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

04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร ์ Mสายการบิน
คาเธย ์แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

06.40 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ีCX616 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
10.15 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
05.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร ์ Mสายการบิน

คาเธย ์แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
08.15 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ีCX700 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
12.10 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 

น ำท่ำนนัง่รถโคช้ปรบัอำกำศขำ้มสะพำนชงิหม่ำสูฝั่ง่เกำลูน ฮ่องกงตัง้อยู่ทำงทศิตะวนัออกเฉียงใตข้อง
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนีโดยอยู่ตดิกบัมณฑลกว่ำงตง (กวำงตุง้) โดยมำเก๊ำอยู่ทำงฝัง่ตะวนัตกห่ำง
ไปรำว 61 กโิลเมตร ฮ่องกงเดมิเป็นเพยีงหมู่บำ้นประมงเลก็ๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอ ำเภอซนิอนั เมอืงเซนิเจิน้ 
หลงัจำกจนีพ่ำยแพใ้นสงครำมฝ่ิน เกำะฮ่องกง และเกำลูนจงึถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 
1860 ตำมล ำดบั ต่อมำภำยหลงัในปี 1898 องักฤษไดท้ ำสญัญำเช่ำซือ้พืน้ทีท่ำงตอนใตข้องล ำน ้ำเซนิเจิ้น 
ซึง่ปัจจุบนัเรยีกว่ำ ‘เขตดนิแดนใหม่’ รวมทัง้เกำะรอบขำ้ง ซึ่งมอีำณำบรเิวณกวำ้งใหญ่กว่ำเมื่อครัง้องักฤษ
เขำ้ยดึครองในสมยัสงครำมฝ่ินเกอืบสบิเท่ำ 
น าท่านสมัผสัประสบการณ์ทีไ่ม่ควรพลาดในการมาเทีย่วฮ่องกง นัง่รถรางพีคแทรมขึ้นสู่จดุชมวิวเดอะ
พีครถรางจะเคลื่อนผ่านววิทวิทศัน์ในมุมสวยงามและหาชมทีไ่หนไม่ไดแ้ลว้ ไม่ว่าจะเป็นววิของตกึสงูระฟ้า
ของเกาะฮ่องกง หรอืทศันียภาพอนัแปลกตาของอ่าววคิตอเรยีและเกาลูนพคีแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่ทีสุ่ด
ของฮ่องกง เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1888 ถอืว่าเป็นแห่งแรกในเอเชยี เดมิเป็นรถรางทีใ่ชพ้ลงังานไอ
น ้าในการขบัเคลื่อนแต่ในปี ค.ศ.1926 กไ็ดถู้กเปลีย่นมาเป็นระบบเกยีรไ์ฟฟ้า และเปลีย่นเป็นการควบคุม
ดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอร ์ ซึง่เป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวติเซอรแ์ลนดใ์นปี ค.ศ.1989 (มี
ประสทิธภิาพ และความปลอดภยัสงู)เมื่อคุณไต่ระดบัขึน้ไปยงัเดอะพคีตามรางกระเชา้ไฟฟ้าถงึอาคาร
ดา้นบนแลว้นัน้ ท่านยงัสามารถขึน้ไปชมบนดาดฟ้าทีเ่รยีกว่า Peak Tower Sky Terrace (ไม่รวมค่าเขา้ชม) 
อาคารนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของยอดเขาวคิตอเรยีพคีมลีกัษณะคลา้ยทัง่ ดา้นในนัน้มรีา้นคา้หลายรา้น อสิระ
ใหท้่านไดช้ื่นชมกบับรรยากาศ และถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยัสมควรแก่เวลาน าท่านนัง่รถโคช้กลบั
ลงมาดา้นล่าง 
เทีย่วชมหาดทรายรีพลสัเบย ์REPULSE BAY หำดทรำยรูปจนัทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และยงัใช้
เป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตรไ์ปหลำยเรื่องมรีปูปั้นของเจำ้แม่กวนอมิ และเจำ้แม่ทนิโห่วซึง่ท ำหน้ำที่
ปกป้องคุม้ครองชำวประมงโดดเด่นอยู่ท่ำมกลำงสวนสวยทีท่อดยำวลงสูช่ำยหำด นมสักำรขอพรจำกเจ้าแม่
กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ขำ้มสะพำนต่ออำยุซึง่เชื่อกนัว่ำขำ้มหนึ่งครัง้จะมอีำยุ
เพิม่ขึน้ 3 ปี 
น ำท่ำนสูแ่หล่งช้อปป้ิงยอดนิยมเลดี้สม์ารเ์กต็ ประกอบดว้ยรำ้นรวงขนำดเลก็กว่ำ 100 รำ้นทอดยำว 1 
กโิลเมตร ตัง้อยู่บนถนนตุงชอยชื่อของตลำดแห่งนี้มทีีม่ำจำกกำรเป็นแหล่งขำยสนิคำ้ประเภทเสือ้ผำ้และ
เครื่องประดบัรำคำถูกส ำหรบัสตรทีุกวยัเสือ้ผำ้ เครื่องประดบั รองเทำ้ และของทีร่ะลกึในรำคำย่อมเยำให้
โอกำสคุณไดฝึ้กฝนทกัษะกำรต่อรำคำอย่ำงเพลดิเพลนิ แต่ในปัจจุบนัมสีนิคำ้อกีหลำกหลำย เช่น นำฬกิำ 
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เครื่องส ำอำง กระเป๋ำ เครื่องตกแต่งบำ้น ซดีแีละของกระจุกกระจกิใหเ้ลอืกซือ้ และเพลดิเพลนิกบักำรชม
ตลำดไดโ้ดยไม่จ ำเป็นตอ้งตัง้ใจไปซือ้สนิคำ้ใดๆ สกัชิน้ สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั 

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

วนัท่ีสอง ฮ่องกง-มาเก๊า-วิหารเซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร-์วดัเจ้าแม่กวนอิม-เวเนเช่ียน-ปาริเช่ียน-ฮ่องกง 

เช้า       รบัประทานอาหารต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร 
น าทุกท่านนัง่รถโค้ชช้ามสะพานเช่ือม “ฮ่องกง-จไูห่-มาเกา๊”HZMB สะพานข้ามทะเลยาวท่ีสุดในโลก
ซึง่เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที ่ 23 ต.ค. 2561 โดยสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลกแห่งนี้เชื่อมฮ่องกง
กบัเมอืงต่างๆ ในพืน้ทีเ่กรทเตอรเ์บย ์ (Greater Bay Area) หรอืพืน้ทีอ่่าวกวางตุง้ ฮ่องกง และมาเก๊า ของ
จนีตอนใต ้สะพานดงักล่าวมคีวามยาว 55 กโิลเมตรรปูทรงตวัวาย (Y-shape) ใชง้บประมาณกว่า 2 หมื่น
ลา้นเหรยีญสหรฐั (ราว 6.5 แสนลา้นบาท) ซึง่ยาวกว่าสะพานโกลเดน้ เกท ของเมอืงซานฟรานซสิโกถงึ 20 
เท่า โดยขัน้ตอนส าคญัอยู่ทีต่วัสะพานหลกัยาว 22.9 กโิลเมตร อุโมงคย์าว 6.7 กโิลเมตร และเกาะเทยีม
นอกตวัสะพานนับเป็นสะพานขา้มทะเลแห่งแรกในพืน้ทีเ่กรทเตอรเ์บย ์ ทอดยาวพาดผ่านมหาสมุทรจาก
เกาะเทยีมทีส่รา้งขึน้บรเิวณใกลส้นามบนินานาชาตฮิ่องกงไปสูเ่ขตปกครองพเิศษมาเก๊าและเมอืงจไูห่ของจนี
แผ่นดนิใหญ่ หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
ผ่านชมเกาะมาเก๊านบัเป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่หมู่บา้น
เกษตรกรรมและประมงเลก็ๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึช่วงตน้ศตวรรษที ่
16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมุทรแถบนี้เพื่อตดิต่อคา้ขายกบัชาวจนี และมาสรา้งอาณานิคมอยู่
ในแถบน้ี ทีส่ าคญัคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวฒันธรรม
ของชาตติะวนัตกเขา้มาอย่างมากมาย ท าใหเ้กาะมาเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่างวฒันธรรม
ตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตวั จนเรยีกไดว้่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" ผ่ำนชมเจ้าแม่กวนอิมริม
ทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางคท์อง สรำ้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ ัง้องค ์ มคีวำมสงู 18 เมตรหนกักว่ำ 1.8 ตนั 
ประดษิฐำนอยู่บนฐำนดอกบวั ดงูดงำมอ่อนชอ้ยสะทอ้นกบัแดดเป็นประกำยเรอืงรองเหลอืงอร่ำมงดงำมจบั
ตำเจำ้แม่กวนอมิองคน์ี้เป็นเจำ้แม่กวนอมิลูกครึง่ คอืปัน้เป็นองคเ์จำ้แม่กวนอมิแต่ว่ำกลบัมพีระพกัตรเ์ป็น
หน้ำพระแม่มำร ี ทีเ่ป็นเช่นนี้กเ็พรำะว่ำเป็นเจำ้แม่กวนอมิทีโ่ปรตุเกสตัง้ใจสรำ้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมำ
เก๊ำในโอกำสทีส่ง่มอบมำเก๊ำคนืใหก้บัจนีน ำท่ำนเลอืกซื้อสนิคำ้พืน้เมอืงทีข่ึน้ชื่อของมำเก๊ำ เช่น คุก้กีอ้ลั
มอนด์มะนำวโปรตุเกส ขนมผวัจ๋ำเมยีจ๋ำ หมแูผ่นสตูรพเิศษ น ้ำมนัปลำ 
น าท่านชมวิหารเซนต์ปอล โบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นสว่นหนึ่งของวทิยาลยัเซนตป์อล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 และ
ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชยีตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อล
สรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถูกท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกดิเพลงิไหมใ้นปี 
1835 ทัง้วทิยาลยั และโบสถถ์ูกท าลายจนเหลอืแต่ดา้นหน้าของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ่ และบนัไดหน้า
ดา้นหน้าของตกึแสดงใหเ้หน็ถงึสไตลผ์สมระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมอียู่ทีน่ี่เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้
ในโลก แวะชมย่านเซนาโด้สแควร ์ถอืไดว้่าเป็นท าเลทองทางธุรกจิของมาเก๊าเพราะรวบรวมสนิคา้คุณภาพ
และรา้นคา้ต่างๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้ทุกแบบทุกสไตล ์และยงัมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ต่างๆ ของมา
เก๊าวางขายอยู่ดว้ยเรยีกว่าชอ้ปป้ิงทีน่ี่แห่งเดยีวกค็ุม้เกนิพอ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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จากนัน้น าท่านชมวดัเจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Temple) ถอืเป็นการไหวพ้ระเอาฤกษ์เอาชยั เพราะวดัแห่ง
นี้เป็นวดัใหญ่และเก่าแก่มากทีสุ่ดในมาเก๊า สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่ 13 ภายในวดัสมัผสัไดถ้งึความ
ศกัดิส์ทิธิแ์ละมนตข์ลงัอนัเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของชาวจนีที่ดูมเีสน่หใ์นแบบฉบบัของชาวจนี ซึง่ภายใน
วดัแห่งนี้มพีระพุทธรปูทีช่าวมาเก๊าเคารพนบัถอือยู่หลายองค ์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจา้ 3 ยุค ที่
มปีระดษิฐานอยู่ดว้ยกนั 3 องค ์ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึปรชัญาทางพระพุทธศาสนาทีว่่า ม ี อดตี ปัจจุบนั และ
อนาคตมพีระยไูล ทีค่นมาเก๊าใหค้วามเคารพนับถอืมากราบไหวข้อพรกนัเยอะ และองคท์ีโ่ดดเด่นเป็นพเิศษ
เหน็จะเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ ทีแ่ต่งองคท์รงเครื่องดว้ยชุดเจา้สาวของจนีทีต่ดัเยบ็ดว้ยผา้ไหมอย่างงดงาม 
ผ่านชมวิวหอไอเฟลจ าลองขนาดครึง่หนึ่งจากของจรงิทีฝ่รัง่เศส "The Parisian Macao" เสน่หแ์ห่งใหม่ 
และสรา้งความโรแมนตกิแบบฉบบัในกรุงปารสีขนาดจ าลอง ความมหศัจรรย ์ และกลิน่อายของ "นครแห่ง
แสงไฟ" อย่างกรุงปารสีมสูม่าเก๊า 
น าท่านเขา้ชมTHE VENETIAN MACAU RESORTโรงแรมคาสโินหรูระดบั 6 ดาวหลงัจากนัน้มเีวลาให้
ท่านอย่างเตม็ทีเ่พือ่ทีจ่ะไดส้มัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชยี ภายในพรอ้มสรรพดว้ยสิง่
อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบนัเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลช๊อป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นม
ชื่อดงัมากมายกว่า 350 รา้น ใหท้่านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กว่า 30 แห่ง เพือ่ลิม้ลองเมนูต่างๆ ทีท่่านชื่น
ชอบ ท่านสามารถนัง่เรอืกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรอืจะเสีย่ง
โชคคาสโิน ซึ่งมอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ 
สมควรแก่เวลาเดนิทางสูฮ่่องกง โดยน าทุกท่านนัง่รถโค้ชช้ามสะพานเช่ือม “ฮ่องกง-จไูห่-มาเกา๊”HZMB 
สะพานข้ามทะเลยาวท่ีสุดในโลก หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

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 ำท่ำนเทีย่วชมวดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนัน าโชค วดันี้ตัง้อยู่ทีต่ ำบลซ่ำถิน่ ซึง่ถอืเป็นชำนเมอืงของ
ฮ่องกง เป็นวดัเก่ำแก่ของฮ่องกง สรำ้งขึน้เมื่อ 400 กว่ำปีผ่ำนมำแลว้ในสมยัรำชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชำในเรื่อง
ควำมศกัดิส์ทิธิใ์นดำ้นของโชคลำภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจำ้พอ่แช ้ ก๊ง และดำบไรพ้่ำยเป็นสิง่ศกัดิ ์
สทิธป์ระจ ำวดั ต ำนำนเล่ำว่ำในช่วงปลำยของรำชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีำรก่อจลำจลแขง็เมอืงขึน้
ทัว่ประเทศ และเหตุกำรณ์นี้ไดก้่อเกดิบุรุษชำตนิกัรบทีช่ื่อว่ำขนุพล แช ้ ก๊ง ทีไ่ดย้กทพัไปปรำบปรำมควำม
วุ่นวำยทีเ่กดิขึน้แทบทุกสำรทศิ และท่ำนเองกไ็ดช้ื่อว่ำเป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อว่ำไม่เคยแพใ้คร เพรำะไม่ว่ำจะยก
ทพัไปปรำบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดำบคู่กำยของท่ำนกไ็ดช้ื่อว่ำเป็นดำบไรพ้ำ่ยเช่นกนั ดำบ
ไรพ้ำ่ยของท่ำน คนจนีถอืว่ำมคีวำมเป็นมงคลในดำ้นของศำสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของกำรต่อสูเ้ป็นอย่ำงสงู
ธนำคำรแบงคอ์อฟไชน่ำของฮ่องกงถงึกบัจ ำลองดำบของท่ำนไปก่อสรำ้งตกึส ำนกังำนใหญ่ของธนำคำร ทีม่ี
ชื่อว่ำตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกำะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่ำของจี้
กงัหนัน ำโชคทีม่ชีื่อเสยีงของวงกำรกำรท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่ม่ว่ำทวัรไ์หนทีม่ำฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่ำเลอืก
ซือ้สนิคำ้มงคลชิน้นี้ เพือ่เสรมิสรำ้งบำรม ี และศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้น ำท่ำนชมโรงงานจิวเวอรร่ี์
ทีข่ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังำนดไีซน์ทีไ่ดร้บัรำงวลั และน ำท่ำนแวะชมหยก ซึง่เป็นสนิคำ้ทีช่ำวฮ่องกงถอื
เป็นเครื่องประดบั และเครื่องรำงทีน่ิยมใสต่ดิตวั 
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น ำท่ำนสู่วดัหวงัต้าเซียน (คนจนีกวำงตุง้ จะเรยีกวดันี้ว่ำ หว่องไท่ซนิ) เป็นวดัเก่ำแก่อำยุกว่ำรอ้ยปี ทีไ่ม่มี
วนัเสือ่มคลำยไปจำกควำมศรทัธำของประชำชนชำวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ำกมวลชนจ ำนวนมำกทีม่ำสกักำระ 
หรอืแมก้ระทัง่ควนัธปูคละคลุง้ไปทัว่บรเิวณท่ำนเทพเจำ้หวงัตำ้เซยีนเดมิท่ำนชื่อ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษย์
เดนิดนิธรรมดำคนหน่ึง ทีม่จีติเมตตำต่อชำวโลก ท่ำนมคีวำมกตญัญตู่อพอ่แม่สงูมำก และช่วยพอ่แม่ตัง้แต่
เลก็ ท ำงำนดแูลเลีย้งแพะ อยู่มำวนัหนึ่งท่ำนไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศกึษำร ่ำเรยีนวชิำบน
ภูเขำไกล ท่ำนหว่องชอ้เผ่งกอ้ตดัสนิใจตำมนกัพรตท่ำนนัน้ไปศกึษำร ่ำเรยีนวชิำ ท่ำนขยนัหมัน่เพยีรเรยีน
จนบรรลุ จนท่ำนสำมำรถเสกกอ้นหนิใหก้ลำยเป็นแพะได ้ เมื่อท่ำนไดร้ ่ำเรยีนวชิำจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้ำ
อำจำรยข์องท่ำนกลบัมำ ใชว้ชิำควำมรูด้ำ้นสมุนไพร เพื่อบ ำเพญ็ประโยชน์ เดนิทำงรกัษำประชำชนจนีทีเ่จบ็
ไข ้ ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปทัว่ทุกสำรทศิ เมื่อเกดิโรคระบำดใหญ่ในประเทศจนี ท่ำนหวงัตำ้เซยีนไดใ้ช้
วชิำกำรแพทย ์ จดัยำสมุนไพรใหแ้ก่ชำวบำ้นเพือ่ต่อสูก้บัโรครำ้ย ตลอดอำยุขยัทองท่ำน ไดม้ลีูกศษิย์
มำกมำยทีเ่คำรพท่ำนและร ่ำเรยีนวชิำจำกท่ำน จวบจนประชำชนต่ำงยกย่องใหท้่ำนเป็นเทพหว่องไท่ซนิ 
และไดต้ัง้ศำลเอำไวเ้พือ่กรำบสกักำระ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงทีย่่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคำ้แบรนดเ์นมจำกทัว่ทุกมุมโลก 
ท่ำนจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ประเภทต่ำงๆ อย่ำงเตม็อิม่จุใจ ไม่ว่ำคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมำณ
เท่ำใดศูนยก์ำรคำ้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งกำรศูนยก์ำรคำ้ทีก่วำ้งขวำงเหล่ำนี้เป็นแหล่งรวมหอ้ง
เสือ้ทีจ่ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนด์เนมของดไีซเนอรน์ำนำชำตชิื่อดงัจำกทัว่ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณ
สำมำรถจะอิม่เอมกบัอำหำรชัน้เลศิ บรรยำกำศหรเูลอืกอร่อยกบัรำ้นอำหำรรสเดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืกช้
อปป้ิงท่ีโอเช่ียนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสนิคำ้ Brand Name ชัน้น ำทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมำกกว่ำ 700 
รำ้น อำท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝำก
คุณหนูที ่Toy’s Us สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิ ***กรณุาตรงต่อเวลานัดหมาย*** 

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

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ไฟลบิ์น ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ 
เสริมเตียง 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ 
ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

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

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

 
อตัราน้ีรวม 
ค่ำตัว๋เครื่องบนิ และภำษนี ้ำมนั กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) / ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง / 
ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำทีพ่กัตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร (กรณีพกั 3 ท่ำน ท่ำนที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / 
ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำเดนิทำง ท่ำนละไม่เกนิ 30 กก. / ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆ ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่ำ
ประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำง 1,000,000 บำท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่ำทปิไกด์ทอ้งถิน่และค่ำทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดกำรเดนิทำงจ่ำย 200HKD/ท่ำน*** (ทปิหวัหน้ำทวัรข์ึน้อยู่กบัควำม
พอใจของลูกคำ้) / ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และค่ำธรรมเนียมส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ต่ำงชำต ิ/ ค่ำอำหำร และเครื่องดื่ม
ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำธรรมเนียมกระเป๋ำเดนิทำงทีน่ ้ำหนกัเกนิ 30 กก. / ค่ำใชจ่้ำยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
เช่น ค่ำซกัรดี โทรศพัท ์ค่ำมนิิบำร ์ฯลฯ / ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% และกรุณำแจง้ล่วงหน้ำตัง้แต่ท ำ
กำรจองกรณีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษ ี/ ค่ำภำษเีชือ้เพลงิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
 
เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 

 
***เงื่อนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพื่อประโยชน์ของลูกค้า 
 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทำงทีม่วีนัก ำหนดอำยุใชง้ำนเหลอืไม่น้อยกว่ำ 6 เดอืน นบัจำกวนัทีจ่ะออกเดนิทำง 
- ตอ้งมหีน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 31 วนั   / คนืค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริง 
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 16-30วนั / เกบ็ค่ำใชจ่้ำย 5,000-10,000 บำท แลว้แต่กรณี 
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 1-15 วนั  / เกบ็ค่ำบรกิำรทัง้หมด 100 % 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
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1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยัจนไม่อำจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดร้บับำดเจบ็ทีน่อกเหนือควำมรบัผดิชอบของหวัหน้ำ
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับำงประกำร เช่น กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 
2. เนื่องจำกสภำวะน ้ำมนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษีน ้ำมนัขึน้ในอนำคต 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่ำภำษนี ้ำมนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ เพรำะทำงบรษิทัยงัไม่ไดร้วมภำษนี ้ำมนัใหม่ทีอ่ำจจะ
เกดิขึน้ 
3. เนื่องจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูก
ปฏเิสธกำรเขำ้ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนกำร 
เดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่ำน 
5. กำรไม่รบัประทำนอำหำรบำงมือ้ไม่เทีย่วตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหกัค่ำบรกิำรคนืได ้ เพรำะกำรช ำระค่ำทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย  
6. เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง
บรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆ 
7. กำรท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีำรเขำ้ชมสนิคำ้ของทำงรฐับำล เพือ่เป็นกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วดงักล่ำว  
คอืรำ้นหยก รำ้นบวัหมิะ รำ้นผำ้ไหม รำ้นขนม รำ้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หำกท่ำนใดไม่เข้ำรำ้นดงักล่ำวจะตอ้งจ่ำยค่ำทวัร์
เพิม่ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่ำวแลว้ 
 

 

 

 

 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ฮ่องกง กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั  

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 
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