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สนามบินสุวรรณภูมิ ฮ่ องกง เจ้ าแม่ กวนอิม รี พลัสเบย์ ฮ่ องกง วิคตอเรี ยพีค OPEN TOP BUS

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ M ชัน้ 4
ทางเข้ าประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แป
ซิฟิค แอร์ ไลน์ (CX) เจ้ าหน้ าทีข่ อง บริ ษัท คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความ
สะดวกแด่ทา่ น
ลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ CX700 (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่ องพร้ อมเพลิดเพลินกับรายการบันเทิงด้ วยจอทีวสี ่วนตัว)
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้ าเมืองและศุลกากร พบกันที่จดุ นัดพบ EXIT B จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ กาะ
ฮ่องกง ระหว่างทางผ่านชม สะพานชิงหม่า ซึง่ มีความสูงถึง206เมตร และยาว
1,377 เมตร ติดอันดับสะพานแขวนที่มีชว่ งกลางยาวทีส่ ุดเป็ นอันดับ 2ของโลก และ
ในปั จจุบนั อยูท่ ี่อนั ดับ 7ของโลก
จากนันน
้ าท่านชม ชายหาดน ้าตื ้น (Repulse Bay) พร้ อมนมัสการองค์เจ้ าแม่
กวนอิม , เทพเจ้ าโชคลาภ และเทวรูป , เทพเจ้ าต่างๆ ที่ตงประดิ
ั้
ษฐานอยูอ่ ย่างเด่น
สง่า เพือ่ เป็ นสิริมงคล จากนันน
้ าท่านขึ ้นสู่ วิคทอเรี ยพีค(แต่ไม่ได้ ขึ ้นสู่จดุ ชมวิว
สูงสุด Peak นะคะ) นาท่านชมภาพทิวทัศน์อนั แสนงดงามน่าประทับใจของ หมู่
เกาะฮ่องกง และ อ่าววิคทอเรี ย ซึง่ ถือว่าเป็ นอ่าวทีส่ วยติดอันดับโลก
จากนันน
้ าท่านสัมฝั สประสบการณ์พเิ ศษกับการนัง่ รถบัสเปิ ดประทุน OPEN TOP
BUS ชมวิวฮ่องกง ถนน ตึกระฟ้าและย่านช้ อปปิ ง้ ต่างๆ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ซีฟดู ส์ หลียหู มุน่
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับเข้ าสู่ที่พกั Panda Hotel หรื อระดับ
ใกล้ เคียงกัน
วัดแซงเก็นหมิว พระใหญ่ ลันเตา ช้ อปปิ ้ ง City Gate Outlet
Avenue of Star Symphony of Light ช็อปปิ ้ งLady Market
รับประทานอาหาร เช้ า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซา,โจ๊ ก)
หลังอาหาร นาท่านเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็ นวัดที่ขึ ้นชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกง วัด
แห่งนี ้เรารู้จกั กันดีในนาม วัดกังหัน วัดนี ้มีกงั หันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้ าหมุน 3 รอบจะขับ
ไล่สงิ่ ชัว่ ร้ ายและนาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี ้ในวันขึ ้นปี ใหม่ของ
จีน หรื อ วันตรุ ษ จีน นั่น เอง ซึ่ง ชาวฮ่ องกงและไทย จะไปสักการะผู้ที่เ กิดปี ชง จะแคล้ ว
คลาดในเรื่ อ งที่ไ ม่ ดีทุกเรื่ อ ง เมื่ อ ถึงบริ เ วณวัดจะเห็ น ถึง ความร่ มเย็ น ของวัดได้ อ ย่ า งดี
ทีเดียว เข้ าข้ างในวัด จะมีเจ้ าหน้ าทีวดั ขายธูปตั ้งแต่ ราคา 18–188 เหรียญฮ่องกง มีตั ้งแต่
ชุดเล็ก ไปถึงชุดใหญ่ ส่วนมาก ที่ฮ่องกงนิยมกัน จะอยู่ 38 เหรียญฮ่องกงมีธูปใหญ่ 3 ดาว

เที่ยง
บ่าย

วันที่สาม
เช้ า

สีแดงลายมังกร และ ธูปเล็กอีกกาใหญ่เลยทีเดียว ถ้ ามาเป็ นคู่สามารถ ซื ้อชุดเดียวได้ เลย
ชุดตั ้งแต่ 38เหรียญ จะมีกระดาษเขียนชื่อ นามสกุล และ ครอบครัว เพื่อทาการ สะเดาะ
เคาะห์ ไปในตั ว อี ก ด้ ว ย ดูข ลัง จริ ง ๆ ตอนที่ ไ ป องค์ ใ หญ่ ด้ า นหลัง ปิ ดท าการบูรณะ
ซ่อมแซมอยู่ เลยได้ สาการะ องศ์ จาลอง ซึ่งความขลัง ไม่ด้อยกว่าเลยทีเดียว จากนั ้นนา
ท่านไปชม โรงงานจิวเวลลี่ TSL เยี่ยมชมสาธิตวิธีเลือกซื ้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลลี่ที่
ได้ รับรางวัลออกแบบดีเด่น 3 ปี ซ้ อน และเลือกซื ้อกังหันแชกงหมิว นาโชคที่ได้ ทาการปลุก
เสกมาจากวัด เพื่อติดตัวเป็ นสิริมงคล
ต่อด้ วยชม ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื ้อและดู หยกแท้ หรื อหยกเทียม และ
เลือกซื ้อสมุนไพรที่ได้ รับการการันตีคณ
ุ ภาพจากรัฐบาลฮ่องกง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ห่านย่างฮ่องกง
นาท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็ นเกาะที่
มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในคาบสมุทรฮ่องกง พบกับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิ
งบนพื ้นที่ 1.5 เฮคตาร์ ให้ ท่านนมัสการพระใหญ่วดั โป่ หลิน องค์ พระสร้ างจากการเชื่อม
แผ่นสัมฤทธิ์ถงึ 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ ไปยังเนิน
เขาเบื ้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้
จากนั ้นกลับมาอิ สระช๊ อปปิ ้ง ที่ห้ าง Citygate Outlet Mall ให้ ท่ านช้ อปปิ ้งสินค้ า ตาม
อัธยาศัย กับ OUTLET สินค้ าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo,
Raugh Laurence Burberry รวมทั ้งรองเท้ ากีฬาหลายยี่ห้อ Nike Adidas Puma และชั ้น
ใต้ ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ ให้ ท่านได้ จับจ่ายกันได้ อย่างจุใจ (อิสระอาหารเย็น
ตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางต่อสู่ Avenue of Stars หรื อ ถนนฮอลลีวูด เชิญท่าน
อิสระถ่ายภาพและร่ วมประทับฝ่ ามือกับ ศิลปิ นดาราฮอลลีวูดที่ ท่านชื่ นชอบ ตลอดสอง
ข้ างทางริมอ่าววิคตอเรี ย ไม่ว่าจะเป็ น แองเจลีน่า โจลี่ หรื อ บรู๊ ซลี เป็ นต้ น ..นาท่านชม
การแสดง แสง สี เสียง สุดอลังการ Symphony of Light ตลอดระยะเวลา 15 นาที ที่
ท่านจะตื่นตลึงกับความสวยงามและยิ่งใหญ่ ผ่านม่านการแสดงบนผืนน ้าทะเลของอ่าว
วิคตอเรีย สุดประทับใจ
จากนั ้นให้ ท่านอิสระช้ อปปิ ง้ อย่างจุใจ บนถนนนาธานแหล่งช้ อปปิ ้งที่ใหญ่ ที่สดุ ของเกาะ
ฮ่องกง Lady Market (Night Market)
จนกระทั่ง สมควรแก่ เ วลา น าท่ า นเดิ น ทางกลับ เข้ า สู่ที่ พัก Panda Hotel หรื อ ระดับ
ใกล้ เคียงกัน
อิสระช้ อปปิ ้ งหรื อท่ องเที่ยวตามอัธยาศัย สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้ า
จากนั ้นให้ ท่านอิสระช้ อปปิ ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง)อาทิเช่น ช้ อป
ปิ ง้ ที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า

700 ร้ านค้ า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior ,
Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้ อปปิ ้งสินค้ าปลอด
ภาษี ที่ DFS Galleria เช่น Burberry ,Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis
Vuitton , Chole ฯลฯให้ ท่า นอิสระช้ อปปิ ้ง ณ ตึกโอเชี่ยนเทอร์ มิน อล ช้ อปปิ ้ง คอม
เพล็กซ์ และร้ า นค้ าต่ างๆ มากมาย อาทิ G2000, U2, Mark & Spencer, Giordano,
Bossini ฯลฯ หรื อ อิสระช้ อปปิ ้งอย่างสนุกสนานส่งท้ ายบนถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย
(Tsim Sha Tsui) ซึ่งเป็ นย่านช้ อปปิ ้งที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งของฮ่องกง และยังเป็ นที่ตั ้ง
ของโรงแรมชั ้นนา แหล่งรวบรวมสินค้ าแฟชัน่ เครื่องใช้ ไฟฟ้า เครื่องอิเล็คทรอนิคส์
**ไม่รวมค่าเดินทางและไม่มีไกด์นาเที่ยว**(เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ง้ อิสระอาหาร
กลางวันและเย็น) หรือท่านสามารถเลือกซื ้อ OPTION TOUR ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ รวม
รถรับส่ง เพียงท่านละ 3,500 บาท
จนถึงเวลานัดหมาย นาท่านสูส่ นามบิน
21.30น
นาทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 617
23.35น.
เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ... พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลมื
กรุ๊ปวันที่ 29- 22.25 น นาทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 709
31 ก.ค.
00.15 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจมิร้ ู
และ 11-13 ลืม
ส.ค.
หมายเหตุ

:

้ งต้น บริษ ัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลีย
อ ัตราค่าบริการนีเ้ ป็นข้อเสนอ เบือ
่ นแปลงอ ัตราค่าบริการ

เนือ
่ งมาจากราคาตว๋ ั เครือ
่ งบิน ภาษี เซอร์ชาร์ทนา้ ม ันสายการบินปร ับขึน
้ และ /หรือ อ ัตราแลกเปลีย
่ นปร ับขึน
้
่ ั จากสายการบิน
รวมถึงราคาทีเ่ สนอเป็นราคาตว๋ ั กรุป
๊ โปรโมชน
เพราะฉะนนที
ั้ น
่ ง่ ั และราคามีจานวนจาก ัดต่อ
หนึง่ เทีย
่ วบิน และกรณีทท
ี่ า่ นเดินทางมาจากต่างจ ังหว ัดโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจ้งบร ัษ ัทก่อน
ทาการจอง
*** ในกรณีทล
ี่ ูกค้าต้องออกตว๋ ั โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัทฯ ก่อนทุกครงั้
้ า่ ยใดๆ ทงสิ
้ ***
มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทฯ จะไม่ขอร ับผิดชอบค่าใชจ
ั้ น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้ ทงนี
ั้ ข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับภาวะอากาศ
ั าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว
และเหตุสุดวิสยต่
่ งหน้าโดยทางบริษ ัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภ ัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็นสาค ัญ
อ ัตรานีร้ วม

้ ประหยัด และค่าภาษี น้ ามัน สายการบินตามทีร่ ะบุ
1. ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินไปกลับชัน
2. ค่าโรงแรมทีพ
่ ัก 2 คืน ( 2 ท่านต่อห ้อง )
3. ค่าภาษี สนามบินไทย ฮ่องกง
4. ค่าประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงือ
่ นไขบริษัทประกันภัยทีบ
่ ริษัทใช ้บริการ
5. ค่าอาหาร ตามทีร่ ะบุรายการ
7. ค่ามัคคุเทศก์ ไทย ฮ่องกง
อ ัตรานีไ้ ม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋ าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ ้า รีดผ ้า ค่าอาหาร และเครือ
่ งดืม
่ สัง่ พิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ ้งเข ้า-แจ ้งออกของคนต่างด ้าว
4. ภาษี มูลค่าเพิม
่ 7%, ค่าภาษี หัก ณ ทีจ
่ ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ วันละ 50 เหรียญฮ่องกงต่อคน คิด 3 วัน 150 เหรียญฮ่องกง
การยกเลิก
่ บริษัทฯได ้ชาระมัดจากับสายการบินแล ้ว
เนื่องจากกรุ๊ปทีเ่ ดินทางใช ้ราคาตัว๋ เครือ
่ งบินแบบโปรโมชัน

จะไม่มก
ี ารคืนเงิน

มัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเทีย
่ วบินนัน
้ ๆแล ้ว โดยทุกกรณี

เงือ
่ นไขในการจอง: ม ัดจาท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน และ ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนว ันเดินทางอย่างน้อย 15 ว ัน
ิ ธิ
ล่วงหน้า (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด ้วยสาเหตุใดใด ผู ้จัดมีสท
ยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง

เอกสารทีป
่ ระกอบการเดินทาง
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช ้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ

**กรุณา

ตรวจสอบก่อนส่งให ้บริษัทมิฉะนัน
้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ
เข ้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร ้อมพร ้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา หรือส่งพร ้อมยอดคงเหลือ

หมายเหตุ
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทงหมดก่
ั้
อนทาการจอง เพือ
่ ความถูกต้องและความเข้าใจตรงก ันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษ ัทฯ และเมือ
่ ท่านชาระเงินค่าจอง และหรือ ค่าท ัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมร ับเงือ
่ นไขของบริษ ัทแล้ว
1) ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้เดินทางตา่ กว่า 20 ท่าน โดยจะแจ ้งให ้กับท่านได ้
ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
ั จนไม่สามารถแก ้ไขได ้
2) ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมือ
่ เกิดเหตุสด
ุ วิสย
3) ขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบค่าเสียหายทีเ่ กิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวต
ั ิ
อุบัตเิ หตุ และอืน
่ ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู ้จัด หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรงหรือทางอ ้อม เช่น
การเจ็บป่ วย การถูกทาร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบัตเิ หตุตา่ ง ๆ
้ เพลิงทีท
4) ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะปรับราคาตามสถานการณ์ทม
ี่ ก
ี ารปรับขึน
้ จากภาษี เชือ
่ างสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บ
เพิม
่ เติม ตลอดจนการเปลีย
่ นแปลงเทีย
่ วบินและตามตารางบินของสายการบิน
้ สุดลง ผู ้จัดถือว่าผู ้
5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได ้ใช ้บริการตามทีจ
่ องระบุเอาไว ้หรือก่อนรายการท่องเทีย
่ วจะสิน
้
ท่องเทีย
่ วสละสิทธิแ
์ ละจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีไ่ ด ้ชาระไว ้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน เนื่องจากค่าใช ้จ่ายทีท
่ ่านได ้จ่าย
ให ้กับผู ้จัด เป็ นการชาระแบบยืนยันการใช ้บริการแบบผู ้จัดเป็ นตัวแทนนายหน ้า ผู ้จัดได ้ชาระค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดให ้แก่ผู ้ให ้
บริการในแต่ละแห่งแบบชาระเต็มมีเงือ
่ นไข
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าช ้า เปลีย
่ นแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห ้บริการ ผู ้จัดจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ
่ ะประสานงานให ้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ลก
ู ค ้า แต่จะไม่คน
ื เงินให ้สาหรับค่าบริการนัน
้ ๆ
7) การประกันภัย ทีบ
่ ริษัทได ้ทาไว ้สาหรับความคุ ้มครองผู ้เดินทาง เป็ นการการประกันอุบัตเิ หตุจากการเดินทาง
ท่องเทีย
่ วเท่านัน
้ ไม่ได ้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข ้ได ้ป่ วย ท่านสามารถขอดูเงือ
่ นไขกรมธรรมของบริษัทได ้ และ
้ ประกันสุขภาพ ใน
ทางบริษัทถือว่าท่านได ้เข ้าใจและยอมรับข ้อตกลงแล ้วเมือ
่ ท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ
ระหว่างการเดินทางได ้ จากบริษัท ประกันทั่วไป)
ิ ธิในการให ้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน
้ แทนผู ้จัด นอกจากมีเอกสารลง
7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู ้จัด ไม่มส
ี ท
นามโดยผู ้มีอานาจของผู ้จัดกากับเท่านัน
้
8) ผู ้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ได ้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผ
ี่ ู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข ้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมือง
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย
่ ว อันเนื่องมาจากการกระทาทีส
่ อ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ

เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRLINES (CX) เวลาสวยไฟท์เชา้ กล ับคา
่
ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ ก 2-6
ปี ไม่เสริมเตียง

พ ักเดีย
่ วเพิม
่

ทีน
่ ง่ ั

(ห้อง
Single)

1-3 ก.ค.

15,900

4,000

20

22-24 ก.ค.

16,900

4,000

20

29-31 ก.ค.

16,900

ไม่มรี าคาเด็ ก

4,000

20

5-7 ส.ค.

16,900

*Infant 7,000฿

4,000

20

11-13 ส.ค.

17,900

4,000

20

18-20 ส.ค.

16,900

4,000

20

25-27 ส.ค.

16,900

4,000

20

(*อายุไม่เกิน 2 ปี )

