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  เท่ียวฮ่องกง – วิคตอเรยีพีค – อ่าวรพีลัสเ์บย ์

วดัแชกง - กงัหนัแห่งโชคลาภ 

  ชอ้ปป้ิง ณ แหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้น าของฮ่องกง 

เดินทางอยา่งมีระดับ...โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค   

ก าหนดการเดินทาง : วนัท่ี 5 – 7 ธนัวาคม 2557 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง                     

06.00 น.  พรอ้มกนัท่ี  ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ระหว่างประเทศ  

ชั้น 4 ประตทูางเขา้ที่ 8 บริเวณเคานเ์ตอร ์ M เคานเ์ตอรส์ายการบิน (CATHAY 

PACIFIC) คาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) สายการบินคณุภาพมาตรฐานระดบัโลก  

08.25 น.  ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ยแ์ปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX 700  

                     ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.10 น. เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ซ่ึงอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงในเครือจกัรภพ และได้

ส่งกลบัคืนสู่ประเทศจีนเม่ือปี ค.ศ. 1997 ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน มีขนาดพื้ นท่ีไม่ใหญ่โตนัก แต่

มีความหลากหลาย มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานท่ีน่าสนใจ ขณะเดียวกนัก็แฝงไวซ่ึ้งความทั นสมยั และวิถีชีวิตท่ีมีสีสนั 

จึงไดร้บัการขนานนามว่า เป็นเสน่หแ์ห่งตะวนัออก หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

 นําคณะท่านเดินทางโดยรถโคช้เขา้สู่เมืองฮ่องกง โดยขา้ม สะพานชิงหม่า  สะพานสองชั้นท่ี

ยาวท่ีสุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร เช่ือมต่อระหว่างสนามบินกบัตวัเมือง ตวั

สะพานชั้นบนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์ิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเสน้ทางของเอ็มทีอาร ์(MTR) กบัแอร์

พอรต์ เอ็กเพรส เทรนส์  (Airport Express Trains) สะพานชิงหม่าน้ีไดถู้กคดัเลือกใหเ้ป็น

สญัลกัษณข์องคู่รกัทัว่โลก 

 เขา้สูท่ี่พกั SOUTH CHINA HOTEL HONGKONG หรือระดบัเทียบเทา่ 

http://www.southchinahotel.com.hk/ 

หมายเหต ุ: อิสระอาหารค า่ (บริเวณโรงแรมมีรา้นอาหารหลากหลายสไตล ์สะดวกใหท้า่นเลือกชิม) 

 

http://www.southchinahotel.com.hk/
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วนัท่ีสอง ติ่มซ ารสเลิศ – วิคตอเรียพีค – รีพลัสเ์บย ์– รา้นจวิเวลรี่ – วดัแชกง – อิสระชอ้ปป้ิง  

เชา้  บริการอาหารเชา้สไตลช์าวฮ่องกง แบบติ่มซ า ท่ีภตัตาคาร บริการท่านดว้ย โจก๊หอม

กรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อนัอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสตูรตน้ตาํรบักวางตุง้แท ้

 นําท่าน เดินทางสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค  โดย  รถรางพีคแทรม  ต่ืนตาต่ืนใจกบัการชม

ทศันียภาพท่ีสวยงามกบัความสงู 396 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล  ท่านจะไดส้มัผสัความ

ใกลชิ้ดกบับรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา  

จากน้ันนําท่านสู่ อา่วรีพลัสเ์บย์ ซ่ึงไดร้บัความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผ่อนใน

บรรยากาศแบบปิ กนิคชายทะเลและท่ีน่าสนใจคือดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัพระพุทธรปูและเทพเจา้ต่างๆ ก่อสรา้ง

ประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือศรทัธาพระสงักจัจายบชูาเพื่อความสุข เจา้สมุทรเทพเจา้แห่งโชคการงาน พระ

กาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใชม้ีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา ร วมทั้งกามเทพท่ีมีวิธีการเส่ียงทาย

ดว้ยดา้ยแดง ขา้มสะพานตอ่อาย ุซ่ึงมีความเช่ือว่าเมื่อเดินขา้มแลว้ก็จะอายุยนืเพิ่มขึ้ นอีก 3 ปีและอธิษฐานดว้ยการลบู

คลาํหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจอิสระท่านสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

จากน้ันนําท่านเยีย่มชม รา้นจวิเวลรี่  ท่ีโด่งดงัท่ีสุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวอร่ี กรุ๊ป จาํกดั ไดเ้กิดแรง

บนัดาลใจ นํากงัหนั มาพลิกแพลงเป็น จี้  ลอ้มเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดงั มาจดัวางตาํแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ถือเป็น 

เคร่ืองราง ตามหลกัฮวงจุย้ ซ่ึงจาํลองเลียนแบบมาจาก "แซก้๋งเมี๋ยว" กงัหนั ใหญ่ 4 ใบพดั ท่ีชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรทัธา  

นําท่านสู่  วดัแชกง ซ่ึงเป็นวดัท่ีดงัมาก  และมีตาํนานความเช่ือมายาวนานว่า คนท่ีมีเคราะห ์เมื่อ จบัใบพดัของกงัหนั

หมุนไปโดยรอบแลว้ จะทาํใหชี้วิต หมุนเวียนไปในทางท่ีดี และ สามารถพดัเอา ส่ิงชัว่รา้ยต่างๆ ออกไปได ้ ในวนัขึ้ นปี

ใหม่ของจีน หรือผูท่ี้เกิดปีชงถา้ไดไ้ปสกัการะจะแคลว้คลาดในเร่ืองท่ีไม่ดีทุกเร่ือง 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทา่นเดินทาง

กลบัโรงแรมที่พกัอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ แหล่งชอ้ปป้ิงชั้นนําของฮ่องกง 

หมายเหต ุ: อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพื่อใหท้า่นไดใ้ชช่้วงเวลาใหเ้ต็มที่กบัฮ่องกง 

 พกัท่ีฮ่องกง SOUTH CHINA HOTEL HONGKONG หรือระดบัเทียบเทา่ 

วนัท่ีสาม อิสระชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ 

 ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อาทิเช่น 

1. ยา่นจมิซาจุย่  ชอ้ปป้ิงสินคา้อนัมีช่ือเสียงซ่ึงถือไดว้่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชั้นนําของฮ่องกงและของโลกกบัสินคา้

หลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark & Spensor, Toy’R Us, Giordano, 
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Armani, Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้ หรือท่านจะนัง่รถไฟใตดิ้น ขา้มฝัง่สู่เกาะฮ่องกงหรือสถานท่ีอื่ นๆ ท่ี

สถานีรถไฟฟ้าจิมซาจุ่ย  

2. ยา่น Temple Street Market ซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กัในนามตลาด สาํหรบัผูช้าย เป็นพื้ นท่ีขายสินคา้จาํพวกเส้ือผา้ , กระเป๋า

เดินทาง , นาฬกิา , ภาพเขยีน , สินค้าแฮนดเ์มด และอาหารอร่อยริมทางอยา่งหอยทอดตาํรบัฮ่องกง รวมไปถึง

อาหารทะเลสดๆ รสชาติดี 

3. ยา่น Ladies’ Market สถานท่ีซ่ึงขายขา้วของเคร่ืองใชข้องผูห้ญิงในรา คาถูก อาทิเช่น เส้ือผา้ , ยนีส์, กระเป๋า , 

รองเทา้, ชุดชั้นในสตรี, ตุ๊กตา, ของใชก้ระจุกกระจิก รวมถึงของท่ีระลึกและส้ินคา้กอ๊ปป้ีแบรนดด์งัจากทัว่โลก  

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน Chek Lap Kok โดยรถ (Seat in coach) 

หมายเหต ุ: อิสระอาหารเชา้ , กลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพื่อใหท้า่นไดใ้ชช่้วงเวลาใหเ้ต็มที่กบัฮ่องกง 

สมควรแก่เวลาน าทา่นสู ่สนามบิน 

22.00 น.  อ าลาฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ยแ์ปซิฟิค  เที่ยวบินท่ี CX 709  

23.55 น. เดินทางถึง สนามสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ...ไปแสนนาน 

 

อตัราค่าบริการ : แพ็คเก็จฮ่องกง 3 วนั 2 คืน 

ก าหนดวนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่  

 (ทา่นละ) 

 

ราคาเด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี 

 

5 – 7 ธนัวาคม 2557 

 

16,900 บาท 

1 ผูใ้หญ่ + 

1 เด็กมีเตียง 

2 ผูใ้หญ่ + 

1 เด็กมีเตียง 

2 ผูใ้หญ่ + 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

(ทา่นละ) 

16,900 บาท 16,900 บาท 16,900 บาท 4,000 บาท 

อตัราค่าบริการรวมถึง    

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไปกลบั กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ ตามท่ีระบุในรายการ 

(น้ําหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั สายการบิน (CATHAY PACIFIC) คาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX)) 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีกาํหนดไวใ้นรายการ 

3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐานพกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน ( 3 วนั 2 คืน )  

4. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

5. ค่ายานพาหนะ และ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการไม่รวมถึง 

1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง ๆ  

2. ค่า VAT 7%  หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 1% 

3. ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิ เช่น เคร่ืองด่ืม  ,ค่าอาหาร ,ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรีด ฯลฯ 

4. ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ คนละ 60 เหรียญ  เป็นเงินไทยประมาณ 250 บาท/คน 

เอกสารในการเดินทาง 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้าน เหลืออยูไ่ม่ต  า่กว่า 6 เดือน  และ ตอ้งมีหนา้ว่าง สาํหรบัประทบัตราตรวจคนเขา้เมือง 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ           เปล่ียนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้ อง

ค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ินและทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 300 HKD / คน  /วนั 

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเข้ าประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 


