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สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเชีย @ THE VANETIAN
เกาะลันเตา นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิ มริมทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิ ม
ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ ช๊อปปิ้ งเซนาโดสแควร์
ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิ ม
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
แก้ชง หมุนกังหันนาโชค วัดแชกงหมิว
ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
สุดฟิ นส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน

กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
10.30น.

14.05 น.
18.05 น.

ค่า

1

มิ ถนุ ายน – ตุลาคม 2560

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT – อิ สระช้อปปิ้ งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ ลสตรีท
คณะพร้อ มกัน ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภูม ิ ผู้โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชัน้ 4 ประตู
หมายเลข 9 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าทีแ่ ละหัวหน้าทัวร์จากทาง
บริษทั คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั ๋วเครือ่ งบินและสัมภาระในการเดินทาง
นาทุกท่านลัดฟ้ าสู่เกาะฮ่องกง โดยเทีย่ วบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงทีท่ นั สมัยด้วยเทคโนโลยีและสิง่
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง นาท่านเดินทางผ่าน
เส้นทางไฮเวย์อนั ทันสมัย นาท่านข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)ซึง่ เป็ นสะพาน
แขวนสองชัน้ ที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทัง้ หมด 2.2 กิโลเมตร(1.4ไมล์)เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกง
อินเตอร์เนชันนอลแอร์
่
พอร์ตกับ ตัวเมือง ตัวสะพานชัน้ บนจะเป็ นทางให้รถยนต์วงิ่ ส่วนชัน้ ล่างเป็ น
เส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) กับแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานซิง
หม่านี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็ นสัญลักษณ์ของคู่รกั ทัวโลก.....จากนั
่
น้ นาท่านชม SYMPHONY OF
LIGHT เป็ นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ทส่ี ุดในโลกทีถ่ ูกบันทึกโดย กินเนส เวิลด์ เรคค
อร์ด ซึง่ การแสดงจะเปิ ดไฟทีต่ กแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคาร
ชัน้ นากว่า 40 แห่ง โดยเวลาทีใ่ ช่ในการแสดงประมาณ 15 นาที
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ( 1 )
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จากนัน้ ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือบางท่านทีต่ อ้ งการชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงยามราตรี
นําท่านสามารถเดินชมบรรยากาศวิถชี วี ติ ยามคํ่าคืนของคนฮ่องกงได้เลย เนื่องจากโรงแรมพักอยู่ใน
ย่านช้อปปิ้ ง
ที่ พั ก EATON HOTEL/THE KOWLOON HOTEL/PRUDENTIAL HOTEL ห รื อ NOVOTEL
NATHAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

(นัง่ รถรางพีคเทรม)สู่ยอดเขาวิ คทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพสั เบย์ – ฮ่องกงจิ วเวอร์รี่ – วัดแช
กงหมิ ว – นองปิ ง & พระใหญ่โป๋หลิ น – ซิ ตี้เกท เอาท์เลต

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซําต้นตําหรับของฮ่องกง ( 2 )...จากนัน้ นําท่านเดินทางโดย รถราง
พีคเทรม ขึน้ สู่ ยอดเขาวิ คตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยทีส่ ุดของฮ่องกงกับความสูง 396
เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพี
คทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่ม ีเอกลักษณ์เด่นที่สุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทงั ้ เกาะ
อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ยงั ตื่นตากับตึกระฟ้ าทีส่ งู ตระหง่าน และอาคารต่างๆ ทีก่ ่อสร้างตรงตามหลักฮวง
จุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่ าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ตงั ้ ของธุรกิจชัน้ นําของฮ่องกง
พร้อมทัง้ ถ่ายภาพอันสวยงามน่ าประทับใจ และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงนานาชนิดจาก
ร้านค้าภายในอาคารเดอะพีคได้อกี ด้วย และในบริเวณเดียวกัน ยังมีพพิ ธิ ภัณฑ์มาดามรุสโซ ซึง่ เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์หุ่นจําลองเสมือนจริงของดารา นักแสดง และผูม้ ชี ่อื เสียงของฮ่องกง และทัวโลก
่
ให้ท่าน
ได้เข้าเยี่ยมชมอีกด้วย(ในการเข้าพิพธิ ภัณฑ์ท่านต้องเสียค่าตั ๋วเข้าชมเอง)แล้ว....นํ าท่านสู่ อ่ าว
รีพสั เบย์ นํ าท่านนมัสการและขอพรอันศักดิ ์สิทธิ ์ จาก องค์เจ้าแม่กวนอิ ม ซึง่ เป็ นปางประทานพร
ซึง่ ศักดิ ์สิทธิ ์มากและมีความประณีตงดงาม ซึง่ องค์ท่านตัง้ อยู่บนฐานบัว และ เจ้าแม่ทบั ทิม เพื่อเป็ น
ที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจและขอให้การเดินทางทุกครัง้ ปลอดภัย พร้อมกับ นมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
“ไฉ่ ซง้ิ เอี้ย” ทีม่ ชี ่อื เสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รบั แต่เงิน ทอง กลับบ้านโดยเอาสองมือลูบจาก
เคราท่านลงมาแล้วกํามาใส่ในกระเป๋ าของตัวเอง เหมือนกับเป็ นเคล็ดว่ าให้เงินทองไหลเข้าสู่กระเป๋ า
ของเรา บางคนก็จะลูบก้อนทองทีอ่ ยู่ดา้ นข้างองค์ท่านแล้วกํามาใส่กระเป๋ าของเราอีกครัง้ หรือท่าน
ไหนที่มบี ุตรยาก แต่งงานแล้ว ยังไม่มบี ุตรให้มาขอพร องค์สงั กัจจาย(องค์ Baby Buddha)จะ
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ประสบความสําเร็จเกือบทุกคน และมีความเชื่อทีว่ ่าถ้าหากลู บท้องซ้ายจะได้ลูกชาย ถ้าลูบท้องขวา
จะได้ลกู สาวอีกด้วย แล้วพาท่านเดินขาม สะพานต่ ออายุ ซึง่ ชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้
ได้จะสามารถต่ออายุได้ และเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็ นลานกว้างทีเ่ ต็มไปด้วยเซียนและเทพ
เจ้ามากมาย ซึ่งรวมถีง องค์เทพเจ้าแห่ งความรัก หนวดเครายาว ๆ ในมือท่านจะมีหนังสือเล่ม
ใหญ่ ข้างๆ องค์ท่านจะมีหนิ ดําก้อนโตให้ทําการอธิษฐานแล้วทําการลูบก้อนหินซึง่ จะนําพาให้พบคู่
ส่วนท่านที่มคี ู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรท่านแล้วก็ทําให้รกั มันคงและยาวนาน....หลั
่
งจากนัน้ นํ าท่าน
เยีย่ มชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์ร(ี HKJ)ทีข่ น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยีย่ ม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 )
นําท่านสู่ วัดแชกงหมิ ว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปี ทแ่ี ล้วเดิมทีว่ ดั นี้เป็ นวัดเล็ก ๆ เป็ นวัดที่เก่าแก่
และอนุรกั ษ์โบราณสถานซึง่ อยูท่ างด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อ
ที่ 50,000 ตารางฟุ ต ด้านในมีรูปปั ้นสูงใหญ่ ของท่านแชกงซึ่งเป็ นเทพประจําวัดแห่งนี้ ซึ่งทาง
ด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกงั หันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนทีเ่ ข้า
วัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือทีเ่ รียกว่า กังหันนาโชค เพื่อหมุนแต่สงิ่ ดี ๆ เข้ามาในชีวติ และปั ด
เป่ าสิง่ ทีไ่ ม่ดอี อกไป โดยความหมายของใบพัดทัง้ สีด่ งั นี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยนื
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ใบที่ 4. คิดหวังสิง่ ใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
และก่อนทีท่ ่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนันเพื
่ ่อความเป็ นสิรมิ งคล
หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางเข้าสู่เกาะลันเตาซึง่ มีสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีเ่ รียกว่า หมู่บ้านนองปิ ง โดย
นํ าท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้ าNONGPING 360 องศา ข้ามเขาหลายลูกมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร
ขึ้นมาจากสถานีตุ งซุง ไปยังปลายทางของหมู่บ้านนอนปิ งเลื่อ นผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุ ทยาน
ลันเตาเหนือในเวลา 20 นาที จากกระเช้าลอยฟ้ าท่านสามารถชมทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติ
ฮ่องกง ได้เห็นทิวทัศน์ และภูมปิ ระเทศจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขาและความ
เขีย วขจีข องเกาะลัน เตาจากใจกลางเมือ งตุ ง ชุ ง ถึง หมู่บ้า นนอนปิ ง เกาะลัน เตาทัง้ ยัง มองเห็น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ท่สี ุดในโลก....จากนัน้ พาท่านเดินผ่านหมู่บ้าน
นองปิ ง ซึ่งจะมีรา้ นค้า ร้านขายของฝากของที่ระลึกหลายประเภทแล้วพาท่านเดินต่อไปยังทางขึน้
บันได 268 ขัน้ สู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ประดิษฐานอยู่คู่กบั วัดโป๋ หลิน เหนือระดับนํ้ าทะเล 371
เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร มูลค่า
การก่อสร้าง 60 ล้านเหรียญฮ่องกง องค์พระนังอยู
่ บ่ นกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์
ด้านซ้ายไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเปี่ ยมเมตตา....นํ าท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้าง ซิ ตี้เกท
เอาท์เลต ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ทีร่ วบรวมร้านค้า Outlet แบรนด์ดงั ทัง้ หลายไม่ว่าจะเป็ น Coach,
Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ดงั ระดับโลกอีกมากมายซึง่ ลดราคามากถึง
70% ให้ท่านได้เลือกช๊อปได้อย่างอิสระ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทะเลลียนุ มูน ( 4 )
ทีพ่ กั EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ
NOVOTEL NATHAN HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม

ฮ่องกง – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิ มริ มทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิ ม – โบสถ์เซ็นพอลล์ –
เซนาโดสแควร์ – THE VENETIAN

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซําต้นตําหรับของฮ่องกง (5 )
(ท่านสามารถแบ่งสัมภาระใส่ กระเป๋ าเดินทางใบเล็กพอเหมาะสําหรับค้างคืนมาเก๊ า 1 คืน ส่ ว น
กระเป๋ าใบใหญ่ฝากไว้ทโ่ี รงแรมที่ฮ่องกง) จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมือง มาเก๊าโดยเรือเฟอร์รี่ ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.นําท่านผ่านชมวิวของเกาะมาเก๊า ซึง่ จะผ่านชมจุดสําคัญๆต่าง เช่น มา
เก๊าทาวเวอร์ ทีม่ คี วามสูงถึง 338 เมตร และแวะถ่ายรูปปั ้นองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็ นองค์เจ้า
แม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน
เป็ น องค์เ จ้า แม่ ก วนอิม ลู ก ครึ่ง ผสมผสานระหว่ า งกับ โปรตุ เ กส ซึ่ง พระพัก ตร์เ ป็ น พระแม่ ม ารี
โปรตุเกสสร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กบั จีน เพื่อคนให้
รุ่นหลังได้ระลึกถึง และภายใต้รูปปั ้นยังจัดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่จี ดั แสดงถึงประวัติความเป็ นมา และ
วัต ถุ ประสงค์ใ นการก่ อ สร้า งองค์เ จ้า แม่ก วนอิม องค์น้ี . ..นํ าท่ านแวะซื้อ ขนมของฝากจากมาเก๊ า
ประกอบด้วย ขนมทองพลับ ทองม้วน ขนมผัวจ๋า ขนมเมียจ๋า และหมูหวานหมูแผ่น แล้วนํ าท่านสู่
วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ทส่ี ุดในมาเก๊า สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายใน
วัดมีแท่นบูชาสวยงาม สําหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั ้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป
นอกจากนี้ยงั เป็ นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบั ว และให้ท่าน
นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ทม่ี อี ายุ 600 กว่าปี ในชุดเจ้าสาวของจีนทีต่ ดั เย็บด้วยผ้าไหมอย่าง
งดงาม จากนั น้ นํ า ท่ า นสู่ โบสถ์เ ซ็ น พอลล์ สร้า งขึ้น เมื่อ ต้ น ศตวรรษที่ 17 นั บ เป็ น สถานที่ม ี
ความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์และเป็ นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่ งนี้เคยเป็ นโรงเรียน
สอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิง
ไหม้อย่างรุนแรง ทําให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้ า และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม
หลังจากที่มกี ารบูรณะขึน้ ใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจากนี้ด้านหลังโบสถ์ยงั มีการจัดพิพธิ ภัณฑ์ทาง
ศาสนาขึน้ และยังมีหลุมฝั งศพของบาทหลวงวาลิคนาโนผูก้ ่อตัง้ โบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาว
คริสต์ ญีป่ ่ นุ และเวียดนาม ทีเ่ สียชีวติ เมื่อคราวทีเ่ กิดเพลิงไหม้ครัง้ ยิง่ ใหญ่ พาท่านเดินสู่ย่านการค้า
สําคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นด้วยพืน้ ถนนทีป่ ลู าด
ด้วยกระเบือ้ งเป็ นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปั ตยกรรม
สไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเทีย่ วและเลือกซื้อสินค้าที่มชี ่อื เสียง เช่น เสื้อผ้าสินค้าแบรนด์
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เนมหลากหลายยีห่ อ้ อาทิเช่น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 6 )
นํ าท่านสัมผัส ความอลังการของโรงแรมที่มชี ่อื เสียงที่สุ ดในเมือ งมาเก๊ า เดอะเวเนเซี่ ย น (The
Venetian Macau Resort) ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ ทีถ่ ูกถมทะเลเรียกว่า โคไท เชื่อมระหว่างเกาะไทปา และ
เกาะโคโลอาน พื้นที่ของรีสอร์ทมีขนาด 10.5 ล้านตารางฟุ ต ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง มี
ร้านค้าสินค้าชัน้ นํากว่า 350 ร้านค้า และโดดเด่นด้วยเนื้อทีเ่ พื่อการเสีย่ งโชคซึง่ รวมถึงโต๊ะเสีย่ งโชค
กว่า 800 โต๊ะและเครือ่ งเสีย่ งโชคอันลํ้าสมัยกว่า 1,500 เครือ่ ง ภัตตาคารร้านอาหารกว่า 20 แห่ง ยัง
มีศูนย์ประชุมที่จุผู้คนได้ถงึ 15,000 ที่นัง่ สัมผัสบรรยากาศเวนิส ล่องเรือกอนโดล่าในดินแดนเวนิ
สแห่งตะวันออก ซึ่งภายในจะมีสงิ่ บันเทิงหลากหลายให้ท่านเลือกอาทิ เช่น ร้านขายสินค้าต่าง ๆ
ร้านอาหาร หรือจะเป็ นโชว์ต่างๆ ที่ท่านสามารถเลือกชมได้ (การล่องเรือและโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการชมโชว์เอง)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7 )
ที่พกั GOLDEN DRAGON HOTEL/GOLDEN CROWN CHINA HOTEL/CASA REAL HOTEL
หรือ TAIPA SQUARE HOTEL หรือเทียบเท่า
มาเก๊า – ฮ่องกง – ช้อปปิ้ งนาธาน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( 8 )
เดินทางสู่เมือง ฮ่ องกงโดยเรือเฟอร์รี่ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชัวโมงท่
่
านที่ซอ้ื ออปชันตั
่ ๋วดิสนีย์
แลนด์พร้อมรับส่ง หรือ ท่านทีซ่ อ้ื ออปชันตั
่ ๋วโอเซีย่ นปาร์คพร้อมรับส่งไกด์จะนําท่านเดินทางโดยรถ
โตโยต้า ALPHARD (กรณีมลี กู ค้าซือ้ ออปชัน่ 2-6 ท่าน)หรือนัง่ รถบัสเล็ก (กรณีมลี ูกค้าซือ้ ออปชัน่
เกิน 6 ท่าน)ส่งท่านถึงหน้ าประตูสวนสนุ กพร้อมนัดเวลารับกลับ ส่วนท่านที่ไม่ได้ซ้อื ออปชันเพิ
่ ่ม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้ งเลือกซือ้ สินค้า ราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน ณ แหล่งช้
อปปิ้ งของฮ่องกงย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มนิ อล สนุ กสนานกับการเลือกสินค้าราคาพิเศษ
อาทิเช่น เสือ้ ผ้า ,รองเท้า ,กระเป๋ า ,เข็ดขัด,นํ้าหอม สินค้าแบรนด์ช่อื ดังต่างๆ ทัง้ ST.MICHEL,TOY
R’US ,BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000
ส่งท้ายก่อนอําลาฮ่องกง*** อิสระอาหารเทีย่ งและเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าได้จุใจ***(กรุณาตรง
ต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน)
21.50 น.
ออกเดินทางกลับโดย สายการบิ นเอมิ เรตส์ (Emirates) เทีย่ วบินที่ EK385 / บริการอาหารเช็ท
ใหญ่และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
23.45 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ ผูโ้ ดยสารขาเข้า ชัน้ 2 โดยสวัสดิภาพ
*************************************
รายการท่ องเที่ ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทัง้ นี้ ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของผู้จดั โดย
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ยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่านเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) มิ ถนุ ายน – ตุลาคม 2560
ผูใ้ หญ่พกั 2
เด็กอายุ2-11ปี
วันเดิ นทาง
ท่าน

เด็กอายุ2-11ปี พัก พักเดี่ยว
พักกับผูใ้ หญ่2 กับผูใ้ หญ่2ท่านไม่มี เพิ่ ม
ท่านมีเตียงสริม เตียงเสริม

3-6, 10-13, 17-20, 24-27 มิ ถนุ ายน 2560 22,900
21,900
20,900
8,000
1-4, 9-12, 15-18, 22-25, 27-30 กรกฎาคม 22,900
21,900
20,900
8,000
2560
29 กรกฎาคม – 1 สิ งหาคม 2560
5-8, 11-14, 19-22, 26-29 สิ งหาคม 2560 22,900
21,900
20,900
8,000
2-5, 9-12, 16-19, 23-26 กันยายน 2560
22,900
21,900
20,900
8,000
30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2560
7-10, 14-17, 26-29, 28-31 ตุลาคม 2560 23,900
22,900
21,900
9,000
(New!! Option....Ocean Park เพิม่ อี ก 2,500 บาท)
(Hit!! Option....DisneyLand Hongkong เพิม่ อี ก 3,300 บาท)
**** ออกเดินทางขั้นต่า 15 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์) *****
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับชัน้ ทัศนาจรตามรายการ
2.
ค่าทีพ่ กั 2-3 ท่านต่อห้อง 3 คืน โรงแรม 4 ดาว
3.
ค่าอาหารตามรายการ
4.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
5.
ค่ายานพานะในการนําเทีย่ ว
้้ ง คํานวณ ณ วันที่ 1 ส.ค. 2558
6.
ค่าภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินฮ่องกง และค่าธรรมเนียมเชือเพลิ
7.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ สายการบินเอมิเรตส์ นํ้าหนักไม่เกิน 30 กก. ต่อท่าน
8.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาทต่อท่าน
*** ทัง้ นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดทีไ่ ด้มกี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มสังพิ
่ เศษ
2.
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
3.
ค่าทัวร์พเิ ศษอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้รวมอยูใ่ นรายการ
4.
ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 % และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % (กรณีออกใบเสร็จรับเงินนิตบิ ุคคล)
5.
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ท่านละ 60 เหรียญฮ่องกง/ทริ ป
6.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางจากเมืองไทย แล้วแต่สนิ นํ้าใจของท่าน
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
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เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อ บริษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด *** บัญชีกระแสรายวัน ***
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9027
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
หมายเหตุ
1.
พระใหญ่นองปิ ง เป็ นรายการแถม หากสภาพอากาศไม่เอือ้ อํานวยทางเจ้าหน้าทีจ่ ะไม่อนุญาตให้ขน้ึ กระเช้า
เพราะถือเรือ่ งความปลอดภัยเป็ นหลัก ดังนัน้ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น
2.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กโปรแกรมกระเช้านองปิ ง ในกรณี ที่กระเช้ าปิ ดปรับปรุง
3.
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงานการก่อการจลาจล ความล่าช้าของเทีย่ วบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็ นต้น
4.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นรายการท่องเทีย่ วตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะของสาย
การบิน โรงแรม และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
5.
บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
6.
บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
7.
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่ วจะสิน้ สุดลง ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าบริการทีท่ ่านได้ชําระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
8.
บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
9.
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สาํ รองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง
และโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
10. ราคานี้คดิ ตามราคาตั ๋วเครือ่ งบินในปั จจุบนั หากราคาตั ๋วเครือ่ งบินปรับสูงขึน้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะปรับ
ราคาตั ๋วเครือ่ งบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
11. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การ
บริการจากสายการบิน บริษทั ขนส่ง หรือหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯ จะดําเนินโดยสุ ดความสามารถทีจ่ ะ
จัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สาํ หรับค่าบริการนัน้ ๆ
12. หากไม่สามารถไปเทีย่ วในสถานทีท่ ร่ี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
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13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
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ผิดพลาดของทางสายการบิน จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ทัง้ สิน้
กรุณาตรงต่อเวลาทุกครัง้ ทีม่ กี ารนัดหมาย
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผูร้ ว่ มเดินทางไม่ถงึ 10 ท่าน หาผูร้ ว่ มเดินทาง
**** ออกเดินทางขัน้ ตํ่า 15 ท่าน (มีหวั หน้าทัวร์)
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุป๊ ไม่สามารถออกเดินทางได้
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิ วเวอร์รี่ แต่ไม่ได้มกี ารบังคับซือ้ หากท่าน
ใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไข
ดังกล่าวแล้ว
เนื่องจากตั ๋วเครือ่ งบินทีซ่ อ้ื มาเป็ นตั ๋วกรุ๊ป ดังนัน้ ทีน่ งทางสายการบิ
ั่
นจะจัดเป็ นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษทั ฯไม่
สามารถทีจ่ ะร้องขอได้ว่าจะขอทีน่ งโซนไหน
ั่
และในบางครัง้ ทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งอาจจะไม่ได้นงติ
ั ่ ดกันหมดกับคน
ในครอบครัว แต่อย่างไรเสียทางเจ้าทีแ่ ละหัวหน้าทัวร์จะพยายามอย่างเต็มทีเ่ ผื่อทีจ่ ะได้นงด้
ั ่ วยกันกับคนใน
ครอบครัว ทัง้ นี้จงึ เรียนมาเพื่อทราบโดยทัวกั
่ น และโปรดเข้าใจ
กรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต่ อ้ งการการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนมัดจําหรือค่าทัวร์
ทัง้ หมด
สําหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสาร
โดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ดังกล่าว

