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กรุงเทพฯ-ฮองกง
พร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน ประตู 8 เคาน์ เตอร์ Q1-6 สายการบิ น
ROYAL JORDANIAN เจ้าหน้าทีบริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก (สายการบินกําหนดให
โหลดสัมภาระใตทองเครื่องไดน้ําหนัก 30 กิโลกรัม ทานละ 1 ใบเทานั้น)
ออกเดินทางสูฮองกง โดยเที่ยวบินที่ RJ 182 (บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย นําทานสูฝงเกาลูน ฮองกงตั้งอยู
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูติดกับมณฑลกวางตง (กวางตุง) โดย
มาเกาอยูทางฝงตะวันตก หางไปราว 61 กิโลเมตร ฮองกง เดิมเปนเพียงหมูบานประมงเล็กๆ แหงหนึ่ง ใน
เขตอําเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพายแพในสงครามฝน เกาะฮองกง และเกาลูนจึงถูกครอบครอง
โดยอังกฤษในป 1842 และ 1860 ตามลําดับ ตอมาภายหลังในป 1898 อังกฤษไดทําสัญญา‘เชาซื้อ’พื้นที่
ทางตอนใตของลําน้ําเซินเจิ้น ซึ่งปจจุบันเรียกวา ‘เขตดินแดนใหม’ รวมทั้งเกาะรอบขาง ซึ่งมีอาณาบริเวณ
กวางใหญกวาเมื่อครั้งอังกฤษเขายึดครองในสมัยสงครามฝนเกือบสิบเทา
พักที่ PANDA HOTEL / MK HOTEL หรือเทียบเทา 3*
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วันที่สอง ฮองกง-หวังตาเซียน-วัดแชกงหมิว-พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ-ชอปปง-นั่งรถบัสเปดหลังคาชมวิวฮองกง
เชา
รับประทานอาหารติ๋มซํา ณ ภัตตาคาร
นําทานสูวัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดนี้วา หวองไทซิน) เปนวัดเกาแกอายุกวารอยป ที่ไมมี
วันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮองกง สังเกตไดจากมวลชนจํานวนมากที่มาสักการะ
หรือแมกระทั่งควันธูปคละคลุงไปทั่วบริเวณ ทานเทพเจาหวังตาเซียน เดิมทานชื่อ "หวองชอเผง" เปน
มนุษยเดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิตเมตตาตอชาวโลก ทานมีความกตัญูตอพอแมสูงมาก และชวยพอแม
ตั้งแตเล็ก ทํางานดูแลเลี้ยงแพะ อยูมาวันหนึ่งทานไดพบกับนักพรต และนักพรตไดชวนไปศึกษาร่ําเรียน
วิชาบนภูเขาไกล ทานหวองชอเผงกอตัดสินใจตามนักพรตทานนั้นไปศึกษาร่ําเรียนวิชา ทานขยันหมั่นเพียร
เรียนจนบรรลุ จนทานสามารถเสกกอนหินใหกลายเปนแพะได เมื่อทานไดร่ําเรียนวิชาจนถองแทแลว กอได
ลาอาจารยของทานกลับมา ใชวิชาความรูดานสมุนไพร เพื่อบําเพ็ญประโยชน เดินทางรักษาประชาชนจีนที่
เจ็บไข ตลอดจนผูที่เดือดรอนไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญในประเทศจีน ทานหวังตาเซียนไดใช
วิชาการแพทย จัดยาสมุนไพรใหแกชาวบานเพื่อตอสูกับโรคราย ตลอดอายุขัยทองทาน ไดมีลูกศิษย
มากมายที่เคารพทานและร่ําเรียนวิชาจากทาน จวบจนประชาชนตางยกยองใหทานเปนเทพหวองไทซิน
และไดตั้งศาลเอาไวเพื่อกราบสักการะ นําทานเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดี
ไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม แวะชมสินคาโอทอปของจีน รานหยก ซึ่งชาวจีนถือเปนเครื่องราง และ
เครื่องประดับติดตัว
บาย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําทานไปเทีย่ วชมวัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนําโชค ตั้งอยูที่ตําบลซาถิ่น ซึ่งถือเปนชานเมืองของฮองกง
เปนวัดเกาแกของฮองกง สรางขึ้นเมื่อ 400 กวาปผานมาแลวในสมัยราชวงศชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์ในดานของโชคลาภทรัพยสินเงินทอง โดยมีรูปปนเจาพอแช กง และดาบไรพายเปนสิ่งศักดิ์สิทธ
ประจําวัด ตํานานเลาวาในชวงปลายของราชวงศชิง แผนดินจีนเกิดกลียุคมีการกอจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่ว
ประเทศ และเหตุการณนี้ไดกอเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อวาขุนพล แช กง ที่ไดยกทัพไปปราบปรามความ
วุนวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และทานเองก็ไดชื่อวาเปนนักรบที่ไดชื่อวาไมเคยแพใคร เพราะไมวาจะยก
ทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะไดรับชัยชนะเสมอ และดาบคูกายของทานก็ไดชื่อวาเปนดาบไรพายเชนกัน ดาบ
ไรพายของทาน
คนจีนถือวามีความเปนมงคลในดานของศาสตรฮวงจุยในเชิงของการตอสูเปนอยางสูง
ธนาคารแบงคออฟไชนาของฮองกง ถึงกับจําลองดาบของทานไปกอสรางตึกสํานักงานใหญของธนาคารที่มี
ชื่อวาตึกใบมีด ซึ่งเปนตึกที่ถือเปนสัญลักษณของเกาะฮองกงเลยทีเดียว และวัดแช กง ยังเปนที่มาของจี้
กังหันนําโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการทองเที่ยวฮองกง ที่ไมวาทัวรไหนที่มาฮองกง เปนตองเลือกเชาเลือก
ซื้อสินคามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสรางบารมี และศิริมงคลใหกับชีวิตดวยกันทั้งสิ้น
นําทานเที่ยวชมพิพิธภัณฑภาพ 3 มิติฮองกง มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการรวมกวา 13,000 ตารางฟุต ยาน
จิมซาจุย ไดรวบรวมกวา 60 ชิ้นงานศิลปะ ซึ่งแตกตางจากพิพิธภัณฑศิลปะแบบดั้งเดิม เพื่อสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่นโดยนําเสนอรูปแบบของโมเดิรนฮองกง, ความทรงจําของฮองกง และวัฒนธรรมจีน จะทํา
ใหผูเขาชมเขาใจไดงายขึ้น และรับประสบการณที่ไมซ้ํากันของเกาะฮองกงตั้งแตสมัยกอนจนถึงปจจุบัน การ
นําเสนอดวยภาพที่มีความคิดสรางสรรค รูปแบบตางๆ มากมาย เชิญชวนใหคุณเปนสวนหนึ่งของภาพนั้นๆ
ไดโดยการแอคชั่น โพสตทา หรือถายรูปกับภาพเหลานั้นไดตามอัธยาศัย นําทานสูแหลงชอปปงทีย่ านจิม
ซาจุย ถนนนาธาน ซึ่งเปนแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก ทานจะไดเลือกซื้อสินคา
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ประเภทตางๆ อยางเต็มอิ่มจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศของ
ฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ ศูนยการคาที่กวางขวางเหลานี้เปนแหลงรวมหองเสื้อที่จําหนายสินคาแบรนด
เนมของดีไซเนอรนานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเปนที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ
บรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง หรือเลือกชอปปงที่โอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวม
สินคา Brand Name ชั้นนําที่มีใหเลือกชม และชอปมากกวา 700 ราน อาทิ ESPRIT, EMPORIO
ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us จากนั้นนํา
ทานทองเที่ยวในรูปแบบ OPEN TOP BIG BUS TOUR นั่งรถบัสเปดหลังคาชมวิวฮองกง ทานจะได
สัมผัสฮองกงในมุมมองแปลกใหมจากดานบนรถบัส
จะพาคุณไปสัมผัสหลากหลายพื้นที่ในฮองกงดวย
มุมมองทีส่ ูงกวานักทองเที่ยวคนอื่นๆ ไดสัมผัสแสงสีที่คุณจะรับรูถึงวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของยาน
ตางๆ ของฮองกง ***ไมรวมอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย*** สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก
พักที่ PANDA HOTEL / MK HOTEL หรือเทียบเทา 3*
วันที่สาม ฮองกง-เกาะลันเตา-ชอปปงซิตี้เกท-ฮองกง-กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารติ๋มซํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูเ กาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญเปนสองเทาของเกาะฮองกง และเปนเกาะที่มีขนาดใหญที่สุด
ในคาบสมุทรฮองกง นําทานนั่งกระเชา Ngong ping 360 จากตุงชุงสูที่ราบนองปง เปนกระเชาที่ยาวที่สุด
ในโลก ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณีกระเชาปดจะใชรถโคชขึ้นแทน) พบ
กับสถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานวัฒนธรรมนองปง (Ngong Ping Villege) บนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร
อิสระเที่ยวชม รานคา รานอาหาร และชมการแสดงกลางแจงมากมาย บริเวณหมูบานจําลองแหงนี้ทานจะได
พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหวางความเจริญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไวไดอยางลงตัว ใหทาน
นมัสการพระใหญวัดโปหลิน องคพระสรางจากการเชื่อมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง
34 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต
(กรณีเปลี่ยนจากนองปง เปนดิสนียแลนดจายเพิ่ม 2,000 บาท)
บาย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นใหทุกทานชอปปงสินคาแบรนดเนมที่ City gate Outlet เปนตึกที่ขายแตสินคาราคาลดพิเศษ
50-80% ขึ้นไป ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา นาฬิกา มีอยู 70 กวายี่หอ เชน Nike, Adidas, Roots, Puma,
Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs และชั้นใต
ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญใหทุกทานไดเลือกซื้อ
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน ***กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย***
. น. ออกเดินทางโดย เทียวบิ นที RJ183 (บริการอาหารว่างและเครืองดืมบนเครือง)
23.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ
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อัตราคาบริการ***9-11, 23-25 มิ.ย. / 7-9, 21-23 ก.ค. / 25-27 ส.ค. / 8-10, 22-24 ก.ย. 59***
ราคาผูใหญ (พักหองละ 2-3 ทาน)
15,999.บาท
ราคาเด็กมีเตียงเสริม อายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
15,499.บาท
ราคาเด็กไมมีเตียงเสริม อายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน) 14,999.บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
3,500.บาท
อัตราคาบริการ*** 19-21 พ.ค. / 17-19, 19-21 ก.ค. / 11-13 ส.ค. 59***
ราคาผูใหญ (พักหองละ 2-3 ทาน)
16,999.ราคาเด็กมีเตียงเสริม อายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
16,499.ราคาเด็กไมมีเตียงเสริม อายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน) 15,999.พักเดี่ยวเพิ่ม
4,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราคาบริการ***20-22, 23-25 ต.ค. 59***
ราคาผูใหญ (พักหองละ 2-3 ทาน)
ราคาเด็กมีเตียงเสริม อายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
ราคาเด็กไมมีเตียงเสริม อายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
พักเดี่ยวเพิ่ม

บาท
บาท
บาท
บาท

17,999.17,499.16,999.4,500.-

อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮองกง–กรุงเทพฯ / คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ / คาที่พักตามที่ระบุไวในรายการ (กรณีพัก 3 ทาน ทานที่ 3 เปนเตียงเสริม) /
คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 30 กก. (สายการบินกําหนดใหโหลดสัมภาระใตทองเครื่องไดทานละ 1 ใบ
เทานั้น) / คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามรายการที่ไดระบุไว / คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000
บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม) / มัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไมรวม
คาทิปไกดทองถิ่น 10 HKD/คน/วัน + คาทิปคนขับรถ 10 HKD/คน/วัน / + หัวหนาทัวร 10 HKD/คน/วัน ***รวมตลอด
การเดินทางจายทิป 90 HKD/ทาน*** คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ /
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ / คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก. / คาใชจายอื่นๆ ที่
มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ / ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% / คาภาษี
เชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
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เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมแฟกซหนาพาสปอรต / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร***
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดตางๆ กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั๋วรถโดยสาร และจองหองพัก เพื่อประโยชนของลูกคา
เอกสารที่ใชในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกกอนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนคาใชจายทั้งหมด หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริง
/ เก็บคาใชจาย 5,000-10,000 บาท แลวแตกรณี
/ เก็บคาบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง เพราะทางบริษัทยังไมไดรวมภาษีน้ํามันใหมที่อาจจะ
เกิดขึ้น
3.
เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
4.
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน
5.
การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวร
เปนไปในลักษณะเหมาจาย
6.
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
7.
การทองเที่ยวประเทศจีนนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว
คือรานหยก รานบัวหิมะ รานผาไหม รานขนม รานจิวเวอรรี่ เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวร
เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว
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