วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮองกง –ยานจิมซาจุย- A Symphony of Lights

04.00 น.พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร Mสายการบิน CATHAY PACIFIC พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินตั๋ว
06.30 น. บินลัดฟาสูฮองกง โดยเที่ยวบินCX616 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ที่มีจอสวนตัวทุกที่นั่ง)
10.30 น.ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหคณะทานออก Exit B” จากนั้นนําทานเดินทางผานสะพานชิงหมา ซึ่ง
เปนสะพานที่ถือไดวาเปนสะพานรางคูที่ยาวที่สุดในโลก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนําทานเดินทางสูแหลงชอปปงที่ยานจิมซาจุย ถนนนาธานซึ่งเปนแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก ทาน
จะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอิ่มจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศของ
ฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ ศูนยการคาที่กวางขวางเหลานี้เปนแหลงรวมหองเสื้อที่จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอร
นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเปนที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหาร
รสเด็ดของฮองกงจากนั้นนําทานชมA Symphony of Lightsความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืนการแสดง
มัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทึกในกินเนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญที่สุดของโลกครอบคลุม
พื้นที่อาคารตึกระฟาสําคัญตางๆที่ตั้งอยูสองฟากฝงของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟาของตึกเหลานี้ประดับไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียง
กดสวิตช ก็จะสอ งแสงสว างตระการตาเปนสี ตา งๆ แสดงใหเห็ นถึง บรรยากาศอันคึ กคัก ของฮอ งกง ***อิสระอาหารค่ํา ตาม
อัธยาศัย***

นําทานเขาสูท ี่พัก... Silka Tsuen Wan Hotelหรือเทียบเทา

วันที่สอง

วัดหวังตาเซียน–สํานักชีฉหี ลิน–เจาแมกวนอิมฮองฮํา - วัดเจาแมทับทิม ทินหัว - วัดแชกงหมิว –ชอปปงจิมซาจุยฮองกง -กรุงเทพฯ

เชา

บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา , ขนมจีบกุง, กวยเตี๋ยวหลอด, โจก เปนตน
(2)
จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดนี้วา หวองไทซิน ) เปนวัดเกาแกอายุกวารอยป โดยชาว
ฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรใหสุขภาพแข็งแรง ไรโรคภัย

เดินทางสูสํานักชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery)สํานักชีแหงนี้เปนสํานักชีในนิกายมหายาน และสรางในรูปแบบสถาปตยกรรมยอน
ยุคของศิลปะจีนสมัยราชวงศถังโดยเริ่มกอสรางขึ้นในป 1934 และกอนจะไดรับการบูรณะใหมในรูปแบบของราชวงศถัง (ค.ศ 618–
907) ในป 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบัวที่ใหความสงบแก ดวงวิญญาณ นอกจากนี้ สํานักชีแหงนี้ยัง
ประกอบไปดวยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปปนทอง ดินเหนียว และไมเปนตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชน พระศากยมุนีและพระ
โพธิสัตวประกอบไปดวยวิหารอยูรายรอบ 13 หลัง จุดเดนในการสรางสํานักชีที่นี่ คือ สรางโดยไมใชตะปูซักตั วเดียวดานในของที่นี่
มีความสงบเงียบ สวยงามใหเดินชม เชน สระบัวขนาดใหญ ตนบอนไซตัดแตงสวยงาม บริเวณวิหารที่สามารถมานั่งสมาธิ อาน
หนังสือได สวนหินที่สวยงามเปนธรรมชาติ และก็เจดียทองคํา สํานักชีนี้เปดทุกวัน ยกเวนวันพุธ

กลางวัน

นํ า ท า นไปไหว เ จ า แม ก วนอิ ม ฮ อ งฮํ า Hung Homหรื อ Hung
HomKwun Yum Templeเปนวัดเกาแกของฮองกงสรางตั้งแตป ค.ศ.
1873 ถึงแมจะเปนวัดขนาดเล็กที่ไมไดสวยงามมากมาย แตเปนวัดเจา
แมกวนอิมที่ชาวฮองกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกัน
แนนวัดเปนวัดเจาแมกวนอิม ที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งในฮองกงจากนั้นนํา
ทานเดินทางเขาสูวัดเจาแมทับทิม ทินหัว Tin Hau Templeเปนวัด
เกาแกและสําคัญอีกวัดหนึ่งของฮองกง เพราะในสมัยกอนฮองกงเปน
เพียงหมูบานชาวประมง ซึ่งเคารพนับถือเจาแมทับทิมวาเปนเทพีแหง
ทะเล เพื่อใหเดินทางปลอดภัย เวลาออกไปทํางานไกลๆหรือออกหาปลา นอกจากการมาสักการะบูชาเจาแมทับทิมในเรื่องของการ
เดินทางใหปลอดภัยแลว ไฮไลทสําคัญอีกอยางหนึ่งของ วัดเจาแมทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) จะเปนขดธูปสีแดงขนาดใหญ
ที่แขวนอยูตามเพดานดานในวิหารของวัดเต็มไปหมด จะยิ่งสวยงามในยามที่
มีแสงแดงสองลงมาเหมือนเปนลําแสงสองทะลุควันธูปแปลกตายิ่งนัก สวน
อาคารของวัดก็จะเปนสถาปตยกรรมแบบวัดจีน สรางขึ้นตั้งแตปค .ศ. 1876
โดยทางเขาของวัดจะอยูติดกับสวนสาธารณะเล็กๆที่มีตนไมใหญหลายตน
ใหบรรยากาศรมรื่น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจาแชกง และให
ทานหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่งชั่วรายและ นําแตสิ่งดีๆมาใหชาวฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวัน
ขึ้นปใหมนําทานเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวง
เรื่องฮวงจุย นําทานชมรานยาสมุนไพรเปนสินคาโอทอปทองถิ่นของฮองกง ใหทานไดชมยาจีนซึ่งถือเปนภูมิปญญาพื้นบานของ
คนจีนในการใชยารักษาโรค

นําทานชอปปงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREEใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนเนมตางๆ จากนั้นอิสระใหทานเต็มอิ่ม
กับการชอปปงยานจิมซาจุยมักจะตั้งตนกันที่สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้งเครื่องหนังเครื่องกีฬาเครือ่ งใชไฟฟากลอง
ถายรูปฯลฯและสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEX
ขนาดใหญชื่อOCEAN TERMINALซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุ
ถึงกันไดใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไมวาจะเปน COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HERMES,
PRADA, GIORDANO, BOSSINIและอีกมากมาย
**อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย**

21.35 น.
23.35 น.

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินCATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX617
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากทานที่ตองออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบินรถทัวรรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหัวหนาทัวร

กําหนดการเดินทาง
15 – 16 มิถุนายน 2561
16 – 17 มิถุนายน 2561
** BUS A **
16 – 17 มิถุนายน 2561
** BUS B **
23 – 24 มิถุนายน 2561
** BUS A **
23 – 24 มิถุนายน 2561
** BUS B **
30 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
** BUS A **
30 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
** BUS B **
04 – 05 สิงหาคม 2561
12 – 13 สิงหาคม 2561

อัตราคาบริการ
ผูใหญ
รายละเอียด
หองละ
เที่ยวบิน
2-3 ทาน
ขาไป CX616 (06.30-10.15)
10,999
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
ขาไป CX616 (06.30-10.15)
10,999
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
ขาไป CX700 (08.15-12.10)
10,999
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
ขาไป CX616 (06.30-10.15)
10,999
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
ขาไป CX700 (08.15-12.10)
10,999
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
ขาไป CX616 (06.30-10.15)
10,999
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
ขาไป CX700 (06.30-10.15)
10,999
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
ขาไป CX616 (06.30-10.15)
10,999
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
ขาไป CX700 (08.15-12.10)
13,999
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

1 เด็ก 2 ผูใหญ 1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กมีเตียง
เด็กไมมีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

10,999

9,999

5,500

10,999

9,999

5,500

10,999

9,999

5,500

10,999

9,999

5,500

10,999

9,999

5,500

10,999

9,999

5,500

10,999

9,999

5,500

10,999

9,999

5,500

13,999

12,999

5,500

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โด ยไมมี
การบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.

 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน

 คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามรายการ

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

 คาประกันอุบัตเิ หตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มิ นิบารในหอง
รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ ทริป / ทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

เงื่อนไขการชําระคาบริการ

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระ
เงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
4. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

5.

กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ย วหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญ ชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดย
มีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ
- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เช น การ
สํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

6.

การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด

7.

การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท

8.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุ ไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ
เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา
ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสาย
การบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของ
บริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอง
เครื่องบินเทานั้น
3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปน
การปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก

