HONGKONG SUMMER SALE 2018 เทศกาลลดราคาสินคาทั้งเกาะ70-80%
โปรโมชั่นเที่ยวครบสุดคุม กระเชานองปง 360 องศา ไหวพระใหญเกาะลันเตาชอปปงซิตเี้ กทเอาเลท
หาดรีพลัสเบย ขอพรเจาแมกวนอิม ชมวิวทีว่ ิคตอเรียพีค ขอความรัก วัดหวังตาเซี่ยน วัดแชกงหมิว หรือขอพรแกปช งที่ วัดกังหัน วัด
หมานโหมว ชอปปง คลอสเบยเวย ถนนนาธาน
Avenue of Stars และ Symphony of Light
สุดคุม มีไกด รถ พาเที่ยวครบทุกวัน อาหาร 7มือ้ พักในฮองกง 2 คืน

วันเดินทาง
10-12 มิถนุ ายน 61
17-19 มิถนุ ายน 61
24-26 มิถนุ ายน 61
8-10 กรกฎาคม 61
15-17 กรกฎาคม 61
24-26 กรกฎาคม 61

ราคาผูใหญ
14,888
16,888
15,888
16,888
15,888
15,888

ราคาเด็ก

ไมมีราคาเด็ก
*Infant 7,000บาท
(*อายุไมเกิน 2ป)

พักเดี่ยวเพิ่ม
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

ที่นั่ง
20
19
20
20
20
20

วันแรก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ฮองกง – สักการะพระใหญวัดโปหลิน –นั่งกระเชานองปง - ชอปปงซิตี้เกท เอาทเลท
 เที่ยง /เย็น
03.30น.คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอร M ชั้น 4
ทางเขาประตู 7 อาคารผูโดยสารขาออก ระหวางประเทศ สายการบินคาเธย แปซิฟค แอรไลน (CX) เจาหนาที่
ของ บริษัท คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแดทาน
06.40น.ลัดฟาสูเกาะฮองกงโดยเที่ยวบินที่ CX616 (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องพรอม
เพลิดเพลินกับรายการบันเทิงดวยจอทีวีสวนตัว)
10.25น.เดินทางถึง ทาอากาศยาน Chek Lap Kok ประเทศฮองกง หลังผานพิธกี ารตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร พบกันที่จดุ นัดพบ EXIT B จากนั้นนําทานเดินทางสูเกาะฮองกง ระหวางทางผานชม
สะพานชิงหมา ซึ่งมีความสูงถึง206เมตร และยาว 1,377 เมตร ติดอันดับสะพานแขวนที่มชี วง
กลางยาวที่สดุ เปนอันดับ 2ของโลก และในปจจุบัน อยูที่อันดับ 7ของโลก นําทานเดินทางสู เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญเปนสองเทา
ของเกาะฮองกง ใหทานนําทานนั่งกระเชา Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา
พบกับสถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตารเหนือระดับน้าํ ทะเล 371 เมตร อิสระใหทา นนมัสการพระใหญ
วัดโปหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา(ในกรณีกระเชานองปงมีการปดปรับปรุง จะเปลี่ยนเปนนั่งรถโดยสารของทางนองปงแทน)
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บาย

ค่ํา

จากนั้นกลับมาอิสระชอปปง ที่หาง Citygate Outlet Mall ใหทานชอปปงสินคาตามอัธยาศัยทั้งเสื้อผาแบรนดชั้นนํามากมายใหเลือกช
อปรวมทั้งเครื่องประดับ เสื้อผาเด็ก รองเทากีฬา และของตกแตงบาน สินคาลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยังเปน Fast Food ชื่อดัง
อยาง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใตดินยังมี Supermarket มีรายการใหเลือกซื้อ
เลือกหาไมวาจะเปนอาหาร ขนม อุปกรณ ขาวของเครื่องใช และ สินคาอีกมากมาย Citygate
Outlets Mallมีรานอาหารนานาชาติมากมายใหเลือกรับประทานมากถึง 17รานคารวมทัง้ อาหาร
ไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของหางยังมีรานกาแฟสุดเกใหนงั่ จิบนั่งพักใหหายเหนื่อย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
:นําทานเขาสูทพ
ี่ ัก Panda Hotel/Regal Riverside Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน:

วันที่สอง
เชา

วัดหวังตาเซียน

วัดแซกงหมิว

ชอปปง นาธาน

Avenue

of

Stare

& Symphony
 เชา/เที่ยง / เย็น

of

light

 รับประทานอาหาร เชา ณ ภัตตาคาร (ติ่มซํา,โจก)
นําทาน วัด ซิก ซิก หยวน หวองไทซิน หรือคนไทยรูจ กั ในนาม วัดหวังตาเซียน เปนวัดที่มีอายุ
กวาครึ่งศตวรรษรายลอมดวยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมีความงดงามดวยอาคารที่
ตกแตงแบบจีนโบราณ วัดที่ชาวฮองกงเชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์และความเชือ่ ทางศาสนาถึง 3
ศาสนา ไดแก เตา พุทธ และขงจื๊อ วัดแหงนี้ขึ้นชื่อดานอิทธิฤทธิในการ ดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ
จึงไดรับการนับถือเปนพิเศษจากบรรดาคนปวย พบกับเหลาบรรดาผูคนชาว ฮองกง ที่นํา ธูปและ

สม มาสักการะเพื่อขอพรตางๆ จากนั้นนําทานเดินทางไป วัดแชกงหมิว เปนวัดที่ขึ้นชื่ออยาง
มาก ที่เกาะฮองกง วัดแหงนี้เรารูจักกันดีในนาม วัดกังหัน วัดนีม้ ี กังหันทองแดงที่เชื่อกันวาถา
หมุน 3รอบจะขับไลสิ่งชั่วรายและนําแตสิ่งดีๆ มาให จากนั้นนําทานไปชม โรงงานจิวเวลลี่ TSL
เยี่ยมชมสาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลรี่ที่ไดรับรางวัลออกแบบดีเดน 3ปซอน และ
เลือกซื้อกังหัน แชกงหมิว นําโชคที่ไดทําการปลุกเสกมาจากวัด เพื่อติดตัวเปนสิริมงคลตอดวย
ชม ชมโรงงานหยก ชมวิธีการเลือกซื้อและดู หยกแทหรือหยกเทียม
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บาย
จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเชน ชอปปงที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคาแบรนดเนมชื่อ
ดังตางๆระดับโลกกวา 700 รานคา เชน Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel ,
Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเลนที่หาง Toy r’us แหลงชอปปง
สินคาปลอดภาษีที่ DFS Galleria เชนBurberry, Cartier ,Chanel ,Coach ,Dior,Fendi
,Louis Vuitton , Chole ฯลฯใหทานอิสระชอปปง ณ.ตึกโอเชี่ยนเทอรมินอล ชอปปง คอม
เพล็กซและรานคาตางๆ มากมาย อาทิ G2000, U2, Mark & Spencer, Giordano, Bossini
ฯลฯ หรือ อิสระชอปปงอยางบนถนนนาธาน ยานจิมซาจุย(Tsim Sha Tsui) ซึ่งเปนยานชอปปงที่สาํ คัญที่สุดแหงหนึ่งของฮองกง และยัง
เปนที่ตั้งของโรงแรมชั้นนํา แหลงรวบรวมสินคาแฟชั่น เครื่องใชไฟฟา เครื่องอิเล็คทรอนิคส นําทานเดินทางตอสู Avenue of Stars หรือ
ถนนฮอลลีวูด เชิญทานอิสระถายภาพและรวมประทับฝามือกับศิลปนดาราฮอลลีวูดที่ทานชื่นชอบ ตลอดสองขางทางริมอาววิคตอเรีย

ค่ํา

ไมวาจะเปน แองเจลีนา โจลี่ หรือ บรูซลี เปนตน ..จากนั้นนําทานชม การแสดง แสง สี เสียง สุดอลังการ Symphony of Light ตลอด
ระยะเวลา 15 นาที ที่ทานจะตื่นตลึงกับความสวยงามและยิ่งใหญ ผานมานการแสดงบนผืนน้ําทะเลของอาววิคตอเรีย สุดประทับใจ
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
:นําทานเขาสูทพ
ี่ ัก Panda Hotel / Regal Riverside Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน:

วันที่สาม

วิคตอเรียพีค หาดรีพลัสเบย ขอพรเจาแมกวนอิม วัดหมานโหมว causeway bay
ทาอากาศยานฮองกง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
 เชา,เที่ยง,เย็น
เชา
รับประทานอาหารเชาณภัตตาคาร(ติ่มซํา,โจก)
นําทานเดินทางไป วิคตอเรียพีค(แตไมไดขึ้นสูจุดชมวิวสูงสุด Peak นะคะ) นําชม
ทิวทัศนโดยรอบของเมืองฮองกง อยูเหนือระดับน้ําทะเล554เมตร เปนยานที่พักอาศัย
หรูหราที่สุดบนเกาะฮองกง ทานจะมองเห็นทิวทัศนของฮองกงโดยรอบแบบ 360องศา ชม
ทิวทัศนโดยรอบของเมือง อาว หมูเกาะทะเลจีนใต ฝง เกาลูน รวมถึงเนินเขาที่สวยงาม
จากนั้นนําทานเดินทางสู หาดรีพลัสเบย(Repulse Bay) ชมชายหาดน้ําตืน้ หาดรีพัลส
เบย..ชายหาดที่ไดรับความนิยมเปนอยางสูง สําหรับชาวฮองกงและนักทองเที่ยว บางสวนของชายหาดแหงนี้ถูกนําทรายมาถม เพื่อให
เปนชายหาดทีด่ ูสวยงาม เปนรูปจันทรเสี้ยวสวยทีสุดแหงหนึง่ และยังใชเปนฉากในการถาย
ทําภาพยนตร ไปหลายเรื่อง มีรูปปนของ เจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหว ทําหนาที่
ปกปองคุมครองชาวประมงโดดเดนอยู ทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทา น
นมัสการขอพรจาก เจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคล ขามสะพาน
ตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึง่ ครั้งจะมีอายุเพิม่ ขึ้น 3ป
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บาย
นําทานเดินทางไป วัดหมานโหมว(Man Mo Temple) สําหรับสักการะบูชาเทพเหวิน
ชางตี้จวิน(Man) เทพแหงตัวอักษรเปนเทพดานบุน และเทพเจากวนอู(Mo) เทพแหง
สงครามเปนเทพดานบู เปนที่นิยมของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งนิยมกันมาตั้ งแตในอดีตที่ผู
ตองการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหวขอพรกันวัดหมานโหมวที่ยานSheungWan จะ
เกาแกที่สุดของวัดบนเกาะฮองกง จากนั้น นําทานสู Causeway Bayแหลงชอปปง
เปรียบไดกับสยามของเมืองไทย และยานนี้ยังเปนสถานที่ทฮี่ ิปที่สุด ของวัยรุนฮองกง
หางสําคัญๆของยาน Causeway Bay นั้นผมขอ ยกใหกับ 3 หางนี้ที่ไมควรพลาด ไดแก
หาง Time Squares จุดสัญลักษณของยาน Causeway Bay ที่เปนแหลงรวมแบรนดเนม
ของแตงตัว เครื่องประดับและรานอาหารมากมายในตึกที่สงู ถึง 16ชั้น หางSOGO ที่รวบรวมสินคาจากประเทศญี่ปุนมากมายและหาง
Hysan Place ที่มีทั้ง Apple Store สุดหรูแหงที่ 2 ของฮองกง สมควรแกเวลา นําทานสูสนามบิน
19.50 น นําทุกทานเหินฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 703
21.45 น. เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ... พรอมความประทับใจมิรูลืม....

หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
หมายเหตุ : อัตราคาบริการนี้เปนขอเสนอ เบื้องตน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ เนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบิน ภาษี
เซอรชารทน้ํามันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยนปรับขึ้น รวมถึงราคาที่เสนอเปนราคาตัว๋ กรุปโปรโมชั่นจากสายการบิน เพราะฉะนั้น
ที่นั่งและราคามีจาํ นวนจํากัดตอหนึ่งเที่ยวบิน และกรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจงบรัษัทกอนทําการ
จอง
*** ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจา ยใดๆ ทั้งสิ้น *** ป
ลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ
อัตรานี้รวม
1. คาตัว๋ เครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด และคาภาษีน้ํามัน สายการบินตามที่ระบุ
2. คาโรงแรมที่พกั 2 คืน ( 2ทานตอหอง ) กรณีพัก3ทานตอหองจัดเปนหอง TRP หรือเสริมเตียง
3. คาภาษีสนามบินไทย ฮองกง
4. คาประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขบริษัทประกันภัยที่บริษัทใชบริการ
5. คาอาหาร ตามที่ระบุรายการ
7. คามัคคุเทศก ไทย ฮองกง
อัตรานี้ไมรวม
1. คาระวางกระเปาน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. คาใชจา ยสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักผา รีดผา คาอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. คาธรรมเนียมเดินทางแจงเขา-แจงออกของคนตางดาว
4. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาภาษีหกั ณ ที่จาย 3%
5. คาทิปไกดและคนขับรถทองถิน่ วันละ 50 เหรียญฮองกงตอคน คิด 3วัน 150 เหรียญฮองกง สําหรับหัวหนาทัวร ทานละ 100 บาทตอคนตอวัน
รวม3วัน 300บาท
6. ราคาทัวรชาวตางชาติ เรียกเก็บคาทัวรเพิ่ม (ไมรวมคาวีซาสําหรับตางชาติและลูกคาเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง บริษัททัวรไมสามารถแทรกแซง
ได)
เงื่อนไขในการจอง มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา
หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้น
ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัด
จํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ
การยกเลิก
เนื่องจากกรุปที่เดินทางใชราคาตัว๋ เครื่องบินแบบโปรโมชั่น บริษัทฯไดชําระมัดจํากับสายการบินแลว จะไมมีก ารคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
เนื่องจากคาตัว๋ เปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆแลว โดยทุกกรณี
หมายเหตุ
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเมื่อทานชําระเงิ น
คาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแลว
1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผูเดินทางต่าํ กวา 20 ทาน โดยจะแจงใหกับทานไดทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน
กอนการเดินทาง
2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไขได
3) ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การกอจลาจล การปฏิวัติ อุบัตเิ หตุ และอื่น ๆ ที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของทางผูจดั หรือ คาใชจายเพิม่ เติมที่เกิดขึน้ ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา
หรือ จากอุบัตเิ หตุตา ง ๆ
4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเทีย่ วจะสิ้นสุดลง ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม
รับผิดชอบคาบริการที่ไดชาํ ระไว ไมวากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น เนื่องจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจดั เปนการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผู
จัดเปนตัวแทนนายหนา ผูจดั ไดชาํ ระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ
หนวยงานที่ใหบริการ ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้น ๆ
7) การประกันภัย ที่บริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัตเิ หตุจากการเดินทางทองเทีย่ วเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง
สุขภาพ การเจ็บไขไดปว ย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อท านชําระ
เงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทัว่ ไป)
7) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคาํ สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํ นาจของผูจัด
กํากับเทานั้น
8) ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจา ยตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผา นการพิจ ารณาใน

การตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกู ตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

