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นง่ ั กระเชา้ นองปิ ง ชมวิว 360 องศา
ชมโชว์ Symphony of Light ริมอ่าววิคตอเรีย
่ งกงที่ Avenue of Star
ถ่ายรูปประท ับรอยฝ่ามือของซุปตาร์ฮอ
ิ ิ ค CX
ออกเดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ย ์ แปซฟ

โปรแกรมท ัวร์
วันแรก สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิ ง – พระใหญ่วดั โป่ หลิ น – ซิ ตี้ เกท เอาท์เล็ต –
อเวนิ ว ออฟ สตาร์ – ซิ มโฟนี่ ออฟ ไลท์
(อาหาร กลางวัน / คา่ )
04.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์ เตอร์สายการบิ น คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ส
แถว M ประตู 6 เจ้าหน้ าที่ให้บริ การเช็คอิ น และโหลดกระเป๋า
06.40 น. เดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ ย์ แปซิ ฟิค แอร์เวย์ส เที่ ยวบิ นที่ CX616 นาท่านเหิรฟ้ าสู่ฮ่องกง บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
10.25 น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต ลงทุนด้วยเงินจานวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วย
การถมทะเลเป็ นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อนั ทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING
MA BRIDGE) ซึ่ง เป็ นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ย าวที่สุ ด ในโลก ความยาวมากกว่ า 2.2
กิโลเมตรซึง่ ได้รบั การออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชม
ทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
นาท่านสู่ “Ngong Ping Viillage” ณ เกาะลันตา สถานทีท่ ่ องเที่ยวแห่งใหม่
ของฮ่องกง ซึ่งท่านจะได้ด่มื ด่ ากับเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนต์เสน่ ห์ของ
ธรรมชาติอนั งดงาม...นาท่าน เปลี่ยนอิรยิ าบถเป็ นการขึน้ “เคเบิ้ ลไฟฟ้ า” ที่
สามารถชมทัศ นียภาพอันงดงามในแบบ “พาโนราม่ า” ในมุมกว้างถึง 360
องศา เพื่อมุ่งหน้ าสู่ “เกาะลันเตา”... โดยระหว่างทางเชิญ ท่านเพลินตากับ
ความงามตามธรรมชาติ และ “อ่ า วตุ ง ชุ ง ” ที่อ ยู่ ใ กล้ กับ “วนอุ ท ยาน
แห่ งชาติ ลนั เตาเหนื อ” ...จากนัน้ นาท่านกราบนมัสการขอพรกับองค์ “Tian Tan” พระพุทธรูปองค์ใหญ่
ทีต่ งั ้ ตระหง่านอยูบ่ ริเวณริมหน้าผา...อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงาม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้าง ซิ ตี้เกท เอาท์เลต ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ทีร่ วบรวมร้านค้า
แบรนด์ดงั ทัง้ หลาย ไม่ว่าจะเป็ น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และ
อื่นๆ อีกมากมาย ซึง่ ลดราคามาก ถึง 70%

ค่า

 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ ดปักกิ่ ง
สัมผัส กับสีสนั ยามค่ าคืนของฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็ น Avenue of Star ถนนแห่ง
ดาราทีท่ อดยาวเลียบอ่าววิคตอเรีย ท่านจะได้พบกับรอยพิมพ์ฝ่ามือของดาราคา
ฮ่ อ งกงที่ม ีช่ ือ เสีย ง และสถาปั ต ยกรรมที่เกี่ย วกับ ภาพยนตร์ข องฮ่ อ งกงอีก
มากมาย และที่น่ี ยงั ถือ เป็ นจุดชมวิวที่นักท่อ งเที่ยวชื่น ชอบอีกแห่ งหนึ่ งของ
ฮ่อ งกง อิส ระให้ท่ านได้เก็บ ภาพเป็ น ที่ระลึก เมื่อ ถึงเวลาสมควร (ประมาณ
20.00 น.) ชม Symphony of light เป็ นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่
ทีส่ ุดในโลกทีถ่ ูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิ ดไฟที่
ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชัน้ นา
กว่า 40 แห่ง โดยเวลาทีใ่ ช่ในการแสดงประมาณ 15 นาที เท่านัน้

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพ่ กั ที่พกั : Penta Hotel Kowloon หรือ เทียบเท่า

วันที่สอง วัดทิ นหัว – วัดเจ้าแม่กวนอิ ม – วัดหยวนหยวน – วันแชกุง (วัดกังหัน) – วัดหวังต้าเซียน
วัดฉี หลิ น
(อาหาร เช้า / กลางวัน / คา่ )
เช้า

กลางวัน

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านสักการะเจ้าแม่ทบั ทิม ที่วดั ทิ นหัว เพื่อขอพรเกี่ยวกับการเดินทาง โดยเฉพาะทางน้ า หรือ
ธุรกิจทางน้า ให้ปลอดภัย การค้าขายราบรืน่
วัดเจ้าแม่กวนอิ ม เป็ นวัดเก่าแก่มอี ายุกว่า 700 ปี ทีช่ าวฮ่องกงให้ความนับถือเป็ นอย่างมาก ขอพรเกีย่ วกับ
การเงิน ด้านเครดิต หรือรูจ้ กั กันดีในเทศกาลยืมเงิน ทุกต้นปี ชาวฮ่องกงจะมาเข้าแถวขอยืมเงินซึง่ จะได้เป็ นฮู้
กลับไปบูชาเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลให้เจริญรุง่ เรืองด้านการเงิน และจะนาฮูม้ าคืนในช่วงปลายปี
วัดหยวนหยวน เป็ นวัดที่ ชาวฮ่ องกงนิ ยมมาไหว้แก้ปีชง ตัง้ อยู่ใน Sam Dip Tam ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1950
เพื่อเผยแพร่หลักการของลัทธิขงจือ้ ศาสนาพุทธ และลัทธิเต๋า โดยยึดถือคุณธรรม 8 ประการ (ความกตัญญู,
ความเคารพ, ความจงรักภักดี, คุณธรรม, ความเหมาะสมถูกต้อง, ความยุตธิ รรม, ความซื่อสัตย์และมีเกียรติ)
พืน้ ทีก่ ว้างขวางในสถาบันประกอบด้วยสิง่ ก่อสร้างต่างๆ ได้แก่ วัด ศาลา อาราม และโถงประชุมสาหรับสวด
มนต์ โดยอุทศิ ให้กบั ทัง้ 3 ศาสนาทีก่ ล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีสวนและสระน้ าตกแต่งตามบริเวณต่างๆ
ด้วย จุดท่องเทีย่ วทีไ่ ม่ควรพลาด ได้แก่ วัดแห่งสรวงสวรรค์ทง่ี ดงามอลังการทีส่ ร้างเลียนแบบวัดชื่อเดียวกัน
นี้ในปั กกิง่ (เทียนถัง) ศาลาหินสะสมมีหนิ ที่มรี ูปร่างแปลกตามธรรมชาติ รวมถึงหินที่เป็ นรูป 12 นักษัตรใน
จักรราศีของจีนด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ วัดกังหัน หรือ วัดแชกุง ซึง่ เป็ น อีก 1 วัดสาคัญ ของชาวฮ่องกง และ ชาวจีน โดย มีความเชื่อว่า
หากได้หมุนกังหันทองแดง 3 รอบ จะขับไล่สงิ่ ชัวร้
่ าย และ นาสิง่ ดีๆ มาให้ โดยเฉพาะ วันขึน้ ปี ใหม่ของชาว
จีน หรือ วันตรุษจีนนัน้ วัดกังหัน จะแน่ นขนัดเป็ นพิเศษ เนื่องจาก ความเชื่อทีว่ ่า หากได้หมุนกังหันแล้ว จะ
โชคดี ตลอดทัง้ ปี
จากนัน้ นาท่ านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้ าเซี ยน ณ วัดหวังต้ าเซี ยน หนึ่งในวัดทีโ่ ด่งดังทีส่ ุดของฮ่องกง เทพซึ่ง
ขึน้ ชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและ พบกับผูค้ นมากมายทีน่ าธูป และ ของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตัง้ แต่
เรือ่ งความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทาธุรกิจ
วัดฉี หลิ น นมัสการพระโพธิสตั ว์และ เหล่าเทพยดา สาคัญต่างๆ เช่น เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าเห้งเจีย พร้อมชม
ความงดงามของสถาปั ตยกรรมภายในวัด สมัยราชวงศ์ถงั

ค่า

 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ห่านย่าง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพ่ กั ที่พกั : Penta Hotel Kowloon หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม วิ คทอเรีย พีค (พีคแทรม 1 เที่ยว) – รีพลั ส์ เบย์ – วัดหมันโหมว–
่
ร้านจิ วเวลรี่ –
ร้านสมุนไพรจีน- อิ สระช้อปปิ้ ง
(อาหาร เช้า / กลางวัน)
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่วิคตอเรียพีค ด้วยพีคแทรม สู่จุดชมวิว ชมความงามของอ่าวฮ่องกงทีส่ วยงามเลื่องลือไปทัวโลก
่
ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงสักครู่ แล้วนาท่านสู่ รี พัลส์เบย์
Repulse Bay ซึง่ ได้รบั ความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีม่ าเทีย่ วพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ กนิคชายทะเล
และทีน่ ่ าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตาม
ความเชื่อถือศรัทธา เจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทบั ทิม, พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่ง

โชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมังคั
่ งเหลื
่ อกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทัง้
กามเทพ ทีม่ วี ธิ กี ารเสีย่ งทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลาหินก้อนกลมอย่างตัง้ ใจ อิสระท่าน
สักการะสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ตามอัธยาศัย
วัดหมันโหม่
่
เป็ นวัดทีม่ คี วามสวยงามดุจภาพวาด สร้างขึน้ เพื่ออุทศิ แก่เทพแห่งวรรณกรรม (หมัน)
่ และเทพ
แห่งสงคราม (โหม่) ซึง่ เป็ นทีเ่ คารพสักการะของนักศึกษาผูม้ คี วามปรารถนาจะผ่านการสอบคัดเลือกของราช
สานักในจีน ซึง่ เป็ นระบบที่มคี วามเข้มงวด และมีวตั ถุประสงค์เพื่อเฟ้ นหาเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปกครองทีด่ ที ส่ี ุด
ให้แก่รฐั ดังนัน้ ชาวฮ่องกงจึงนับถือสักการะเกีย่ วกับเรือ่ งการเรียนและการงาน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชม โรงงานจิ วเวลลี่ เยีย่ มชมสาธิตวิธเี ลือกซื้อเพชรและ
ชมการผลิตจิวเวลลี่ท่ไี ด้รบั รางวัล ออกแบบดีเด่น 3 ปี ซ้อน และเลือกซื้อ
กังหันแชกงหมิว นาโชคที่ได้ทาการปลุกเสกมาจากวัด เพื่อติดตัวเป็ นสิร ิ
มงคล ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวิธกี ารเลือกซื้อและดูหยกแท้หรือหยก
เทียม และเลือกซือ้ สมุนไพรทีไ่ ด้รบั การการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง
จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างเต็มที่ สัมผัสบรรยากาศการช้อปปิ้ งทีจ่ ะทาให้คุณเพลิดเพลินใจกับแหล่ง
ช้อปปิ้ งชื่อดังระดับโลก ย่านถนนนาธาน จิมซาจุ่ย, โอเชี่ยนเทอร์มนิ อล, ม่งก๊ ก, เซ็นทรัล, DUTY FREE
ร้า นค้ า ปลอดภาษี กั บ สิ น ค้ า ที่ ม ี ช่ ื อ เสี ย งจากทั ว่ ทุ กมุ ม โลก พบกั บ สิ น ค้ า หลากหลายชนิ ด อาทิ
MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เ ป็ น ต้ น
(รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย) จนได้เวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.25 น. เดิ นทางจากฮ่องกงโดยเที่ยวบิ นที่ CX617
23.15 น. ถึงสนามสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจไม่ร้ลู ืม

กาหนดการเดินทาง

2559-2560

เด็ กอายุ 2-11 ปี
ผูใ้ หญ่

พ ักก ับผูใ้ หญ่

พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

1 ท่าน

(มีเตียง)

(ไม่มเี ตียง)

พ ักเดีย
่ ว
จ่ายเพิม
่

ก.พ. 18-20,25-27

20,900

20,900

20,900

19,900

6,500

มี.ค. 11-13 , 18 -20

20,900

20,900

20,900

19,900

6,500

อัตราค่าบริ การรวม
1. ตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (ชัน้ ประหยัด) เส้นทาง สุวรรณภูม–ิ ฮ่องกง – สุวรรณภูม ิ
2. ค่าทีพ่ กั 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน (2 คืนทีโ่ รงแรม Penta Hotel Kowloon หรือ เทียบเท่า)
3. ค่าอาหาร 7 มือ้ (อาหารเช้า 2 มือ้ / อาหารกลางวัน 3 มือ้ / อาหารค่า 2 มือ้ )
4. ค่าพาหนะเดินทางตามรายการทีร่ ะบุ
5. ค่าภาษี สนามบิ นขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษี น้ามัน (ราคา ณ วันที่ 11 ต.ค. 2559)
6. หัวหน้าทัวร์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผเู้ ดินทางมากกว่า 15 ท่านขึน้ ไป)
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริ การไม่รวม
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และอื่นๆทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ)
2. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 %
3. ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
4. ค่าทิ ปไกด์และคนขับรถรวม ท่านละ 100 HKD / หัวหน้ าทัวร์ตามความพึงพอใจ
5. ค่าทาหนังสือเดินทาง
6. ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ (ตามข้อกาหนดของสายการบิน)
การชาระเงิ น :
มัดจาท่านละ 5,000 บาท เพื่อยืนยันการเดิ นทางและชาระเงิ นส่วนที่ เหลือก่อนออกเดิ นทาง 14 วันทาการ
การยกเลิ ก :
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทาการ มิ ฉะนัน้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริ การ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันทาการ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นทัง้ หมด
หมายเหตุ
:
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ความล่าช้าของเทีย่ วบิน และการถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็ นต้น
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นรายการท่องเทีย่ วตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาวะของสายการ
บินโรงแรม และการเมือง โดยบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุด
 กรณีท่านไม่ตอ้ งการใช้บริการใดๆ ตามโปรแกรมทัวร์ บริษทั ฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ และไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่าย
ได้
 หนังสือเดินทาง (PASSPORT) จะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 ราคานี้สาหรับผู้เดินทางที่ถอื หนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านัน้ กรณีผู้เดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ
หรือพาสปอร์ตไทยต่างด้าว จะมีค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเพิม่ เติม กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีอ่ กี ครัง้
 กรุป๊ ออกเดินทางกรณีมผี เู้ ดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ครบ 10 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์, ผูใ้ หญ่ครบ 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

