(WSHKG005)

(WSHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ ง 3 วัน 2 คืน (CX)

(WSHKG005)

วันแรก
05.30 น.

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นัง่ รถรางพีคแทรมขึน้ สู่จดุ ชมวิ วเดอะพีค-เลดี้สม์ าร์เก็ต
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M สายการบิ น
คาเธย์ แปซิ ฟิคเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

08.15 น.

ออกเดินทาง โดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิคเที่ยวบิ นที่CX700 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.15 น.
04.00 น.

ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M สายการบิ น
คาเธย์ แปซิ ฟิคเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

06.40 น.

ออกเดินทาง โดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิคเที่ยวบิ นที่CX616 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

10.25 น

ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
ั่
นำท่ำนนั ่งรถโค้ชปรับอำกำศข้ำมสะพำนชิงหม่ำสู่ฝงเกำลู
น ฮ่องกงตัง้ อยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
ั ่ นตก
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนโดยอยู่ตดิ กับมณฑลกว่ำงตง (กวำงตุ้ง) โดยมำเก๊ำอยู่ทำงฝงตะวั
ห่ำงไปรำว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็ นเพียงหมู่บ้ำนประมงเล็กๆ แห่งหนึ่งในเขตอำเภอซินอัน เมือง
เซินเจิ้น หลังจำกจีนพ่ำยแพ้ในสงครำมฝิ่ น เกำะฮ่องกง และเกำลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี
1842 และ 1860 ตำมลำดับ ต่อมำภำยหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทำสัญญำเช่ำซื้อพืน้ ทีท่ ำงตอนใต้ของลำ
น้ ำเซินเจิน้ ซึ่งปจั จุบนั เรียกว่ำ ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทัง้ เกำะรอบข้ำง ซึ่งมีอำณำบริเวณกว้ำงใหญ่กว่ำ
เมื่อครัง้ อังกฤษเข้ำยึดครองในสมัยสงครำมฝิ่นเกือบสิบเท่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

นาท่านสัมผัสประสบการณ์ทไ่ี ม่ควรพลาดในการมาเทีย่ วฮ่องกง นัง่ รถรางพีคแทรมขึน้ สู่จดุ ชมวิ วเดอะ
พีครถรางจะเคลื่อนผ่านวิวทิวทัศน์ ในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไม่ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นวิวของตึกสูง
ระฟ้าของเกาะฮ่องกง หรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่ายวิคตอเรียและเกาลูน พีคแทรมเป็ นพาหนะ
เก่าแก่ทส่ี ุดของฮ่องกง เปิดให้บริการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1888 ถือว่าเป็ นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็ นรถรางที่
ใช้พ ลัง งานไอน้ า ในการขับ เคลื่อ นแต่ ใ นปี ค.ศ.1926 ก็ไ ด้ถู ก เปลี่ย นมาเป็ น ระบบเกีย ร์ไ ฟฟ้ า และ
เปลีย่ นเป็นการควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ในปี ค.ศ.1989 (มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง)เมื่อคุณไต่ระดับขึน้ ไปยังเดอะพีคตามรางกระเช้า
ไฟฟ้าถึงอาคารด้านบนแล้วนัน้ ท่านยังสามารถขึน้ ไปชมบนดาดฟ้าที่เรียกว่า Peak Tower Sky Terrace
(ไม่รวมค่าเข้าชม) อาคารนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์ของยอดเขาวิคตอเรียพีคมีลกั ษณะคล้ายทัง่ ด้านในนัน้ มี
ร้านค้าหลายร้าน อิสระให้ท่านได้ช่นื ชมกับบรรยากาศ และถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่
(WSHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ ง 3 วัน 2 คืน (CX)

(WSHKG005)

เวลานาท่านนังรถโค้
่
ชกลับลงมาด้านล่าง นำท่ำนสู่แหล่งช้อปปิ้ งยอดนิ ยมเลดี้ส์มาร์เก็ต ประกอบด้วย
ร้ำนรวงขนำดเล็กกว่ำ 100 ร้ำนทอดยำว 1 กิโลเมตร ตัง้ อยู่บนถนนตุงชอยชือ่ ของตลำดแห่งนี้มที ่มี ำจำก
กำรเป็นแหล่งขำยสินค้ำประเภทเสือ้ ผ้ำและเครื่องประดับรำคำถูกสำหรับสตรีทุกวัยเสื้อผ้ำ เครื่ องประดับ
รองเท้ำ และของทีร่ ะลึกในรำคำย่อมเยำให้โอกำสคุณได้ฝึกฝนทักษะกำรต่อรำคำอย่ำงเพลิดเพลิน แต่ใน
ปจั จุ บนั มีสินค้ำ อีก หลำกหลำย เช่น นำฬิกำ เครื่อ งส ำอำง กระเป๋ำ เครื่อ งตกแต่ง บ้ำ น ซีดีแ ละของ
กระจุกกระจิกให้เลือกซื้อ และเพลิดเพลินกับกำรชมตลำดได้โดยไม่จำเป็ นต้ องตัง้ ใจไปซื้อสินค้ำใดๆ สัก
ชิน้
***อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** นำท่ำนเข้ำสู่ทพ่ี กั
พักที่ SAV HOTEL / SILKA TSUEN WAN HOTEL / EASE ACCESS HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
ห้องพักขนาดเล็ก 10 ตรม. ไม่มีเตียงเสริ ม
วันที่สอง ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิ ม-วัดแชกงหมิ ว-หวังต้าเซียน-จิ มซาจุ่ย-Symphony of Lights
เช้า

รับประทานอาหารติ่ มซา ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนสู่หำดทรำย REPULSE BAY หำดทรำยรูปจันทร์เสีย้ วแห่งนี้สวยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉำก
ั้
ในกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ไปหลำยเรื่องมีรูปปนของเจ้
ำแม่กวนอิมและเจ้ำแม่ทนิ โห่วซึ่งทำหน้ำที่ปกป้อง
คุ้มครองชำวประมงโดดเด่นอยู่ท่ำมกลำงสวนสวยที่ทอดยำวลงสู่ชำยหำด นมัสกำรขอพรจำกเจ้าแม่
กวนอิ ม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ำมสะพำนต่ออำยุซ่งึ เชื่อกันว่ำข้ำมหนึ่งครัง้ จะมี
อำยุเพิม่ ขึน้ 3 ปี นำท่ำนเยี่ยมชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ท่ขี น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงำนดีไชน์ท่ไี ด้รบั รำงวัล
อันดับเยีย่ ม แวะชมสินค้ำโอท๊อปของจีนร้านหยก ซึ่งชำวจีนถือเป็นเครื่องรำง และเครื่องประดับติดตัว
นำท่ำนเดินทำงสู่วดั แชกงหมิ ง หรือวัดกังหันนาโชค ตัง้ อยู่ท่ตี ำบลซ่ ำถิ่น ซึ่งถือเป็ นชำนเมืองของ
ฮ่องกง เป็นวัดเก่ำแก่ของฮ่อ งกง สร้ำงขึน้ เมื่อ 400 กว่ำปี ผ่ำนมำแล้วในสมัยรำชวงศ์ชงิ ขึน้ ชื่อลือชำใน
ั ้ ำพ่อแช้ ก๊ง และดำบไร้พ่ำยเป็ น
เรื่องควำมศักดิ ์สิทธิในด้
์ ำนของโชคลำภทรัพย์สนิ เงินทอง โดยมีรูปปนเจ้
สิง่ ศักดิสิ์ ทธ์ประจำวัดตำนำนเล่ำว่ำในช่วงปลำยของรำชวงศ์ชงิ แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีกำรก่อจลำจลแข็ง
เมืองขึ้น ทัว่ ประเทศ และเหตุ กำรณ์ น้ี ได้ก่อ เกิด บุรุ ษชำตินักรบที่ช่อื ว่ำขุน พล แช้ ก๊ ง ที่ไ ด้ยกทัพ ไป
ปรำบปรำมควำมวุน่ วำยทีเ่ กิดขึน้ แทบทุกสำรทิศ และท่ำนเองก็ได้ชอ่ื ว่ำเป็นนักรบทีไ่ ด้ชอ่ื ว่ำไม่เคยแพ้ใคร
เพรำะไม่ว่ำจะยกทัพไปปรำบกบฏที่ไหนก็จะได้รบั ชัยชนะเสมอ และดำบคู่กำยของท่ำนก็ได้ช่อื ว่ำเป็ น
ดำบไร้พ่ำยเช่นกันดำบไร้พ่ำยของท่ำน คนจีนถือว่ำมีควำมเป็นมงคลในด้ำนของศำสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของ
กำรต่อสู้เป็ นอย่ำ งสูง ธนำคำรแบงค์ออฟไชน่ ำของฮ่องกง ถึงกับ จำลองดำบของท่ ำนไปก่อสร้ำงตึก
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สำนักงำนใหญ่ของธนำคำรที่มชี ่อื ว่ำตึกใบมีด ซึ่งเป็ นตึกที่ถอื เป็ นสัญลักษณ์ของเกำะฮ่องกงเลยทีเดียว
และวัดแช้ ก๊ง ยังเป็นทีม่ ำของจีก้ งั หันนำโชคทีม่ ชี อ่ื เสียงของวงกำรกำรท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่ำทัวร์ไหน
ที่มำฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่ำเลือกซื้อสินค้ำมงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้ำงบำรมี และศิริมงคลให้กบั ชีวติ
ด้วยกันทัง้ สิน้
เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนสู่วดั หวังต้าเซียน (คนจีนกวำงตุง้ จะเรียกวัดนี้วำ่ หว่องไท่ซนิ ) เป็นวัดเก่ำแก่อำยุกว่ำร้อยปี ทีไ่ ม่
มีวนั เสื่อมคลำยไปจำกควำมศรัทธำของประชำชนชำวฮ่องกง สังเกตได้จำกมวลชนจำนวนมำกที่มำ
สักกำระ หรือแม้กระทังควั
่ นธูปคละคลุง้ ไปทัวบริ
่ เวณท่ำนเทพเจ้ำหวังต้ำเซียนเดิมท่ำนชื่อ "หว่องช้อเผ่ง"
เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดำคนหนึ่ง ทีม่ จี ติ เมตตำต่อชำวโลก ท่ำนมีควำมกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมำก และช่วย
พ่อแม่ตงั ้ แต่เล็ก ทำงำนดูแลเลีย้ งแพะ อยู่มำวันหนึ่งท่ำนได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษำร่ ำ
เรียนวิชำบนภู เขำไกล ท่ำนหว่องช้อ เผ่งก้อตัดสินใจตำมนักพรตท่ำ นนัน้ ไปศึกษำร่ ำเรียนวิช ำ ท่ำ น
ขยันหมันเพี
่ ยรเรียนจนบรรลุ จนท่ำนสำมำรถเสกก้อนหินให้กลำยเป็นแพะได้ เมื่อท่ำนได้ร่ ำเรียนวิชำจน
ถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลำอำจำรย์ของท่ำนกลับมำ ใช้วชิ ำควำมรูด้ ำ้ นสมุนไพร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ เดินทำง
รักษำประชำชนจีนทีเ่ จ็บไข้ ตลอดจนผูท้ เ่ี ดือดร้อนไปทัวทุ
่ กสำรทิศ เมื่อเกิดโรคระบำดใหญ่ในประเทศจีน
ท่ำนหวังต้ำเซียนได้ใช้วชิ ำกำรแพทย์ จัดยำสมุนไพรให้แก่ชำวบ้ำนเพือ่ ต่อสูก้ บั โรคร้ำย ตลอดอำยุขยั ทอง
ท่ำน ได้มลี ูกศิษย์มำกมำยทีเ่ คำรพท่ำนและร่ำเรียนวิชำจำกท่ำน จวบจนประชำชนต่ำงยกย่องให้ท่ำนเป็น
เทพหว่องไท่ซนิ และได้ตงั ้ ศำลเอำไว้เพื่อกรำบสักกำระ
นาทุกท่านสู่ จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด (TsimShaTsui Promenade) ย่านการค้าที่สาคัญของฮ่องกง
ประกอบไปด้วยตึกรามสูงชัน ให้ทุกท่านได้เดินเล่นรับลมเย็นๆ ริมอ่าววิคตอเรีย ถ่ายรูป ชมแสงสีของ
วัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองเพราะอ่าววิคตอเรียเป็ นจุดเริม่ ต้นของฮ่องกง น้ าลึกที่คนระหว่
ั่
างเกาะ
ฮ่องกงกับแหลมเกาลูนคือแหล่งจับปลาของหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งได้เติบโตกลายเป็ นศูนย์กลางการค้า
ระหว่างประเทศในเวลาต่อมา ปจั จุบนั อ่าวนี้ยงั คงเป็นศูนย์กลางการดาเนินชีวติ ของเมือง และยังเป็ นหนึ่ง
ในภูมทิ ศั น์เมืองทีง่ ดงามเป็นเลิศทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก นาทุกท่านไปชมโชว์ยงิ แสงเลเซอร์ประกอบแสง
เสียงสุดตระการตาตอบโต้กนั ตามจังหวะเสียงเพลงSymphony of Lightsความมหัศจรรย์เริม่ ต้นในเวลา
20.00 น. ทุกค่าคืน การแสดงมัลติมเี ดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่
ั่
อาคารตึกระฟ้าสาคัญต่างๆ ทีต่ งั ้ อยู่สองฟากฝงของอ่
าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไป
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ด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึ งบรรยากาศอัน
คึกคักของฮ่องกง***อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** สมควรแก่เวลำนำท่ำนเข้ำทีพ่ กั
พักที่ SAV HOTEL / SILKA TSUEN WAN HOTEL / EASE ACCESS HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
ห้องพักขนาดเล็ก 10 ตรม. ไม่มีเตียงเสริ ม
วันที่สาม อิ สระตามอัธยาศัย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
***ไม่มีบริ การรถ และไม่รวมอาหารทุกมือ้ ***

อิสระเต็มวัน เอาใจคนรักการช้อปปิ้ง กับเทศกาลฮ่ องกงลดทัง้ เกาะ ตลอดเดือนมิ.ย.ส.ค. 61 สินค้าแบรนด์เนม กระหน่าลดราคามากกว่า 70-80%นักช้อปตัวจริงห้ามพลาด

ทัวร์เลือกซื้อเพิ่ม : ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา รวมรถรับส่ง 2,000 บาท (8 ท่านขึ้นไป)
ทัวร์เลือกซื้อเพิ่ม : ฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์รวมรถรับส่ง 3,000.- บาท(8 ท่านขึน้ ไป)
โปรแกรมแนะนา (สอบถามการเดิ นทางได้จากไกด์ท้องถิ่ นและหัวหน้ าทัวร์)
ย่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธานซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้ำแบรนด์เนมจำกทัวทุ
่ กมุมโลก ท่ำนจะได้เลือกซื้อ
สินค้ำประเภทต่ำงๆ อย่ำงเต็มอิม่ จุใจ ไม่วำ่ คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมำณเท่ำใดศูนย์กำรค้ำชัน้
เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ที่คุณต้องกำรศูนย์กำรค้ำที่กว้ำงขวำงเหล่ำนี้เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ ำย
สินค้ำแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นำนำชำติชอ่ื ดังจำกทัวทุ
่ กมุมโลก อีกทัง้ ยังเป็ นที่ท่คี ุณสำมำรถจะอิม่ เอม
กับอำหำรชัน้ เลิศ บรรยำกำศหรูเลือกอร่อยกับร้ำนอำหำรรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้ งที่โอเชี่ยน
เทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้ำ Brand Name ชัน้ นำที่มีให้เลือกชม และช้อปมำกกว่ำ 700 ร้ำน อำทิ
ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝำกคุณหนูท่ี
Toy’s Us
ย่านหว่านไช WAN CHAIเป็นถนนคนเดินของชำวฮ่องกง ขำยสินค้ำมำกมำยหลำยอย่ำง ซึ่งชำวฮ่องกง
นิยมมำเลือกซื้อ จ่ำยจ่ำยใช้สอยสินค้ำที่ย่ำนนี้ จะมีทงั ้ ร้ำนค้ำที่อยู่ในตัวตึก และจะมีแผงลอยออกมำ
ั่
วำงขำยกันบนถนนเลยสินค้ำก็จะมีคล้ำยๆ กับตลำดกลำงคืนฝงเกำลู
น มีตงั ้ แต่เครื่องประดับเล็กๆ น้อยๆ
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เสือ้ ผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำ ของเล่นสำหรับเด็กๆ ของใช้ในชีวติ ประจำวัน และของตกแต่งบ้ำน แม้กระทัง่
สินค้ำพืน้ เมืองฮ่องกงก็สำมำรถหำซื้อได้ในถนนเส้นนี้
ย่านมงก๊ก ขึน้ ชือ่ ว่ำเป็นย่ำนทีม่ ตี ลำดบรรยำกำศจอแจทีน่ ่ำแวะไปจับจ่ำย ตลำดเลดีส้ ม์ ำร์เก็ตบนถนนตุง
ฉ่อยในเขตมงก๊กนับเป็นตลำดกลำงวันทีเ่ ป็นทีน่ ิยมมำกทีส่ ุดในเขตเกำลูน ตลำดแห่งนี้เหมำะสำหรับนักช้
อปที่ต้องกำรจะหำเสื้อผ้ำ เครื่อ งประดับและของกระจุกกระจิกสำหรับตกแต่งบ้ำนรำคำถูก นอกจำกนี้
ร้ำนค้ำและแผงลอยหลำยแห่งยังจำหน่ำยสินค้ำสำหรับผูช้ ำยและเด็กอีกด้วย ตลำดปลำทองในเขตมงก๊ก
เป็นแหล่งหำซื้อของประดับตูป้ ลำ ซึ่งเชือ่ กันว่ำสำมำรถนำโชคดีมำให้เจ้ำของหำกตัง้ ถูกตำแหน่ งในบ้ำน
ตำมหลักฮวงจุย้ ใกล้ๆ กันเป็นแหล่งชุมนุมของคนเลีย้ งนกในฮ่องกง และแหล่งช้อปทีไ่ ม่ควรพลำด
ย่านคอสเวย์เบย์CAUSEWAY BAY ถือเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งหรูของฮ่องกงที่มรี ้านค้าชัน้ นาทัวโลกและมี
่
สินค้าแบรนด์เนมดังๆ จากทัวโลกไม่
่
วา่ จะเป็นสินค้าจากญี่ปนุ่ สินค้าแฟชัน่ ศูนย์อาหาร ซุปเปอร์มาเก็ต
และยังมีสนิ ค้าเกือบทุกชนิดให้นกั ช้อปได้เลือกซื้อกันไม่วา่ จะเป็ นกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เพราะย่านนี้มี
ห้างใหญ่ๆ มากมายเช่น Sogo, Lee Gardens, Times Square
ย่านเซ็นทรัลCENTRAL เป็นอีกย่านของเกาะฮ่องกงทีม่ แี หล่งช้อปปิ้งห้างร้านสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกช้อปกันและที่ย่านเซ็นทรัลนี้ห้างที่น่ีสามารถช้ อปปิ้ งได้อย่างสะดวกเพราะมี
สะพานลอยเชือ่ มถึงกันทาให้เดินชอปปิ้งแต่ละห้างได้อย่างสะดวก
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
19.50 น.
21.45 น.
21.30 น.

ออกเดินทางโดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิคเที่ยวบิ นที่ CX703 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ออกเดินทางโดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิคเที่ยวบิ นที่ CX617 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.25 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

22.00 น.
23.55 น.

ออกเดินทางโดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิคเที่ยวบิ นที่ CX709 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริ การ
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อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

11-13 ม.ค.

12-14 ม.ค.

18-20 ม.ค.

25-27 ม.ค.

22-24 ก.พ.

23-25 ก.พ.

1-3 มี.ค.

ไฟล์บิน
CX616 06401025
CX617 21302325
CX616 06401025
CX617 21302325
CX616 06401025
CX617 21302325
CX616 06401025
CX617 21302325
CX616 06401025
CX617 21302325
CX616 06401025
CX617 21302325
CX616 06401025
CX617 21302325

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ ม

13,999

13,999

13,999

3,500

13,999

13,999

13,999

3,500

13,999

13,999

13,999

3,500

13,999

13,999

13,999

3,500

13,999

13,999

13,999

3,500

13,999

13,999

13,999

3,500

13,999

13,999

13,999

3,500

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก เสริมเตียง ราคาเด็ก ไม่เสริมเตียง
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8-10 มี.ค.

15-17 มี.ค.

16-18 มี.ค.

22-24 มี.ค.

29-31 มี.ค.

CX616 06401025
CX617 21302325
CX616 06401025
CX617 21302325
CX616 06401025
CX617 21302325
CX616 06401025
CX617 21302325
CX616 06401025
CX617 21302325

13,999

13,999

13,999

3,500

13,999

13,999

13,999

3,500

13,999

13,999

13,999

3,500

13,999

13,999

13,999

3,500

13,999

13,999

13,999

3,500

อัตรานี้ รวม
ค่ำตั ๋วเครื่องบิน และภำษีน้ ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุ๊ป) / ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศบริกำรตลอดกำร
เดินทำง / ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร / ค่าที่พกั ตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า (กรณี พกั 3
ท่านไม่มีเตียงเสริ ม)/ ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 30 กก. / ค่ำบัตรเข้ำชมสถำนทีท่ ่องเทีย่ วต่ำงๆ ตำม
รำยกำรที่ได้ระบุไ ว้ / ค่ ำประกันอุ บตั ิเ หตุ ในกำรเดินทำง 1,000,000 บำท (ขึ้นอยู่ก ับ เงื่อนไขของกรรมธรรม์) /
มัคคุเทศก์บริกำรตลอดกำรเดินทำง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และค่ำทิปคนขับรถ ***รวมตลอดกำรเดินทำงจ่ำยทิป 90 HKD/ท่ำน***/ ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย
และค่ำธรรมเนียมสำหรับผูถ้ อื พำสปอร์ตต่ำงชำติ / ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร / ค่ำธรรมเนี ยม
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กระเป๋ำเดินทำงที่น้ ำหนักเกิน 30 กก. / ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่มไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร เช่น ค่ำซักรีด โทรศัพท์ ค่ำมินิบำร์
ฯลฯ / ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% และกรุณำแจ้งล่วงหน้ำตัง้ แต่ทำกำรจองกรณีต้องกำรใบกำกับ
ภำษี/ ค่ำภำษีเชือ้ เพลิงทีท่ ำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาเนาหน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้า
เอกสารที่ใช้ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทำงทีม่ วี นั กำหนดอำยุใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันทีจ่ ะออกเดินทำง
- ต้องมีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25-30 วัน / คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด หรือเก็บค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 11-24 วัน / เก็บค่ำใช้จ่ำย 5,000-10,000 บำท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-10 วัน / เก็บค่ำบริกำรทัง้ หมด 100 %
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั จนไม่อำจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ูญหำย สูญเสียหรือได้รบั บำดเจ็บทีน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำ
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
2.
เนื่องจำกสภำวะน้ ำมันโลกที่มกี ำรปรับรำคำสู งขึ้น ทำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน้ ำมันขึ้นใน
อนำคต ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็
์ บค่ำภำษีน้ ำมันเพิม่ ตำมควำมเป็ นจริง เพรำะทำงบริษทั ยังไม่ได้รวมภำษีน้ ำมัน
ใหม่ทอ่ี ำจจะเกิดขึน้
3.
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้เี ป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ ์กำรใช้บริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูก
ปฏิเสธกำรเข้ำประเทศไม่วำ่ ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนกำร
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เดินทำงในกรณีทม่ี ผี รู้ ่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่ำน
5.
กำรไม่รบั ประทำนอำหำรบำงมือ้ ไม่เทีย่ วตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้ เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมำจ่ำย
6.
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่วำ่ จะเป็นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำง
บริษทั ฯ ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ
7.
การท่ องเที่ ยวประเทศจี นนั ้นจะต้ องมีก ารเข้า ชมสิ น ค้ า ของทางรัฐบาล เพื่อ เป็ นการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิ มะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิ วเวอร์รี่ เป็ นต้ น หากท่านใดไม่เข้า
ร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ ม ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
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