กำหนดเดินทำง วันที่ 17-19 มีนำคม 2017
โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิค (CX)
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วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง– A Symphony of Lights

พร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคำน์เตอร์ M สำยกำรบิน คำเธ่ยแ์ ปซิฟิก
พบเจ้าหน้าที่บริษัท พาท่านทาการเช็คอินตัว๋ และโหลดกระเป๋าสัมภาระ
13.05 น. บินลัดฟ้ าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 614 (บริกำรอำหำรและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
16.45 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B”
พบไกด์ทอ้ งถิ่นคอยต้อนรับท่าน จากนั้นนาท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็ นสะพานที่ถือ
ได้วา่ เป็ นสะพานรางคู่ที่ยาวที่สุดในโลก
คำ่
บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (1)
น าท่ านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศ จรรย์เริ่ ม ต้น ในเวลา 20.00 น. ทุ กค ำ่ คื น
การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รบั การบันทึ กในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและ
เสียงถาวรที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้ นที่ อาคารตึกระฟ้ าสาคัญต่างๆที่ ต้งั อยู่สองฟากฝั ่ง
ของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่ งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่อง
แสงสว่างตระการตาเป็ นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
11.00 น.

นำท่ำนเข้ำสูท่ ี่พกั ...โรงแรมที่พกั PENTA HOTEL , PANDA HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่สอง ฮ่องกง- มำเก๊ำ – เจ้ำแม่กวนอิมริมทะเล – เซนำโด้แสควร์ – โบสถ์เซ็นต์พอล
– เดอะเวเนเชี่ยน
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบติม่ ซำ่ ณ ภัตตำคำร (2)
หลังอาหารพาท่าน เดินทำงสู่มำเก๊ำโดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลำประมำณ 1 ชั ่วโมง)จากนั้นนา
ท่านผ่านชมวิวของเกาะมาเก๊า ซึ่งจะผ่านชมจุดสาคัญๆต่าง เช่น มาเก๊าทาวเวอร์ ที่มีความสูงถึง
338 เมตร และแวะถ่ายรูปปั้ นองค์เจ้ำแม่กวนอิมริมทะเล เป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง
สัมฤทธิ์ ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนั กกว่า 1.8 ตัน เป็ นองค์เจ้าแม่
กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็ นพระแม่มารี โปรตุเกสสร้างขึ้ น
เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กบั จีน เพื่อคนให้รุ่ นหลังได้ระลึก
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เที่ยง

ถึง และภายใต้รูปปั้ นยังจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงถึงประวัติความเป็ นมา และวัตถุ ประสงค์ใน
การก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (3)
แล้วนาท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้ นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็ นสถานที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์และเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้ เคยเป็ นโรงเรียนสอนศาสนาแห่ง
แรกของชาวตะวันตกในดิ นแดนตะวัน ออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิ ดเพลิ งไหม้อย่าง
รุนแรง ทาให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ดา้ นหน้า และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจาก
ที่มีการบูรณะขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจากนี้ ด้านหลังโบสถ์ยงั มีการจัดพิพิธภัณฑ์ทางศาสนา
ขึ้ นและยังมี หลุ มฝั งศพของบาทหลวงวาลิ คนาโนผูก้ ่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาว
คริสต์ ญี่ ปุ่น และเวียดนาม ที่ เสี ยชีวิตเมื่ อคราวที่ เกิดเพลิ งไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ พาท่ านเดินสู่ ย่าน
การค้าสาคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนำโด้สแควร์ โดดเด่นด้วยพื้ น
ถนนที่ ปูลาดด้วยกระเบื้ องเป็ นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไป
ด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้ อสินค้าที่มีชื่อเสี ยง เช่น
เสื้ อผ้า สิ น ค้า แบรนด์ เนมหลากหลายยี่ ห ้อ อาทิ เ ช่ น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S,
BODY SHOP ฯลฯ

จากนั้ นพาท่ านขึ้ นสัมผัสความอลังการของโรงแรมที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุดในเมื องมาเก๊า เดอะเวเน
เซี่ยน (The Venetian Macau Resort) ตั้งอยู่บนที่ดินที่ถูกถมทะเลเรียกว่า โคไท เชื่อมระหว่าง
เกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พื้ นที่ ของรี ส อร์ท มี ขนาด 10.5 ล้านตารางฟุ ต ประกอบด้ว ย
ห้องพัก 3,000 ห้อง มีรา้ นค้าสินค้าชั้นนากว่า 350 ร้านค้า และโดดเด่นด้วยเนื้ อที่เพื่อการเสี่ยง
โชคซึ่ งรวมถึ งโต๊ ะเสี่ ยงโชคกว่า 800 โต๊ะ และเครื่ อ งเสี่ ย งโชคอัน ล้ า สมัย กว่า 1,500 เครื่ อ ง
ภั ต ตาคารร้า นอาหารกว่ า 20 แห่ ง ยัง มี ศู น ย์ป ระชุ ม ที่ จุ ผู ้ค นได้ถึ ง 15,000 ที่ นั่ ง สั ม ผั ส
บรรยากาศเวนิ ส ล่องเรื อ กอนโดล่ าในดิ น แดนเวนิ ส แห่งตะวัน ออก ซึ่ งภายในจะมี สิ่ งบัน เทิ ง
หลากหลายให้ท่านเลือกอาทิ เช่น ร้านขายสินค้าต่าง ๆ ร้านอาหาร หรือจะเป็ นโชว์ต่าง ๆ ที่ท่าน
สามารถเลือกชมได้ (การล่องเรือและโชว์ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยในการชมโชว์เอง)
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คำ่

จากนั้นพาท่านเดินทางกลับสู่เกาะฮ่องกง (โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลำประมำณ 1 ชั ่วโมง)
บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (4)
นำท่ำนเข้ำสูท่ ี่พกั ... ...โรงแรมที่พกั PENTA HOTEL , PANDA HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่สำม
เช้ำ

วัดแชกงหมิว- ร้ำนจิวเวอรี่-ร้ำนสมุนไพร – อิสระช็อปปิ้ งถนนนำธำน
รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติม่ ซำต้นตำหรับของฮ่องกง ( 5 )
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อ
กันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่วดั นี้
ในวันขึ้ นปี ใหม่ นาท่านเยี่ยมชมโรงงำนจิวเวอร์รี่ ที่ ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ ที่ได้รบั
รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่อ งฮวงจุย้ นาท่านชมร้ำนยำสมุนไพร เป็ นสินค้า
โอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็ นภูมิปัญญาพื้ นบ้านของคนจีนในการใช้ยา
รักษาโรค

เที่ยง

รับประทำนอำหำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร(5) พิเศษ เมนู ชำบู ชำบู ต้นตำรับฮ่องกง
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ถนนสาย ช้อปปิ้ งถนนนำธำน ที่นี่เป็ นแหล่งแบรนด์เนมหรู
(CANTON ROAD) แบรนด์เนมทุกแบบทุกประเภท รวมระดมพลกันอยูบ่ นถนนเส้นนี้ ตั้งแต่เริ่มจน
สิ้ นสุดถนน อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น Omega, Tudor, Rolex, Armani,
Joyce, Dolche & gabbana, Armani Exchange, Burberry , Longchamp, DKNY, H&M,
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Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior, Bonjour, SASA ส่วนบาง
ท่านที่ตอ้ งการซื้ อรองเท้า New balance, Onitsuka tiger หรือของเล่นสาหรับเด็กร้าน TOY R’US
ก็สามารถซื้ อได้ในห้าง โอเซี่ยนเทอร์มินอล และท่านที่ตอ้ งการน้ าหอม เครื่องสาอางค์ ก็สามารถ
ข้ามถนนมาซื้ อได้ที่ Duty Free Shop (DFS) ได้เลย
*** กรุณำตรงต่อเวลำนัดหมำยเพื่อเดินทำงสูส่ นำมบิน
22.00 น.
23.55 น.

ออกเดินทำงกลับโดย สำยกำรบินคำเธ่ยแ์ ปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 709 / บริกำรอำหำร
อำหำรและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสำรขำเข้ำ ชั้น 2 โดยสวัสดิภำพ

*****************************************
** หากท่านที่ ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิ น ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ ทุกครั้งก่อ นทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*** ขอบพระคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร ***

อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง

วันที่ 17-19 มีนำคม 2017

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่ำน
18,900

1 เด็ก พักกับ
2 ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง
17,900

1 เด็กพักกับ
2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
16,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
5,000

 โรงแรมที่ พกั ที่ อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีชา่ งภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่ านใดสนใจสามารถซื้ อได้แต่
ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
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 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อ รายการ (กรุณ ำ
สอบถำมจำกหัวหน้ำทัวร์ก่อนกำรใช้บริกำร)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 100 เหรียญฮ่องกง/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขกำรชำระค่ำบริกำร
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21
วัน กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง
 กรณียกเลิกการเดินทาง ไม่คืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรื อทั้งหมด หรือถูก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื องด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษั ท จะไม่คืนเงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับนั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า
ที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่ หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่ นักท่องเที่ ยว
หรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสมเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริงของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้
บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
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6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
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 วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

ข้อแนะนำก่อนกำรเดินทำง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติ ดตัวขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมีขนาดบรรจุภัณ ฑ์ไม่เกิ น 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 ษณะคล้า ยกับ อาวุ ธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ป กรณ์ กี ฬ าฯ จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก
ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่า นี้ หากเจ้าหน้าที่
ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
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