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 บินเช้า กลับค่าํ
 สักการะพระใหญ่ลนั เตา หมูบ่ ้านวัฒนธรรมนองปิง
 รีพลั เบย์ ,วิคตอเรีย พีค (Mid Level),วัดแชกุงหมิว,วัดหวังต้าเซียน
 ช้อปปิง้ ณ ย่านช้อปปิ้งชือ่ ดังของฮ่องกง ย่านนาธานและซิตเี้ กท

เริ่มต้นเทศกาลลดทัง้ เกาะ พัก ฮ่องกง 2 คืน ย่านช้อปปิง้
กําหนดการ
เดินทาง
15-17 มิ.ย.61
22-24 มิ.ย.61
28-30 มิ.ย.61

ไฟลท์บนิ

ขาไป CX700 (08.20 – 12.10)
ขากลับ CX617(21.35-23.40)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX617(21.35-23.40)
ขาไป CX616 (06.40 – 10.25)
ขากลับ CX617(21.35-23.40)

ผูใ้ หญ่

เด็ก

เด็ก

พักเดี่ยว
เพิ่ม

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

12,900

12,900

12,900

4,500

12,900

12,900

12,900

4,500

12,900

12,900

12,900

4,500
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29 มิ.ย. – 1ก.ค.
61

ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX617(21.35-23.40)

12,900

12,900

12,900

4,500

**หากท่านใดต้องการเปลีย่ นจากพระใหญ่นองปิงไปดิสนียแ์ ลนด์ ราคาเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท **

**ราคาโปรโมชั่นไม่มรี าคาเด็ก**
--ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ กรุณาอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็นทีพ่ อใจแล้วจึงวางมัดจํา เพือ่
ผลประโยชน์ของตัวท่านเอง—
วันแรก

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท
(-/L/-)

04.00 น.

พร้อ มกัน ที่ สนามบิน สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้โ ดยสารขาออกระหว่า งประเทศ ชั้ น 4 ประตู 6
เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกด้าน
เอกสารเดินทางและสัมภาระ
เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX616
(บนเครื่องมีบริการอาหาร) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากเป็นตั๋ว
กรุ๊ป และต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน**
เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ
ลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑล
กวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่ องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลู น และเกาะเล็ กๆ อีก 235 เกาะ
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น
ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใต้และภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร
โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้เนื่องจากกระเช้า
ปิดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไม่เอื้ออํานวย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็น
รถโค้ชแทน) จากนั้นนําท่านเที่ยวชม หมู่บ้านนองปิง ที่จําลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมี
บรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านน้ําชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นําท่านนมัสการ
พระใหญ่ลันเตา เป็นพระพุทธรูปนั่งทําจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลก มี
น้ําหนัก 202 ตัน ความสูง 24 เมตร ที่ตั้งอยู่กลางแจ้งของเกาะลันเตา จากนั้นนําท่านนมัสการ
พระโพธิสัตว์กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924
ได้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลิน พร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นทําให้ป―จจุบันมี

06.40 น.

10.25 น.

กลางวัน
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พระภิกษุเดินทางมาจําวัดกันเป็นจํานวนมาก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ City gate Outlet ให้
ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach,
Esprit, Polo, Raugh Laurence,Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดิน
จะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
(อิสระอาหารเย็นตาม
อัธยาศัย)
**หากท่านใดต้องการเปลีย่ นจากพระใหญ่ ไป สวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ ราคาเพิม่ จากค่าทัวร์ท่าน
ละ 2,000 บาท รบกวนแจ้งกับพนักงานขายตัง้ แต่ทเี่ มืองไทย**

**หมายเหตุ: รถจะวนไปส่งลูกค้าที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ก่อน และจะ
นําคณะเดินทางไปยังหมู่บา้ นวัฒนธรรมนองปิง สําหรับขากลับหลังจาก
รับลูกค้าที่ City Gate รถจะวนไปรับคณะที่ไปดิสนีย์แลนด์ แล้วนําท่าน
เดินทางสู่ที่พัก **
พักที่ Best Western Grand /SAV Hotel / Penta Kowloon Hotel
วันที่สอง

รีพัลเบย์–วิคตอเรีย พีค (Mid Level)-โรงงานจิวเวอรี่-ร้านหยก-วัดแชกุงหมิว – วัดหวังต้า
เซียน – ส่งที่พัก (DS/L/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุ
ณ ชายหาดรีพัล เบย์ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชา ขอพร
ศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป
นําท่านสู่ วิคตอเรียพีค คือยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ําทะเล 552 เมตร
และถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง จุดที่สูงทีสุดของฮ่องกง คือ Tai To Yan ที่
อยู่ในเขตนิวเทอริทอรี่ มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดับน้ําทะเล แม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของ
ฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรีย
พีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่
ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ ย จากนั้นนําท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่มีชื่อเสียงใน
เรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ และนําท่านเลือกซื้อ หยก
ที่มีชื่อเสียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้
ชงตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้
และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่น

กลางวัน
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ล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ซึ่ง
เป็นวัดลัทธิเต๋าที่สําคัญที่สุดของฮ่องกง มีผู้ศรัทธามากมายสนใจเสี่ยงเซียมซีทํานายโดยเขย่า
กระบอกไม้ไผ่จนกว่าแท่งไม้ไผ่ที่ติดหมายเลขจะกระเด็นตกออกมาแท่งหนึ่ง ซึ่งตัวเลขเหล่านั้น
จะมีคําทํานายไขข้อข้องใจในสิ่งที่ตั้งคําถาม บริเวณวัดยังมีศาลเล็กๆ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ
องค์เทพเจ้าต่างๆ ตั้งอยู่หลายจุด และตกแต่งพื้นที่โดยรอบวัดด้วยรูปแบบการจัดสวนจีนแบบ
ดั้งเดิม (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พักที่ Best Western Grand /SAV Hotel / Penta Kowloon Hotel
วันที่สาม

21.35 น.

23.40 น.

อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน - ส่งสนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ
(-/-/-)
ให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มอิ่มทีใ่ จกลางแหล่ง ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE
ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R
US,GIORDANO,ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000
(อิสระอาหารเช้า กลางวันและเย็นตามอัธยาศัย)
นัดลูกค้า ณ Hotel Lobby (ลูกค้า Check Out แล้ว สามารถฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมได้ )
ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX617
(บนเครื่องมีบริการอาหาร)**ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกทีน่ ั่งบนเครือ่ งบิน เนือ่ งจากต้องเป็นไป
ตามระบบของสายการบิน**
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***ในกรณีทลี่ กู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิฉะนัน้ ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ ***
ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไป
ได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านผ้าไหม, ร้านหยก ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะ
มีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านไม่ได้
ลงร้านช้อปรัฐบาลตามที่รายการกําหนดไว้ ทางบริ ษัทใคร่ขอเก็บค่าใช้จ่ายร้านละ 600 HKD / คน
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง (ค่าภาษีธรรมเนียมสนามบินฮ่องกงที่ปรับขึ้น ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2561)
4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000
บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ําหนักเกิน 30 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + หัวหน้าทัวร์ไทย และคนขับรถ 1,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน (เด็ก และเด็กINF.เก็บ
เท่าผู้ใหญ่)
เงื่อนไขการจอง

1. ชําระมัดจํา 5,000 บาท ภายใน 2 วันหลังจากทําการจอง
พร้อมส่งสลิปการโอนเงินและสําเนาหน้าหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุ
เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
2. ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

การยกเลิก
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5.
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
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นั้นๆ กรุ๊ปเหมาส่วนตัว และกรุ๊ปที่แจ้งคอนเฟิม และ แจ้งปิดกรุ๊ปแล้ว จะไม่สามารถทาการคืนเงินค่ามัดจา หรือ ค่า
ทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่าในกรณีใดใดสิ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในป―จจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่
จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็นการนําเสนอเท่านั้นเมื่อทําการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่
ในระดับเดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในย่านเดียวกัน
12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผู้มี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
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13.ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
14.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
15.เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ
16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รับพิจารณาการเข้าเมือง ผู้เดินทางที่ ชื่อเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็น
หญิงไว้ผมยาวแต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้
เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ

