วันแรก กรุงเทพฯ

– ฮ่ องกง - Avenue Of Star & Symphony of Lights

12.00 น. พร้อมกันที่ส นามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู
10 เคาน์ เตอร์ W สายการบินเคนย่ า แอร์ เวย์ เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวก
14.40 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดย เทีย่ วบิน KQ860 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
18.35 น. ถึง สนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย นําท่านสู่ฝั่งเกาลูน ฮ่องกงตั้งอยูท่ าง
ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูต่ ิดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุง้ )โดยมาเก๊าอยู่
ทางฝั่งตะวันตก ห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่ องกง เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอําเภอซิน
อัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่ น เกาะฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี
1842 และ 1860 ตามลําดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทาํ สัญญา‘เช่าซื้อ’พื้นที่ทางตอนใต้ของลํานํ้าเซิน
เจิ้น ซึ่งปั จจุบนั เรี ยกว่า ‘เขตดินแดนใหม่ ’ รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริ เวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษ
เข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่ นเกือบสิ บเท่า
นําท่านชมวิวและถ่ายรู ปที่ Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นแรง
บันดาลใจของโลกฮอลลีวดู ้ ตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ , เหลียงเฉาเหว่ย , จางม่านอวี้ , เจ็ท ลี , มิเชล โหย่ว ยังไม่
รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ พร้อมชมโชว์ยงิ แสงเลเซอร์ประกอบแสงเสี ยงสุ ด
ตระการตาตอบโต้กนั ตามจังหวะเสี ยงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่ มต้นในเวลา 20.00 น. ทุก
คํ่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุ ดยอดตระการตาซึ่งเป็ นการแสดง แสงและเสี ยงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้ า
สําคัญต่างๆ ที่ต้ งั อยูส่ องฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียง
กดสวิตช์กจ็ ะส่ องแสงสว่างตระการตาเป็ นสี ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
คํา่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั

พักที่ PANDA HOTEL / MK HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันทีส่ อง ฮ่ องกง -ซิตที้ วั ร์ – วัดแชกงหมิว – หวังต้ าเซียน - พิพธิ ภัณฑ์ ภาพ 3 มิติ - นั่งรถบัสเปิ ดหลังคาชมวิวฮ่ องกง
เช้ า รับประทานอาหาร แบบติ๋มซํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านไปเที่ยวชม วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนําโชค ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็ นชานเมืองของฮ่องกง เป็ น
วัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปี ผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่ องความศักดิ์สิทธิ์
ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแชกง และดาบไร้พา่ ยเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธ์ประจําวัด
ตํานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทัว่ ประเทศ และ
เหตุการณ์น้ ีได้ก่อเกิดบุรุษชาตินกั รบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุน่ วายที่เกิดขึ้นแทบ
ทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็ นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่วา่ จะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็
จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ช่ือว่าเป็ นดาบไร้พา่ ยเช่นกัน ดาบไร้พา่ ยของท่าน คนจีนถือว่า
มีความเป็ นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ ป็ นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง
ถึงกับจําลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสํานักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็ นตึกที่ถือเป็ น
สัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแช้ ก๊ง ยังเป็ นที่มาของจี้กงั หันนําโชคที่มีชื่อเสี ยงของวงการการ
ท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่วา่ ทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสิ นค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริ มสร้างบารมี
และศิริมงคลให้กบั ชีวิตด้วยกันทั้งสิ้ น นําท่านเยีย่ มชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่
ได้รับรางวัลอันดับเยีย่ ม แวะชมสิ นค้าโอท๊อปของจีน ร้ านหยก ซึ่งชาวจีนถือเป็ นเครื่ องราง และเครื่ องประดับ
ติดตัว
นําท่านสู่ วัดหวังต้ าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรี ยกวัดนี้วา่ หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวนั
เสื่ อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจํานวนมากที่มาสักการะ หรื อ
แม้กระทัง่ ควันธูปคละคลุง้ ไปทัว่ บริ เวณ ท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน เดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็ นมนุษย์เดินดิน
ธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญ�ูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ต้ งั แต่เล็ก ทํางาน
ดูแลเลี้ยงแพะ อยูม่ าวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษารํ่าเรี ยนวิชาบนภูเขาไกล ท่านห
ว่องช้อเผ่งก้อตัดสิ นใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษารํ่าเรี ยนวิชา ท่านขยันหมัน่ เพียรเรี ยนจนบรรลุ จนท่าน
สามารถเสกก้อนหิ นให้กลายเป็ นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ ําเรี ยนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่าน
กลับมา ใช้วิชาความรู ้ดา้ นสมุนไพร เพื่อบําเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผูท้ ี่
เดือดร้อนไปทัว่ ทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วชิ าการแพทย์ จัดยา
สมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสู ก้ บั โรคร้าย ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและรํ่า
เรี ยนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็ นเทพหว่องไท่ซิน และได้ต้ งั ศาลเอาไว้เพื่อกราบ
สักการะ
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชม พิพธิ ภัณฑ์ ภาพ 3 มิติฮ่องกง มีพ้ืนที่จดั แสดงนิทรรศการรวมกว่า 13,000 ตารางฟุต ย่านจิม
ซาจุ่ย ได้รวบรวมกว่า 60 ชิ้นงานศิลปะ ซึ่งแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะแบบดั้งเดิม เพื่อส่ งเสริ มวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยนําเสนอรู ปแบบของโมเดิร์นฮ่องกง , ความทรงจําของฮ่องกง และวัฒนธรรมจีน จะทําให้ผเู ้ ข้าชม
เข้าใจได้ง่ายขึ้น และรับประสบการณ์ที่ไม่ซ้ าํ กันของเกาะฮ่องกงตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปั จจุบนั การนําเสนอด้วย

ภาพที่มีความคิดสร้างสรรค์ รู ปแบบต่างๆ มากมาย เชิญชวนให้คุณเป็ นส่ วนหนึ่งของภาพนั้นๆ ได้โดยการ
แอ๊คชัน่ โพส์ตท่า หรื อถ่ายรู ปกับภาพเหล่านั้นได้ตามอัธยาศัย
จากนั้นนําท่านท่องเที่ยวในรู ปแบบ OPEN TOP BIG BUS TOUR นั่งรถบัสเปิ ดหลังคาชมวิวฮ่ องกง ท่านจะ
ได้สมั ผัสฮ่องกงในมุมมองแปลกใหม่จากด้านบนรถบัส จะพาคุณไปสัมผัสหลากหลายพื้นที่ในฮ่องกงด้วย
มุมมองที่สูงกว่านักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ได้สมั ผัสแสงสี ที่คุณจะรับรู ้ถึงวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของย่านต่างๆ
ของฮ่องกง
***อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย*** สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที่พกั
พักที่ PANDA HOTEL / MK HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันทีส่ าม ช้ อปปิ้ งถนนนาธาน
– กรุงเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหาร แบบติ๋มซํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ ย่ านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมสิ นค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก
ท่านจะได้เลือกซื้อสิ นค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรื องบประมาณเท่าใด
ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่ งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้ อที่
จําหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็ นที่ที่คุณสามารถจะอิ่ม
เอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรู เลือกอร่ อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อเลือก ช้ อปปิ้ งทีโ่ อเชี่ยน
เทอร์ มินัล แหล่งรวมสิ นค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT,
EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
***อิสระอาหารกลางวัน // อาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพือ่ ให้ เวลาได้ ช้อปปิ้ งอย่ างเต็มที่ ***
ทัวร์ เลือกซื้อเพิม่ : ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ รวมรถรับส่ ง 2,800.- บาท
ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 4 ส่ วน ได้แก่ เมนสตรี ท-ยูเอสเอ, แอดเวน
เจอร์แลนด์, แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์โรว์แลนด์ ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริ กา
ฉบับย่อส่ วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรี ท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารักๆ และหอสังเกตการณ์
วิคตอเรี ย จากนั้นไปสู บฉีดอะดรี นาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรื อท่องป่ าที่เต็มไปด้วย
สิ งสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่ งแฟนตาซี ที่ซ่ ึงคุณจะได้พบกับ
ปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรี ประสานเสี ยงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3
มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ดินแดนแห่ งอนาคต และสิ่ งที่
พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรู ปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ ดชื่อ
ก้องโลก และโซนใหม่ล่าสุ ด ไม่ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรื อชมเหล่าบรรดาตุก๊ ตา
นานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็ นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุก๊ ตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสี ยงเพลง IT’S A SMALL
WORLD และแทรกด้วยเสี ยงเครื่ องดนตรี ที่เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุก๊ ตาสวมชุด
ประจําชาติของไทย เชิญท่านสนุกสนานกับเครื่ องเล่นในดิสนียแ์ ลนด์ และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย สมควร
แก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
***กรุณาตรงต่ อเวลานัดหมาย***
21.50 น. เดินทางโดย สายการบินเคนย่ า แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ KQ861 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
23.30 น. ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
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1

0

0

1

วันที่

วันที่ 22-24 ต.ค 58

ผูใ้ หญ่

เด็กเสริมเตียง

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

17,999.-

17,499.-

16,999.-

4,000.-

อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษีน้ าํ มัน กรุ งเทพฯ–ฮ่องกง–กรุ งเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พกั ตามที่ระบุไว้ในรายการ / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้า
ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของ
กรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริ การตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 10 HKG/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 HKG/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 10 HKG/คน/วัน
***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKG/ท่าน***
ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น้ าํ หนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีเชื้อเพลิง
ที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนทีเ่ หลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิเศษสํ าหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่ าน ออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่ างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร
และจองห้ องพัก เพือ่ ประโยชน์ ของลูกค้ า
เอกสารทีใ่ ช้ ในการเดินทาง
- หนังสื อเดินทางที่มีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ ง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

2.
เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้นในอนาคต ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง เพราะทางบริ ษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ าํ มันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทาง
บริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
7. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสิ นค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ
ร้านหยก ร้านบัวหิ มะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว

