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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮ่องกง -เกาะลนัเตา-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights  

04.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ Mสายการบิน
คาเธย ์แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

06.40 น. ออกเดนิทาง โดย สายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ีCX616 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
10.15 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
05.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ Mสายการบิน

คาเธย ์แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
08.15 น. ออกเดนิทาง โดย สายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ีCX700 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
12.10 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 

นําท่านนัง่รถโคช้ปรบัอากาศขา้มสะพานชงิหมา่สู่ฝั ่งเกาลนู ฮ่องกงตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงใตข้อง
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีโดยอยูต่ดิกบัมณฑลกว่างตง (กวางตุง้) โดยมาเก๊าอยูท่างฝัง่ตะวนัตกห่าง
ไปราว 61 กโิลเมตร ฮ่องกงเดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นประมงเลก็ๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอําเภอซนิอนั เมอืงเซนิเจิน้ 
หลงัจากจนีพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ิน เกาะฮ่องกง และเกาลนูจงึถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 
1860 ตามลาํดบั ต่อมาภายหลงัในปี 1898 องักฤษไดท้าํสญัญาเช่าซือ้พืน้ทีท่างตอนใตข้องลาํน้ําเซนิเจิน้ 
ซึง่ปัจจบุนัเรยีกว่า ‘เขตดนิแดนใหม่’ รวมทัง้เกาะรอบขา้ง ซึง่มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่กว่าเมือ่ครัง้องักฤษ
เขา้ยดึครองในสมยัสงครามฝ่ินเกอืบสบิเท่า 
น าท่านสมัผสัประสบการณ์ทีไ่มค่วรพลาดในการมาเทีย่วฮ่องกง นัง่รถรางพีคแทรมขึ้นสู่จดุชมวิวเดอะ
พีครถรางจะเคลื่อนผ่านววิทวิทศัน์ในมมุสวยงามและหาชมทีไ่หนไมไ่ดแ้ลว้ ไมว่่าจะเป็นววิของ ตกึสงูระฟ้า
ของเกาะฮ่องกง หรอืทศันียภาพอนัแปลกตาของอ่าววคิตอเรยีและเกาลนู พคีแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่ทีสุ่ด
ของฮ่องกง เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1888 ถอืว่าเป็นแห่งแรกในเอเชยี เดมิเป็นรถรางทีใ่ชพ้ลงังานไอ
น ้าในการขบัเคลื่อนแต่ในปี ค.ศ.1926 กไ็ดถู้กเปลีย่นมาเป็นระบบเกยีรไ์ฟฟ้า และเปลีย่นเป็นการควบคุม
ดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอร ์ซึง่เป็นระบบใหมล่่าสุดจากประเทศสวติเซอรแ์ลนดใ์นปี ค.ศ.1989 (มี
ประสทิธภิาพ และความปลอดภยัสงู)เมือ่คุณไต่ระดบัขึน้ไปยงัเดอะพคีตามรางกระเชา้ไฟฟ้า ถงึอาคาร
ดา้นบนแลว้นัน้ ท่านยงัสามารถขึน้ไปชมบนดาดฟ้าทีเ่รยีกว่า Peak Tower Sky Terrace (ไมร่วมค่าเขา้ชม) 
อาคารนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของยอดเขาวคิตอเรยีพคีมลีกัษณะคลา้ยทัง่ ดา้นในนัน้มรีา้นคา้หลายรา้น  อสิระ
ใหท้่านไดช้ื่นชมกบับรรยากาศ และถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยัสมควรแก่เวลาน าท่านนัง่รถโคช้กลบั
ลงมาดา้นล่าง 
เทีย่วชมหาดทรายรีพลสัเบยR์EPULSE BAY หาดทรายรปูจนัทรเ์สีย้วแห่งนี้สวย ทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และยงัใช้
เป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูปัน้ของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโห่วซึง่ทาํหน้าที่
ปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด นมสัการขอพรจาก เจ้าแม่
กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล  ขา้มสะพานต่ออายซุึง่เชื่อกนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายุ
เพิม่ขึน้ 3 ปี 
นําท่านสู่แหล่งช้อปป้ิงยอดนิยมเลด้ีสม์ารเ์กต็ ประกอบ ดว้ยรา้นรวงขนาดเลก็กว่า 100 รา้นทอดยาว 1 
กโิลเมตร ตัง้อยู่ บนถนนตุงชอยชื่อของตลาดแห่งนี้มทีีม่าจากการเป็นแหล่งขายสนิคา้ประเภทเสือ้ผา้และ
เครือ่งประดบัราคาถูกสาํหรบัสตรทีุกวยัเสือ้ผา้ เครือ่งประดบั  รองเทา้  และของทีร่ะลกึในราคายอ่มเยาให้
โอกาสคุณไดฝึ้กฝนทกัษะการต่อราคาอยา่งเพลดิเพลนิ แต่ในปัจจบุนัมสีนิคา้อกีหลากหลาย เช่น นาฬกิา 
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เครือ่งสาํอาง กระเป๋า เครือ่งตกแต่งบา้น ซดีแีละของกระจกุกระจกิใหเ้ลอืกซือ้ และ เพลดิเพลนิกบัการชม
ตลาดไดโ้ดยไมจ่าํเป็นตอ้งตัง้ใจไปซือ้สนิคา้ใดๆ สกัชิน้สมควรแก่เวลานําท่านเขา้ทีพ่กั 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี SILKA WEST HOTEL / SAV HOTEL / PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสอง ฮ่องกง-มาเกา๊-วิหารเซนตป์อล-เซนาโด้สแควร-์วดัเจ้าแม่กวนอิม-เวเนเช่ียน-ปาริเช่ียน-ฮ่องกง  

เช้า       รบัประทานอาหารต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร 
น าทุกท่านนัง่รถโค้ชช้ามสะพานเช่ือม “ ฮ่องกง-จไูห่-มาเกา๊”HZMB สะพานข้ามทะเลยาวท่ีสดุในโลก
ซึง่เปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่วนัที ่23 ต.ค. 2561 โดยสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลกแห่งนี้เชื่อมฮ่องกง
กบัเมอืงต่างๆ ในพืน้ทีเ่กรทเตอรเ์บย ์( Greater Bay Area) หรอืพืน้ทีอ่่าวกวางตุง้ ฮ่องกง และมาเก๊า ของ
จนีตอนใต้ สะพานดงักล่าวมคีวามยาว 55 กโิลเมตรรปูทรงตวัวาย ( Y-shape) ใชง้บประมาณกว่า 2 หมืน่
ลา้นเหรยีญสหรฐั (ราว 6.5 แสนลา้นบาท) ซึง่ยาวกว่าสะพานโกลเดน้ เกท ของเมอืงซานฟรานซสิโกถงึ 20 
เท่า โดยขัน้ตอนส าคญัอยูท่ีต่วัสะพานหลกัยาว 22.9 กโิลเมตร อุโมงคย์าว 6.7 กโิลเมตร และเกาะเทยีม
นอกตวัสะพานนบัเป็นสะพานขา้มทะเลแห่งแรกในพืน้ทีเ่กรทเตอรเ์บย ์ทอดยาวพาดผ่านมหาสมทุรจาก
เกาะเทยีมทีส่รา้งขึน้บรเิวณใกลส้นามบนินานาชาตฮิ่องกงไปสู่เขตปกครองพเิศษมาเก๊าและเมอืงจไูห่ของจนี
แผ่นดนิใหญ่ หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
ผ่านชมเกาะมาเก๊านบัเป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่หมูบ่า้น
เกษตรกรรมและประมงเลก็ๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึช่วงตน้ศตวรรษที ่
16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบน้ีเพื่อตดิต่อคา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานิคมอยู่
ในแถบน้ีทีส่ าคญัคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวฒันธรรม
ของชาตติะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมายท าให้เกาะมาเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่างวฒันธรรม
ตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวัจนเรยีกไดว้่าเป็น"ยโุรปใจกลางเอเชีย"ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ ัง้องค ์มคีวามสงู 18 เมตรหนกักว่า 1.8 ตนั 
ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงามอ่อนชอ้ยสะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืงอรา่มงดงามจบั
ตาเจา้แมก่วนอมิองคน์ี้เป็นเจา้แมก่วนอมิลกูครึง่ คอืปัน้เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิแต่ว่ากลบัมพีระพกัตรเ์ป็น
หน้าพระแมม่ารทีีเ่ป็นเช่นนี้กเ็พราะว่าเป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตุเกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมา
เก๊าในโอกาสทีส่่งมอบมาเก๊าคนืใหก้บัจนีนําท่านเลอืกซื้อสนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชื่อของมาเก๊าเช่น คุก้กีอ้ลั
มอนดม์ะนาวโปรตุเกส ขนมผวัจา๋เมยีจา๋ หมแูผ่นสตูรพเิศษ น้ํามนัปลา 
น าท่านชมวิหารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวทิยาลยัเซนตป์อล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 และ
ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชยีตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อล
สรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถูกท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกดิเพลงิไหมใ้นปี 
1835 ทัง้วทิยาลยั และโบสถถ์ูกท าลายจนเหลอืแต่ดา้นหน้าของตกึฐานโบสถส์่วนใหญ่ และบนัไดหน้า
ดา้นหน้าของตกึแสดงใหเ้หน็ถงึสไตลผ์สมระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมอียูท่ีน่ี่เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้
ในโลก แวะชมยา่นเซนาโด้สแควร ์ถอืไดว้่าเป็นท าเลทองทางธุรกจิของมาเก๊าเพราะรวบรวมสนิคา้คุณภาพ
และรา้นคา้ต่างๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้ทุกแบบทุกสไตล ์และยงัมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ต่างๆ ของมา
เก๊าวางขายอยูด่ว้ยเรยีกว่าชอ้ปป้ิงทีน่ี่แห่งเดยีวกค็ุม้เกนิพอ  

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  



4 
 

จากนัน้น าท่านชมวดัเจ้าแม่กวนอิม ( Kun Iam Temple)ถอืเป็นการไหวพ้ระเอาฤกษ์เอาชยั เพราะวดัแห่ง
นี้เป็นวดัใหญ่และเก่าแก่มากทีสุ่ดในมาเก๊า สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่13 ภายในวดัสมัผสัไดถ้งึความ
ศกัดิส์ทิธิแ์ละมนตข์ลงัอนัเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบบัของชาวจนี ซึง่ภายใน
วดัแห่งนี้มพีระพุทธรปูทีช่าวมาเก๊าเคารพนบัถอือยูห่ลายองค ์ไมว่่าจะเป็นพระพุทธรปูพระพุทธเจา้ 3 ยคุ ที่
มปีระดษิฐานอยูด่ว้ยกนั 3 องค ์ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึปรชัญาทางพระพุทธศาสนาทีว่่า ม ีอดตี ปัจจบุนั และ
อนาคตมพีระยไูล ทีค่นมาเก๊าใหค้วามเคารพนบัถอืมากราบไหวข้อพรกนัเยอะ และองคท์ีโ่ดดเด่นเป็นพเิศษ
เหน็จะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีแ่ต่งองคท์รงเครือ่งดว้ยชุดเจา้สาวของจนีทีต่ดัเยบ็ดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม  
ผ่านชมวิวหอไอเฟลจ าลองขนาดครึง่หนึ่งจากของจรงิทีฝ่ร ัง่เศส "The Parisian Macao" เสน่หแ์ห่งใหม ่
และสรา้งความโรแมนตกิแบบฉบบัในกรงุปารสีขนาดจ าลอง ความมหศัจรรย ์และกลิน่อายของ "นครแห่ง
แสงไฟ" อยา่งกรงุปารสีมสู่มาเก๊า 
น าท่านเขา้ชมTHE VENETIAN MACAU RESORTโรงแรมคาสโินหรรูะดบั 6 ดาวหลงัจากนัน้มเีวลาให้
ท่านอยา่งเตม็ทีเ่พื่อทีจ่ะไดส้มัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ยสิง่
อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบนัเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลช๊อป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นม
ชื่อดงัมากมายกว่า 350 รา้น ใหท้่านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนูต่างๆ ทีท่่านชื่น
ชอบ ท่านสามารถนัง่เรอืกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไมร่วมอยูใ่นรายการ) หรอืจะเสีย่ง
โชคคาสโิน ซึง่มอียูท่ ัง้หมด 4 โซนใหญ่ 
สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยน าทุกท่านนัง่รถโค้ชช้ามสะพานเช่ือม “ฮ่องกง-จไูห่-มาเกา๊”HZMB 
สะพานข้ามทะเลยาวท่ีสดุในโลกหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี SILKA WEST HOTEL / SAV HOTEL / PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสาม วดัแชกงหมิว-หวงัต้าเซียน-ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ    
เช้า รบัประทานอาหารต๋ิมซ า ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเทีย่วชมวดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนัน าโชค วดันี้ตัง้อยูท่ีต่ําบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของ
ฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชาในเรือ่ง
ความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจา้พ่อแช ้ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศกัดิ ์
สทิธป์ระจาํวดั ตํานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารก่อจลาจลแขง็เมอืงขึน้
ทัว่ประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก่้อเกดิบุรษุชาตนิกัรบทีช่ื่อว่าขนุพล แช ้ก๊ง ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความ
วุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองกไ็ดช้ื่อว่าเป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยก
ทพัไปปราบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านกไ็ดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบ
ไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอยา่งสงู
ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกบัจาํลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึสาํนกังานใหญ่ของธนาคารทีม่ ี
ชื่อว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่าของจี้
กงัหนันําโชคทีม่ชีื่อเสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่มว่่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืก
ซือ้สนิคา้มงคลชิน้น้ี เพื่อเสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้ นําท่านชมโรงงานจิวเวอรร่ี์
ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีซน์ทีไ่ดร้บัรางวลั และนําท่านแวะชมหยก ซึง่เป็นสนิคา้ทีช่าวฮ่องกงถอื
เป็นเครือ่งประดบั และเครือ่งรางทีน่ิยมใส่ตดิตวั 
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นําท่านสู่วดัหวงัต้าเซียน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวดัเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ทีไ่มม่ี
วนัเสื่อมคลายไปจากความศรทัธาของประชาชนชาวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ากมวลชนจาํนวนมากทีม่าสกัการะ 
หรอืแมก้ระทัง่ควนัธปูคละคลุง้ไปทัว่บรเิวณท่านเทพเจา้หวงัตา้เซยีนเดมิท่านชื่อ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษย์
เดนิดนิธรรมดาคนหนึ่ง ทีม่จีติเมตตาต่อชาวโลก ท่านมคีวามกตญัํตู่อพ่อแมส่งูมาก และช่วยพ่อแมต่ัง้แต่
เลก็ ทาํงานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวนัหน่ึงท่านไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศกึษารํ่าเรยีนวชิาบน
ภเูขาไกล ท่านหว่องชอ้เผ่งกอ้ตดัสนิใจตามนกัพรตท่านนัน้ไปศกึษารํ่าเรยีนวชิา ท่านขยนัหมัน่เพยีรเรยีน
จนบรรลุ จนท่านสามารถเสกกอ้นหนิใหก้ลายเป็นแพะได ้เมือ่ท่านไดร้ํ่าเรยีนวชิาจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้า
อาจารยข์องท่านกลบัมา ใชว้ชิาความรูด้า้นสมนุไพร เพื่อบาํเพญ็ประโยชน์ เดนิทางรกัษาประชาชนจนีทีเ่จบ็
ไข ้ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปทัว่ทุกสารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญ่ในประเทศจนี ท่านหวงัตา้เซยีนไดใ้ช้
วชิาการแพทย ์จดัยาสมนุไพรใหแ้ก่ชาวบา้นเพื่อต่อสูก้บัโรครา้ย ตลอดอายขุยัทองท่าน ไดม้ลีกูศษิย์
มากมายทีเ่คารพท่านและรํ่าเรยีนวชิาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกยอ่งใหท้่านเป็นเทพหว่องไท่ซนิ 
และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พื่อกราบสกัการะ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมมุโลก 
ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณ
เท่าใดศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้ง
เสือ้ทีจ่าํหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมมุโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณ
สามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืก ช้
อปป้ิงท่ีโอเช่ียนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้นําทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกว่า 700 
รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝาก
คุณหนูที ่Toy’s Usสมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ***กรณุาตรงต่อเวลานัดหมาย*** 

21.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX617 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
23.40 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
22.20 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX709 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
00.05 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
20.25 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX757 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
22.35 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ไฟลบิ์น ราคาผูใ้หญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ 
เสริมเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ 
ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

18-20 ต.ค. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 

18,999 18,999 18,999 4,500 

8-10 พ.ย. CX6160640-1015 
CX757 2025-2235 

16,999 16,999 16,999 4,500 
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9-11 พ.ย. CX700 0825-1210 
CX709 2200-0005 

16,999 16,999 16,999 4,500 

15-17 พ.ย. CX700 0825-1210 
CX709 2200-0005 

16,999 16,999 16,999 4,500 

16-18 พ.ย. CX700 0825-1210 
CX709 2200-0005 

16,999 16,999 16,999 4,500 

22-24 พ.ย. CX6160640-1015 
CX757 2025-2235 

16,999 16,999 16,999 4,500 

23-25 พ.ย. CX700 0825-1210 
CX709 2200-0005 

16,999 16,999 16,999 4,500 

29 พ.ย.-1 ธ.ค. CX6160640-1015 
CX617 2135-2340 

16,999 16,999 16,999 4,500 

30 พ.ย.-2 ธ.ค. CX700 0825-1210 
CX709 2200-0005 

16,999 16,999 16,999 4,500 

6-8 ธ.ค. CX700 0825-1210 
CX709 2200-0005 

19,999 19,999 19,999 5,500 

7-9 ธ.ค. CX700 0825-1210 
CX709 2200-0005 

19,999 19,999 19,999 5,500 

13-15 ธ.ค. CX700 0825-1210 
CX709 2200-0005 

16,999 16,999 16,999 4,500 

14-16 ธ.ค. CX700 0825-1210 
CX709 2200-0005 

16,999 16,999 16,999 4,500 

20-22 ธ.ค. CX700 0825-1210 
CX709 2200-0005 

18,999 18,999 18,999 4,500 

21-23 ธ.ค. CX700 0825-1210 
CX709 2200-0005 

18,999 18,999 18,999 4,500 

27-29 ธ.ค. CX6160640-1015 
CX617 2135-2340 

24,999 24,999 24,999 6,500 

30 ธ.ค.-1 ม.ค. 63 CX700 0820-1210 
CX709 2200-0005 

25,999 25,999 25,999 6,500 

31 ธ.ค.-2 ม.ค. 63 CX6160635-1015 
CX617 2135-2340 

24,999 24,999 24,999 6,500 

18-20 ม.ค. 63 CX700 0825-1210 
CX709 2200-0005 

18,999 18,999 18,999 4,500 

22-24 ก.พ. 63 CX700 0825-1210 
CX709 2200-0005 

18,999 18,999 18,999 4,500 

21-23 มี.ค. 63 CX700 0825-1210 
CX709 2200-0005 

18,999 18,999 18,999 4,500 

 
อตัราน้ีรวม 
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ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษน้ํีามนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ (กรณพีกั 3 ท่าน ท่านที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ)  / 
ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 30 กก. / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้/ ค่า
ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง  
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และค่าทปิคนขบัรถ *** รวมตลอดการเดนิทางจา่ย 200HKD/ท่าน***(ทปิหวัหน้าทวัรข์ึน้อยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้) / ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ/ ค่าอาหาร และเครือ่งดื่ม
ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนกัเกนิ 30 กก. / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ / ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และกรณุาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ทาํ
การจองกรณตีอ้งการใบกํากบัภาษี/ ค่าภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี  
 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 1 5 วนั 

 
***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร์ 
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลกูค้า 
 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนักําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง  
- ตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31 วนั   / คนืค่าใชจ้า่ยทัง้หมด หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริง 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 16-30วนั / เกบ็ค่าใชจ้า่ย 5,000 -10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-15 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 %  
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  
2. เนื่องจากสภาวะน้ํามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ทาํใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษน้ํีามนัขึน้ในอนาคต 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษน้ํีามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภาษน้ํีามนัใหมท่ีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี  
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4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการ  
เดนิทางในกรณทีีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย  
6. เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ  
7. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว  
คอืรา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัร์
เพิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 
 

 


