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เกาะลันเตา นมัสการพระใหญ่โปหลิน
ชมวิวพาโนรามาเกาะฮ่องกง และเกาลูน ณ วิคตอเรียพีค
หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิ ม + เทพเจ้ าไฉ่ซิงเอี้ ย
แก้ชง หมุนกังหันนาโชค วัดแชกงหมิว

กําหนดการเดิ นทาง
วันแรก
05.00 น.
08.00 น.
11.45 น.
กลางวัน

มิ ถนุ ายน – กันยายน 2561

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – นองปิ ง & พระใหญ่โปหลิ น – ซิ ตี้เกท เอาท์เลต
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยเทีย่ วบินที่ TG600 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงทีท่ นั สมัยด้วยเทคโนโลยีและสิง่ อํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง..... นําท่านไปยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
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นําท่านเดินทางเข้าสู่ เกาะลันเตา สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีเ่ รียกว่า หมู่บ้านนองปิ ง นําท่านนัง่ กระเช้า
ไฟฟ้ า NONGPING 360 องศา ข้ามเขาหลายลูกมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ขึน้ มาจากสถานีตุ งซุง ไป
ยังปลายทางของหมู่บา้ นนองปิ ง ซึ่งจะมีรา้ นค้า ร้านขายของฝากของที่ระลึกหลายประเภท นํ าท่าน
เดินเท้าต่อไปยังทางขึน้ บันได 268 ขัน้ สู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ประดิษฐานอยู่คู่กบั วัดโป๋ หลิน เหนือ
ระดับนํ้าทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34
เมตร มูลค่าการก่อสร้าง 60 ล้านเหรียญฮ่องกง องค์พระนัง่ อยู่บนกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบ
พระหัตถ์ดา้ นซ้ายไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเปี่ ยมเมตตา
***** หมายเหตุ กรณีท่กี ระเช้านองปิ งปิ ดปรับปรุง หรือ สภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยและเจ้าหน้าที่ไม่
อนุ ญาตให้ขน้ึ กระเช้า ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยเป็ นหลัก บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิก
รายการกระเช้านองปิ ง และไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ เนื่องจากเป็ นรายการแถมให้กบั ลูกค้า *****
.....นําท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้าง ซิ ตี้เกท เอาท์เลต ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ทีร่ วบรวมร้านค้า Outlet แบรนด์
ดังทัง้ หลายไม่ว่าจะเป็ น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ดงั ระดับโลกอีก
มากมายซึง่ ลดราคามากถึง 70% ให้ท่านได้เลือกช๊อปได้อย่างอิสระ
***** อิสระอาหารคํ่า ไม่รวมอยูใ่ นรายการ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง *****
ทีพ่ กั PRUDENTIAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ยอดเขาวิ คตอเรียพีค – อ่าวรีพลั สเบย์ – ฮ่องกงจิ วเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิ ว
เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซําต้นตําหรับของฮ่องกง ( 3 ) นําท่านเดินทางสู่จดุ ชมวิวเกาะฮ่องกง ณ
เขาวิ คตอเรียพีค สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ ์สดชื่น ชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงและฝั ง่ เกาลูน และ
อาคารต่างๆ ทีก่ ่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้ เช่นตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อัน
เป็ นทีต่ งั ้ ของธุรกิจชัน้ นําของฮ่องกง .....จากนัน้ นําท่านสู่ อ่าวรีพลั ส์เบย์ นมัสการและขอพรจาก องค์
เจ้าแม่กวนอิ ม ปางประทานพร ซึง่ ศักดิ ์สิทธิ ์มาก, เจ้าแม่ทบั ทิ ม ผูป้ กปั กรักษาคุม้ ครอง ชาวประมง
หรือคนเดินทางทางทะเล, นมัสการ ไฉ่ ซิ้งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , หรือขอพร กับ องค์สงั กัจจาย
(องค์ Baby Buddha) ให้มบี ุตร ....เดินข้าม สะพานต่ออายุ ซึง่ ชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้
ได้จะสามารถต่ออายุได้ .....จากนัน้ นําท่านเยีย่ มชมโรงงาน ฮ่องกงจิ วเวอร์รี (HKJ) ทีข่ น้ึ ชื่อของ
ฮ่องกงพบกับงานออกแบบประณีตสวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 4 )
บ่าย
นําท่านสู่ วัดแชกงหมิ ว (วัดกังหัน) วัดขนาดเล็ก อายุกว่า 300 ปี และได้รบั การดูแลและอนุรกั ษ์เป็ น
โบราณสถาน แต่ปัจจุบนั มีการก่อสร้างเพิม่ เติมเสร็จในปี ค.ศ.1993 ภายในมีรปู ปั น้ ของ แชกง เทพเจ้า
ประจําวัด มีอาวุธประจํากาย , กลองสองข้าง และกังหันหลายตัว ซึง่ คนทีจ่ ะเข้ามากราบไหว้เทพเจ้านี้
ต้องหมุนกังหัน เพื่อนําพาสิง่ ดีๆเข้ามาในชีวติ และพัดพาเอาความชัวร้
่ ายออกไป
จากนัน้ อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน
***** อิสระอาหารคํ่า ไม่รวมอยูใ่ นรายการ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง และใช้เวลาอย่างเต็มทีใ่ น
ทีพ่ กั : PRUDENTIAL HOTEL , EATON HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม อิ สระช้อปปิ้ ง – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซําต้นตําหรับของฮ่องกง (5)
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างเต็มที่ ย่านใจกลางแหล่งช้อปปิ้ งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้ งที่ DUTY FREE
ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าทีม่ ชี ่อื เสียงจากทัวทุ
่ กมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US,
GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 เป็ นต้น
.....
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ นําท่านไปยังสนามบิน
19.05 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG639 / บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
20.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
*************************************
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของผู้จดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่ านเป็ นสําคัญ
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) มิ ถนุ ายน – กันยายน 2561
ผูใ้ หญ่ พัก 2 เด็กอายุ 2-11ปี
วันเดิ นทาง

15-17, 23-25 มิ ถนุ ายน 2561
6-8,15-17 กรกฎาคม
31 สิ งหาคม – 2 กันยายน
1-3,14-16 กันยายน

ท่าน

พักกับผูใ้ หญ่2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุ2-11ปี
พักเดี่ยว
พักกับผูใ้ หญ่2 ท่าน เพิ่ ม
ไม่มีเตียงเสริม

19,500
19,500
19,500
19,500

19,500
19,500
19,500
19,500

18,500
18,500
18,500
18,500

4,500
4,500
4,500
4,500
... ออกเดินทางขั้นต่า 10-14 คน ไม่มหี ัวหน้าทัวร์ / 15 คนขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ…
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับชัน้ ทัศนาจรตามรายการ
2.
ค่าทีพ่ กั 2-3 ท่านต่อห้อง 2 คืน โรงแรม 4 ดาว
3.
ค่าอาหารตามรายการ
4.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
5.
ค่ายานพานะในการนําเทีย่ ว
6.
ค่าภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินฮ่องกง และค่าธรรมเนียมเชือเพลิ
้้ ง
7.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 กก. ต่อท่าน
8.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาทต่อท่าน
*** ทัง้ นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดทีไ่ ด้มกี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
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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
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 8,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
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. รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ นแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของ
สายการบิน และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
4. ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืน
ไม่ได้
5.
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
0B

HKG HKG01(TG)JUN-SEP

6.

5

ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อน
สาหรับท่านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
ป๊ เป็ นไป
โดยสายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง
และได้ดาํ เนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบ
ของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีทต่ี อ้ งการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็ นพิเศษ .....บริษทั ฯ จะแจ้งให้ทางบริษทั ตัวแทนใน
ต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามทีร่ อ้ งขอหรือไม่
3.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจ
เต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้า
ทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ความรับผิดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศซึง่
ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การ
จลาจล เปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้
ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ หรือ
ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

