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

04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ Mสายการบิน
คาเธย ์แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

06.40 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX616 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
10.25 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
05.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ Mสายการบิน

คาเธย ์แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
08.15 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX700 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
12.10 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 

น าท่านสู่ฝัง่เกาลนู ฮ่องกงตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีโดยอยูต่ดิกบั
มณฑลกวา่งตง (กวางตุง้) โดยมาเก๊าอยูท่างฝัง่ตะวนัตก ห่างไปราว 61 กโิลเมตร ฮ่องกง เดมิเป็นเพยีง
หมู่บา้นประมงเลก็ๆ แหง่หนึ่ง ในเขตอ าเภอซนิอนั เมอืงเซนิเจิน้ หลงัจากจนีพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ิน เกาะ
ฮ่องกง และเกาลนูจงึถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 1860 ตามล าดบั ต่อมาภายหลงัในปี 1898 
องักฤษไดท้ าสญัญา‘เช่าซือ้’พืน้ทีท่างตอนใตข้องล าน ้าเซนิเจิน้ ซึง่ปัจจุบนัเรยีกวา่ ‘เขตดนิแดนใหม่’ รวมทัง้
เกาะรอบขา้ง ซึง่มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่กวา่เมื่อครัง้องักฤษเขา้ยดึครองในสมยัสงครามฝ่ินเกอืบสบิเท่า 
น าท่านเดนิทางสู่ เกาะลนัเตาซึง่มขีนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด
ในคาบสมทุรฮ่องกง น าท่านนัง่กระเช้า Ngong ping 360จากตุงชุงสู่ทีร่าบนองปิง เป็นกระเชา้ทีย่าวทีสุ่ด
ในโลก ท่านจะไดช้มทวิทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา (กรณีกระเชา้ปิดจะใชร้ถโคช้ขึน้แทน)  

บ่าย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พบกบัสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Villege)บนพืน้ที ่ 1.5 เฮค
ตารอ์สิระเทีย่วชมการแสดงกลางแจง้มากมายบรเิวณหมูบ่า้นจ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถ
ผสมผสานระหวา่งความเจรญิ และวฒันธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตวัให้ท่านนมสัการพระใหญ่วดัโป่หลิน 
องคพ์ระสรา้งจากการเชื่อมแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสงู 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์

http://bit.ly/2NMk5YE
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ไปยงัเนินเขาเบือ้งล่างบรเิวณทะเลจนีใต้น าทุกท่านสู่จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด (TsimShaTsui 
Promenade) ยา่นการคา้ทีส่ าคญัของฮ่องกง ประกอบไปดว้ยตกึรามสงูชนั ใหทุ้กท่านได้เดนิเลน่รบัลม
เยน็ๆ รมิอ่าววคิตอเรยี ถ่ายรปู ชมแสงสขีองวฒันธรรมและความเจรญิรุง่เรอืงเพราะอ่าววคิตอเรยีเป็น
จุดเริม่ตน้ของฮ่องกง น ้าลกึทีค่ ัน่ระหวา่งเกาะฮ่องกงกบัแหลมเกาลนูคอืแหลง่จบัปลาของหมู่บา้นชาวประมง 
ซึง่ไดเ้ตบิโตกลายเป็นศนูยก์ลางการคา้ระหวา่งประเทศในเวลาต่อมา ปัจจุบนัอ่าวนี้ยงัคงเป็นศนูยก์ลางการ
ด าเนินชวีติของเมอืง และยงัเป็นหนึ่งในภมูทิศัน์เมอืงทีง่ดงามเป็นเลศิทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก น าทุกท่านไป
ชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสุดตระการตาตอบโตก้นัตามจงัหวะเสยีงเพลงSymphony of 
Lightsความมหศัจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสุดยอดตระการตาซึง่เป็นการ
แสดง แสงและเสยีงครอบคลุมพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคญัต่างๆ ทีต่ ัง้อยูส่องฟากฝัง่ของอ่าววคิตอเรยีโดยบน
ดาดฟ้าของตกึเหล่านี้ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก์จ็ะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสต่ีางๆ แสดง
ใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง 

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
ซึง่เปิดอยา่งเป็นทางการเมื่อวนัที ่ 23 ต.ค. 2561 โดยสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลกแห่งนี้เชื่อมฮ่องกง
กบัเมอืงต่างๆ ในพืน้ทีเ่กรทเตอรเ์บย ์ (Greater Bay Area) หรอืพืน้ทีอ่่าวกวางตุง้ ฮ่องกง และมาเก๊า ของ
จนีตอนใต ้สะพานดงักล่าวมคีวามยาว 55 กโิลเมตรรปูทรงตวัวาย (Y-shape) ใชง้บประมาณกวา่ 2 หมื่น
ลา้นเหรยีญสหรฐั (ราว 6.5 แสนลา้นบาท) ซึง่ยาวกวา่สะพานโกลเดน้ เกท ของเมอืงซานฟรานซสิโกถงึ 20 
เท่า โดยขัน้ตอนส าคญัอยูท่ ีต่วัสะพานหลกัยาว 22.9 กโิลเมตร อุโมงคย์าว 6.7 กโิลเมตร และเกาะเทยีม
นอกตวัสะพานนบัเป็นสะพานขา้มทะเลแหง่แรกในพืน้ทีเ่กรทเตอรเ์บย ์ ทอดยาวพาดผ่านมหาสมุทรจาก
เกาะเทยีมทีส่รา้งขึน้บรเิวณใกลส้นามบนินานาชาตฮ่ิองกงไปสู่เขตปกครองพเิศษมาเก๊าและเมอืงจไูห่ของจนี
แผ่นดนิใหญ่ หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
ผ่านชมเกาะมาเก๊านบัเป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่หมู่บา้น
เกษตรกรรมและประมงเลก็ๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึช่วงตน้ศตวรรษที ่
16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมุทรแถบนี้เพื่อตดิต่อค้าขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานิคมอยู่
ในแถบนี้ทีส่ าคญัคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวฒันธรรม
ของชาตติะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมายท าให้เกาะมาเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งวฒันธรรม
ตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตวัจนเรยีกไดว้า่เป็น"ยโุรปใจกลางเอเชีย"ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ ัง้องค ์ มคีวามสงู 18 เมตรหนกักวา่ 1.8 ตนั 
ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงามอ่อนชอ้ยสะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืงอร่ามงดงามจบั
ตาเจา้แม่กวนอมิองคน์ี้เป็นเจา้แม่กวนอมิลกูครึง่ คอืปัน้เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิแต่วา่กลบัมพีระพกัตรเ์ป็น
หน้าพระแม่มารทีีเ่ป็นเชน่นี้กเ็พราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอมิทีโ่ปรตุเกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมา
เก๊าในโอกาสทีส่่งมอบมาเก๊าคนืใหก้บัจนีน าท่านเลอืกซื้อสนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชื่อของมาเก๊าเช่น คุก้กีอ้ลั
มอนดม์ะนาวโปรตุเกส ขนมผวัจ๋าเมยีจ๋า หมแูผ่นสตูรพเิศษ น ้ามนัปลา 
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น าท่านชมวิหารเซนตป์อล โบสถ์แหง่นี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวทิยาลยัเซนตป์อล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 และ
ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชยีตะวนัออก โบสถ์เซนตป์อล
สรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถูกท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกดิเพลงิไหมใ้นปี 
1835 ทัง้วทิยาลยั และโบสถถ์ูกท าลายจนเหลอืแต่ดา้นหน้าของตกึฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบนัไดหน้า
ดา้นหน้าของตกึแสดงใหเ้หน็ถงึสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมอียูท่ ีน่ี่เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้
ในโลก แวะชมยา่นเซนาโด้สแควร ์ถอืไดว้า่เป็นท าเลทองทางธุรกจิของมาเก๊าเพราะรวบรวมสนิคา้คุณภาพ
และรา้นคา้ต่างๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้ทุกแบบทุกสไตล ์และยงัมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ต่างๆ ของมา
เก๊าวางขายอยูด่ว้ยเรยีกว่าชอ้ปป้ิงทีน่ี่แห่งเดยีวกค็ุม้เกนิพอ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านชมวดัเจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Temple)ถอืเป็นการไหวพ้ระเอาฤกษ์เอาชยั เพราะวดัแห่ง
นี้เป็นวดัใหญ่และเก่าแก่มากทีสุ่ดในมาเก๊า สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่ 13 ภายในวดัสมัผสัไดถ้งึความ
ศกัดิส์ทิธิแ์ละมนตข์ลงัอนัเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบบัของชาวจนี ซึง่ภายใน
วดัแห่งนี้มพีระพุทธรปูทีช่าวมาเก๊าเคารพนบัถอือยูห่ลายองค ์ไม่วา่จะเป็นพระพุทธรปูพระพุทธเจา้ 3 ยคุ ที่
มปีระดษิฐานอยูด่ว้ยกนั 3 องค ์ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึปรชัญาทางพระพุทธศาสนาทีว่า่ ม ีอดตี ปัจจุบนั และ
อนาคตมพีระยไูล ทีค่นมาเก๊าใหค้วามเคารพนบัถอืมากราบไหวข้อพรกนัเยอะ และองคท์ี่โดดเด่นเป็นพเิศษ
เหน็จะเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ ทีแ่ต่งองคท์รงเครื่องดว้ยชดุเจา้สาวของจนีทีต่ดัเยบ็ดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม 
ผ่านชมวิวหอไอเฟลจ าลองขนาดครึง่หนึ่งจากของจรงิทีฝ่ร ัง่เศส "The Parisian Macao" เสน่หแ์หง่ใหม ่
และสรา้งความโรแมนตกิแบบฉบบัในกรุงปารสีขนาดจ าลอง ความมหศัจรรย ์ และกลิน่อายของ "นครแห่ง
แสงไฟ" อยา่งกรงุปารสีมสู่มาเก๊า 
น าท่านเขา้ชมTHE VENETIAN MACAU RESORTโรงแรมคาสโินหรรูะดบั 6 ดาวหลงัจากนัน้มเีวลาให้
ท่านอยา่งเตม็ทีเ่พื่อทีจ่ะไดส้มัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ยสิง่
อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบนัเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลช๊อป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นม
ชื่อดงัมากมายกวา่ 350 รา้น ใหท้่านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนูต่างๆ ทีท่่านชืน่
ชอบ ท่านสามารถนัง่เรอืกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่นรายการ) หรอืจะเสีย่ง
โชคคาสโิน ซึง่มอียูท่ ัง้หมด 4 โซนใหญ่ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูฮ่่องกง โดยเรือเฟอรร์ีห่ลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

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 

น าท่านเทีย่วชมวดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนัน าโชควดันี้ตัง้อยูท่ ีต่ าบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของ
ฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมื่อ 400 กวา่ปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชาในเรื่อง
ความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจา้พ่อแช ้ ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศกัดิ ์
สทิธป์ระจ าวดั ต านานเล่าวา่ในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารก่อจลาจลแขง็เมอืงขึน้
ทัว่ประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก้่อเกดิบุรษุชาตนิกัรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้ ก๊ง ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความ
วุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองกไ็ดช้ื่อวา่เป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อวา่ไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่วา่จะยก
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ทพัไปปราบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของท่านกไ็ดช้ื่อวา่เป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบ
ไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอยา่งสงู
ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคารทีม่ี
ชื่อวา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่าของจี้
กงัหนัน าโชคทีม่ชี ื่อเสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่ม่วา่ทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืก
ซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพื่อเสรมิสรา้งบารม ี และศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้น าท่านชมโรงงานจิวเวอรร์ี่
ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีซน์ทีไ่ดร้บัรางวลั และน าท่านแวะชมหยก ซึง่เป็นสนิคา้ทีช่าวฮ่องกงถอื
เป็นเครื่องประดบั และเครื่องรางทีน่ิยมใส่ตดิตวั 
น าทา่นสูว่ดัหวงัต้าเซียน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันี้วา่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวดัเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี ทีไ่มม่ี
วนัเสื่อมคลายไปจากความศรทัธาของประชาชนชาวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ากมวลชนจ านวนมากทีม่าสกัการะ 
หรอืแมก้ระทัง่ควนัธปูคละคลุง้ไปทัว่บรเิวณท่านเทพเจา้หวงัตา้เซยีนเดมิท่านชื่อ "หวอ่งชอ้เผ่ง" เป็นมนุษย์
เดนิดนิธรรมดาคนหนึ่ง ทีม่จีติเมตตาต่อชาวโลก ท่านมคีวามกตญัญูต่อพ่อแม่สงูมาก และช่วยพ่อแม่ตัง้แต่
เลก็ ท างานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวนัหนึ่งท่านไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศกึษาร ่าเรยีนวชิาบน
ภเูขาไกล ท่านหวอ่งชอ้เผ่งกอ้ตดัสนิใจตามนกัพรตท่านนัน้ไปศกึษาร ่าเรยีนวชิา ท่านขยนัหมัน่เพยีรเรยีน
จนบรรลุ จนท่านสามารถเสกกอ้นหนิใหก้ลายเป็นแพะได ้ เมื่อท่านไดร้ ่าเรยีนวชิาจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้า
อาจารยข์องท่านกลบัมา ใชว้ชิาความรูด้า้นสมุนไพร เพือ่บ าเพญ็ประโยชน์ เดนิทางรกัษาประชาชนจนีทีเ่จบ็
ไข ้ ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปทัว่ทุกสารทศิ เมื่อเกดิโรคระบาดใหญ่ในประเทศจนี ท่านหวงัตา้เซยีนไดใ้ช้
วชิาการแพทย ์ จดัยาสมุนไพรใหแ้ก่ชาวบา้นเพื่อต่อสูก้บัโรครา้ย ตลอดอายขุยัทองท่าน ไดม้ลีกูศษิย์
มากมายทีเ่คารพท่านและร ่าเรยีนวชิาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกยอ่งใหท้่านเป็นเทพหวอ่งไท่ซนิ 
และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พื่อกราบสกัการะ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก 
ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็อิม่จุใจ ไม่วา่คุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณ
เท่าใดศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้ง
เสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณ
สามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรเูลอืกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืกช้
อปป้ิงท่ีโอเช่ียนเทอรมิ์นัล แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกวา่ 700 
รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝาก
คุณหนูที ่Toy’s Us 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ***กรณุาตรงต่อเวลานัดหมาย*** 

21.30 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX617 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
23.25 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
22.25 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX709 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
00.15 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ  
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ไฟลบิ์น ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

26-28 เม.ย. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 

23,999 23,999 23,999 4,500 

10-12 พ.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

20,999 20,999 20,999 3,500 

14-16 มิ.ย. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

20,999 20,999 20,999 3,500 

28-30 มิ.ย. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

20,999 20,999 20,999 3,500 

 

 
อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครื่องบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / 
ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 30 กก. / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่า
ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และค่าทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจ่าย 200HKD/ท่าน*** / ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ 30 กก. / ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิิบาร ์ ฯลฯ / 
ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และกรุณาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ท าการจองกรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี/ ค่า
ภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
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เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 วนั 

 
***เงื่อนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลกูค้า 
 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
- ตอ้งมหีน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณี 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 
2. เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ในอนาคต 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไม่ไดร้วมภาษนี ้ามนัใหมท่ีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิัทขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลื่อนการ 
เดนิทางในกรณทีีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
5. การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
6. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 
7. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการสง่เสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว  
คอืรา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์
เพิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 
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