วันแรก เชียงใหม่ – อ่องกง
ศุกร์ ที่ 23 มี.ค. 61
18.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 1 เคาน์ เตอร์ สายการ
บินฮ่ องกงเอ็กซ์ เพรส โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯอํานวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ
20.00 น.
เดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยสายการบินฮ่ องกงเอ็กซ์ เพรส เที่ยวบินที่ UO754
23.45 น.
ถึงสนามบินนานาชาติ CHECK LAP KOK ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง
นาท่ านเข้ าสู่ ทพ
ี่ กั ....... หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันสอง
เช้า
จากนั้น

กลางวัน

อ่องกง – VICTORIA PEAK –- REPULSE BAY – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้ าเซียน – โรงงานจิวเวลลี่ –
ช้ อปปิ้ งถนนนาธาน – Avenue Of Star – Symphony of lights
เสาร์ ที่ 24 มี.ค. 61
รับประทานอาหารเช้า (1) แบบติ่มซํา
นําท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ ยอดเขา VICTORIA PEAK ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงพร้อมนมัสการขอพร
จาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคลที่บริ เวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพาน
ต่ออายุซ่ ึ งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรื อ วัดกังหันลม เป็ นที่ร่ ําลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่ องของกังหันลมที่พดั พาเอาสิ่ งไม่ดี
ออกจากชีวติ เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชี วิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็ นดีได้ ทําให้วดั นี้ มีชื่อเรี ยก
อีกอย่างหนึ่งว่า วัดกังหันลม เดิมทีวดั นี้เป็ นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และได้อนุรักษ์ไว้เป็ นโบราณสถาน อยูท่ างด้านหลัง
ของเรื อนใหม่ ส่ วนเรื อนใหม่สร้างเสร็ จในปี 1993 สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบผูซ้ ่ ึ งปกป้ องจักรพรรดิ
ราชองค์สุดท้ายแห่ งวงค์ซ่ง จากนั้นทําท่าน ไหว้พระขอพร วัดหวังต้ าเซี ยน เป็ นวัดที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง เป็ นที่
ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซี ยน ขอพรเรื่ องสุ ขภาพและโชค

ลาภทัว่ ไป เรื่ องความแม่นของการเสี่ ยงเซี ยมซี ในวิหารเทพเจ้าหวังต้าเซี ยน อีกจุดหนึ่ งที่เป็ นที่นิยมคือ การมา
ไหว้เทพเจ้าแห่ งความรัก “หยุคโหลว” แล้วผูกด้ายแดงขอเนื้ อคู่ จากนั้นนําท่านชม โรงงานจิวเวลลี่ เยี่ยมชมการ
สาธิ ตวิธีเลื อกซื้ อ กังหันแชกงหมิ วนําโชคที่ ได้ทาํ การปลุ กเสกมาจากวัด เพื่อติ ดตัวเป็ นสิ ริมงคล ให้ท่านได้
อิสระช้อปปิ้ งที่ ถนนนาธาน ที่มีร้านค้าขนาดเล็กมากกว่า 100 ร้านค้า ให้ท่านได้เลือกชิ มอาหารมากมายที่ถนน
สายนี้ อิสระอาหารค่า
นําท่านชม Avenue Of Star สถานที่รําลึกถึงอัจฉริ ยะบุคคลที่มีคุณูปการต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ ของฮ่องกง
และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยว มีลายพิมพ์มือดารา แผ่นหิ นจารึ กชื่ อบุคคลที่มีชื่อเสี ยงและ
ประวัติศาสตร์ ที่สาํ คัญของวงการ ภาพยนตร์ และนําท่านชม การแสดง แสง สี Symphony of lights เวลา 20.00
น. การแสดงมัลติมีเดียสุ ดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสี ยงถาวรที่ใหญ่
ที่สุดในของโลก
ได้เวลาสมควรนาท่ านเข้ าสู่ ทพ
ี่ กั …….. หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันสาม
เช้า
จากนั้น

กลางวัน
จากนั้น

16.45 น.
18.50 น.

กระเช้ าลอยฟ้า 360 องศา – พระใหญ่นองปิ ง – Citygate Outlets
เสาร์ ที่ 25 มี.ค. 61
รับประทานอาหารเช้า (3) แบบติ่มซํา
นําท่านเดิ นทางสู่ พระใหญ่ นองปิ ง ซึ่ งตั้งอยู่ฝั่งเกาะลันเตา นําท่านขึ้น กระเช้ ารอยฟ้า 360 องศา เหาะไปบน
เส้ นทางลอยฟ้ านองปิ ง ท่ า นจะได้ช มทัศนี ย ภาพอันงดงามของเทื อกเขาและทะเลสี ค ราม ท่ า นยังสามารถ
มองเห็น พระพุทธรู ปนัง่ ปรางสมาธิ ทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดโป่ งหลิน หรือ พระใหญ่ ลันเตา
องค์พ ระทํา จากทองสัม ฤทธิ์ หนัก 250 ตัน สู ง 34 เมตร นั่งอยู่บ นฐานกลี บ บัว ยกหัตถ์ขาวและแบพระหัตถ์
ด้านซ้ายไว้บนตัก พระเนตรจ้องมองลงมาเหมือนดังว่ากําลังประทานพรให้แก่ผทู ้ ี่มากราบไหว้ จากนั้นอิสระให้
ท่านได้สัมผัสกับ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง ท่านได้เที่ ยวชม ร้ านค้า ร้ านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้ง
มากมาย
บริ การอาหารกลางวัน (4) ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ Citygate Outlets เป็ น Outlet mall แห่งแรกในฮ่องกง เป็ นแหล่งรวมตัวของนักช้อปปิ้ ง ซึ่งภายในมี
ร้านค้าแบรนเนมด์มากมาย อาทิเช่น เสื้ อผ้าแฟชัน่ เครื่ องประดับ รองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้าเด็ก อุปกรณ์กีฬา
ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร์ ศูนย์อาหารและซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต
ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ CHECK LAP KOK
ลัดฟ้ าสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินฮ่ องกงเอ็กซ์ เพรส เทีย่ วบินที่ UO753
เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการสาหรับผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ ไป
ผูใ้ หญ่ ท่านละ (พักห้องคู่)
16,555
บาท
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามระบุในรายการ
 อาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ 4 มื้อ

ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าหัวหน้าทัวร์ , ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนําเที่ยว
นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่าปรับ สําหรับนํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากทางสายการบินกําหนด ค่าประกันวินาศภัยตามเงื่อนไขของแต่ละสายการ
บินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่ าทิปไกด์ และ คนขับรถ ท้ องถิ่น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชําระภายใน 20 วันก่อนเดินทาง
2.
เนื่องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
คืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
3.
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากท่านเป็ นจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
4.
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่เชียงใหม่ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5.
การยกเลิก
1.1 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่
พักโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ





