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วันแรก
05.30 น.
08.15 น.
12.15 น
04.00 น.
06.40 น.
10.25 น

เที่ยง

กรุงเทพฯ-ฮ่ องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึน้ สู่จุดชมวิวเดอะพีค-เลดีส้ ์ มาร์ เก็ต
พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค
เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX700 (บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อย
พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค
เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX616 (บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อย
นาท่านนั่งรถโค้ ชปรับอากาศข้ ามสะพานชิงหม่าสู่ฝั่งเกาลูน ฮ่องกงตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดยมาเก๊ าอยู่ทางฝั่ งตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่ องกงเดิมเป็ น
เพียงหมูบ่ ้ านประมงเล็กๆ แห่งหนึ่งในเขตอาเภอซินอัน เมืองเซินเจิ ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ ในสงครามฝิ่ น เกาะฮ่องกง และเกาลูน
จึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลาดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ ทาสัญ ญาเช่าซือ้ พื ้นที่ทาง
ตอนใต้ ของลาน ้าเซินเจิ ้น ซึ่งปัจจุบนั เรี ยกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทัง้ เกาะรอบข้ าง ซึ่งมีอาณาบริ เวณกว้ างใหญ่กว่าเมื่อครัง้
อังกฤษเข้ ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่ นเกือบสิบเท่า
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรมขึน้ สู่จุดชมวิวเดอะพีครถรางจะเคลื่อน
ผ่านวิวทิวทัศน์ ในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไม่ได้ แล้ ว ไม่ว่าจะเป็ นวิวของตึกสูงระฟ้าของเกาะฮ่องกง หรื อทัศนียภาพอัน
แปลกตาของอ่ายวิคตอเรี ยและเกาลูน พีคแทรมเป็ นพาหนะเก่าแก่ที่สดุ ของฮ่องกง เปิ ดให้ บริ การมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.1888 ถือว่า
เป็ นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็ นรถรางที่ใช้ พลังงานไอนา้ ในการขับเคลื่อนแต่ในปี ค.ศ.1926 ก็ได้ ถูกเปลี่ยนมาเป็ นระบบเกียร์
ไฟฟ้า และเปลี่ยนเป็ นการควบคุมด้ วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งเป็ นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ในปี ค.ศ.
1989 (มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง)เมื่อคุณไต่ระดับขึ ้นไปยังเดอะพีคตามรางกระเช้ าไฟฟ้า ถึงอาคารด้ านบนแล้ วนัน้
ท่านยังสามารถขึ ้นไปชมบนดาดฟ้าที่เรี ยกว่า Peak Tower Sky Terrace (ไม่รวมค่าเข้ าชม) อาคารนีถ้ ือเป็ นสัญลักษณ์ ของ
ยอดเขาวิคตอเรี ยพีคมีลกั ษณะคล้ ายทัง่ ด้ านในนันมี
้ ร้านค้ าหลายร้ าน อิสระให้ ท่านได้ ชื่นชมกับบรรยากาศ และถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านนั่งรถโค้ ช กลับลงมาด้ านล่าง นาท่านสู่แหล่ง ช้ อ ปปิ ้ งยอดนิ ยมเลดีส้ ์ มาร์ เก็ต
ประกอบด้ วยร้ านรวงขนาดเล็กกว่า 100 ร้ านทอดยาว 1 กิโลเมตร ตังอยู
้ ่บนถนนตุงชอยชื่อของตลาดแห่งนีม้ ีที่มาจากการเป็ น
แหล่งขายสินค้ าประเภทเสื ้อผ้ าและเครื่ องประดับราคาถูกสาหรับสตรี ทุกวัยเสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ รองเท้ า และของที่ระลึกใน
ราคาย่อมเยาให้ โอกาสคุณได้ ฝึกฝนทักษะการต่อ ราคาอย่างเพลิดเพลิน แต่ในปั จจุบนั มีสินค้ าอีกหลากหลาย เช่น นาฬิกา
เครื่ อ งสาอาง กระเป๋ า เครื่ องตกแต่งบ้ าน ซี ดีและของกระจุกกระจิกให้ เลือ กซื อ้ และเพลิดเพลินกับการชมตลาดได้ โดยไม่
จาเป็ นต้ องตังใจไปซื
้
้อสินค้ าใดๆ สักชิ ้น
***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั
พักที่ SAV HOTEL / SILKA TSUEN WAN HOTEL / EASE ACCESS HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*ห้ องพักขนาดเล็ก 10
ตรม. ไม่ มีเตียงเสริม

2

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

ฮ่ องกง-หาดรีพลัสเบย์ -เจ้ าแม่ กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้ าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights
รับประทานอาหารติ่มซา ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรู ปจันทร์ เสีย้ วแห่งนีส้ วยที่ สดุ แห่งหนึ่ง และยังใช้ เป็ นฉากในการถ่ายทา
ภาพยนตร์ ไปหลายเรื่ อ งมีรูปปั น้ ของเจ้ าแม่กวนอิมและเจ้ าแม่ทินโห่วซึ่งทาหน้ าที่ ปกป้อ งคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่
ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูช่ ายหาด นมัสการขอพรจากเจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคล
ข้ ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิ่มขึ ้น 3 ปี นาท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์ ร่ ี ที่ขึ ้นชื่อของฮ่องกงพบกับ
งานดีไชน์ที่ได้ รับรางวัลอันดับเยี่ยม แวะชมสินค้ าโอท๊ อปของจีนร้ านหยก ซึ่งชาวจีนถือเป็ นเครื่ องราง และเครื่ องประดับติดตัว
นาท่านเดินทางสูว่ ัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนาโชค ตังอยู
้ ่ที่ตาบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็ นชานเมืองของฮ่องกง เป็ นวัดเก่าแก่ของ
ฮ่องกง สร้ างขึ ้นเมื่อ 400 กว่าปี ผา่ นมาแล้ วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ ้นชื่อลือชาในเรื่ องความศักดิ์สิทธิ์ในด้ านของโชคลาภทรัพย์สิน
เงินทอง โดยมีรูปปัน้ เจ้ าพ่อแช้ ก๊ ง และดาบไร้ พา่ ยเป็ นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธ์ประจาวัดตานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดิน
จีนเกิดกลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ ้นทัว่ ประเทศ และเหตุการณ์นี ้ได้ ก่อเกิดบุรุษชาตินกั รบที่ชื่อว่า ขุนพล แช้ ก๊ ง ที่ได้ ยกทัพ
ไปปราบปรามความวุน่ วายที่เกิดขึ ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ ชื่อว่าเป็ นนักรบที่ได้ ชื่อว่าไม่เคยแพ้ ใคร เพราะไม่ว่าจะยก
ทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้ รับชัยชนะเสมอ และดาบคูก่ ายของท่านก็ได้ ชื่อว่าเป็ นดาบไร้ พ่ายเช่นกันดาบไร้ พ่ายของท่าน คน
จีนถือว่ามีความเป็ นมงคลในด้ านของศาสตร์ ฮวงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็ นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับ
จาลองดาบของท่านไปก่อสร้ างตึกสานักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็ นตึกที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ ของเกาะฮ่องกง
เลยทีเดียวและวัดแช้ ก๊ ง ยังเป็ นที่มาของจี ้กังหันนาโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ ไหนที่มาฮ่องกง
เป็ นต้ องเลือกเช่าเลือกซื ้อสินค้ ามงคลชิ ้นนี ้ เพื่อเสริมสร้ างบารมี และศิริมงคลให้ กบั ชีวติ ด้ วยกันทังสิ
้ ้น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสูว่ ัดหวังต้ าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรี ยกวัดนีว้ ่า หว่องไท่ซิน ) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้ อยปี ที่ไม่มีวนั เสื่อมคลายไป
จากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้ จากมวลชนจานวนมากที่มาสักการะ หรื อแม้ กระทั่งควันธูปคละคลุ้งไปทั่ว
บริเวณท่านเทพเจ้ าหวังต้ าเซียนเดิมท่านชื่อ "หว่องช้ อเผ่ง" เป็ นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมี
ความกตัญญูตอ่ พ่อแม่สงู มาก และช่วยพ่อแม่ตงแต่
ั ้ เล็ก ทางานดูแลเลี ้ยงแพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านได้ พบกับนักพรต และนักพรต
ได้ ช วนไปศึก ษาร่ า เรี ยนวิช าบนภูเขาไกล ท่า นหว่อ งช้ อ เผ่ง ก้ อ ตัด สิน ใจตามนักพรตท่ า นนัน้ ไปศึก ษ าร่ า เรี ยนวิช า ท่ า น
ขยันหมัน่ เพียรเรี ยนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้ อนหินให้ กลายเป็ นแพะได้ เมื่อท่านได้ ร่ าเรี ยนวิชาจนถ่องแท้ แล้ ว ก้ อได้ ลา
อาจารย์ของท่านกลับมา ใช้ วิชาความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อบาเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่
เดือดร้ อนไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้ าเซียนได้ ใช้ วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้ แก่
ชาวบ้ านเพื่อ ต่อสู้กับโรคร้ าย ตลอดอายุขัยทองท่าน ได้ มีลูกศิษย์ มากมายที่เคารพท่านและร่ าเรี ยนวิช าจากท่าน จวบจน
ประชาชนต่างยกย่องให้ ท่านเป็ นเทพหว่องไท่ซิน และได้ ตงศาลเอาไว้
ั้
เพื่อกราบสักการะ
นาทุกท่านสูจ่ มิ ซาจุ่ยพรอมเมอนาด (TsimShaTsui Promenade) ย่านการค้ าที่สาคัญของฮ่องกง ประกอบไปด้ วยตึกราม
สูงชัน ให้ ทุกท่านได้ เดินเล่นรับลมเย็นๆ ริ มอ่าววิคตอเรี ย ถ่ายรูป ชมแสงสีของวัฒนธรรมและความเจริ ญรุ่ งเรื อ งเพราะอ่าว
วิคตอเรี ยเป็ นจุดเริ่มต้ นของฮ่องกง น ้าลึกที่คนั่ ระหว่างเกาะฮ่องกงกับแหลมเกาลูนคือแหล่งจับปลาของหมู่ บ้านชาวประมง ซึ่ง
ได้ เติบโตกลายเป็ นศูนย์กลางการค้ าระหว่างประเทศในเวลาต่อมา ปั จจุบนั อ่าวนีย้ ังคงเป็ นศูนย์กลางการดาเนินชีวิตของเมือง
และยังเป็ นหนึ่งในภูมทิ ศั น์เมืองที่งดงามเป็ นเลิศที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก นาทุกท่านไปชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ ประกอบแสงเสียงสุด
ตระการตาตอบโต้ กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่ มต้ นในเวลา 20.00 น. ทุกค่าคืน การ
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แสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็ นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื ้นที่อาคารตึกระฟ้าสาคัญต่างๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่สองฟาก
ฝั่งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านีป้ ระดับไปด้ วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสี
ต่างๆ แสดงให้ เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง ***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** สมควรแก่เวลานาท่านเข้ าที่พกั
พักที่ SAV HOTEL / SILKA TSUEN WAN HOTEL / EASE ACCESS HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*ห้ องพักขนาดเล็ก 10
ตรม. ไม่ มีเตียงเสริม
อิสระตามอัธยาศัย-ฮ่ องกง-กรุงเทพฯ
***ไม่ มีบริการรถ และไม่ รวมอาหารทุกมือ้ ***
อิสระเต็มวัน เอาใจคนรั กการช้ อปปิ ้ ง กับเทศกาลฮ่ องกงลดทัง้ เกาะ ตลอดเดือนมิ .ย.-ส.ค. 61 สินค้ าแบรนด์ เนม
กระหน่ าลดราคามากกว่ า 70-80% นักช้ อปตัวจริงห้ ามพลาด
ทัวร์ เลือกซือ้ เพิ่ม : ไหว้ พระใหญ่ เกาะลันเตา รวมรถรับส่ ง 2,000 บาท (8 ท่ านขึน้ ไป)
ทัวร์ เลือกซือ้ เพิ่ม : ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ รวมรถรับส่ ง 3,000.- บาท
โปรแกรมแนะนา (สอบถามการเดินทางได้ จากไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ )
ย่ านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้ าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้ เลือกซือ้ สินค้ าประเภทต่างๆ
อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรื อ งบประมาณเท่าใดศูนย์ การค้ าชัน้ เลิศ ของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่ คณ
ุ ต้ อ งการ
ศูนย์การค้ าที่กว้ างขวางเหล่านี ้เป็ นแหล่งรวมห้ องเสื ้อที่จาหน่ายสินค้ าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์ นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุม
โลก อีกทังยั
้ งเป็ นที่ที่คณ
ุ สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชัน้ เลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่ อยกับร้ านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อ
เลือกช้ อปปิ ้ งที่โอเชี่ยนเทอร์ มินัล แหล่งรวมสินค้ า Brand Name ชัน้ นาที่มีให้ เลือกชม และช้ อปมากกว่า 700 ร้ าน อาทิ
ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
ย่ านหว่ านไช WAN CHAI เป็ นถนนคนเดินของชาวฮ่องกง ขายสินค้ ามากมายหลายอย่าง ซึ่งชาวฮ่องกงนิยมมาเลือกซือ้ จ่าย
จ่ายใช้ สอยสินค้ าที่ย่านนี ้ จะมีทงร้
ั ้ านค้ าที่อยู่ในตัวตึก และจะมีแผงลอยออกมาวางขายกันบนถนนเลยสินค้ าก็จะมีคล้ ายๆ กับ
ตลาดกลางคื น ฝั่ ง เกาลูน มี ตัง้ แต่เ ครื่ อ งประดับ เล็ก ๆ น้ อ ยๆ เสื อ้ ผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า ของเล่น ส าหรั บ เด็ก ๆ ของใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน และของตกแต่งบ้ าน แม้ กระทัง่ สินค้ าพื ้นเมืองฮ่องกงก็สามารถหาซื ้อได้ ในถนนเส้ นนี ้
ย่ านมงก๊ ก ขึ ้นชื่อ ว่าเป็ นย่านที่มีตลาดบรรยากาศจอแจที่น่าแวะไปจับจ่าย ตลาดเลดี ้ส์มาร์ เก็ตบนถนนตุงฉ่อยในเขตมงก๊ ก
นับ เป็ น ตลาดกลางวัน ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มมากที่ สุด ในเขตเกาลูน ตลาดแห่ ง นี เ้ หมาะส าหรั บ นัก ช้ อปที่ ต้ อ งการจะหาเสื อ้ ผ้ า
เครื่ องประดับและของกระจุกกระจิกสาหรับตกแต่งบ้ านราคาถูก นอกจากนีร้ ้ านค้ าและแผงลอยหลายแห่งยังจาหน่ายสินค้ า
สาหรับผู้ชายและเด็กอีกด้ วย ตลาดปลาทองในเขตมงก๊ กเป็ นแหล่งหาซื ้อของประดับตู้ปลา ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถนาโชคดีมาให้
เจ้ าของหากตังถู
้ กตาแหน่งในบ้ านตามหลักฮวงจุ้ย ใกล้ ๆ กันเป็ นแหล่งชุมนุมของคนเลี ้ยงนกในฮ่องกง และแหล่งช้ อปที่ไม่ควร
พลาด
ย่ านคอสเวย์ เบย์ CAUSEWAY BAY ถือเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ หรูของฮ่องกงที่มีร้านค้ าชันน
้ าทั่วโลกและมีสินค้ าแบรนด์เนมดังๆ
จากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็ นสินค้ าจากญี่ ปนุ่ สินค้ าแฟชั่น ศูนย์อาหาร ซุปเปอร์ มาเก็ต และยังมีสินค้ าเกือบทุกชนิดให้ นักช้ อปได้
เลือกซื ้อกันไม่วา่ จะเป็ นกระเป๋ า รองเท้ า เสื ้อผ้ า เพราะย่านนี ้มีห้างใหญ่ๆ มากมายเช่น Sogo, Lee Gardens, Times Square
ย่ านเซ็นทรั ล CENTRAL เป็ นอีกย่านของเกาะฮ่องกงที่มีแหล่งช้ อปปิ ง้ ห้ างร้ านสินค้ าแบรนด์เนมมากมายให้ นักท่องเที่ยวได้
เลือกช้ อปกันและที่ย่านเซ็นทรัลนี ้ห้ างที่นี่สามารถช้ อปปิ ง้ ได้ อย่างสะดวกเพราะมีสะพานลอยเชื่อมถึงกันทาให้ เดินชอปปิ ง้ แต่ละ
ห้ างได้ อย่างสะดวก
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน ***กรุณาตรงต่ อเวลานัดหมาย***
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19.50 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX703 (บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
21.45 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
21.30 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX617 (บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
23.25 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ
อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
1-3 มิ.ย.
15-17 มิ.ย.
21-23 มิ.ย.
29 มิ.ย.-1 ก.ค.
5-7 ก.ค.
13-15 ก.ค.
19-21 ก.ค.
2-4 ส.ค.
10-12 ส.ค.
16-18 ส.ค.
24-26 ส.ค.
30 ส.ค.-1 ก.ย.
13-15 ก.ย.

ไฟล์ บนิ
CX700 0815-1215
CX703 1950-2145
CX700 0815-1215
CX703 1950-2145
CX616 0640-1025
CX617 2130-2325
CX700 0815-1215
CX703 1950-2145
CX616 0640-1025
CX617 2130-2325
CX700 0815-1215
CX703 1950-2145
CX616 0640-1025
CX617 2130-2325
CX616 0640-1025
CX617 2130-2325
CX700 0815-1215
CX703 1950-2145
CX616 0640-1025
CX617 2130-2325
CX700 0815-1215
CX703 1950-2145
CX616 0640-1025
CX617 2130-2325
CX616 0640-1025
CX617 2130-2325

ราคาผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3
ท่ าน

ราคาเด็ก เสริมเตียง ราคาเด็ก ไม่ เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

12,999

12,999

12,999

3,500

12,999

12,999

12,999

3,500

12,555

12,555

12,555

3,500

12,999

12,999

12,999

3,500

12,555

12,555

12,555

3,500

12,999

12,999

12,999

3,500

12,555

12,555

12,555

3,500

12,555

12,555

12,555

3,500

14,999

14,999

14,999

4,500

12,555

12,555

12,555

3,500

13,999

13,999

13,999

3,500

12,555

12,555

12,555

3,500

13,999

13,999

13,999

3,500
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27-29 ก.ย.
5-7 ต.ค.
11-13 ต.ค.
19-21 ต.ค.
25-27 ต.ค.

CX616 0640-1025
CX617 2130-2325
CX700 0815-1215
CX703 1950-2145
CX616 0640-1025
CX617 2130-2325
CX700 0815-1215
CX703 1950-2145
CX616 0640-1025
CX617 2130-2325

13,999

13,999

13,999

3,500

15,999

15,999

15,999

4,500

16,999

16,999

16,999

4,500

15,999

15,999

15,999

4,500

15,999

15,999

15,999

4,500

อัตรานีร้ วม
ค่าตั๋วเครื่ องบิน และภาษี น ้ามัน กรุงเทพฯ–ฮ่อ งกง–กรุ งเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ป ) / ค่ารถโค้ ช ปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และ
เครื่ อ งดื่มที่ระบุไว้ ในรายการ / ค่ า ที่พัก ตามที่ระบุไว้ ในรายการหรื อเที ยบเท่ า (กรณี พัก 3 ท่ านไม่ มีเตียงเสริม )/ ค่านา้ หนักกระเป๋ า
เดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. / ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ ระบุไว้ / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000
บาท (ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน***/ ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียม
สาหรั บผู้ถือ พาสปอร์ ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ / ค่าธรรมเนี ยมกระเป๋ าเดินทางที่นา้ หนักเกิน 30 กก. /
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่มไิ ด้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้ ง
ล่วงหน้ าตังแต่
้ ทาการจองกรณีต้องการใบกากับภาษี / ค่าภาษีเชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมสาเนาหน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนที่เหลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิเศษสาหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่ าน ออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่ างๆ ก่ อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซือ้ ตั๋วรถไฟ, ซือ้ ตั๋วรถโดยสาร และ
จองห้ องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้ า
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีวนั กาหนดอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้ องมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน

/ คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
หรื อเก็บค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ ้นจริง
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ เก็บค่าใช้ จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้ วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทังหมด
้
100 %

หมายเหตุ
1.
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ น้ ทาให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี นา้ มันขึ ้นในอนาคต ทางบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน ้ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้ รวมภาษีน ้ามันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ ้น
3.
เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศ
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
บริษัทฯมีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
5.
การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะ
เหมาจ่าย
6.
เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
7.
การท่องเที่ยวประเทศจีนนันจะต้
้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้ านหยก ร้ าน
บัวหิมะ ร้ านผ้ าไหม ร้ านขนม ร้ านจิวเวอร์ รี่ เป็ นต้ น หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
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