั ้ นองค์เจ้ำแม่กวนอิม แต่ว่ำกลับมีพระพักตร์เป็ น
ตำ เจ้ำแม่กวนอิมองค์น้เี ป็ นเจ้ำแม่กวนอิมลูกครึง่ คือปนเป็
หน้ำพระแม่มำรี ทีเ่ ป็นเช่นนี้กเ็ พรำะว่ำเป็ นเจ้ำแม่กวนอิมทีโ่ ปรตุเกสตัง้ ใจสร้ำงขึน้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบั มำ
เก๊ำในโอกำสทีส่ ่งมอบมำเก๊ำคืนให้กบั จีนนำท่ำนเลือกซื้อสินค้ำพืน้ เมืองทีข่ น้ึ ชื่อของมำเก๊ำเช่นคุก้ กีอ้ ลั มอนด์
มะนำวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋ำเมียจ๋ำ หมูแผ่นสูตรพิเศษ น้ำมันปลำ นาท่านชมวิ หารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้
เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอลซึง่ ก่อตัง้ ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตาม
แบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึน้ ในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครัง้ ใน
ปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทังเกิ
่ ดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทัง้ วิทยาลัย และโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือ
แต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่าง
ตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ น่ี ่เี พียงแห่งเดียวเท่านัน้ ในโลก แวะชมย่านเซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็น
ทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสือ้ ผ้าทุกแบบทุก
สไตล์ และยังมีสนิ ค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ดว้ ยเรียกว่าช้อปปิ้งทีน่ ่แี ห่งเดียวก็
คุม้ เกินพอ
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จำกนัน้ นำท่ำนชมวัดเจ้าแม่กวนอิ ม (Kun Iam Temple) ถือเป็นกำรไหว้พระเอำฤกษ์เอำชัย เพรำะวัดแห่ง
นี้เป็นวัดใหญ่และเก่ำแก่มำกทีส่ ุดในมำเก๊ำสร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที1่ 3ภำยในวัดสัมผัสได้ถงึ ควำม
ศักดิ ์สิทธิ ์และมนต์ขลังอันเก่ำแก่ของสถำปตั ยกรรมของชำวจีนทีด่ ูมเี สน่ หใ์ นแบบฉบับของชำวจีน ซึง่ ภำยใน
วัดแห่งนี้มพี ระพุทธรูปทีช่ ำวมำเก๊ำเคำรพนับถืออยูห่ ลำยองค์ ไม่ว่ำจะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้ำ 3 ยุค ที่
มีประดิษฐำนอยูด่ ว้ ยกัน 3 องค์ ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญำทำงพระพุทธศำสนำทีว่ ่ำ มี อดีต ปจั จุบนั และ
อนำคตมีพระยูไล ทีค่ นมำเก๊ำให้ควำมเคำรพนับถือมำกรำบไหว้ขอพรกันเยอะ และองค์ทโ่ี ดดเด่นเป็นพิเศษ
เห็นจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิ ม ทีแ่ ต่งองค์ทรงเครือ่ งด้วยชุดเจ้ำสำวของจีนทีต่ ดั เย็บด้วยผ้ำไหมอย่ำงงดงำม
นาท่านชม THE VENETIAN MACAU RESORT โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว หลังจำกนัน้ มีเวลำให้ท่าน
อย่างเต็มทีเ่ พื่อทีจ่ ะได้สมั ผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้อมสรรพด้วยสิง่ อานวย
ความสะดวกทีใ่ ห้ความบันเทิง และสถานทีช่ อ้ ปปิ้งทีแ่ กรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
มากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ ลองเมนูต่างๆ ทีท่ ่านชื่นชอบ ท่าน
สามารถนัง่ เรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ) หรือจะเสีย่ งโชค
คาสิโน ซึง่ มีอยูท่ งั ้ หมด 4 โซนใหญ่ สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ PENTA HOTEL / PANDA HOTEL / SILKA FAR EAST HOTEL หรือเที ยบเท่า 3*
วันที่สาม วัดแชกงหมิ ว-หวังต้าเซียน-ช้อปปิ้ งจิ มซาจุ่ย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารติ๋ มซา ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเทีย่ วชมวัดแชกงหมิ ว หรือวัดกังหันนาโชค วัดนี้ตงั ้ อยูท่ ต่ี ำบลซ่ำถิน่ ซึง่ ถือเป็นชำนเมืองของ
ฮ่องกง เป็นวัดเก่ำแก่ของฮ่องกง สร้ำงขึน้ เมือ่ 400 กว่ำปีผ่ำนมำแล้วในสมัยรำชวงศ์ชงิ ขึน้ ชื่อลือชำในเรือ่ ง
ั ้ ำพ่อแช้ ก๊ง และดำบไร้พ่ำยเป็ นสิง่ ศักดิ ์
ควำมศักดิ ์สิทธิ ์ในด้ำนของโชคลำภทรัพย์สนิ เงินทอง โดยมีรปู ปนเจ้
สิทธ์ประจำวัด ตำนำนเล่ำว่ำในช่วงปลำยของรำชวงศ์ชงิ แผ่นดินจีนเกิดกลียคุ มีกำรก่อจลำจลแข็งเมืองขึน้
ทัวประเทศ
่
และเหตุกำรณ์น้ไี ด้ก่อเกิดบุรษุ ชำตินกั รบทีช่ ่อื ว่ำขุนพล แช้ ก๊ง ทีไ่ ด้ยกทัพไปปรำบปรำมควำม
วุ่นวำยทีเ่ กิดขึน้ แทบทุกสำรทิศ และท่ำนเองก็ได้ช่อื ว่ำเป็นนักรบทีไ่ ด้ช่อื ว่ำไม่เคยแพ้ใคร เพรำะไม่ว่ำจะยก
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เที่ยง

21.25 น.
23.15 น.

ทัพไปปรำบกบฏทีไ่ หนก็จะได้รบั ชัยชนะเสมอ และดำบคู่กำยของท่ำนก็ได้ช่อื ว่ำเป็ นดำบไร้พ่ำยเช่นกัน ดำบ
ไร้พ่ำยของท่ำนคนจีนถือว่ำมีควำมเป็นมงคลในด้ำนของศำสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของกำรต่อสูเ้ ป็นอย่ำงสูง
ธนำคำรแบงค์ออฟไชน่ ำของฮ่องกงถึงกับจำลองดำบของท่ำนไปก่อสร้ำงตึกสำนักงำนใหญ่ของธนำคำร ทีม่ ี
ชื่อว่ำตึกใบมีด ซึง่ เป็ นตึกทีถ่ อื เป็นสัญลักษณ์ของเกำะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็ นทีม่ ำของจี้
กังหันนำโชคทีม่ ชี ่อื เสียงของวงกำรกำรท่องเทีย่ วฮ่องกง ทีไ่ ม่ว่ำทัวร์ไหนทีม่ ำฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่ำเลือก
ซือ้ สินค้ำมงคลชิน้ นี้ เพื่อเสริมสร้ำงบำรมี และศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิน้ ท่ำนชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ท่ี
ขึน้ ชื่อของฮ่องกงพบกับงำนดีไซน์ทไ่ี ด้รบั รำงวัล และนำท่ำนแวะชมหยก ซึง่ เป็นสินค้ำทีช่ ำวฮ่องกงถือเป็น
เครือ่ งประดับ และเครือ่ งรำงทีน่ ิยมใส่ตดิ ตัวนำท่ำนสู่วดั หวังต้าเซียน (คนจีนกวำงตุง้ จะเรียกวัดนี้ว่ำ หว่อง
ไท่ซนิ ) เป็ นวัดเก่ำแก่อำยุกว่ำร้อยปี ทีไ่ ม่มวี นั เสื่อมคลำยไปจำกควำมศรัทธำของประชำชนชำวฮ่องกง
สังเกตได้จำกมวลชนจำนวนมำกทีม่ ำสักกำระ หรือแม้กระทังควั
่ นธูปคละคลุง้ ไปทัวบริ
่ เวณ ท่ำนเทพเจ้ำ
หวังต้ำเซียนเดิมท่ำนชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดำคนหนึ่ง ทีม่ จี ติ เมตตำต่อชำวโลก ท่ำนมี
ควำมกตัญญูต่อพ่อแม่สงู มำก และช่วยพ่อแม่ตงั ้ แต่เล็ก ทำงำนดูแลเลีย้ งแพะ อยู่มำวันหนึ่งท่ำนได้พบกับ
นักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษำร่ำเรียนวิชำบนภูเขำไกล ท่ำนหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตำมนักพรตท่ำน
นัน้ ไปศึกษำร่ำเรียนวิชำ ท่ำนขยันหมันเพี
่ ยรเรียนจนบรรลุ จนท่ำนสำมำรถเสกก้อนหินให้กลำยเป็ นแพะได้
เมือ่ ท่ำนได้ร่ำเรียนวิชำจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลำอำจำรย์ของท่ำนกลับมำ ใช้วชิ ำควำมรูด้ ำ้ นสมุนไพร เพื่อ
บำเพ็ญประโยชน์ เดินทำงรักษำประชำชนจีนทีเ่ จ็บไข้ ตลอดจนผูท้ เ่ี ดือดร้อนไปทัวทุ
่ กสำรทิศ เมือ่ เกิดโรค
ระบำดใหญ่ในประเทศจีน ท่ำนหวังต้ำเซียนได้ใช้วชิ ำกำรแพทย์ จัดยำสมุนไพรให้แก่ชำวบ้ำนเพื่อต่อสูก้ บั
โรคร้ำย ตลอดอำยุขยั ทองท่ำน ได้มลี กู ศิษย์มำกมำยทีเ่ คำรพท่ำนและร่ำเรียนวิชำจำกท่ำน จวบจนประชำชน
ต่ำงยกย่องให้ท่ำนเป็นเทพหว่องไท่ซนิ และได้ตงั ้ ศำลเอำไว้เพื่อกรำบสักกำระ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งทีย่ ่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่ เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ำแบรนด์เนมจำกทัวทุ
่ กมุมโลก
ท่ำนจะได้เลือกซือ้ สินค้ำประเภทต่ำงๆ อย่ำงเต็มอิม่ จุใจ ไม่ว่ำคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมำณ
เท่ำใด ศูนย์กำรค้ำชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ทีค่ ุณต้องกำร ศูนย์กำรค้ำทีก่ ว้ำงขวำงเหล่ำนี้เป็ นแหล่งรวมห้อง
เสือ้ ทีจ่ ำหน่ำยสินค้ำแบรนด์เนม ของดีไซเนอร์นำนำชำติช่อื ดังจำกทัวทุ
่ กมุมโลก อีกทัง้ ยังเป็นทีท่ ค่ี ุณ
สำมำรถจะอิม่ เอมกับอำหำรชัน้ เลิศ บรรยำกำศหรูเลือกอร่อยกับร้ำนอำหำรรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อป
ปิ้ งที่โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้ำ Brand Name ชัน้ นำทีม่ ใี ห้เลือกชม และช้อปมำกกว่ำ 700 ร้ำน
อำทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝำกคุณหนู
ที่ Toy’s Us สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน ***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
ออกเดินทางโดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิค เที่ยวบิ นที่ CX617 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ ไฟล์ขากลับบางวันเป็ น CX709 2225-0015 / CX703 1955-2145
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริ การ
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อัตราค่าบริ การ *** 16-18 ธ.ค. 59 / 25-27 ก.พ. / 25-27 มี.ค. 60
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม
อัตราค่าบริ การ***23-25 ธ.ค. 59***

17,999.17,499.16,999.3,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
22,999.บาท
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
22,499.บาท
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
21,999.บาท
พักเดี่ยวเพิ่ ม
4,000.บาท
อัตราค่าบริ การ***30 ธ.ค. 59-1 ม.ค. 60
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
24,999.บาท
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
24,499.บาท
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
23,999.บาท
พักเดี่ยวเพิ่ ม
5,500.บาท
*** ไฟล์บินกรุป๊ ปี ใหม่ BKK-HKG CX700-0825-1210 / HKG-BKK CX709 2200-2355***
อัตราค่าบริ การ***21-23 ม.ค. 60***
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

18,999.18,499.17,999.3,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
ค่ำตั ๋วเครือ่ งบิน และภำษีน้ ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศบริกำรตลอดกำรเดินทำง / ค่ำอำหำร
และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร / ค่ำทีพ่ กั ตำมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร (กรณีพกั 3 ท่ำน ท่ำนที่ 3 เป็ นเตียงเสริม) / ค่ำน้ ำหนัก
กระเป๋ำเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 20 กก. / ค่ำบัตรเข้ำชมสถำนทีท่ ่องเทีย่ วต่ำงๆ ตำมรำยกำรทีไ่ ด้ระบุไว้ / ค่ำประกัน
อุบตั เิ หตุในกำรเดินทำง 1,000,000 บำท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริกำรตลอดกำรเดินทำง
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อัตรานี้ ไม่รวม
ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ รวมตลอดกำรเดินทำงจ่ำย 90 HKD / ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนียมสำหรับ
ผูถ้ อื พำสปอร์ตต่ำงชำติ / ค่ำอำหำร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร / ค่ำธรรมเนียมกระเป๋ำเดินทำงทีน่ ้ ำหนักเกิน
20 กก. / ค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร เช่น ค่ำซักรีด โทรศัพท์ ค่ำมินิบำร์ ฯลฯ / ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษี
หัก ณ ทีจ่ ำ่ ย 3% / ค่ำภำษีเชือ้ เพลิงทีท่ ำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 10,000.-บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 20 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
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทางไม่คืนเงิ นมัดจาทุกกรณี
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ีเมือ่ เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไข
ได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หำย สูญเสียหรือได้รบั บำดเจ็บทีน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
2.
เนื่องจำกสภำวะน้ำมันโลกทีม่ กี ำรปรับรำคำสูงขึน้ ทำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน้ ำมันขึน้ ในอนำคต
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่ำภำษีน้ ำมันเพิม่ ตำมควำมเป็ นจริง เพรำะทำงบริษทั ยังไม่ได้รวมภำษีน้ ำมันใหม่ทอ่ี ำจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จหำกท่ำนสละสิทธิ ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำรหรือถูก
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 วตำมรำยกำรไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมำจ่ำย
6.
เมือ่ ท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทัง้ หมดไม่ว่ำจะเป็นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯหรือชำระโดยตรงกับทำง
บริษทั ฯ ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือ่ นไขต่ำงๆ
7.
กำรท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีกำรเข้ำชมสินค้ำของทำงรัฐบำลเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วดังกล่ำว
คือร้ำนหยก ร้ำนบัวหิมะ ร้ำนผ้ำไหม ร้ำนขนม ร้ำนจิวเวอร์ร่ี เป็ นต้น หำกท่ำนใดไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำวจะต้องจ่ำยค่ำทัวร์เพิม่
ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่ำวแล้ว
www.hongkongtourholiday.com
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