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

กําหนดการเดิ นทาง
วันแรก
10.30น.

13.45 น.
17.30 น.

มีนาคม – เมษายน 2561

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 สมัย ด้วยเทคโนโลยีและสิง่
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง นาท่านเดินทางผ่าน
เส้นทางไฮเวย์อนั ทันสมัย นาท่านข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)ซึง่ เป็ นสะพาน
แขวนสองชัน้ ที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทัง้ หมด 2.2 กิโลเมตร(1.4ไมล์)เชื่อมต่อ ระหว่างฮ่องกง
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
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อร์ด ซึง่ การแสดงจะเปิ ดไฟทีต่ กแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคาร
ชัน้ นากว่า 40 แห่ง โดยเวลาทีใ่ ช่ในการแสดงประมาณ 15 นาที
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารทะเลลียนุ มุน ( 1 )

ค่า

อิส ระพัก ผ่ อ นตามอัธ ยาศัย หรือ บางท่านที่ต้อ งการชมทัศ นีย ภาพเกาะฮ่ อ งกงยามราตรีนํา ท่า น
สามารถเดินชมบรรยากาศวิถีชวี ติ ยามคํ่าคืนของคนฮ่องกงได้เลยเนื่องจากโรงแรมพักอยู่ในย่านช้
อปปิ้ 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 อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มเี อกลักษณ์เด่นที่สุด 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 และผู้มชี ่อื เสียงของฮ่องกง และทัวโลก
่
ให้ท่าน
ได้เข้าเยีย่ มชมอีกด้วย(ในการเข้าพิ พิธภัณฑ์ท่านต้องเสียค่าตั ๋วเข้าชมเอง)แล้ว....นําท่านสู่ อ่าว
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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 เสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่ านจะได้รบั แต่เงิน ทอง กลับบ้านโดยเอาสองมือลูบจาก
เคราท่านลงมาแล้วกํามาใส่ในกระเป๋ าของตัวเอง เหมือนกับเป็ นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลเข้าสู่กระเป๋ า
ของเรา บางคนก็จะลูบก้อนทองทีอ่ ยู่ดา้ นข้างองค์ท่านแล้วกํามาใส่กระเป๋ าของเราอีกครัง้ หรือท่าน
ไหนที่มบี ุตรยาก แต่งงานแล้ว ยังไม่มบี ุตรให้มาขอพร องค์สงั กัจจาย(องค์ Baby Buddha)จะ
ประสบความสําเร็จเกือบทุกคน และมีความเชื่อทีว่ ่าถ้าหากลูบท้องซ้ายจะได้ลูกชาย ถ้าลูบท้องขวา
จะได้ลกู สาวอีกด้วย แล้วพาท่านเดินขาม สะพานต่ ออายุ ซึง่ ชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้
ได้จะสามารถต่ออายุได้ และเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็ นลานกว้างทีเ่ ต็มไปด้วยเซียนและเทพ
เจ้ามากมาย ซึง่ รวมถีง องค์เทพเจ้าแห่ งความรัก หนวดเครายาวๆในมือท่านจะมีหนังสือเล่มใหญ่
ข้างๆ องค์ท่านจะมีหนิ ดําก้อนโตให้ทําการอธิษฐานแล้วทําการลูบก้อนหินซึง่ จะนํ าพาให้พบคู่ส่วน
ท่านทีม่ คี ่อู ยูแ่ ล้วเมือ่ ไหว้ขอพรท่านแล้วก็ทําให้รกั มันคงและยาวนาน....หลั
่
งจากนัน้ นําท่านเยีย่ มชม
โรงงานฮ่องกงจิ วเวอร์รี(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 กังหันนําโชค 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 ระเทศจากเกือบทุ กๆ 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 ร้านขายของฝากของที่ระลึก หลายประเภทแล้วพาท่านเดินต่อไปยังทางขึน้
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 องค์พระนัง่ อยูบ่ นกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์
ด้านซ้ายไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเปี่ ยมเมตตา....นํ าท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้าง ซิ ตี้เกท
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เอาท์เลต ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ทีร่ วบรวมร้านค้า Outlet แบรนด์ดงั ทัง้ หลายไม่ว่าจะเป็ น Coach,
Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ดงั ระดับโลกอีกมากมายซึง่ ลดราคามากถึง
70% ให้ท่านได้เลือกช๊อปได้อย่างอิสระ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ( 4 )
ทีพ่ กั EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ
NOVOTEL NATHAN HOTEL หรือเทียบเท่า

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 รงแรมทีฮ่ ่องกง)....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 ขนมผัวจ๋ า ขนมเมียจ๋า และหมูหวานหมูแผ่น...แล้วนําท่านสู่
วัดเจ้าแม่กวนอิ ม เป็ นวัดทีใ่ หญ่และเก่าแก่ทส่ี ุดในมาเก๊า สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายใน
วัดมีแท่นบูชาสวยงาม สําหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั ้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป
นอกจากนี้ยงั เป็ นที่ประดิษฐานขององค์พระพุท ธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และให้ท่าน
นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ทม่ี อี ายุ 600 กว่าปี ในชุดเจ้าสาวของจีนทีต่ ดั เย็บด้วยผ้าไหมอย่าง
งดงาม....จากนัน้ นํ า ท่ านสู่ โบสถ์เ ซ็น พอลล์ สร้างขึ้น เมื่อ ต้น ศตวรรษที่ 17 นับ เป็ นสถานที่ม ี
ความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์และเป็ นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ 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
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สําคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นด้วยพืน้ ถนนทีป่ ลู าด
ด้วยกระเบือ้ งเป็ นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปั ตยกรรม
สไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเทีย่ วและเลือกซื้อสินค้าที่มชี ่อื เสียง เช่น เสื้อผ้าสินค้าแบรนด์
เนมหลากหลายยีห่ อ้ อาทิเช่น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 6 )
นํ า ท่ านสัมผัส ความอลังการของโรงแรมที่ม ีช่อื เสีย งที่สุ ด ในเมือ งมาเก๊ า เดอะเวเนเซี่ ย น(The
Venetian Macau Resort)ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ ทีถ่ ูกถมทะเลเรียกว่ า 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 )
ทีพ่ กั GOLDEN CROWN CHINA HOTEL / HOTEL ROYAL MACAU / TAIPA SQUARE
HOTEL หรือ GRAND VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

มาเก๊า – ฮ่องกง – ช้อปปิ้ งนาธาน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( 8 )
เดินทางสู่เมือง ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชัวโมง
่
***ท่ านที่ ซื้อออปชันตั
่ ๋วดิ ส นี ย์แลนด์พร้ อมรับส่ ง หรือ ท่ านที่ ซื้อออปชันตั
่ ๋วโอเซี่ ยนปาร์ค
พร้อมรับส่ งไกด์จะนําท่ านเดิ นทางโดยรถโตโยต้ า ALPHARD (กรณี มีลูกค้ าซื้อออปชัน่ 2-6
ท่ าน)หรือนั ง่ รถบัสเล็ก (กรณี มีลูกค้าซื้ อออปชันเกิ
่ น 6 ท่ าน)ส่ งท่ านถึงหน้ าประตูสวนสนุ ก
พร้อมนัดเวลารับกลับ***
ส่วนท่านทีไ่ ม่ได้ซอ้ื ออปชันเพิ
่ ม่ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้ งเลือกซือ้ สินค้าราคาถูกฝากคน
ทีท่ ่านรักทางบ้าน ณ แหล่งช้อปปิ้ งของฮ่องกงย่านจิมซาจุ่ยและโอเซีย่ นเทอร์มนิ อล สนุกสนานกับ
การเลือกสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสือ้ ผ้า ,รองเท้า ,กระเป๋ า ,เข็ดขัด,นํ้าหอม สินค้าแบรนด์ช่อื ดัง
ต่างๆทัง้ ST.MICHEL,TOY R’US,BOSSINI,GIODANO,TEN TEN,DUTY FREE
HONGKONG,ESPRIT,G2000 (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน)
*** อิสระอาหารเทีย่ งและเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าได้จใุ จ
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ออกเดินทางกลับโดย สายการบิ นเอมิ เรตส์ (Emirates) เทีย่ วบินที่ EK385 / บริการอาหารเช็ท
ใหญ่และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
23.15 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ ผูโ้ ดยสารขาเข้า ชัน้ 2 โดยสวัสดิภาพ
*************************************
รายการท่ องเที่ ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทัง้ นี้ ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของผู้จดั โดย
ยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่านเป็ นสําคัญ
21.15 น.

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) มีนาคม – เมษายน 2561
ผูใ้ หญ่พกั 2
เด็กอายุ2-11ปี
วันเดิ นทาง
ท่าน

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

17-20, 22-25 มีนาคม 2561
22,900
21,900
20,900
8,000
29 มีนาคม – 1 เมษายน
7-10,8-11, 10-13 เมษายน
26,900
25,900
24,900
9,000
13-16, 15-18 เมษายน
28,900
27,900
26,900
10,000
21-24 เมษายน
23,900
22,900
21,900
9,000
28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561
++ คณะจองจานวนผูใ้ หญ่4 - 9ท่านออกเดิ นทาง(ไม่มหี ัวหน้าทัวร์แต่มไี กด์รอรับที่สนามบินฮ่ องกง) ++
++ คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์) ++
++ คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ไม่ถึง 1 - 3 ท่าน ไม่ออกเดินทาง++
(New!! Option....Ocean Park เพิม่ อี ก 2,500 บาท..รวมรับ-ส่ง)
(Hit!! Option....DisneyLand Hongkong เพิม่ อี ก 3,300 บาท..รวมรับ-ส่ง)
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับพร้อมคณะชัน้ ทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยูต่ ่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงหรือต้องซือ้ ตั ๋ว
เดีย่ วทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั เงือ่ นไขสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินไทย ‟ ฮ่องกง
3. ค่านํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
4. ค่าทีพ่ กั ตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุอยูใ่ นรายการ
6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเทีย่ วทีร่ ะบุตามรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ทีร่ ะบุอยูใ่ นรายการ
8. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
ทัง้ นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
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1. ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (สายการบินเอมิเรตส์ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(ไม่จาํ กัดจํานวน) ส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 683 บาท)
ค่าภาษีน้ํามัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีทส่ี ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ก่อนการเดินทาง
ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่มนอกเหนือรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า /พนักงาน
เสิรฟ์ ฯลฯ
ค่าทําหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ทีพ่ งึ ใช้
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ทีจ่ ่าย 3% คิดจากยอดบริการ
ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 4 วัน
80 ดอลล่าร์ฮ่องกง เด็กและผูใ้ หญ่จา่ ยเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก / หัวหน้าทัวร์แล้วแต่สนิ นํ้าใจของท่าน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิป)

เอกสารประกอบการเดิ นทาง
หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 ‟ 6 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดในทุกกรณี
3.
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือกรุ๊ปเหมาส่วนตัวทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์
ทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
หมายเหตุ
1. พระใหญ่นองปิ ง เป็ นรายการแถม หากสภาพอากาศไม่เอือ้ อํานวยทางเจ้าหน้าทีจ่ ะไม่อนุญาตให้ขน้ึ กระเช้า
เพราะถือเรือ่ งความปลอดภัยเป็ นหลัก ดังนัน้ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิน้
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ยกเลิกโปรแกรมกระเช้านองปิ ง ในกรณีทก่ี ระเช้าปิ ดปรับปรุง
3. กรุป๊ จอยหน้าร้านจํานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตํ่า ผูใ้ หญ่ 4 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกหรือเลื่อน
การเดินทางในกรณีทผ่ี เู้ ดินทาง (บุคคลทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 12 ปี ขน้ึ ไป) ไม่ครบ 4 ท่าน
4. เทีย่ วบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
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6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
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หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเทีย่ วเท่านัน้ (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบหากอายุ
เหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้)
กรณีทก่ี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุ
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ หากเกิด กรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบอาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมา
จ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิด
จากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง หรือในกรณีทก่ี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
ตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่ นชื่อได้
เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวที่ต้องการการั นตีมดั จํากับสายการบินหรือ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี าร
คืนมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็ นที่
พอใจแล้วจึงวางมัดจํา เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสม
ทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิ ์ดังกล่าวทางบริษทั จะยึดถือและคํานึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ เี กียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ ****ขอขอบพระคุณทุก
ท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษทั ฯ เป็ นผูน้ ําพาการเดินทางในครัง้ นี้***
สําหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสาร
โดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษัทฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทาง
กลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งั ่ ของกรุ๊ป
เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิก
การเดินทาง และได้ดําเนินการ ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผู้เ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
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ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่อ งจากการวางแปลนห้อ งพักของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทํา ให้ห้อ งพักแบบห้อ งเดี่ย ว
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน
2.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพัก
อาจเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
„
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รบั การดูแลเป็ น
พิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่าน
และครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

