นั ่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค
หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว
สักการะพระใหญ่ วัดโป่ วหลิน ตืน่ ตาตืน่ ใจกับ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT

พิเศษ1. บินสบายกับสายการบิน HONG KONG AIRLINE
พิเศษ2. นั ่งพีค แทรม ขึ้นสูย่ อดเขาวิคตรอเรีย พีค
วันแรก

05.30 น.
08.25 น.
12.10 น.
กลางวัน

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา - วัดโป่ วหลิน - CiTYGATE OUTLET
พร้อ มกัน ที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้ น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิ น HONG KONG
AIRLINES พบเจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตัว๋
บินลัดฟ้ าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX768 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B”จากนั้น
นาท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็ นสะพานที่ถือได้วา่ เป็ นสะพานรางคู่ ที่ยาวที่สุดในโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
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จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ วัดโป่ วหลิน หรือ นิ ยมเรียกว่าพระใหญ่ลนั เตา องค์พระสร้างจากการ
เชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนิ น
เขาเบื้ องล่างบริเวณทะเลจีนใต้จากนั้นอิสระให้ท่านได้สมั ผัสกับหมู่บา้ นวัฒนธรรมนองปิ ง ให้ท่าน
ได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บา้ นจาลอง
แห่งนี้ ท่านจะได้พบความสนุ กที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้
อย่างลงตัว หมายเหตุ: เดินทางขึ้ นโดยรถบัสของทางหมู่บา้ นวัฒนธรรม เนื่องจากกระเช้า
นองปิ งปิ ดปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 60 เป็ นเวลา 5 เดือน ทางบริษัทฯ จะทาการคืน
ส่วนต่างค่ากระเช้าให้ท่านละ 40 HKD ในวันเดินทาง

คา่
วันที่สอง
เช้า

จากนั้ น ให้ท่ า นอิ ส ระช้อ ปปิ้ ง ที่ ห า้ งดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่ า นช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า ตาม
อัธ ยาศัย กับ OUTLET สิ น ค้า แบรนด์เนมระดับ โลกมากมาย เช่ น COACH, ESPRIT, POLO,
RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็ น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่หอ้ และ
ชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ
อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั M1 HOTEL/PENTA HOTEL/HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
นั ่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - A Symphony
of Lights
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซาขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้
, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (2)
จากนั้นนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั ่งรถรางพีคแทรม ขึ้ นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิว
สูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนี ยภาพอันงดงาม
ของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ท้งั เกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ยังตืน่ ตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่าน
และอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์
และตึ กอื่ น ๆ อัน เป็ นที่ ต้ัง ของธุ ร กิ จ ชั้น น าของฮ่ อ งกงพร้อ มทั้งถ่ า ยภาพอัน สวยงามน่ า
ประทับใจ
พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่ กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่ อเป็ นสิ ริม งคลที่ บ ริ เวณ
ชายหาด REPULSE BAY ข้า มสะพานต่ อ อายุ ซึ่ ง เชื่ อ กัน ว่ า ข้า มหนึ่ ง ครั้ง จะมี อ ายุ เพิ่ ม ขึ้ น 3ปี

www.hongkongtourholiday.com

HK HX-16/Z

จากนั้นให้ท่านได้รบั พลังจากศาลาแปดทิ ศ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้ง
ยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้ อคู่ ณ จุดนี้ ได้อีกด้วย

กลางวัน

คา่

วันที่สาม
เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อ
กันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่วดั นี้
ในวันขึ้ นปี ใหม่ นาท่ านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ ขึ้นชื่อของฮ่ องกงพบกับงานดี ไชน์ ที่ได้รับ
รางวัลอันดับ เยี่ยม และใช้ในการเสริ มดวงเรื่องฮวงจุย้ แล้ว นาท่ านชมร้านยาสมุ น ไพร เป็ น
สินค้าโอท๊อปท้องถิ่ นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่ งถื อเป็ นภูมิปัญญาพื้ นบ้านของคนจีนใน
การใช้ยารักษาโรค
อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย
น าท่ า นชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหั ศ จรรย์
เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุด
ยอดตระการตาที่ ได้รับ การบัน ทึ ก ในกิ น เนสบุ๊ ค ว่า เป็ นการ
แสดงแสงและเสียงถาวรที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้ นที่
อาคารตึ ก ระฟ้ าส าคั ญ ต่ า งๆที่ ต้ั ง อยู่ ส องฟากฝั ่ ง ของอ่ า ว
วิคตอเรียโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ
ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของ
ฮ่องกง
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั M1 HOTEL/PENTA HOTEL/HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
อิสระช้อปปิ้ งถนนนาธาน – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าแบรนเนม
ต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานี จิม
ซาจุ่ย มี รา้ นขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกี ฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และ
สินค้าแบบที่ เป็ นของพื้ นเมืองฮ่องกงอยู่ด ้วยและตามซอกตึ กอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING
COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่
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21.45 น.
23.55 น.

และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดงั มากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ
ไม่ ว่าจะเป็ น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI
และอีกมากมาย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761สายการบิน HONG KONG AIRLINES
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

17 - 19 มีนาคม 2560
19 - 21 มีนาคม 2560
23 - 25 มีนาคม 2560
01 – 03 เมษายน 2560
13 - 15 เมษายน 2560
15 - 17 เมษายน 2560
20 - 22 เมษายน 2560
11 – 13 พฤษภาคม 2560
18 - 20 พฤษภาคม 2560
25 - 27 พฤษภาคม 2560

รายละเอียด
เที่ยวบิน

ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ

HX768 (08.25-12.10)
HX761 (21.45-23.55)
HX768 (08.25-12.10)
HX761 (21.45-23.55)
HX768 (08.25-12.10)
HX761 (21.45-23.55)
HX768 (08.25-12.10)
HX769 (00.35-02.35)
HX768 (08.25-12.10)
HX769 (00.35-02.35)
HX768 (08.25-12.10)
HX761 (21.45-23.55)
HX768 (08.25-12.10)
HX769 (00.35-02.35)
HX768 (08.25-12.10)
HX769 (00.35-02.35)
HX768 (08.25-12.10)
HX769 (00.35-02.35)
HX768 (08.25-12.10)
HX761 (21.45-23.55)

ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2
ห้องละ
ผูใ้ หญ่
2-3 เด็กมีเตียง
ท่าน
15,999 15,999
14,999 14,999
14,999 14,999
15,999 15,999
23,999 23,999
23,999 23,999
15,999 15,999
15,999 15,999
15,999 15,999
15,999 15,999

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มี
เตียง
14,999
13,999
13,999
14,999
22,999
22,999
14,999
14,999
14,999
14,999

พักเดี่ยว
เพิ่ม

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

หมายเหตุ : กรุ ณ าตรวจสอบเที่ ย วบิ น ของท่ านในวัน ที่ ท่ านต้อ งการเดิ น ทางตามตารางรายละเอี ย ด
เที่ยวบิน
 โรงแรมที่ พกั ที่ อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึ งผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
www.hongkongtourholiday.com
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 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้แต่
ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้งั 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 ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่ รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
การยกเลิกไม่คืนค่ามัดจาทุกกรณี
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ า อย่างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วั น ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
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นั กท่ องเที่ ยวทุ กท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่อ งบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ ไม่ เกิ น 100
มิลลิ ลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1
ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
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