วันแรก กรุงเทพฯ – ฮองกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
12.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร M สายการบิน CATHAY PACIFIC พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินตั๋ว
14.55 น. บินลัดฟาสูฮองกง โดยเที่ยวบิน CX654 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
(ที่มีจอสวนตัวทุกที่นั่ง)
18.45 น.
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหคณะทานออก Exit B”จากนั้นนําทานเดินทางผานสะพาน
ชิงหมา ซึ่งเปนสะพานที่ถือไดวาเปนสะพานรางคู ที่ยาวที่สุดในโลก
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1) นําทานชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 น. ทุกค่ํา
คืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทึกในกินเนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญที่สุด
ของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟาสําคัญตางๆที่ตั้งอยูสองฟากฝงของอ าววิคตอเรียโดยบนดาดฟาของตึกเหลานี้ประดับ
ไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสีตางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง

ที่พกั
วันที่สอง
เชา

SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

วิคตอเรียพีค – รีพัลสเบย - วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – ชอปปงนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุนมุน
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา, ขนมจีบกุง, กวยเตี๋ยวหลอด, โจก เปน
ตน (2) จากนั้นนําทานขึ้นสูเขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮองกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟาที่สูงตระหงาน
และอาคารตางๆ ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซา , ตึกไชนาแบงคและตึกอื่นๆ อันเปนที่ตั้ง ของธุรกิจ ชั้น
นําของฮองกงพรอมทั้งถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ

นําทานเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮ
วงจุย นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยกใหทานไดเลือกชื้อเป นของฝาก หรือเปนของที่ระลึกแดตัวทานเอง
จากนั้นนําทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม และเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE
BAY ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3ป จากนั้นใหทานไดรับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่ง ถือวา
เปนจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮองกง อีกทั้งยังใหทานไดขอพรเรื่องเนื้อคู ณ จุดนี้ไดอีกดวย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจาแชกง และใหทานหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบ จะขับไล
สิ่งชั่วรายและ นําแตสิ่งดีๆ มาให ชาวฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปใหม

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดนี้วา หวองไทซิน ) เปนวัดเกาแกอายุกวารอยป โดยชาวฮองกง
สวนใหญเดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรใหสุขภาพแข็งแรง ไรโรคภัย ซึ่งวัดแหงนี้เปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยาง
เทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน ซึ่งจะมีศาลกลางแจงของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว เปนรูปปนสีทองมี
เสี้ยวพระจันทรอยูดานหลังประทับอยู ชาวจีนตองมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจาองคนี้ตองใชดายแดงผูนิ้ว
เอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี

นําทานชอปปงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนเนมตางๆ จากนั้นอิสระใหทานเต็มอิ่มกับ
การชอปปงยานจิมซาจุย มักจะตั้งตนกันที่สถานีจิมซาจุย มีรานขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟา, กลอง
ถายรูปฯลฯและสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEX
ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดิ น
ทะลุถึงกันได

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (4) บริการทานดวยอาหารทะเลสดๆ ณ หมูบานชาวประมง หลี่หยุนมุน ใหทานได
เต็มอิ่มกับเมนู กุงมังกรอบซีส, เปาฮื้อนึ่งซีอิ้ว, กั้งทอดกระเทียม, ปูผัดพริกไทยดํา, กุงลวก, หอยเชลลนึ่งกระเทียม
และวุนเสน, ปลาสดนึ่งซีอิ้ว เปนตน

ที่พกั
วันที่สาม
เชา

SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

กระเชานองปง – พระใหญโปวหลิน – ชอปปง CITYGATE OUTLET – ฮองกง - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา , ขนมจีบกุง, กวยเตี๋ยวหลอด, โจก เปน
ตน (5) จากนั้นนําทานเดินทางสูสถานี Tung Chung เพื่อขึ้น กระเชาลอยฟา นองปง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยน
บรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหวางเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทอง
สัมฤทธิ์กลางแจงที่ใหญที่สุดในโลกจากกระเชา เมื่อลงจากกระเชาทานสามารถนมัสการพระใหญไดที่วัดโปวหลิน หรือ นิยม
เรียกวาพระใหญลันเตา....องคพระสรางจากการเชื่อมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค
พระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต จากนั้นอิสระใหทานไดสัมผัสกับหมูบานวัฒนธรรมนองปง
(Ngong Ping Villege) ใหทานไดอิสระเที่ยวชม รานคา รานอาหาร และชมการแสดงกลางแจงมากมาย บริเวณหมูบานจําลอง
แหงนี้ทานจะไดพบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไวไ ดอยางลงตัว
(หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนรถโคชของอุทยาน เพื่อนําทานขึ้นสูยอด
เขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาทานละ 40 เหรียญฮองกง)
จากนั้นใหทานอิสระ ที่หางดัง CITYGATE OUTLET ใหทานชอปปงสินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินคาแบรนเนมระดับ
โลกมากมาย เชน COACH ESPRIT POLO RALPH LAUREN หรือวาจะเปน Burberry รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลาย
ยี่หอ และชั้นใตดินจะมี Supermarket ขนาดใหญใหทานไดจับจายกันไดอยางจุใจ (อิสระอาหารกลางวัน และค่ําตาม

22.25 น.
00.15 น.

อัธยาศัย)
.....กรุณาตรงตอเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสูสนามบิน.....
บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX709/CX617 (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตาราง
วันเดินทางกอนทําการจอง)
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**************************************************
** หากทานที่ตองออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครัง้ กอนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***
คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหัวหนาทัวร
อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

รายละเอียด
เที่ยวบิน

ผูใหญ
หองละ
2-3 ทาน

1 เด็ก 2
ผูใหญ เด็กมี
เตียง

1 เด็ก 2
พักเดี่ยว
ผูใหญ
เพิ่ม
เด็กไมมีเตียง

ขาไป CX654 (14.55-18.50)
15,999
15,999
14,999
5,000
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
ขาไป CX654 (14.55-18.50)
08 – 10 กันยายน 2561
15,999
15,999
14,999
5,000
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
ขาไป CX654 (14.55-18.50)
21 – 23 กันยายน 2561
15,999
15,999
14,999
5,000
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
ขาไป CX654 (14.55-18.50)
26 – 28 ตุลาคม 2561
15,999
15,999
14,999
5,000
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น
ทานละ 1,000 บาท/ทริป/ตอทาน ***
 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ
โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา
01 – 03 กันยายน 2561

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 มินิบารใน
หอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,000 บาท/ทริป/ตอทาน
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
เงื่อนไขการชําระคาบริการ

1.
2.

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม
ชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษั ทเปนลายลักษณ
อักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2.

กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย างใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ

พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาให
ครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคา ใชจายที่ได จา ยจริงจากคาบริ การที่ชําระแลว เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ ก
นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

3.
4.
5.

การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิ กการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยว
หรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัท
กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคํา สัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของบริษัทกํากับเทานั้น
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 จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใต
ทองเครื่องบินเทานั้น
3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อ
เปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก

