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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-นัง่รถรางพีคแทรมขึ้นสู่จดุชมวิวเดอะพีค-หาดรีพลสัเบย-์เจ้าแม่กวนอิม-เลดี้ย์
มารเ์กต็ 

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

 
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 ำท่ำนนัง่รถโคช้ปรบัอำกำศขำ้มสะพำนชงิหม่ำสูฝั่ง่เกำลนู ฮ่องกงตัง้อยูท่ำงทศิตะวนัออกเฉียงใตข้อง
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนีโดยอยูต่ดิกบัมณฑลกวำ่งตง (กวำงตุง้) โดยมำเก๊ำอยูท่ำงฝัง่ตะวนัตกห่ำง
ไปรำว 61 กโิลเมตร ฮ่องกงเดมิเป็นเพยีงหมู่บำ้นประมงเลก็ๆ แหง่หนึ่ง ในเขตอ ำเภอซนิอนั เมอืงเซนิเจิน้ 
หลงัจำกจนีพ่ำยแพใ้นสงครำมฝ่ิน เกำะฮ่องกง และเกำลนูจงึถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 
1860 ตำมล ำดบั ต่อมำภำยหลงัในปี 1898 องักฤษไดท้ ำสญัญำเช่ำซือ้พืน้ทีท่ำงตอนใตข้องล ำน ้ำเซนิเจิน้ 
ซึง่ปัจจุบนัเรยีกวำ่ ‘เขตดนิแดนใหม’่ รวมทัง้เกำะรอบขำ้ง ซึง่มอีำณำบรเิวณกวำ้งใหญ่กวำ่เมื่อครัง้องักฤษ
เขำ้ยดึครองในสมยัสงครำมฝ่ินเกอืบสบิเท่ำ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสมัผสัประสบการณ์ทีไ่ม่ควรพลาดในการมาเทีย่วฮ่องกง นัง่รถรางพีคแทรมขึ้นสู่จดุชมวิวเดอะ
พีครถรางจะเคลื่อนผ่านววิทวิทศัน์ในมุมสวยงามและหาชมทีไ่หนไม่ไดแ้ลว้ ไม่วา่จะเป็นววิของตกึสงูระฟ้า

http://bit.ly/2NMk5YE
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ของเกาะฮ่องกง หรอืทศันียภาพอนัแปลกตาของอ่าววคิตอเรยีและเกาลนูพคีแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่ทีสุ่ด
ของฮ่องกง เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1888 ถอืวา่เป็นแห่งแรกในเอเชยี เดมิเป็นรถรางทีใ่ชพ้ลงังานไอ
น ้าในการขบัเคลื่อนแต่ในปี ค.ศ.1926 กไ็ดถู้กเปลีย่นมาเป็นระบบเกยีรไ์ฟฟ้า และเปลีย่นเป็นการควบคุม
ดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอร ์ ซึง่เป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวติเซอรแ์ลนดใ์นปี ค.ศ.1989 (มี
ประสทิธภิาพ และความปลอดภยัสงู)เมื่อคุณไต่ระดบัขึน้ไปยงัเดอะพคีตามรางกระเชา้ไฟฟ้าถงึอาคาร
ดา้นบนแลว้นัน้ ท่านยงัสามารถขึน้ไปชมบนดาดฟ้าทีเ่รยีกวา่ Peak Tower Sky Terrace (ไม่รวมค่าเขา้ชม) 
อาคารนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของยอดเขาวคิตอเรยีพคีมลีกัษณะคลา้ยทัง่ ดา้นในนัน้มรีา้นคา้หลายรา้น อสิระ
ใหท้่านไดช้ื่นชมกบับรรยากาศ และถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยัสมควรแก่เวลาน าท่านนัง่รถโคช้กลบั
ลงมาดา้นล่าง 
เทีย่วชมหาดทรายรีพลสัเบยR์EPULSE BAY หำดทรำยรปูจนัทรเ์สีย้วแหง่นี้สวยทีสุ่ดแหง่หนึ่ง และยงัใช้
เป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตรไ์ปหลำยเรื่องมรีปูปัน้ของเจำ้แม่กวนอมิและเจำ้แม่ทนิโห่วซึง่ท ำหน้ำที่
ปกป้องคุม้ครองชำวประมงโดดเด่นอยูท่่ำมกลำงสวนสวยทีท่อดยำวลงสู่ชำยหำด นมสักำรขอพรจำกเจ้าแม่
กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขำ้มสะพำนต่ออำยซุึง่เชื่อกนัวำ่ขำ้มหนึ่งครัง้จะมอีำยุ
เพิม่ขึน้ 3 ปี 
น ำท่ำนสู่แหลง่ช้อปป้ิงยอดนิยมเลดี้สม์ารเ์กต็ ประกอบดว้ยรำ้นรวงขนำดเลก็กวำ่ 100 รำ้นทอดยำว 1 
กโิลเมตร ตัง้อยูบ่นถนนตุงชอยชื่อของตลำดแห่งนี้มทีีม่ำจำกกำรเป็นแหล่งขำยสนิคำ้ประเภทเสือ้ผำ้และ
เครื่องประดบัรำคำถูกส ำหรบัสตรทีุกวยัเสือ้ผำ้ เครื่องประดบั รองเทำ้ และของทีร่ะลกึในรำคำยอ่มเยำให้
โอกำสคุณไดฝึ้กฝนทกัษะกำรต่อรำคำอยำ่งเพลดิเพลนิ แต่ในปัจจุบนัมสีนิคำ้อกีหลำกหลำย เชน่ นำฬกิำ 
เครื่องส ำอำง กระเป๋ำ เครื่องตกแต่งบำ้น ซดีแีละของกระจุกกระจกิใหเ้ลอืกซือ้ และเพลดิเพลนิกบักำรชม
ตลำดไดโ้ดยไม่จ ำเป็นตอ้งตัง้ใจไปซือ้สนิคำ้ใดๆ สกัชิน้ 
***อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั*** สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั 
พกัท่ี SAV HOTEL / PENTA HOTEL / SILKA HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 
ห้องพกัขนาดเลก็ประมาณ 10-12 ตรม. ไม่มีเตียงเสริม 

วนัท่ีสอง ฮ่องกง-วดัแชกงหมิว-หวงัต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights 

เช้า       รบัประทานอาหารต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่วดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนัน าโชค ตัง้อยูท่ ีต่ ำบลซ่ำถิน่ ซึง่ถอืเป็นชำนเมอืงของฮ่องกง 
เป็นวดัเก่ำแก่ของฮ่องกง สรำ้งขึน้เมื่อ 400 กวำ่ปีผ่ำนมำแลว้ในสมยัรำชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชำในเรื่องควำม
ศกัดิส์ทิธิใ์นดำ้นของโชคลำภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจำ้พ่อแช ้ ก๊ง และดำบไรพ้่ำยเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์
ประจ ำวดัต ำนำนเล่ำวำ่ในช่วงปลำยของรำชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีำรก่อจลำจลแขง็เมอืงขึน้ทัว่
ประเทศ และเหตุกำรณ์นี้ไดก้่อเกดิบุรุษชำตนิกัรบทีช่ ื่อวำ่ขนุพล แช ้ ก๊ง ทีไ่ดย้กทพัไปปรำบปรำมควำม
วุน่วำยทีเ่กดิขึน้แทบทุกสำรทศิ และท่ำนเองกไ็ดช้ื่อวำ่เป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อวำ่ไม่เคยแพใ้คร เพรำะไม่วำ่จะยก
ทพัไปปรำบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดำบคู่กำยของท่ำนกไ็ดช้ื่อวำ่เป็นดำบไรพ้่ำยเช่นกนัดำบ
ไรพ้่ำยของท่ำน คนจนีถอืวำ่มคีวำมเป็นมงคลในดำ้นของศำสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของกำรต่อสูเ้ป็นอยำ่งสงู 
ธนำคำรแบงคอ์อฟไชน่ำของฮ่องกง ถงึกบัจ ำลองดำบของท่ำนไปก่อสรำ้งตกึส ำนกังำนใหญ่ของธนำคำรทีม่ี
ชื่อวำ่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกำะฮ่องกงเลยทเีดยีวและวดัแช ้ กง๊ ยงัเป็นทีม่ำของจี้
กงัหนัน ำโชคทีม่ชี ื่อเสยีงของวงกำรกำรท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่ม่วำ่ทวัรไ์หนทีม่ำฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่ำเลอืก
ซือ้สนิคำ้มงคลชิน้นี้ เพื่อเสรมิสรำ้งบำรม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้ 
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น ำท่ำนเยีย่มชมโรงงานจิวเวอรร์ี่  ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังำนดไีชน์ทีไ่ดร้บัรำงวลัอนัดบัเยีย่ม แวะชม
สนิคำ้โอท๊อปของจนี ร้านหยก ซึง่ชำวจนีถอืเป็นเครื่องรำง และเครื่องประดบัตดิตวั 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น ำท่ำนสู่วดัหวงัต้าเซียน (คนจนีกวำงตุง้ จะเรยีกวดันี้วำ่ หวอ่งไท่ซนิ) เป็นวดัเก่ำแก่อำยกุวำ่รอ้ยปี ทีไ่ม่มี
วนัเสื่อมคลำยไปจำกควำมศรทัธำของประชำชนชำวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ำกมวลชนจ ำนวนมำกทีม่ำสกักำระ 
หรอืแมก้ระทัง่ควนัธปูคละคลุง้ไปทัว่บรเิวณท่ำนเทพเจำ้หวงัตำ้เซยีนเดมิท่ำนชื่อ "หวอ่งชอ้เผ่ง" เป็นมนุษย์
เดนิดนิธรรมดำคนหนึ่ง ทีม่จีติเมตตำต่อชำวโลก ท่ำนมคีวำมกตญัญตู่อพ่อแม่สงูมำก และช่วยพ่อแม่ตัง้แต่
เลก็ ท ำงำนดแูลเลีย้งแพะ อยูม่ำวนัหนึ่งท่ำนไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศกึษำร ่ำเรยีนวชิำบน
ภเูขำไกล ท่ำนหวอ่งชอ้เผ่งกอ้ตดัสนิใจตำมนกัพรตท่ำนนัน้ไปศกึษำร ่ำเรยีนวชิำ ท่ำนขยนัหมัน่เพยีรเรยีน
จนบรรลุ จนท่ำนสำมำรถเสกกอ้นหนิใหก้ลำยเป็นแพะได ้ เมื่อท่ำนไดร้ ่ำเรยีนวชิำจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้ำ
อำจำรยข์องท่ำนกลบัมำ ใชว้ชิำควำมรูด้ำ้นสมุนไพร เพือ่บ ำเพญ็ประโยชน์ เดนิทำงรกัษำประชำชนจนีทีเ่จบ็
ไข ้ ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปทัว่ทุกสำรทศิ เมื่อเกดิโรคระบำดใหญ่ในประเทศจนี ท่ำนหวงัตำ้เซยีนไดใ้ช้
วชิำกำรแพทย ์ จดัยำสมุนไพรใหแ้ก่ชำวบำ้นเพื่อต่อสูก้บัโรครำ้ย ตลอดอำยขุยัทองท่ำน ไดม้ลีกูศษิย์
มำกมำยทีเ่คำรพท่ำนและร ่ำเรยีนวชิำจำกท่ำน จวบจนประชำชนต่ำงยกยอ่งใหท้่ำนเป็นเทพหวอ่งไท่ซนิ 
และไดต้ัง้ศำลเอำไวเ้พื่อกรำบสกักำระ 
น าทุกท่านสู่จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด (TsimShaTsui Promenade) ยา่นการคา้ทีส่ าคญัของฮ่องกง 
ประกอบไปดว้ยตกึรามสงูชนั ใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเลน่รบัลมเยน็ๆ รมิอ่าววคิตอเรยี ถ่ายรปู ชมแสงสขีอง
วฒันธรรมและความเจรญิรุง่เรอืงเพราะอ่าววคิตอเรยีเป็นจุดเริม่ตน้ของฮ่องกง น ้าลกึทีค่ ัน่ระหวา่งเกาะ
ฮ่องกงกบัแหลมเกาลนูคอืแหล่งจบัปลาของหมู่บา้นชาวประมง ซึง่ไดเ้ตบิโตกลายเป็นศนูยก์ลางการคา้
ระหวา่งประเทศในเวลาต่อมา ปัจจุบนัอ่าวนี้ยงัคงเป็นศนูยก์ลางการด าเนินชวีติของเมอืง และยงัเป็นหนึ่งใน
ภมูทิศัน์เมอืงทีง่ดงามเป็นเลศิทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก น าทุกท่านชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสุด
ตระการตาตอบโตก้นัตามจงัหวะเสยีงเพลงSymphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. 
ทุกค ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสุดยอดตระการตาซึง่เป็นการแสดง แสงและเสยีงครอบคลุมพืน้ทีอ่าคารตกึ
ระฟ้าส าคญัต่างๆ ทีต่ ัง้อยูส่องฟากฝัง่ของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่านี้ประดบัไปดว้ยแสงไฟ 
ซึง่เพยีงกดสวติชก์จ็ะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสต่ีางๆ แสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง 
***อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั*** สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั 
พกัท่ี SAV HOTEL / PENTA HOTEL / SILKA HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 
ห้องพกัขนาดเลก็ประมาณ 10-12 ตรม. ไม่มีเตียงเสริม 

วนัท่ีสาม อิสระตามอธัยาศยั-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 
***ไม่มีบริการรถ และไม่รวมอาหารทุกมือ้*** 

อิสระเตม็วนั เอาใจคนรกัการช้อปป้ิงสินค้าแบรนดเ์นมนักช้อปตวัจริงห้ามพลาด 

ทวัรเ์ลือกซ้ือเพ่ิม : ไหว้พระใหญ่เกาะลนัเตา รวมรถรบัส่ง 2,000 บาท(10 ท่านขึ้นไปกรณี
ท่ีมีจองไม่ถึง ทางบริษทัฯ ขอเปล่ียนรถรบัส่งเป็นรถไฟฟ้า หรือรถแทก็ซ่ีขึ้นอยู่กบัจ านวน) 
ทวัรเ์ลือกซ้ือเพ่ิม : ฮ่องกงดิสนียแ์ลนดร์วมรถรบัส่ง 3,000.- บาท(10 ท่านขึ้นไปกรณีท่ีมี
จองไม่ถึง ทางบริษทัฯ ขอเปล่ียนรถรบัส่งเป็นรถไฟฟ้า หรือรถแทก็ซ่ีขึ้นอยู่กบัจ านวน) 
โปรแกรมแนะน า (สอบถามการเดินทางได้จากไกดท้์องถ่ินและหวัหน้าทวัร)์ 
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ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคำ้แบรนดเ์นมจำกทัว่ทุกมุมโลก ท่ำนจะไดเ้ลอืกซือ้
สนิคำ้ประเภทต่ำงๆ อยำ่งเตม็อิม่จุใจ ไม่วำ่คุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมำณเท่ำใดศนูยก์ำรคำ้ชัน้
เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งกำรศนูยก์ำรคำ้ทีก่วำ้งขวำงเหล่ำนี้เป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจ่ ำหน่ำยสนิคำ้
แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์ำนำชำตชิื่อดงัจำกทัว่ทุกมมุโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสำมำรถจะอิม่เอมกบัอำหำร
ชัน้เลศิ บรรยำกำศหรเูลอืกอร่อยกบัรำ้นอำหำรรสเดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืกช้อปป้ิงท่ีโอเช่ียนเทอรมิ์นัล 
แหล่งรวมสนิคำ้ Brand Name ชัน้น ำทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมำกกวำ่ 700 รำ้น อำท ิESPRIT, EMPORIO 
ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝำกคุณหนูที ่Toy’s Us 
ย่านหว่านไช WAN CHAIเป็นถนนคนเดนิของชำวฮ่องกง ขำยสนิคำ้มำกมำยหลำยอยำ่ง ซึง่ชำวฮ่องกง
นิยมมำเลอืกซือ้ จ่ำยจ่ำยใชส้อยสนิคำ้ทีย่ำ่นนี้ จะมที ัง้รำ้นคำ้ทีอ่ยูใ่นตวัตกึ  และจะมแีผงลอยออกมำวำงขำย
กนับนถนนเลยสนิคำ้กจ็ะมคีลำ้ยๆ กบัตลำดกลำงคนืฝัง่เกำลนู มตีัง้แต่เครื่องประดบัเลก็ๆ น้อยๆ เสือ้ผำ้ 
กระเป๋ำ รองเทำ้ ของเล่นส ำหรบัเดก็ๆ ของใชใ้นชวีติประจ ำวนั  และของตกแต่งบำ้น แมก้ระทัง่สนิคำ้
พืน้เมอืงฮ่องกงกส็ำมำรถหำซือ้ไดใ้นถนนเสน้นี้ 
ย่านมงกก๊ ขึน้ชื่อวำ่เป็นย่ำนทีม่ตีลำดบรรยำกำศจอแจทีน่่ำแวะไปจบัจ่ำย ตลำดเลดีส้ม์ำรเ์กต็บนถนนตุง
ฉ่อยในเขตมงก๊กนบัเป็นตลำดกลำงวนัทีเ่ป็นทีน่ิยมมำกทีสุ่ดในเขตเกำลนู ตลำดแห่งนี้เหมำะส ำหรบันกัชอ้ป
ทีต่อ้งกำรจะหำเสือ้ผำ้ เครื่องประดบัและของกระจุกกระจกิส ำหรบัตกแต่งบำ้นรำคำถูก นอกจำกนี้รำ้นคำ้
และแผงลอยหลำยแห่งยงัจ ำหน่ำยสนิคำ้ส ำหรบัผูช้ำยและเดก็อกีดว้ย ตลำดปลำทองในเขตมงก๊กเป็นแหลง่
หำซือ้ของประดบัตูป้ลำ ซึง่เชื่อกนัวำ่สำมำรถน ำโชคดมีำใหเ้จำ้ของหำกตัง้ถูกต ำแหน่งในบำ้นตำมหลกัฮวง
จุย้ ใกล้ๆ  กนัเป็นแหล่งชมุนุมของคนเลีย้งนกในฮ่องกง และแหล่งชอ้ปทีไ่ม่ควรพลำด 
ย่านคอสเวยเ์บยC์AUSEWAY BAYถอืเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงหรขูองฮ่องกงทีม่รีา้นคา้ชัน้น าทัว่โลกและมสีนิคา้
แบรนดเ์นมดงัๆ จากทัว่โลกไม่วา่จะเป็นสนิคา้จากญี่ปุ่น สนิคา้แฟชัน่ ศนูยอ์าหาร ซุปเปอรม์าเกต็ และยงัมี
สนิคา้เกอืบทุกชนิดใหน้กัชอ้ปไดเ้ลอืกซือ้กนัไม่วา่จะเป็นกระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ เพราะยา่นนี้มหีา้งใหญ่ๆ 
มากมายเช่น Sogo, Lee Gardens, Times Square  
ย่านเซน็ทรลัCENTRALเป็นอกียา่นของเกาะฮ่องกงทีม่แีหล่งชอ้ปป้ิงหา้งรา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายให้
นกัท่องเทีย่วไดเ้ลอืกชอ้ปกนัและทีย่า่นเซน็ทรลันี้หา้งทีน่ี่สามารถช้อปป้ิงไดอ้ยา่งสะดวกเพราะมสีะพานลอย
เชื่อมถงึกนัท าใหเ้ดนิชอปป้ิงแต่ละหา้งไดอ้ยา่งสะดวก  
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
 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการ 
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วนัเดินทาง ไฟลบิ์น ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

5-7 ก.ค. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 

13,999 13,999 13,999 3,500 

12-14 ก.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

13,999 13,999 13,999 3,500 

19-21 ก.ค. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 

13,999 13,999 13,999 3,500 

26-28 ก.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

15,999 15,999 15,999 4,500 

2-4 ส.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

13,999 13,999 13,999 3,500 

9-11 ส.ค. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 

15,999 15,999 15,999 4,500 

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

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

16-18 ส.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

13,999 13,999 13,999 3,500 

30 ส.ค.-1 ก.ย. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

13,999 13,999 13,999 3,500 

6-8 ก.ย. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

13,999 13,999 13,999 3,500 

13-15 ก.ย. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 

13,999 13,999 13,999 3,500 

20-22 ก.ย. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

13,999 13,999 13,999 3,500 

27-29 ก.ย. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 

13,999 13,999 13,999 3,500 

4-6 ต.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

15,999 15,999 15,999 3,500 

11-13 ต.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

19,999 19,999 19,999 4,500 

12-14 ต.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

21,999 21,999 21,999 5,500 

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

19,999 19,999 19,999 4,500 

25-27 ต.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

15,999 15,999 15,999 3,500 
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อตัราน้ีรวม 
ค่ำตัว๋เครื่องบนิ และภำษนี ้ำมนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) / ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง / 
ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่าท่ีพกัตามท่ีระบไุว้ในรายการหรือเทียบเท่า (กรณีพกั 3 ท่านไม่มี
เตียงเสริม)/ ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำเดนิทำง ท่ำนละไม่เกนิ 30 กก. / ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆ ตำมรำยกำรทีไ่ด้
ระบุไว ้/ ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำง 1,000,000 บำท (ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิำรตลอด
กำรเดนิทำง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่ และค่ำทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดกำรเดนิทำงจ่ำยทปิ 90 HKD/ท่ำน***/ ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย 
และค่ำธรรมเนียมส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ต่ำงชำต ิ / ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำธรรมเนียม
กระเป๋ำเดนิทำงทีน่ ้ำหนกัเกนิ 30 กก. / ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร เช่น ค่ำซกัรดี โทรศพัท ์ค่ำมนิิบำร ์ฯลฯ / 
ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% และกรุณำแจง้ล่วงหน้ำตัง้แต่ท ำกำรจองกรณีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี/ ค่ำ
ภำษเีชือ้เพลงิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
 
เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาหน้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 วนั 
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***เงื่อนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลกูค้า 
 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทำงทีม่วีนัก ำหนดอำยใุชง้ำนเหลอืไมน้่อยกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัทีจ่ะออกเดนิทำง 
- ตอ้งมหีน้ำวำ่งอยำ่งน้อย 2 หน้ำ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 25-30 วนั  / คนืค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด หรอืเกบ็ค่ำใชจ้่ำยบำงส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 11-24 วนั / เกบ็ค่ำใชจ้่ำย 5,000-10,000 บำท แลว้แต่กรณี 
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 1-10 วนั  / เกบ็ค่ำบรกิำรทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยัจนไม่อำจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดร้บับำดเจบ็ทีน่อกเหนือควำมรบัผดิชอบของหวัหน้ำ
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับำงประกำร เชน่ กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ต่ำงๆ 
2. เนื่องจำกสภำวะน ้ำมนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ้ำมนัขึน้ในอนำคต 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่ำภำษนี ้ำมนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ เพรำะทำงบรษิทัยงัไม่ไดร้วมภำษนี ้ำมนัใหมท่ีอ่ำจจะ
เกดิขึน้ 
3. เนื่องจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถกู
ปฏเิสธกำรเขำ้ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลื่อนกำร 
เดนิทำงในกรณทีีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่ำน 
5. กำรไม่รบัประทำนอำหำรบำงมือ้ไม่เทีย่วตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหกัค่ำบรกิำรคนืได ้ เพรำะกำรช ำระค่ำทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย  
6. เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง
บรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำงๆ 
7. กำรท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีำรเขำ้ชมสนิคำ้ของทำงรฐับำล เพื่อเป็นกำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วดงักล่ำว  
คอืรำ้นหยก รำ้นบวัหมิะ รำ้นผำ้ไหม รำ้นขนม รำ้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หำกท่ำนใดไม่เขำ้รำ้นดงักล่ำวจะตอ้งจ่ำยค่ำทวัร์
เพิม่ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่ำวแลว้ 
 


