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เที่ยง

วันที่สอง
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ทไ่ี ม่ควรพลาดในการมาเทีย่ วฮ่องกง นัง่ รถรางพีคแทรมขึ้นสู่จดุ ชมวิ วเดอะ
พีครถรางจะเคลื่อนผ่านวิวทิวทัศน์ในมุมสวยงามและหาชมทีไ่ หนไม่ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นวิวของตึกสูงระฟ้า
ของเกาะฮ่องกง หรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่ายวิคตอเรียและเกาลูนพีคแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่ทส่ี ุด
ของฮ่องกง เปิดให้บริการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1888 ถือว่าเป็นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็นรถรางทีใ่ ช้พลังงานไอ
น้าในการขับเคลื่อนแต่ในปี ค.ศ.1926 ก็ได้ถูกเปลีย่ นมาเป็ นระบบเกียร์ไฟฟ้า และเปลีย่ นเป็ นการควบคุม
ด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซึง่ เป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ.1989 (มี
ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยสูง)เมือ่ คุณไต่ระดับขึน้ ไปยังเดอะพีคตามรางกระเช้าไฟฟ้าถึงอาคาร
ด้านบนแล้วนัน้ ท่านยังสามารถขึน้ ไปชมบนดาดฟ้าทีเ่ รียกว่า Peak Tower Sky Terrace (ไม่รวมค่าเข้า
ชม) อาคารนี้ถอื เป็นสัญลักษณ์ของยอดเขาวิคตอเรียพีคมีลกั ษณะคล้ายทัง่ ด้านในนัน้ มีรา้ นค้าหลายร้าน
อิสระให้ท่านได้ช่นื ชมกับบรรยากาศ และถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานาท่านนังรถโค้
่
ช
กลับลงมาด้านล่าง นำท่ำนสู่แหล่งช้อปปิ้ งยอดนิ ยมเลดี้สม์ าร์เก็ต ประกอบด้วยร้ำนรวงขนำดเล็กกว่ำ
100 ร้ำนทอดยำว 1 กิโลเมตร ตัง้ อยูบ่ นถนนตุงชอยชื่อของตลำดแห่งนี้มที ม่ี ำจำกกำรเป็ นแหล่งขำยสินค้ำ
ประเภทเสือ้ ผ้ำและเครือ่ งประดับรำคำถูกสำหรับสตรีทุกวัยเสือ้ ผ้ำ เครือ่ งประดับ รองเท้ำ และของทีร่ ะลึกใน
รำคำย่อมเยำให้โอกำสคุณได้ฝึกฝนทักษะกำรต่อรำคำอย่ำงเพลิดเพลิน
แต่ในปจั จุบนั มีสนิ ค้ำอีก
หลำกหลำย เช่น นำฬิกำ เครือ่ งสำอำง กระเป๋ำ เครื่องตกแต่งบ้ำน ซีดแี ละของกระจุกกระจิกให้เลือกซือ้
และเพลิดเพลินกับกำรชมตลำดได้โดยไม่จำเป็ นต้องตัง้ ใจไปซือ้ สินค้ำใดๆ สักชิน้
***อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** นำท่ำนเข้ำสู่ทพ่ี กั
พักที่ MK HOTEL / M1 HOTEL หรือเทียบเท่ า 3* www.hotelmk.com.hk/ห้องพักขนาดเล็ก 10 ตรม.
ไม่มีเตียงเสริ มทาเลดีย่านมงก๊ก ถนนนาธาน ใกล้กบั แหล่งช้อปปิ้ งSino Center, Argyle Center
Shopping Mall, Ginza Plaza, Temple Street, เลดี้ยม์ าร์เก็ต, ใกล้สถานี รถไฟฟ้ ามงก๊ก และสถานี
เย่ามาเต๋
ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิ ม-วัดแชกงหมิ ว-หวังต้าเซียน-จิ มซาจุ่ย-Symphony of Lights
รับประทานอาหารติ่ มซา ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนสู่หำดทรำย REPULSE BAY หำดทรำยรูปจันทร์เสีย้ วแห่งนี้สวยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็ นฉำก
ั้
ในกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ไปหลำยเรือ่ งมีรปู ปนของเจ้
ำแม่กวนอิม และเจ้ำแม่ทนิ โห่วซึง่ ทำหน้ำทีป่ กป้อง
คุม้ ครองชำวประมงโดดเด่นอยูท่ ่ำมกลำงสวนสวยทีท่ อดยำวลงสู่ชำยหำด
นมัสกำรขอพรจำกเจ้าแม่
กวนอิ ม และเทพเจ้าแห่ งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ำมสะพำนต่ออำยุซง่ึ เชื่อกันว่ำข้ำมหนึ่งครัง้ จะมี
อำยุเพิม่ ขึน้ 3 ปี นำท่ำนเยีย่ มชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ ทีข่ น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงำนดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รำงวัล
อันดับเยีย่ ม แวะชมสินค้ำโอท๊อปของจีน ร้านหยก ซึง่ ชำวจีนถือเป็ นเครือ่ งรำง และเครือ่ งประดับติดตัว
นำท่ำนเดินทำงสู่วดั แชกงหมิ ง หรือวัดกังหันนาโชค ตัง้ อยูท่ ต่ี ำบลซ่ำถิน่ ซึง่ ถือเป็นชำนเมืองของฮ่องกง
เป็นวัดเก่ำแก่ของฮ่องกง สร้ำงขึน้ เมือ่ 400 กว่ำปีผ่ำนมำแล้วในสมัยรำชวงศ์ชงิ ขึน้ ชื่อลือชำในเรือ่ งควำม
ั ้ ำพ่อแช้ ก๊ง และดำบไร้พ่ำยเป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธ์
ศักดิ ์สิทธิ ์ในด้ำนของโชคลำภทรัพย์สนิ เงินทอง โดยมีรปู ปนเจ้
ประจำวัดตำนำนเล่ำว่ำในช่วงปลำยของรำชวงศ์ชงิ
แผ่นดินจีนเกิดกลียคุ มีกำรก่อจลำจลแข็งเมืองขึน้ ทัว่
ประเทศ และเหตุกำรณ์น้ไี ด้ก่อเกิดบุรษุ ชำตินกั รบทีช่ ่อื ว่ำขุนพล แช้ ก๊ง ทีไ่ ด้ยกทัพไปปรำบปรำมควำม
วุ่นวำยทีเ่ กิดขึน้ แทบทุกสำรทิศ และท่ำนเองก็ได้ช่อื ว่ำเป็นนักรบทีไ่ ด้ช่อื ว่ำไม่เคยแพ้ใคร เพรำะไม่ว่ำจะยก
ทัพไปปรำบกบฏทีไ่ หนก็จะได้รบั ชัยชนะเสมอ และดำบคู่กำยของท่ำนก็ได้ช่อื ว่ำเป็ นดำบไร้พ่ำยเช่นกันดำบ
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วันที่สาม

ไร้พ่ำยของท่ำน
คนจีนถือว่ำมีควำมเป็ นมงคลในด้ำนของศำสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของกำรต่อสูเ้ ป็นอย่ำงสูง
ธนำคำรแบงค์ออฟไชน่ ำของฮ่องกง ถึงกับจำลองดำบของท่ำนไปก่อสร้ำงตึกสำนักงำนใหญ่ของธนำคำรทีม่ ี
ชื่อว่ำตึกใบมีด ซึง่ เป็ นตึกทีถ่ อื เป็นสัญลักษณ์ของเกำะฮ่องกงเลยทีเดียวและวัดแช้ ก๊ง ยังเป็นทีม่ ำของจี้
กังหันนำโชคทีม่ ชี ่อื เสียงของวงกำรกำรท่องเทีย่ วฮ่องกง ทีไ่ ม่ว่ำทัวร์ไหนทีม่ ำฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่ำ
เลือกซือ้ สินค้ำมงคลชิน้ นี้ เพื่อเสริมสร้ำงบำรมี และศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิน้
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนสู่วดั หวังต้าเซียน (คนจีนกวำงตุง้ จะเรียกวัดนี้ว่ำ หว่องไท่ซนิ ) เป็นวัดเก่ำแก่อำยุกว่ำร้อยปี ทีไ่ ม่ม ี
วันเสื่อมคลำยไปจำกควำมศรัทธำของประชำชนชำวฮ่องกง สังเกตได้จำกมวลชนจำนวนมำกทีม่ ำสักกำระ
หรือแม้กระทังควั
่ นธูปคละคลุง้ ไปทัวบริ
่ เวณท่ำนเทพเจ้ำหวังต้ำเซียนเดิมท่ำนชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็นมนุษย์
เดินดินธรรมดำคนหนึ่ง ทีม่ จี ติ เมตตำต่อชำวโลก ท่ำนมีควำมกตัญญูต่อพ่อแม่สงู มำก และช่วยพ่อแม่ตงั ้ แต่
เล็ก ทำงำนดูแลเลีย้ งแพะ อยูม่ ำวันหนึ่งท่ำนได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษำร่ำเรียนวิชำบน
ภูเขำไกล ท่ำนหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตำมนักพรตท่ำนนัน้ ไปศึกษำร่ำเรียนวิชำ ท่ำนขยันหมันเพี
่ ยรเรียน
จนบรรลุ จนท่ำนสำมำรถเสกก้อนหินให้กลำยเป็นแพะได้ เมือ่ ท่ำนได้ร่ำเรียนวิชำจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลำ
อำจำรย์ของท่ำนกลับมำ ใช้วชิ ำควำมรูด้ ำ้ นสมุนไพร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ เดินทำงรักษำประชำชนจีนที่
เจ็บไข้ ตลอดจนผูท้ เ่ี ดือดร้อนไปทัวทุ
่ กสำรทิศ เมือ่ เกิดโรคระบำดใหญ่ในประเทศจีน ท่ำนหวังต้ำเซียนได้ใช้
วิชำกำรแพทย์ จัดยำสมุนไพรให้แก่ชำวบ้ำนเพื่อต่อสูก้ บั โรคร้ำย ตลอดอำยุขยั ทองท่ำน ได้มลี กู ศิษย์
มำกมำยทีเ่ คำรพท่ำนและร่ำเรียนวิชำจำกท่ำน จวบจนประชำชนต่ำงยกย่องให้ท่ำนเป็ นเทพหว่องไท่ซนิ
และได้ตงั ้ ศำลเอำไว้เพื่อกรำบสักกำระ
นาทุกท่านสู่จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด (TsimShaTsui Promenade) ย่านการค้าทีส่ าคัญของฮ่องกง
ประกอบไปด้วยตึกรามสูงชัน ให้ทุกท่านได้เดินเล่นรับลมเย็นๆ ริมอ่าววิคตอเรีย ถ่ายรูป ชมแสงสีของ
วัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองเพราะอ่าววิคตอเรียเป็นจุดเริม่ ต้นของฮ่องกง
น้าลึกทีค่ นระหว่
ั่
างเกาะ
ฮ่องกงกับแหลมเกาลูนคือแหล่งจับปลาของหมู่บา้ นชาวประมง
ซึง่ ได้เติบโตกลายเป็ นศูนย์กลางการค้า
ระหว่างประเทศในเวลาต่อมา ปจั จุบนั อ่าวนี้ยงั คงเป็ นศูนย์กลางการดาเนินชีวติ ของเมือง และยังเป็ นหนึ่งใน
ภูมทิ ศั น์เมืองทีง่ ดงามเป็ นเลิศทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก นาทุกท่านไปชมโชว์ยงิ แสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียง
สุดตระการตาตอบโต้กนั ตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริม่ ต้นในเวลา
20.00 น. ทุกค่าคืน การแสดงมัลติมเี ดียสุดยอดตระการตาซึง่ เป็ นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพืน้ ที่
ั่
อาคารตึกระฟ้าสาคัญต่างๆ ทีต่ งั ้ อยูส่ องฟากฝงของอ่
าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไป
ด้วยแสงไฟ ซึง่ เพียงกดสวิตช์กจ็ ะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคัก
ของฮ่องกง ***อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** สมควรแก่เวลำนำท่ำนเข้ำทีพ่ กั
พักที่ MK HOTEL / M1 HOTEL หรือเทียบเท่ า 3* www.hotelmk.com.hk/ห้องพักขนาดเล็ก 10 ตรม.
ไม่มีเตียงเสริ มทาเลดีย่านมงก๊ก ถนนนาธาน ใกล้กบั แหล่งช้อปปิ้ งSino Center, Argyle Center
Shopping Mall, Ginza Plaza, Temple Street, เลดี้ยม์ าร์เก็ต, ใกล้สถานี รถไฟฟ้ ามงก๊ก และสถานี
เย่ามาเต๋
อิ สระตามอัธยาศัย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
***ไม่มีบริ การรถ และไม่รวมอาหารทุกมือ้ ***
ทัวร์เลือกซื้อเพิ่ ม : ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา รวมรถรับส่ง 2,000 บาท (8 ท่ านขึ้นไป)
ทัวร์เลือกซื้อเพิ่ ม : ฮ่องกงดิ สนี ยแ์ ลนด์รวมรถรับส่ง 3,000.- บาท
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21.35 น.
23.55 น.

ฮ่องกงดิ สนี ยแ์ ลนด์อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพืน้ ที่ 4 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ, แอด
เวนเจอร์แลนด์, แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์โรว์แลนด์ ซึง่ แต่ละแห่งต่างมีจดุ เด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่อง
อเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชวี ติ ชีวาทีถ่ นนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารักๆ และหอ
สังเกตการณ์วคิ ตอเรีย จากนัน้ ไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่
เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดทีต่ ่นื เต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ทีซ่ ง่ึ คุณจะ
ได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกีเ้ มาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลือ่ นไหว
ตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ดนิ แดนแห่ง
อนาคต และสิง่ ทีพ่ ลาดไม่ได้คอื รถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และ
จับมือกับเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก และโซนใหม่ล่าสุด ไม่ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่า
บรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึง่ แบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง
IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครือ่ งดนตรีทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะ
ทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจาชาติของไทย เชิญท่านสนุกสนานกับเครือ่ งเล่นในดิสนียแ์ ลนด์และโซนต่างๆ
ต่อตามอัธยาศัย
โปรแกรมแนะนา (สอบถามการเดิ นทางได้จากไกด์ท้องถิ่ นและหัวหน้ าทัวร์)
ย่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้ำแบรนด์เนมจำกทัวทุ
่ กมุมโลก ท่ำนจะได้เลือกซือ้
สินค้ำประเภทต่ำงๆ อย่ำงเต็มอิม่ จุใจ ไม่ว่ำคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมำณเท่ำใดศูนย์กำรค้ำชัน้
เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ทีค่ ุณต้องกำรศูนย์กำรค้ำทีก่ ว้ำงขวำงเหล่ำนี้เป็ นแหล่งรวมห้องเสือ้ ทีจ่ ำหน่ำยสินค้ำ
แบรนด์เนมของดีไซเนอร์นำนำชำติช่อื ดังจำกทัวทุ
่ กมุมโลก
อีกทัง้ ยังเป็นทีท่ ค่ี ุณสำมำรถจะอิม่ เอมกับ
อำหำรชัน้ เลิศ บรรยำกำศหรูเลือกอร่อยกับร้ำนอำหำรรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้ งที่โอเชี่ยน
เทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้ำ Brand Name ชัน้ นำทีม่ ใี ห้เลือกชม และช้อปมำกกว่ำ 700 ร้ำน อำทิ ESPRIT,
EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝำกคุณหนูท่ี Toy’s Us
ย่านหว่านไช WAN CHAI เป็นถนนคนเดินของชำวฮ่องกง ขำยสินค้ำมำกมำยหลำยอย่ำง ซึง่ ชำวฮ่องกง
นิยมมำเลือกซือ้ จ่ำยจ่ำยใช้สอยสินค้ำทีย่ ่ำนนี้ จะมีทงั ้ ร้ำนค้ำทีอ่ ยูใ่ นตัวตึก และจะมีแผงลอยออกมำ
ั่
วำงขำยกันบนถนนเลยสินค้ำก็จะมีคล้ำยๆ กับตลำดกลำงคืนฝงเกำลู
น มีตงั ้ แต่เครื่องประดับเล็กๆ น้อยๆ
เสือ้ ผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำ ของเล่นสำหรับเด็กๆ ของใช้ในชีวติ ประจำวัน และของตกแต่งบ้ำน แม้กระทัง่
สินค้ำพืน้ เมืองฮ่องกงก็สำมำรถหำซือ้ ได้ในถนนเส้นนี้
ย่านมงก๊ก ขึน้ ชื่อว่ำเป็ นย่ำนทีม่ ตี ลำดบรรยำกำศจอแจทีน่ ่ ำแวะไปจับจ่ำย ตลำดเลดีส้ ม์ ำร์เก็ตบนถนนตุง
ฉ่อยในเขตมงก๊กนับเป็ นตลำดกลำงวันทีเ่ ป็นทีน่ ิยมมำกทีส่ ุดในเขตเกำลูน ตลำดแห่งนี้เหมำะสำหรับนักช้
อปทีต่ อ้ งกำรจะหำเสือ้ ผ้ำ เครือ่ งประดับและของกระจุกกระจิกสำหรับตกแต่งบ้ำนรำคำถูก นอกจำกนี้
ร้ำนค้ำและแผงลอยหลำยแห่งยังจำหน่ ำยสินค้ำสำหรับผูช้ ำยและเด็กอีกด้วย ตลำดปลำทองในเขตมงก๊ก
เป็นแหล่งหำซือ้ ของประดับตูป้ ลำ ซึง่ เชื่อกันว่ำสำมำรถนำโชคดีมำให้เจ้ำของหำกตัง้ ถูกตำแหน่งในบ้ำน
ตำมหลักฮวงจุย้ ใกล้ๆ กันเป็นแหล่งชุมนุ มของคนเลีย้ งนกในฮ่องกง และแหล่งช้อปทีไ่ ม่ควรพลำดคือ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน ***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
ออกเดินทางโดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิคเที่ยวบิ นที่ CX617 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ ไฟล์ขากลับบางวันเป็ น CX709 2200-2355 / CX703 1950-2145
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริ การ
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อัตราค่าบริ การ***20-22 ส.ค. 60
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

11,999.11,999.11,999.3,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่าบริ การ***22-24, 29-31 ก.ค. 60 (ไฟล์ขาไปวันที่ 22 ก.ค. CX700 0825-1210)
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
12,999.ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
12,999.ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
12,999.พักเดี่ยวเพิ่ ม
3,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่าบริ การ***5-7, 19-21, 26-28 ส.ค. / 9-11, 23-25 ก.ย. 60
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

บาท
บาท
บาท
บาท

13,999.13,999.13,999.3,500.-

อัตราค่าบริ การ***8-10 ก.ค. / 10-12, 12-14 ส.ค. / 19-21, 28-30 ต.ค. 60 (ไฟล์ขาไป 8 ก.ค. / 10, 12 ส.ค. /
19, 28 ต.ค. CX700 0825-1210)

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

16,999.16,999.16,999.3,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่าบริ การ***21-23 ต.ค. 60 (ไฟล์ขาไป CX700 0825-1210)
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

18,999.18,999.18,999.4,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท
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อัตรานี้ รวม
ค่ำตั ๋วเครือ่ งบิน และภำษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศบริกำรตลอดกำรเดินทำง /
ค่ำอำหำร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร / ค่าที่พกั ตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่ า (กรณี พกั 3 ท่านไม่มี
เตียงเสริ ม) / ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 20 กก. / ค่ำบัตรเข้ำชมสถำนทีท่ ่องเทีย่ วต่ำงๆ ตำมรำยกำรทีไ่ ด้
ระบุไว้ / ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในกำรเดินทำง 1,000,000 บำท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริกำรตลอด
กำรเดินทำง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และค่ำทิปคนขับรถ ***รวมตลอดกำรเดินทำงจ่ำยทิป 90 HKD/ท่ำน***/ ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย
และค่ำธรรมเนียมสำหรับผูถ้ อื พำสปอร์ตต่ำงชำติ / ค่ำอำหำร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร / ค่ำธรรมเนียม
กระเป๋ำเดินทำงทีน่ ้ ำหนักเกิน 20 กก. / ค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร เช่น ค่ำซักรีด โทรศัพท์ ค่ำมินิบำร์ ฯลฯ /
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ำ่ ย 3% / ค่ำภำษีเชือ้ เพลิงทีท่ ำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาเนาหน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่ เหลือจ่ายก่อนเดิ 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 เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
เอกสารที่ใช้ ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทำงทีม่ วี นั กำหนดอำยุใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันทีจ่ ะออกเดินทำง
- ต้องมีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-10 วัน

/ คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด หรือเก็บค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่ำใช้จ่ำย 5,000-10,000 บำท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่ำบริกำรทัง้ หมด 100 %
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หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั จนไม่อำจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หำย สูญเสียหรือได้รบั บำดเจ็บทีน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำ
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
2.
เนื่องจำกสภำวะน้ำมันโลกทีม่ กี ำรปรับรำคำสูงขึน้ ทำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน้ำมันขึน้ ในอนำคต
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่ำภำษีน้ ำมันเพิม่ ตำมควำมเป็ นจริง เพรำะทำงบริษทั ยังไม่ได้รวมภำษีน้ ำมันใหม่ทอ่ี ำจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ ์กำรใช้บริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูก
ปฏิเสธกำรเข้ำประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนกำร
เดินทำงในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่ำน
5.
กำรไม่รบั ประทำนอำหำรบำงมือ้ ไม่เทีย่ วตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้ เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมำจ่ำย
6.
เมือ่ ท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำง
บริษทั ฯ ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือ่ นไขต่ำงๆ
7.
กำรท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีกำรเข้ำชมสินค้ำของทำงรัฐบำล เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วดังกล่ำว
คือร้ำนหยก ร้ำนบัวหิมะ ร้ำนผ้ำไหม ร้ำนขนม ร้ำนจิวเวอร์ร่ี เป็นต้น หำกท่ำนใดไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำวจะต้องจ่ำยค่ำทัวร์
เพิม่ ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่ำวแล้ว
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