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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

กำหนดกำรเดิ นทำง
วันแรก
10.30น.

14.00 น.
18.05 น.

มิ ถนุ ำยน – ตุลำคม 2561

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT – อิ สระช้อปปิ้ งเลดี้มำเก็ต & เทมเปิ้ ลสตรีท
คณะพร้อ มกัน ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู ม ิ ผู้โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชัน้ 4 ประตู
หมายเลข 9 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าทีแ่ ละหัวหน้ าทัวร์จากทาง
บริษทั คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั ๋วเครือ่ งบินและสัมภาระในการเดินทาง
นาทุกท่านลัดฟ้ าสู่เกาะฮ่องกง โดยเทีย่ วบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบิน แห่ งใหม่ของฮ่ อ งกงที่ท ัน สมัย ด้ ว ยเทคโนโลยีและสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง นาท่านเดินทางผ่าน
เส้นทางไฮเวย์อนั ทันสมัย นาท่านข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)ซึ่งเป็ 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
หม่านี้ ได้ถู ก คัด เลือ กให้เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ข องคู่รกั ทัวโลก.....จากนั
่
น้ น าท่ านชม SYMPHONY OF
LIGHT เป็ นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ท่สี ุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย กินเนส เวิล์ด 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 ยาศัยหรือ บางท่ านที่ต้อ งการชมทัศ นี ย ภาพเกาะฮ่อ งกงยามราตรีน ำท่ ำน
สำมำรถเดินชมบรรยำกำศวิถีชวี ติ ยำมค่ ำคืนของคนฮ่องกงได้เลยเนื่องจำกโรงแรมพักอยู่ในย่ำนช้
อปปิ้ ง
ที่ พั ก EATON HOTEL/THE KOWLOON HOTEL/PRUDENTIAL HOTEL ห รื อ NOVOTEL
NATHAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่สอง

(นัง่ รถรำงพีคเทรม)สู่ยอดเขำวิ คทรอเรียพี ค (สูงสุด) – รีพสั เบย์ – ฮ่ องกงจิ วเวอร์รี่ – วัดแช
กงหมิ ว – นองปิ ง & พระใหญ่โป๋หลิ น – ซิ ตี้เกท เอำท์เลต

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติม่ ซำต้นตำหรับของฮ่องกง (2)...จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงโดย รถรำงพีค
เทรม ขึน้ สู่ ยอดเขำวิ คตอเรียพีค จุดชมวิวสูงทีส่ ุดและสวยทีส่ ุดของฮ่องกงกับควำมสูง 396 เมตร
เหนือระดับน้ ำทะเล สัมผัสบรรยำกำศบริสุทธิ ์สดชื่น สำมำรถชมทัศนียภำพอันงดงำมของตึกพีคทำว
เวอร์ อำคำรรูปร่ำงครึ่งวงกลมที่มเี อกลักษณ์ เด่นที่สุด ชมเกำะฮ่องกงและเกำลูนได้ทงั ้ เกำะอย่ำง
ชัดเจน ทัง้ นี้ยงั ตื่นตำกับตึกระฟ้ ำที่สูงตระหง่ำน และอำคำรต่ำงๆ ที่ก่อสร้ำงตรงตำมหลักฮวงจุย้
อำทิ ตึก เซ็น ทรัล พลำซ่ ำ ตึกไชน่ ำแบงค์ และตึก อื่น ๆ อัน เป็ น ที่ต งั ้ ของธุ รกิจชัน้ น ำของฮ่อ งกง
พร้อ มทัง้ ถ่ำยภำพอันสวยงำมน่ ำประทับใจ และเลือ กซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงนำนำชนิดจำก
ร้ำนค้ำภำยในอำคำรเดอะพีคได้อกี ด้วย และในบริเวณเดียวกัน ยังมีพพิ ธิ ภัณฑ์มำดำมรุสโซ ซึง่ เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์หุ่นจำลองเสมือนจริงของดำรำ นักแสดง และผูม้ ีช่อื เสียงของฮ่องกง และทัวโลก
่
ให้ท่ำน
ได้เข้ำเยีย่ มชมอีกด้วย(ในกำรเข้ำพิ พิธภัณฑ์ท่ำนต้องเสียค่ำตั ๋วเข้ำชมเอง)แล้ว....นำท่ำนสู่ อ่ำว
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รีพสั เบย์ นำท่ำนนมัสกำรและขอพรอันศักดิ ์สิทธิ ์ จำก องค์เจ้ำแม่กวนอิ ม ซึง่ เป็ นปำงประทำนพร
ซึง่ ศักดิ ์สิทธิ ์มำกและมีควำมประณีตงดงำม ซึง่ องค์ท่ำนตัง้ อยูบ่ นฐำนบัว และ เจ้ำแม่ทบั ทิม เพื่อเป็ น
ที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจและขอให้กำรเดินทำงทุกครัง้ ปลอดภัย พร้อมกับ นมัสกำรเทพเจ้ำแห่งโชคลำภ
“ไฉ่ ซง้ิ เอี้ย” ทีม่ ชี ่อื เสียงว่ำใครได้มำสัมผัสท่ ำนจะได้รบั แต่เงิน ทอง กลับบ้ำนโดยเอำสองมือลูบจำก
เครำท่ำนลงมำแล้วกำมำใส่ในกระเป๋ ำของตัวเอง เหมือนกับเป็ นเคล็ดว่ำให้เงินทองไหลเข้ำสู่กระเป๋ ำ
ของเรำ บำงคนก็จะลูบก้อนทองทีอ่ ยูด่ ำ้ นข้ำงองค์ท่ำนแล้วกำมำใส่กระเป๋ ำของเรำอีกครัง้ หรือท่ำน
ไหนที่ม ีบุ ต รยำก แต่ งงำนแล้ว ยังไม่ ม ีบุ ต รให้ม ำขอพร องค์ส ัง กัจ จำย(องค์ Baby Buddha)จะ
ประสบควำมสำเร็จเกือบทุกคน และมีควำมเชื่อทีว่ ่ำถ้ำหำกลูบท้องซ้ำยจะได้ลูกชำย ถ้ำลูบท้องขวำ
จะได้ลูกสำวอีกด้วย แล้วพำท่ำนเดินขำม สะพำนต่ ออำยุ ซึง่ ชำวฮ่องกงเชื่อกันว่ำถ้ำข้ำมสะพำนนี้
ได้จะสำมำรถต่ออำยุได้ และเมื่อเรำข้ำมสะพำนมำแล้วจะเป็ นลำนกว้ำงทีเ่ ต็มไปด้วยเซียนและเทพ
เจ้ำมำกมำย ซึง่ รวมถีง องค์เทพเจ้ำแห่ งควำมรัก หนวดเครำยำวๆในมือท่ำนจะมีหนังสือเล่มใหญ่
ข้ำงๆ องค์ท่ำนจะมีหนิ ดำก้อนโตให้ทำกำรอธิษฐำนแล้วทำกำรลูบก้อนหินซึ่งจะนำพำให้พบคู่ส่วน
ท่ำนทีม่ คี ่อู ยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรท่ำนแล้วก็ทำให้รกั มันคงและยำวนำน....หลั
่
งจำกนัน้ นำท่ำนเยีย่ มชม
โรงงำนฮ่องกงจิ วเวอร์รี(HKJ)ทีข่ น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงำนดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รำงวัลอันดับเยีย่ ม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (3)
นำท่ำนสู่ วัดแชกงหมิ ว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่ำปี ท่แี ล้วเดิมที่วดั นี้เป็ นวัดเล็ก ๆ เป็ นวัดทีเ่ ก่ำแก่
และอนุรกั ษ์โบรำณสถำนซึง่ อยูท่ ำงด้ำนหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้ำงเสร็จในปี 1993 บนเนื้อ
ที่ 50,000 ตำรำงฟุ ต ด้ำนในมีรูปปั ้น สูงใหญ่ ของท่ำนแชกงซึ่งเป็ น เทพประจำวัดแห่ งนี้ ซึ่งทำง
ด้ำนข้ำงมีอำวุธรบของทหำรแบบโบรำณ และมีกงั หันอยูห่ ลำยตัว มีกลองด้ำนละตัว ประชำชนทีเ่ ข้ำ
วัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว่ำ กังหันนำโชค เพื่อหมุนแต่สงิ่ ดี ๆ เข้ำมำในชีวติ และปั ด
เป่ ำสิง่ ทีไ่ ม่ดอี อกไป โดยควำมหมำยของใบพัดทัง้ สีด่ งั นี้
ใบที่ 1. เดินทำงไปไหนมำไหนปลอดภัย ใบที่ 2. สุขภำพแข็งแรง อำยุยนื
ใบที่ 3. โชคลำภ เงินทองไหลมำเทมำ ใบที่ 4. คิดหวังสิง่ ใดก็สมควำมปรำรถนำทุกประกำร
และก่อนทีท่ ่ำนจะออกจำกวัดอย่ำลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนันเพื
่ ่อควำมเป็ นสิรมิ งคล
หลังจำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่เกำะลันเตำซึง่ มีสถำนทีท่ ่องเทีย่ วที่เรียกว่ำ หมู่บ้ำนนองปิ ง โดย
นำท่ำนนัง่ กระเช้ำไฟฟ้ ำ NONGPING 360 องศำ ข้ำมเขำหลำยลูกมีค วำมยำวถึง 5.7 กิโลเมตร
ขึ้นมำจำกสถำนีตุ งซุง ไปยังปลำยทำงของหมู่บ้ำนนอนปิ งเลื่อ นผ่ ำนทะเลจีนใต้ และวนอุท ยำน
ลันเตำเหนือในเวลำ 20 นำที จำกกระเช้ำลอยฟ้ ำท่ำนสำมำรถชมทัศนียภำพของสนำมบินนำนำชำติ
ฮ่องกง ได้เห็นทิวทัศน์ และภูมปิ ระเทศจำกเกือบทุก ๆ ส่วนของเกำะที่เต็มไปด้วยภูเขำและควำม
เขีย วขจีข องเกำะลัน เตำจำกใจกลำงเมือ งตุ ง ชุ ง ถึง หมู่บ้ ำ นนอนปิ ง เกำะลัน เตำทัง้ ยัง มองเห็น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ ์ประทับกลำงแจ้งองค์ใหญ่ ท่สี ุดในโลก....จำกนัน้ พำท่ำนเดินผ่ำนหมู่บ้ำน
นองปิ ง ซึ่งจะมีรำ้ นค้ำ ร้ำนขำยของฝำกของที่ระลึกหลำยประเภทแล้วพำท่ำนเดินต่อไปยังทำงขึน้
บันได 268 ขัน้ สู่ พระพุทธรูปเทียนถำน ประดิษ ฐำนอยู่คู่กบั วัดโป๋ หลิน เหนือระดับน้ ำทะเล 371
เมตร องค์พระสร้ำงจำกกำรเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร มูลค่ำ
กำรก่อสร้ำง 60 ล้ำนเหรียญฮ่องกง องค์พระนัง่ อยู่บนกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวำและแบพระหัตถ์
ด้ำนซ้ำยไว้บนตัก พระเนตรมองลงมำด้วยควำมเปี่ ยมเมตตำ....นำท่ำนช้อปปิ้ ง ณ ห้ำง ซิ ตี้เกท
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เอำท์เลต ศูนย์กำรค้ำขนำดใหญ่ ทีร่ วบรวมร้ำนค้ำ Outlet แบรนด์ดงั ทัง้ หลำยไม่ว่ำจะเป็ น Coach,
Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ด ัง ระดับ โลกอีก มำกมำยซึ่งลดรำคำมำกถึง
70% ให้ท่ำนได้เลือกช๊อปได้อย่ำงอิสระ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (4)
ทีพ่ กั EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ
NOVOTEL NATHAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่สำม

ฮ่องกง – มำเก๊ำ – นมัสกำรเจ้ำแม่กวนอิ มริ มทะเล – วัดเจ้ำแม่กวนอิ ม – โบสถ์เซ็นพอลล์ –
เซนำโดสแควร์ – THE VENETIAN

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติม่ ซำต้นตำหรับของฮ่องกง (5)
(ท่ำนสำมำรถแบ่ งสัมภำระใส่ กระเป๋ ำเดิน ทำงใบเล็กพอเหมำะสำหรับค้ำงคืน มำเก๊ ำ 1 คืน ส่ ว น
กระเป๋ ำใบใหญ่ฝำกไว้ทโ่ี รงแรมทีฮ่ ่องกง)....จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่เมือง มำเก๊ำโดยเรือเฟอร์รี่ ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชม.นำท่ำนผ่ำนชมวิวของเกำะมำเก๊ำ ซึง่ จะผ่ำนชมจุดสำคัญๆต่ำง เช่น มำ
เก๊ำทำวเวอร์ ที่มคี วำมสูงถึง 338 เมตร และแวะถ่ำยรูปปั ้นองค์เจ้ำแม่ กวนอิมริมทะเล เป็ นองค์เจ้ำ
แม่กวนอิมปรำงค์ทองสัมฤทธิ ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีควำมสูง 18 เมตร หนักกว่ำ 1.8 ตัน
เป็ นองค์ เจ้ำ แม่ ก วนอิม ลู ก ครึ่ง ผสมผสำนระหว่ ำ งกับ โปรตุ เ กส ซึ่ง พระพัก ตร์เ ป็ นพระแม่ ม ำรี
โปรตุเกสสร้ำงขึน้ เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ให้กบั มำเก๊ำในโอกำสส่งมอบเกำะมำเก๊ำคืนให้กบั จีน เพื่อคนให้
รุ่นหลังได้ระลึก ถึง และภำยใต้รูปปั ้นยังจัดเป็ นพิพิธภัณ ฑ์ท่จี ดั แสดงถึงประวัติควำมเป็ นมำ และ
วัต ถุ ป ระสงค์ในกำรก่ อ สร้ำงองค์เจ้ำแม่ก วนอิม องค์น้ี ...น ำท่ ำนแวะซื้อ ขนมของฝำกจำกมำเก๊ ำ
ประกอบด้วย ขนมทองพลับ ทองม้วน ขนมผัวจ๋ ำ ขนมเมียจ๋ำ และหมูหวำนหมูแผ่น...แล้วนำท่ำนสู่
วัดเจ้ำแม่กวนอิ ม เป็ นวัดทีใ่ หญ่และเก่ำแก่ทส่ี ุดในมำเก๊ำ สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภำยใน
วัดมีแท่นบูชำสวยงำม สำหรับประดิษฐำนองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั ้นทองลงรักของสำวกอีก 3 รูป
นอกจำกนี้ยงั เป็ นที่ประดิษฐำนขององค์พระพุทธรู ปปำงนิพพำนประทับอยู่ในดอกบัว และให้ท่ำน
นมัสกำรองค์เจ้ำแม่กวนอิมเก่ำแก่ทม่ี อี ำยุ 600 กว่ำปี ในชุดเจ้ำสำวของจีนทีต่ ดั เย็บด้วยผ้ำไหมอย่ำง
งดงำม....จำกนั น้ น ำท่ ำ นสู่ โบสถ์เซ็น พอลล์ สร้ำงขึ้น เมื่อ ต้ น ศตวรรษที่ 17 นั บ เป็ น สถำนที่ม ี
ควำมสำคัญทำงประวัตศิ ำสตร์และเป็ นสัญ ลักษณ์ประจำเมืองมำเก๊ำ โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นโรงเรียน
สอนศำสนำแห่งแรกของชำวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมำในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิง
ไหม้อย่ำงรุนแรง ทำให้คงเหลือแต่ซำกประตูโบสถ์ด้ำนหน้ ำ และบันไดทำงเข้ำด้ำนหน้ำที่สง่ำงำม
หลังจำกที่มกี ำรบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจำกนี้ด้ำนหลังโบสถ์ยงั มีกำรจัดพิพธิ ภัณฑ์ทำง
ศำสนำขึน้ และยังมีหลุมฝั งศพของบำทหลวงวำลิคนำโนผูก้ ่อตัง้ โบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชำว
คริสต์ ญี่ป่ นุ และเวียดนำม ทีเ่ สียชีวติ เมื่อครำวทีเ่ กิดเพลิงไหม้ครัง้ ยิง่ ใหญ่ พำท่ำนเดินสู่ยำ่ นกำรค้ำ
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สำคัญของมำเก๊ำ หรือเซ็นเตอร์พอยท์มำเก๊ำ เรียกว่ำ เซนำโด้สแควร์ โดดเด่นด้วยพืน้ ถนนทีป่ ลู ำด
ด้วยกระเบือ้ งเป็ นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถำปั ตยกรรม
สไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่ำนได้เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้ำที่มชี ่อื เสียง เช่น เสื้อผ้ำสินค้ำแบรนด์
เนมหลำกหลำยยีห่ อ้ อำทิเช่น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (6)
น ำท่ ำนสัม ผัส ควำมอลังกำรของโรงแรมที่ม ีช่ือ เสีย งที่สุ ด ในเมือ งมำเก๊ ำ เดอะเวเนเซี่ ย น(The
Venetian Macau Resort)ตัง้ อยู่บนที่ดนิ ที่ถูกถมทะเลเรียกว่ำ โคไท เชื่อมระหว่ำงเกำะไทปำ และ
เกำะโคโลอำน พื้นที่ของรีสอร์ทมีขนำด 10.5 ล้ำนตำรำงฟุ ต ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง มี
ร้ำนค้ำสินค้ำชัน้ นำกว่ำ 350 ร้ำนค้ำ และโดดเด่นด้วยเนื้อทีเ่ พื่อกำรเสีย่ งโชคซึง่ รวมถึงโต๊ะเสีย่ งโชค
กว่ำ 800 โต๊ะและเครื่องเสีย่ งโชคอันล้ำสมัยกว่ำ 1,500 เครือ่ ง ภัตตำคำรร้ำนอำหำรกว่ำ 20 แห่ง ยัง
มีศูนย์ประชุมที่จุผู้คนได้ถึง15,000 ที่นัง่ สัมผัสบรรยำกำศเวนิส ล่องเรือกอนโดล่ำในดินแดนเวนิ
สแห่งตะวันออก ซึ่งภำยในจะมีสงิ่ บันเทิงหลำกหลำยให้ท่ำนเลือกอำทิ เช่น ร้ำนขำยสิ นค้ำต่ำง ๆ
ร้ำนอำหำร หรือจะเป็ นโชว์ต่ำงๆ ที่ท่ำนสำมำรถเลือกชมได้ (กำรล่องเรือและโชว์ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย
ในกำรชมโชว์เอง)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (7)
ที่ พั ก GOLDEN CROWN CHINA HOTEL / HOTEL ROYAL MACAU / TAIPA SQUARE
HOTEL หรือ GRAND VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่สี่

มำเก๊ำ – ฮ่องกง – ช้อปปิ้ งนำธำน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (8)
เดินทำงสู่เมือง ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ใช้เวลำเดินทำงประมำณ1ชัวโมง
่
***ท่ ำนที่ ซื้อ ออปชัน่ ตั ๋วดิ ส นี ย์แลนด์พ ร้อ มรับส่ ง หรือ ท่ ำนที่ ซื้อ ออปชัน่ ตั ๋วโอเซี่ ยนปำร์ค
พร้อมรับส่ งไกด์จะนำท่ ำนเดิ นทำงโดยรถโตโยต้ ำ ALPHARD (กรณี มีลูกค้ ำซื้ อออปชัน่ 2-6
ท่ ำน)หรือนั ง่ รถบัสเล็ก (กรณี มีลูกค้ ำซื้อออปชันเกิ
่ น 6 ท่ ำน)ส่ งท่ ำนถึงหน้ ำประตูสวนสนุ ก
พร้อมนัดเวลำรับกลับ***
ส่วนท่ำนทีไ่ ม่ได้ซอ้ื ออปชันเพิ
่ ม่ อิสระพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือช้อปปิ้ งเลือกซือ้ สินค้ำรำคำถูกฝำกคน
ทีท่ ่ำนรักทำงบ้ำน ณ แหล่งช้อปปิ้ งของฮ่องกงย่ำนจิมซำจุ่ยและโอเซีย่ นเทอร์มนิ อล สนุกสนำนกับ
กำรเลือกสินค้ำรำคำพิเศษ อำทิเช่น เสือ้ ผ้ำ ,รองเท้ำ ,กระเป๋ ำ ,เข็ดขัด,น้ำหอม สินค้ำแบรนด์ช่อื ดัง
ต่ำงๆทัง้ ST.MICHEL,TOY R’US,BOSSINI,GIODANO,TEN TEN,DUTY FREE
HONGKONG,ESPRIT,G2000 (กรุณำตรงต่อเวลำนัดหมำยเพื่อเดินทำงสู่สนำมบิน)
*** อิสระอำหำรเทีย่ งและเย็น เพื่อให้ท่ำนช้อปปิ้ งสินค้ำได้จใุ จ
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ออกเดินทำงกลับโดย สำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ (Emirates) เทีย่ วบินที่ EK385 / บริกำรอำหำรเช็ท
ใหญ่และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
23.45 น.
ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูม ิ ผูโ้ ดยสำรขำเข้ำ ชัน้ 2 โดยสวัสดิภำพ
*************************************
รำยกำรท่ องเที่ ยวนี้ อำจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตำมควำมเหมำะสมทัง้ นี้ ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของผู้จดั โดย
ยืดถือตำมสภำพกำรณ์ และประโยชน์ ของท่ำนเป็ นสำคัญ
21.50 น.

อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน) มิ ถนุ ำยน – ตุลำคม 2561
ผูใ้ หญ่พกั 2
เด็กอายุ2-11ปี
วันเดิ นทาง
ท่าน

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

2-5, 9-12, 16-19, 23-26 มิ ถนุ ำยน
22,900
21,900
20,900
8,000
30 มิ ถนุ ำยน – 3 กรกฎำคม 2561
5-8, 12-15, 19-22 กรกฎำคม
22,900
21,900
20,900
8,000
4-7, 18-21, 25-28 สิ งหำคม
22,900
21,900
20,900
8,000
1-4, 8-11, 15-18, 22-25 กันยำยน
22,900
21,900
20,900
8,000
4-7, 12-15, 18-21, 27-30 ตุลำคม
22,900
21,900
20,900
8,000
++ คณะจองจานวนผูใ้ หญ่4 - 9ท่านออกเดิ นทาง(ไม่มหี ัวหน้าทัวร์แต่มไี กด์รอรับที่สนามบินฮ่ องกง) ++
++ คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์) ++
++ คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ไม่ถึง 1 - 3 ท่าน ไม่ออกเดินทาง++
(Option....Ocean Park เพิม่ อี ก 3,000 บาท..รวมรับ-ส่ง)
(Option....DisneyLand Hongkong เพิม่ อี ก 4,000 บาท..รวมรับ-ส่ง)
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับพร้อมคณะชัน้ ทัศนำจรตำมรำยกำร (กรณีอยูต่ ่อต้องเสียค่ำเปลีย่ นแปลงหรือต้องซือ้ ตั ๋ว
เดีย่ วทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั เงือ่ นไขสำยกำรบิน)
2. ค่ำภำษีสนำมบินไทย – ฮ่องกง
3. ค่ำน้ำหนักสัมภำระในกำรเดินทำง 30 กิโลกรัม / 1 ท่ำน
4. ค่ำทีพ่ กั ตำมระบุในรำยกำรพักห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ ะบุหรือเทียบเท่ำ
5. ค่ำอำหำรตำมทีร่ ะบุอยูใ่ นรำยกำร
6. ค่ำรถรับส่งตำมสถำนท่องเทีย่ วทีร่ ะบุตำมรำยกำร
7. ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำง ๆ ทีร่ ะบุอยูใ่ นรำยกำร
8. ค่ำประกันอุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท)
ทัง้ นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจำกัดทีม่ กี ำรตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
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1. ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (สำยกำรบินเอมิเรตส์ 30 กิโลกรัมต่อท่ำน

2.
3.
4.
5.
6.
7.

(ไม่จำกัดจำนวน) ส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 683 บำท) (กระเป๋ ำทีม่ ขี นำดใหญ่เกิน 24 นิ้วท่ำนต้องเสียค่ำระวำง
น้ำหนัก (บนเรือฮ่องกง-มำเก๊ำ) 25 ดอลล่ำฮ่องกงต่อใบ/ต่อขำ)
ค่ำภำษีน้ำมัน,ค่ำภำษีสนำมบินในกรณีทส่ี ำยกำรบินเรียกเก็บเพิม่ ก่อนกำรเดินทำง
ค่ำอำหำร-เครือ่ งดื่มนอกเหนือรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำ /พนักงำน
เสิรฟ์ ฯลฯ
ค่ำทำหนังสือเดินทำงและค่ำแจ้งเข้ำ-ออกคนต่ำงด้ำวหรือเอกสำรอื่น ๆ ทีพ่ งึ ใช้
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีเงินได้หกั คืน ณ ทีจ่ ่ำย 3% คิดจำกยอดบริกำร
ค่ำธรรมเนียมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ 10 ดอลล่ำร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่ำร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 4 วัน
80 ดอลล่ำร์ฮ่องกง เด็กและผูใ้ หญ่จำ่ ยเท่ำกัน ยกเว้นเฉพำะเด็กทำรก / หัวหน้ำทัวร์แล้วแต่สนิ น้ำใจของท่ำน
(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิป)

เอกสำรประกอบกำรเดิ นทำง
หนังสือเดินทำงมีอำยุใช้งำนมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนวันเดินทำง
เงื่อนไขกำรจอง
1.
กรุณำวำงเงินมัดจำท่ำนละ 5,000 / 10,000 บำท (เฉพำะช่วงเทศกำล)
2.
ค่ำทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชำระก่อนกำรเดินทำง 30 วัน
3.
กรุณำจองล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 4 สัปดำห์ก่อนเดิ นทำง
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1.
สงวนสิทธิ ์ในกำรคืนมัดจำทุกกรณี
2.
ยกเลิกกำรเดินทำงภำยใน 15 วันก่อนเดินทำง ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมดในทุกกรณี
3.
กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือกรุ๊ปเหมำส่วนตัวทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์
ทัง้ หมดไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้ สิน้
หมำยเหตุ
1. พระใหญ่นองปิ ง เป็ นรำยกำรแถม หำกสภำพอำกำศไม่เอือ้ อำนวยทำงเจ้ำหน้ำทีจ่ ะไม่อนุญำตให้ขน้ึ กระเช้ำ
เพรำะถือเรือ่ งควำมปลอดภัยเป็ นหลัก ดังนัน้ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆทัง้ สิน้
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ยกเลิกโปรแกรมกระเช้ำนองปิ ง ในกรณีทก่ี ระเช้ำปิ ดปรับปรุง
3. กรุป๊ จอยหน้ำร้ำนจำนวนผูเ้ ดินทำงขัน้ ต่ ำ ผูใ้ หญ่ 4 ท่ำนขึน้ ไป บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรยกเลิกหรือเลื่อน
กำรเดินทำงในกรณีทผ่ี เู้ ดินทำง (บุคคลทีม่ อี ำยุตงั ้ แต่ 12 ปี ขน้ึ ไป) ไม่ครบ 4 ท่ำน
4. เที่ยวบิน,รำคำและรำยกำรท่องเทีย่ ว สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
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หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพำะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทำงเพื่อ
ท่องเทีย่ วเท่ำนัน้ (หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบหำกอำยุ
เหลือไม่ถงึ และไม่สำมำรถเดินทำงได้)
กรณีทก่ี ำรตรวจคนเข้ำเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศทีร่ ะบุ
ในรำยกำรเดินทำง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทำงบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน , กำรประท้วง, กำรนัด
หยุดงำน, กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำทีต่ รวจคนเข้ำเมือง หรือ
เจ้ำหน้ำทีก่ รมแรงงำนทัง้ จำกไทยและต่ำงประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษทั ฯไม่ครบอำทิ ไม่เทีย่ วบำงรำยกำร,
ไม่ทำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงทำงบริษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จำ่ ยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำ
จ่ำยขำดก่อนเดินทำงเรียบร้อยแล้วเป็ นกำรชำระเหมำขำด
ทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หำกเกิดสิง่ ของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิด
จำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่ วเอง หรือในกรณีทก่ี ระเป๋ ำเกิดสูญหำยหรือชำรุดจำกสำยกำรบิน
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วรำคำพิเศษ กรณีทท่ี ่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สำมำรถเปลีย่ นชื่อได้
เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
ทำงบริษทั ฯจะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่ำงๆทีไ่ ด้ระบุไว้ขำ้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำล และกรุ๊ปเหมำส่วนตัวที่ต้ องกำรกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบินหรือ
ผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี ำร
คืนมัดจำหรือค่ำทัวร์ทงั ้ หมด***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงอย่ำงถ่องแท้ จนเป็ นที่
พอใจแล้วจึงวำงมัดจำ เพื่อประโยชน์ของท่ำนเอง***
รำยละเอียดด้ำนกำรเดินทำงและรำคำ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมจำเป็ น หรือเพื่อควำมเหมำะสม
ทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทัง้ นี้กำรขอสงวนสิทธิ ์ดังกล่ำวทำงบริษทั จะยึดถือและคำนึง
ผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภัยของท่ำนผูม้ เี กียรติ ซึง่ ร่วมเดินทำงเป็ นสำคัญ ****ขอขอบพระคุณทุก
ท่ำนทีไ่ ด้มอบควำมไว้วำงใจให้ทำงบริษทั ฯ เป็ นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครัง้ นี้***
สำหรับท่ำนทีจ่ ะออกบัตรโดยสำรเครือ่ งบินภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณำแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่ำทัวร์คณะทีท่ ่ำนจองไว้สำมำรถออกเดินทำงได้หรือไม่ หำกท่ำนออกบัตรโดยสำร
โดยไม่ได้รบั กำรยืนยันจำกบริษทั ฯ แล้วปรำกฏว่ำทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่ำใช้จำ่ ย
ดังกล่ำว

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับพร้อมกัน หำกต้องกำรเคลื่อนวันเดินทำง
กลับ ท่ำนจะต้องชำระค่ำใช้จำ่ ยส่วนต่ำงทีส่ ำยกำรบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและกำรจัดทีน่ งั ่ ของกรุ๊ป
เป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผูก้ ำหนด ซึง่ ทำงบริษทั ฯ ไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิก
กำรเดินทำง และได้ดำเนิ นกำร ออกตั ๋วเครื่อ งบินไปแล้ว (กรณี ต ั ๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทำงต้อ งรอ
REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนัน้
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ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่ อ งจำกกำรวำงแปลนห้อ งพักของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้อ งพัก แบบห้อ งเดี่ย ว
(Single) และห้อ งคู่ (Twin/Double) และห้ อ งพัก แบบ 3 ท่ ำ น (Triple Room) ห้ อ งพัก อำจจะไม่
ติดกัน
2.
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) หรือเทศกำล เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพัก
อำจเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำร ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
กำรเดิ นทำงเป็ นครอบครัว
•
หำกท่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัวที่ต้องได้รบั กำรดูแลเป็ น
พิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่ำน
และครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

