#14365 ทัวรฮองกง 3 วัน 2 คืน วัดแชกงหมิว วัดหวังตา
เซียน นั่งกระเชานองปง 360 องศา บิน HX

ทัวรฮองกง พระใหญลันเตา วัดโปวหลิน หมูบานวัฒนธรรมนองปง ยอดเขา
วิคตอเรียพีค รีพัลสเบย ขอพรเจาแมกวนอิม ชมโชว A Symphony of Lights
อิสระชอปปงยานจิมซาจุย

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานฮองกงเชกแลปกก - กระเชา สถานี Tung Chung กระเชา นองปิ ง 360 องศา - วัดโป หลิน - พระพุทธรูปเทียนถาน - หมูบา นวัฒนธรรมนองปิ ง - ซิตี้
เกท เอาทเล็ท - สะพานแขวนซิงหมา
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วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอรรี่ - รา นหยกฮองกง - วัดหวังตา เซียน - วิคตอเรียพีค - สะพานตอ
อายุ - รีพัลสเบย - องคเจา แมกวนอิมรีพัสเบย - A SYMPHONY OF LIGHTS - ถนนฮอลลี
วูดฮองกง
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อิสระทองเที่ยวหรือชอปปิ ้งฮองกง - ทา อากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62

฿13,999
฿11,999

฿13,999
฿11,999

฿13,999
฿11,999

฿5,000

29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62

฿13,999
฿11,999

฿13,999
฿11,999

฿13,999
฿11,999

฿5,000

6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62

฿14,999

฿14,999

฿13,999

฿5,000

13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62

฿14,999

฿14,999

฿13,999

฿5,000

31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63

฿19,999

฿19,999

฿18,999

฿6,500

10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63

฿14,999

฿14,999

฿13,999

฿5,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก กระเชาสถานี Tung Chung - กระเชานองปง 360 องศา - วัด
โปหลิน - พระพุทธรูปเทียนถาน - หมูบานวัฒนธรรมนองปง ซิตี้ เกท เอาทเล็ท - สะพานแขวนซิงหมา
เชา
05.00 น. พรอมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน เตอร K สายการบิน HONG KONG AIRLINES พบเจา
หน าที่ทําการเช็คอินตั๋ว
08.25 น. บินลัดฟ าสูฮองกง โดยเที่ยวบิน HX768 (บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตาราง
วันเดินทางกอนทําการจอง)
11.30 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นํ าทานออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit
B
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู สถานี ต งชุง เพื่อขึ้น กระเชาลอยฟ านองปิ ง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ ณ วัดโป ว
หลิน หรือ นิ ยมเรียกวาพระใหญลันเตา องคพระสรางทองสัมฤทธิ ์ 160 ชิ้น องคพระพุทธรูปหันพระพักตรไปทางเหนื อสูจีนแผน
ดินใหญ
นํ าทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ใหทุกทานไดต ั้งจิต อธิษฐานขอพรไมวาจะเป็ นเรื่องสุขภาพ การงาน การ
เงิน เนื่ องจากองคพระเป็ นปรางคประทานพร จากลานอธิษฐาน ได โดยจะมีบันไดทอดยาวจํานวน 268 ขั้น บริเวณฐานพระพุทธ
รูป เป็ นที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแกว) และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัต ิ
โดยวาดจากสีนํ้ามัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ 60 เหรียญฮองกง)
นอกจากนี้ ทานยังสามารถเขาชม วัดโป วหลิน ภายในเป็ นที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา ทั้ง 5 พระองค ณ อาคาร
หมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสัต วมงคลตรงมุมของหลังคา หามนํ าเครื่องเซนไหวที่ประกอบดวยเนื้ อสัต วเขามาไหวเป็ นอันขาด
อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปิ ง ใหทานไดอิสระเที่ยวชม รานคา รานอาหาร บริเวณหมูบานจําลองแหงนี้ ทานจะได
พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไวไดอยางลงตัว
หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปิ งปิ ดซอมบํารุง หรือปิ ดเนื่ องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเป็ นรถ
โคชของอุทยาน เพื่อนํ าทานขึ้นสูยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง และเด็ก
ทานละ 20 เหรียญฮองกง
อิสระชอปปิ้ ง ที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปปิ้ งสินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินคาแบรนดเน
มระดับโลกมากมาย
คํ่า
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาของทาน
จากนั ้นเดินทางผาน สะพานชิงหมา ติดอันดับเป็ นสะพานแขวนที่มีชวงกลางยาวที่สุดเป็ นอันดับ 2 ของโลก
พักที่ Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก
ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซึ่งเริ่มใชมาตั้งแตปี
1541



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กระเชาสถานี Tung Chung
สถานี TUNG CHUNG เป็ นสถานี เพื่อขึ้น กระเชาลอยฟ านองปิ ง 360 องศา ไปยังเกาะ
ลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนี ยภาพอันงดงามระหวางเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยัง
สามารถชื่นชมพระใหญ พระพุทธรูปนั่ งปรางสมาธิทองสัมฤทธิก
์ ลางแจงที่ใหญที่สุดใน
โลก

กระเชานองปง 360 องศา
เป็ นกระเชาโปรเจ็คนองปิ งของเกาะลันเตาของฮองกง ซึ่งเป็ นโปรเจ็คการสนั บสนุนการ
ทองเที่ยวในเกาะลันเตา

วัดโปหลิน
เป็ นวัดที่ต ั้งอยูที่เมืองNgong Ping เกาะ New Territories มีพระใหญที่ชาวฮองกงชาว
ไทย ชาวจีน มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมีความน าเลื่อมใสศรัทธา
และอลังการ

พระพุทธรูปเทียนถาน
เป็ นพระที่ศักดิส
์ ิทธิอ์ ันดับตนๆของฮองกงทีเดียว อยูคูกับวัดที่เกาแกที่สุดอีก 1วัด คือวัด
โปหลิน ตั้งอยูที่เกาะลันตา หลวงพอโตสูง 34 เมตร (112 Ft) นํ้ าหนั กกวา 250 ตัน
ประดิษฐานอยูบนยอดเขาโปหลิน อยูคูกับวัดโปหลิน โดดเดนสังเกตไดจากมุมไกล องค
พระนั่ งอยูบนฐานกลีบบัว ยกพระหัต ถขวาและแบพระหัต ถดานซายไวบนตัก พระเนตร
มองลงมาดวยความเปี่ ยมเมตตา พระใหญเทียนถัน เป็ นพระพุทธรูปสัมฤทธิ ์ โครงเป็ น
เหล็กกลาแลวครอบดวยเนื้ อสัมฤทธิ ์ ที่ฐานองคพระมีรูปปั้ นเทพธิดากําลังถวายเครื่องสัก
การะแดพระพุทธบนสวรรคต ามความเชื่อของนิ กายมหายาน จึงเป็ นที่มาของชื่อพระพุทธ
รูปเทียนถานบนยอดเขานี้

หมูบานวัฒนธรรมนองปง
หมูบานวัฒนธรรมนองปิ ง สรางขึ้นมาเพื่อนสงเสริมการทองเที่ยวของเกาะลันเตา

ซิตี้ เกท เอาทเล็ท
เป็ นหางสรรพสินคาในฮองกงที่มีแบรนนานาชาติกวา 80 ยี่หอซึ่งตลอดทั้งปี มี ซึ่งแทบจะ
สวนลดอยูอยางน อย 30% ตลอดปี



สะพานแขวนซิงหมา

คํ่า

เป็ นสะพานขามชองแคบในฮองกง ตั้งชื่อตามชื่อเกาะที่สะพานเชื่อมอยู คือ เกาะซิงยี่และ
เกาะหมาวัน มีชวงกลางยาว 1,377 เมตร สูง 206 เมตร ขณะสรางเสร็จในปี ค.ศ. 1997
ติดอันดับเป็ นสะพานแขวนที่มีชวงกลางยาวที่สุดเป็ นอันดับ 2 ของโลก และในปั จจุบันอยู
ที่อันดับที่ 7 ของโลก

 Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง
กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง
กระเชาลอยฟ านองปิ ง กรณีถ าลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบธรรมดา (พื้นทึบ) เป็ นก
ระเชาคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจงหัวหน าทัวรได โดยเพิ่มเงิน ทานละ 100 เหรียญฮองกง
กรณีกระเชานองปิ งปิ ดซอมบํารุง หรือปิ ดเนื่ องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเป็ นรถโคชของ
อุทยาน เพื่อนํ าทานขึ้นสูยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง และเด็กทานละ
20 เหรียญฮองกง
พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ 60 เหรียญฮองกง)
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย

วันที่ 2

วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอรรี่ - รานหยกฮองกง - วัดหวัง
ตาเซียน - วิคตอเรียพีค - สะพานตออายุ - รีพัลสเบย - องค
เจาแมกวนอิมรีพัสเบย - A SYMPHONY OF LIGHTS - ถนน
ฮอลลีวูดฮองกง



กิจกรรม

เชา
บริการอาหารเชา ณ ภัต ตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา, ขนมจีบกุง, กวยเตี๋ยวหลอด, โจก
เป็ นตน
นํ าทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานไดต ั้งจิต อธิษฐานดานหน าองคเจาพอแช
กง จากนั ้นใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด จะชวยปั ดเป าสิ่งชั่วรายออกไป และนํ าพาสิ่งดีๆเขามา
นํ าทานเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชน ที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮ
วงจุย โดยการยอใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็ นเครื่องประดับ
นํ าทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อิสระใหทานไดเลือกชื้อเป็ นของฝาก หรือเป็ นของที่ระลึก หรือนํ าโชคแด
ตัวทานเอง
จากนั ้นเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดนี้ วา หวองไทซิน) เป็ นวัดเกาแกอายุกวารอยปี โดยชาวฮองกง
สวนใหญเดินทางมาวัดนี้ เพื่อขอพรใหสุขภาพแข็งแรง ไรโรคภัย ซึ่งวัดแหงนี้ เป็ นที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยาง
เทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร พิเศษ!! เมนูหานยาง
นํ าทานเดินทางขึ้นชมวิวเกาะฮองกง โดยรถโคช บนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกทานจะไดสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิส
์ ดชื่น
สามารถชมทัศนี ยภาพอันงดงามของ เกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน จุดชมวิวที่ดีที่สุดและหามพลาดเมื่อมา The
Peak สามารถมองเห็นวิวไดรอบทิศทั้ง 360 องศา สามารถมาชมวิวเมืองฮองกงไดทั้งวันซึ่งในแตละชวงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงาม
แตกตางกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็ นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ าของฮองกง
จากนั ้นนมัสการขอพรสิ่งศักดิส
์ ิทธิเ์ พื่อเป็ นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลสเบย โดยเชื่อวา ณ บริเวณหาดรีพลัสเบย เป็ นจุด
ที่มีฮวงจุยที่ดีที่สุดของเกาะฮองกง
นํ าทานเริ่มขอพร เจาแมกวนอิม จากนั ้นขอพร เทพเจาไฉ ซิงเอีย๊ เทพเจาแหงโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง หรือถา
ทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจากพระสังฆจาย ได
นํ าทานขาม สะพานตออายุ ซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่ งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเรื่องความรัก
จากเทพเจาแหงความรักก็ได จากนั ้นขอพรเรื่องการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากนั ้นใหทานไดรับพลังจาก
ศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวาเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮองกง
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 น. ทุกคํ่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุด
ยอดตระการตาที่ไดรับการบันทึกในกินเนสบุควาเป็ นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญที่สุดของโลก
หรือจะเดินไปบริเวณ อะเวนิ ว ออฟ สตารส Avenue of Stars ที่มีการประทับตราลายมือดาราที่เคยประทับไวที่บริเวณพื้น
ยายมาไวบนขอบราวจับเลียบทางเดินริมนํ้ าตลอดแนว เพื่อใหผูชมไดเห็นชัด และถายรูปคูกับรอยพิมพดาราโดยมีวิวตึกริมอาว
วิคตอเรียเป็ นฉากพรอมเพลิดเพลินกับวิวสุดอลังการของอาววิคตอเรีย
พักที่ Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร แบบติ่มซํา

วัดแชกงหมิว
เป็ นวัดที่สรางขึ้นมาเพื่อ บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็ นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซึ่งเป็ นที่
นิ ยมของทั้งชาวเมืองและนั กทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

โรงงานจิวเวอรรี่
เขาชม โรงงานจิวเวอรรี่ เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อเป็ นของ
ประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซึ่งมีกังหันลมที่มีช่ อ
ื เสียงเป็ นที่นิยม
และเป็ นมงคลแกผูสวมใส

รานหยกฮองกง
ในฮองกง ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักที่สุดที่ต ลาดหยกในเกาลูน ถึงแมบริเวณนี้ จะไดรับ
การปรับปรุงใหมหลายตอหลายครั้งในชวงที่ผานมา แตที่นี่ก็ยังคงไวซึ่งรองรอยของอดีต
เชน สถานี ต ํารวจที่เป็ นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนี ยล ในบริเวณใกลเคียง คุณจะพบหิน
หยกขนาด 3 ตันบนถนนแคนตัน ซึ่งเป็ นสัญลักษณของถนนเจด แตถ าคุณสนใจในการ
ชอปมากกวาสถาปั ต ยกรรมและอนุสาวรีย คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของ
หยกที่ขายอยูที่นี่ ซึ่งมีกวารอยแผง สินคาที่คุณจะพบมากที่สุดคือเครื่องประดับทําจากหยก
ซึ่งไดแก แหวน กําไล จี้ และตางหู แตคุณก็อาจพบของแปลกอื่นๆ ดวยเชนกัน

วัดหวังตาเซียน
เป็ นวัดชื่อดังยอดนิ ยมของประเทศฮองกง ที่ขึ้นชื่อเรื่องการไดอยางที่ขอเสมอ ซึ่งสรางขึ้น
มาบูชาหวองตาเซียน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ!! เมนู หานยาง

วิคตอเรียพีค
ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮองกง วิคตอเรียพีค ถือเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนั กทอง
เที่ยวที่ไดไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮองกงไดทั้งหมด ตั้งแตอาว
วิคตอเรีย ตึกระฟ า เรือเฟอรรี่ และสีสันของแสงไฟยามคํ่าคืนของฝั่ งเกาลูน ทั้งหมดสราง
ตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย

สะพานตออายุ
เป็ นสะพานศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่อยูใกลๆ กับองคเจาแมกวนอิมหาดรีพัสเบย ซึ่งเชื่อกันวาหากได
ขามหนึ่ งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี หรือถาคนโสดมาเดินขามสะพานนี้ ก็จะมีคูครองไดใน
เร็ววัน

รีพัลสเบย
เป็ นอาวที่อยูต อนใตของเกาะฮองกง ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไลนั่นคือการ
ขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวนี้

องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย
เป็ นรูปปั้ นเจาแมกวนอิมขนาดใหญที่ต ั้งอยูที่บริเวณศาลเจาที่ต ั้งอยูบนอาวรีพัลสเบยและ
เทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคล ที่นี่นักทองเที่ยวสามารถขามสะพานตออายุที่อยู
บริเวณใกลๆ ซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่ งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี



A SYMPHONY OF LIGHTS

คํ่า

เป็ นการจัดแสดงแสงสีและเสียง ซึ่งจะถูกกจัดทุกๆ สองทุมถาอากาศดี เป็ นโชวที่ใหญ
ที่สุดในโลกตามกินเนสเวิลเร็คคอรด

ถนนฮอลลีวูดฮองกง
เป็ นถนนที่ออกแบบตาม Hollywood walk of fame ซึ่งตั้งอยูริมทาเรือวิคตอเรียและ
ยานจิมซาจุย มีไวใหคนเดินเลนพักผอนเป็ นเหมือนสวนสาธารณะ ซึ่งตลอดทางจะมีรูป
ปั้ นของนั กแสดงชื่อดังของโลกตางๆ มากมาย

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3


กิจกรรม

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปงฮองกง - ทาอากาศยานฮองกงเชก
แลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหารเชา ณ ภัต ตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา, ขนมจีบกุง, กวยเตี๋ยวหลอด, โจก
เป็ นตน
นํ าทานชอปปิ้ งสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนเนมตางๆ
อิสระใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปิ้ งยานจิมซาจุย มักจะตั้งตนกันที่สถานี จิมซาจุย มีรานขายของทั้งเครื่องหนั ง เครื่องกีฬา
เครื่องใชไฟฟ า กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เป็ นของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมาย
มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ อ
ื OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู
และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุถ ึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ
หรือจะเลือกนั่ งรถไฟใตดินของฮองกงไปชอปปิ้ งในยานอื่น แนะนํ าที่ หาง K11 musea หางเปิ ดใหมที่มีการตกแตงสวย
มาก ผสมผสานระหวางหางสรรพสินคา ศิลปะ และธรรมชาติ นอกจากจะมีการออกแบบที่สวยงามแลว ยังมีการจัดนิ ทรรศการ
ศิลปะ มีรานคาแบรนดเนมมากกวา 500 กวารานคา และรานอาหารชื่อดังอีกมากมาย
หรือจะเลือกชอปปิ้ งที่ราน Sasa หรือ Bonjour ที่กระจายอยูในฮองกง ภายในรานจะมีสินคามากมาย
***อิสระอาหารมื้อเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา***
สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางสูสนามบิน
คํ่า
่

่

่

21.45 น. บินลัดฟ ากลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES (กรุณาเช็คเที่ยวบิน
ในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง)
23.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร แบบติ่มซํา

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปงฮองกง
อิสระทองเที่ยวหรือชอปปิ้ งฮองกงกันไดต ามอัธยาศัยทั้งวัน ซึ่งในฮองกงเป็ นประเทศที่
ขึ้นชื่ออยางมากเรื่องการชอปปิ้ ง ซึ่งสินคาแบรนดเนมมากมายที่หลายอยางกระหนํ่ าลด
ราคา และการลองเมนูอาหารตางๆ หรือหากมีทัวรเสริม นั กทองเที่ยวก็สามารถเลือกใช
บริการได



คํ่า

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก
ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซึ่งเริ่มใชมาตั้งแตปี
1541

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

อิสระอาหารมื้อเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย
กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
2. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนั ก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางน อย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้น

การชําระเงิน
1. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางน อย 21 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถ ือวานั กทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.
คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 เหรียญ/ทริป/ตอทาน
่

่

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
Passport หรือหนั งสือเดินทาง ตองมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือน นั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนี ยม คาทิป คนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคา
ธรรมเนี ยม คาทิป ทานละ 200 เหรียญ /ทริป/ทาน
หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า
คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหัวหน าทัวร
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผา
ไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก และรานจิวเวอรรี่ ซึ่งจําเป็ นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึง
อยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็ นตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็ น
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกแหง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียก
เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเป็ นจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน
โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ลูกคาเป็ นหลัก
ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหน ายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถ าทานใดไมสนใจก็ไมต องซื้อ โดยไมมี
การบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเป็ นการบอกกลาวลวงหน า
ขอแนะนํ ากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหน าที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
3. กระเป าสตางค, เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องประดับ, พาสปอรต , บัต รเครดิต , เอกสารสําคัญ, กลองถายรูป และกลองวีดีโอ, ยา
ประจําตัว, แบตสํารอง (Power Bank) ขนาดไมเกิน 30,000 mAh นํ าติดตัวขึ้นเครื่อง
4. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนํ าผลิต ภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้ อสัต วทุกชนิ ดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้ อสัต ว ไสกร
อกฯ เพื่อเป็ นการป องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหน าที่ต รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัต ราที่สูงมาก

การยกเลิก
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนั งสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางน อยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว
เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
้

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถ ึง 15 คน

