เดินทางวันที่ 18–20 มกราคม 2562

กรุณาสังเกตปายตอนรับ CU CENTER
วันนัดหมาย :วันศุกร ที่ 18 มกราคม
คม 2562

เวลา : 06.00 น. (หกโมงตรง)

ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6

สถานที่นัดหมาย

เคานเตอร M สายการบิน Cathay Pacific (CX)

หัวหนาทัวร

คุณศุภลักษ (หมิว)

ติดตอ 090-972-0192

1.FLIGHT/เที่ยวบิน
สายการบิน

วันที่เดินทาง

เสนทางบิน

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

Cathay Pacific (CX)

18 มกราคม
คม 2562

BKK-HKG

CX700

08
08.25 น.

12.10 น.

Cathay Pacific (CX)

20 มกราคม 2562

HKG-BKK

CX 709

22
22.00น.

23.55 น.

*** สายการบิน อนุญาตให โหลดกระเปาไดทา
 นละ ไมเกิน 30 กิโลกรัม ไดทานละ 1 ใบ
ถือขึ้นเครื่องได 7 กิโลกรัม ***

กรุณาเตรียมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 1,000 บาทตลอดทริป
สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจในการบริการ

สําคัญ !!อย
อยาลืมนําพาสปอรตติดตัวมาดวยนะคะ
**รบกวนลู
รบกวนลูกคาสํารวจพาสปอรตของตนเอง
ตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และพาสปอรตตองไมมีการชํารุด

1

การนํา Power Bank ขึ้นเครื่องอยางถูกวิธี
คือการนํา Power Bank ใสกระเปาและหิ้วขึ้นเครื่องไดเทานั้นครับ

ขนาดที่สามารถนําขึ้นเครือ
่ งบินได
-

Power Bank ความจุไฟฟาเทากับหรือนอยกวา 20,000 mAh นําขึ้น
เครื่องไดโดยไมมีการระบุจํานวน
Power Bank ความจุไฟฟา 20,000 – 32,000 mAh นําขึ้นเครื่องได
ไมเกิน 2 กอน
Power Bank ความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh ไมไดรับอนุญาต
ใหนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี

ขอกําหนดเกี่ยวกับสารการบินหามนําของเหลว เจล สเปรย หรือวัตถุ และสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกันติดตัวขึ้นไปใน
หองโดยสาร เชน เครื่องดื่มตางๆ, ช็อคโกแล็ต, ยาสีฟน, เครื่องสําอาง, น้ําหอม ฯลฯ แตทานสามารถบรรจุของเหลว สเปรย หรือ
เจลในกระเปาเดินทางที่ทานโหลดเขาใตเครื่องบิน (Check-in Baggage) ได
**บังคับใชในทุกสายการบินและทุกสนามบินทั่วโลก**
ยกเวน

1. ยารักษาโรค เชน อินซูลิน สเปรยแกอาการอักเสบลําคอ ยาแกไอน้ําเชื่อม ยาสําหรับเด็ก
2. อาหารสําหรับเด็กทารก เชน นม อาหารที่มีลักษณะเปนของเหลว หรือ เจล
3. อาหารเสริมที่ตองใชเปนกรณีพิเศษ ซึ่งมีผลตอสุขภาพของผูโดยสารหากไมไดรับประทาน

หมายเหตุของใชดังกลาวเบื้องตน หากซื้อใน Duty free สามารถนําขึ้นเครื่องไดหรือใสในถุงพลาสติกควรเก็บใบเสร็จไวสําหรับ
การตรวจสอบ และไมควรเปดแพ็คเกจออก ถาแพ็คเกจฉีกขาดไมสามารถนําติดตัวขึ้นเครื่องไดคะ
2.สภาพภูมิอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไปของ ฮองกงใกลเคียงกับเมืองไทยมาก โดยแบงออกเปน 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูใบไมรวง และฤดู
หนาว
1. ฤดูใบไมรวง (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) อากาศอบอุน จัดเปนฤดูที่นาทองเที่ยวที่สุด
2. ฤดูหนาว (เดือนมกราคม – มีนาคม) อากาศหนาวและมีแสงแดด
3. ฤดูรอน(เดือนเมษายน – กันยายน) อากาศจะรอนอบอาว แตบางครั้งอาจมีฝน และในกรณีที่เกิดมีพายุไตฝุนจะมีการสง
สัญญาบงบอกถึงระดับความรุนแรงของพายุ หากพายุมีความรุนแรงมาก สัญลักษณเลข 8 จะปรากฏ ดังนั้นสะพาน รวมทั้งถนน
เชื่อมระหวางเกาะ จะปดลงชั่วคราว ขณะเดียวกันการเดินเรือโดยสารและเที่ยวบินตางๆ ระหวางฮองกง – มาเกา ก็จะถูกยกเลิก
เพื่อเปนการปองกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากพายุไตฝุน

สําหรับวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562
อุณหภูมป
ิ ระมาณ 15 – 23 องศาเซลเซียส
(อาจมีฝนตกเบ็กนอย กรุณาเตรียมรมพับไปดวย)
(ตรวจสอบวันที่ 10 มกราคม 2561)
3.การแตงกาย
-

การแตงกายในชวงฤดูรอน ควรใสเสือ
้ ผาฝายหรือเสื้อผาที่มีเนื้อผาบางเบา

-

การแตงกายฤดูใบไมรวง ชวงนี้ถือวาเปนชวงที่มีอากาศนาไปเที่ยวที่สุด ทองฟาแจมใส อุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 23 องศา
เซลเซียส แจคเก็ตหรือสูทเกๆ บางๆ รองเทาผาใบ หรือจะมีผาพันคอไมหนามากเพิ่มความเกก็ไมวากัน

-

การแตงกายฤดูหนาวอากาศชวงนี้ถือวาหนาวจับใจ ไดเวลางัดเอาเสื้อโคทเสื้อหนาว ถุงนองหนา ผาพันคอสีสวย บูตยาว
ที่มีเตรียมไวออกมาใส หาอะไรที่มีสีสันสดใสไปตัดกับเสื้อโคทสีดําก็จะเกไมนอย หรือจะผาพันคอดํากับเสื้อสีสวางก็จะ
แนวไมแพใคร สิ่งสําคัญอีกอยางที่ควรพกไปคือโลชั่นบํารุงผิวเพราะผิวจะแหงไดงาย
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-

รองเทาควรสวมรองเทาพื้นราบสวมใสสบาย กระชับเทา สวมใสประจํา หากใชคูใหมรองเทาอาจจะกัดเทาได

-

ไมควรนําเครื่องประดับที่มีราคาแพงไป เชน เครื่องเพชร พลอย หรือเครื่องทองชิ้นใหญ ๆ ติดตัวไป เสี่ยงตอการสูญหาย
และจะมีปญหายุงยาก ในการตรวจสอบของศุลกากร

4.สกุลเงิน

ฮองกง:สกุลเงินของมา คือ สกุลเงินที่ใชในฮองกงใชเปนสกุลเงิน ฮองกงดอลลาร (HKD
HKD)
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 4.5 - 5 บาทตอ 1 HKD

บัตรเครดิตการชําระเงินผานบัตรเครดิต หางสรรพสินคาและรานคาใหญๆ จะรั
จะรับบัตรเครดิตตางๆ เชนอเมริกันเอ็กซเพรส ได
เนอร วีซามาสเตอรการด หากทานตองการใชบัตรเครดิตในระหวางการเดินทาง ทาสามารถขออนุมัติวงเงินตามที่ทานตองการ
เพื่อความสะดวกในการชอปปง
5.กระแสไฟฟา
โดยทั่วไปจะใชกระแสไฟฟา 220 โวลทแบบปลั๊ก 3 ตาหัวเหลี่ยมหรือบางสถานที่ใชหัวกลม

ควรเตรียมAdapter International ไปซึ่งสามารถหาซื้อไดตามหางสรรพสินคาทั่วไป

6.โทรศัพทและการเลนโซเชียลมีเดีย
สําหรับการเดินทางทองเที่ยวฮ
ฮองกง ในแหลงทองเที่ยวสําคัญจะ free Wifiให
ใหนักเที่ยวไดเลนกัน ถือวาสะดวกสบายสําหรับ
ลูกคา แตทั้งนี้หากทานตองการใชงานตลอดทั้งวัน ควรเปดโรมมิ่ง หรือ ซื้อซิมจากเมืองไทยไป ซึ่งจะสะดวก ทานสามารถใช
งานไดตลอดทั้งวัน อัฟรูปกันไมอั้นเลย ทานใดสนใจสามารถสอบถามกับหัวหนาทัวรได
7. กระเปาเดินทาง
กระเปาเดินทางใบใหญ
สายการบินอนุญาตใหโหลดกระเป
ปาเดินทางขาไป-กลั
ทาง
บน้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัมโหลดใตทองเครื่องไดทานละ 1 ใบ (หาก

น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด ทานตองชําระคาระวางสัมภาระน้ําหนักเกินตามเงื่อนไขของสายการบิน)
กระเปาถือขึ้นเครื่อง
สายการบินอนุญาตใหนํากระเปาถือขึ้นเครื่องไดทานละ 1 ใบ และตองมีขนาดตามที่กําหนด
คือ 25 × 45 × 56 ซม. และน้
น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม
หมายเหตุ
สิ่งของที่สามารถนําใสกระเปาติดตัวขึ้นเครื่องได ไดแก อุปกรณอิเลคทรอนิคตางๆ พรอมสายชารจ เครื่องประดับ เงิน ยา
รักษาโรคที่มีเอกสารกํากับชัดเจน เทานั้น
สิ่งของที่ไมอนุญาตให
ญาตใหนําติดตัวขึ้นเครื่อง ไดแก สิ่งของที่ทําใหเกิดประกายไฟ เชน ไฟแช็ค ไมขีด เปนตน ของมีคมทุกชนิด
เชน ที่ตัดเล็บ มีโกนหนวด เปนตน ของเหลว เจล สเปรยทุกชนิดที่มีขนาดเกิน 100 มิลลิกรัม
8. ยาประจําตัว
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ทานที่มีโรคประจําตัวกรุณาเตรียมยาไปใหเพียงพอเนื่องจากร
ง
านขายยาในต
ในตางประเทศไมสามารถขายยาให หากไมมีใบสั่งยา
จากแพทย

9. สิ่งของที่ควรเตรียมไป
- ครีมทาผิว, Lip Gloss สําหรับทาปาก ,หมวก รมกันฝน กันแดด,แวนกันแดด จําเปนทั้งชายและหญิง
-ถานใสกลองถายรูป ควรเตรียมไปเผื่อไวสัก 1 ชุด เนื่องจากในบางครั้งอาจหาซื้อไมไดในบางแหงหรือราคาแพง

10. ภาษา
ฮองกง: ภาษาราชการของฮองกง คือ อังกฤษและจีนกวางตุง แตคนสวนใหญจะเขาใจภาษาจีนกลางไดดี สวนภาษาอังกฤษนั้นชาวฮองกงก็
สามารถพูดไดดีเชนกัน ภาษาไทยนั้นในสถานที่ที่ไดรับความนิยมอยางแหลงชอปปงที่ไดรับความนิยมจากคนไทย ผูคนแถวนั้นก็จะสามารถพูด
ภาษาไทยไดดวย

11. เกี่ยวกับการถายภาพ
สถานที่สําคัญทางราชการทุกแหงหามถายภาพโดยเด็ดขาดโปรดสอบถามไกดใหแนใจหากตองการถายภาพนอกสถานที่
การถายภาพคนพื้นเมืองตองขออนุญาตกอนสวนใหญคนพื้นเมืองโดยเฉพาะผูหญิงไมชอบใหถายภาพ
พิพิธภัณฑทุกแหงไมอนุญาตใหใชแฟลตควรศึกษาการทํางานของกลองที่ทานนําไปใชดวย บางแหงหามใชกลอง วีดีโอ
สถานที่เขาชมโบราณสถานและพิพิธภัณฑเกือบทุกแหงตองเสียเงินคานํากลองเขาไปถายภาพ
หมายเหตุพิพิธภัณฑเกือบทุกแหงไมอนุญาตใหนํากระเปาถือใบใหญ โดยเฉพาะเปสะพายหลังเขาไป เพื่อความแนใจโปรดสอบถามไกดทุก
ครั้ง

12. คาทิป

สําหรับคาทิปไกดทองถิ่น และพนักงานขับรถ ทานละ 1,000 บาท/ ตลอดทริป
สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจในการบริการ
13. สิ่งของตองหามนําเขา
1.วัตถุระเบิดและอาวุธสงคราม
2.ยาเสพติดตองหามตางๆ
3.อาหารที่ทําจากเนื้อหมู
4.หามนําเขาผลไมและอาหารสดทุกชนิด

14. สิน
่ คาของที่นาซื้อ
มาเที่ยวฮองกงทั้งที ขึ้นชื่อวาเปนแหลงช็อปปงสินคา
แบรนดเนม หากจะใหซื้อของฝากในระดับนั้น คงตอง
พกเงินกันเปนแสนเลยทีเดียว เดี่ยวเรามาแนะนําของฝากที่ทุกทานจับตองได มีทั้งของใช ของที่
ระลึก และขนมกันเลย
1. น้ําหอม
2. เครื่องสําอางยี่หอดัง.
3. Bioderma
4. พวงกุญแจสัญลักษณฮองกง
5. ถั่วปากอาทอด
6. บวยหวาน
7. กังหันนําโชค

15. ขอที่ควรทราบ
1. ในการทองเที่ยวตางประเทศนั้นแนะนําใหทานเก็บรักษาพาสปอรตของทานใหดี หากเกิดการสูญหายบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่เกิด
ปญหาดังกลาว
2. เวลาลงรานอาหารกรุณารอไกดและหัวหนาทัวรจัดที่นั่งใหทานกอน
3. กรุณาเวนที่นั่งแถวหนาบนรถโคช เพื่อใหไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวรติดตอประสานงานกัน
4. กรุณา Check Out โดยคืนกุญแจที่ล็อบบี้ของโรงแรมทุกครั้ง และชําระคาใชจายสวนตัว เชนคามินิบาร หรือคาซักรีด เปนตน
5. สวนใหญโรงแรมที่เขาพักจะไมมีบริกรคอยยกกระเปา ทานจะตองนํากระเปาและสัมภาระของทานเอง
6. หากครอบครัวที่ทานไปมีเด็กเล็ก หรือผูสูงอายุ กรุณาดูแลบุตรหลานและครอบครัวของทานเอง
7. เมื่อเดินทางตางประเทศ อาหารและรสชาติอาจจะไมถูกปากของทานบาง โปรดคิดวาเปนการศึกษาวัฒนธรรมที่แตกตาง หากทานชอบ
อาหารรสจัด ทานสามารถเตรียมน้ําจิ้มไปสวนตัวเองได
8. หากตองการบริการพิเศษ หรือ มีขอแมพิเศษสวนตัว เชน ไมรับประทานอาหารประเภทใดเปนพิเศษโปรดแจงลวงหนากอนการเดินทาง 3
สัปดาห
9. ระมัดระวังกระเปาและของมีคาในขณะที่อยูในฝูงชน โดยเฉพาะในขณะขึ้นรถประจําทาง หรือขณะรอเขาแถวซื้อของ
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบคาใชจายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การจลาจล การหยุดงาน ภัยธรรมชาติ และการ
เรียกรองเดินขบวนตางๆ
11. การเดินทางเปนการชําระแบบเหมาขาด หากทานมิไดใชบริการสวนหนึ่งสวนใด ทานไมสามารถเรียกคืนเปนเงินได

ปรัชญาการทองเที่ยวใหมีความสุข สนุกทุกเสนทาง
“เปดใจรับสิ่งใหม มองขามในบางอยาง ยอมรับในความแตกตาง มีน้ําใจเอื้อเฟอตอเพื่อนรวมเดินทาง”
ขอใหทุกทานมีความสุขเดินทางพรอมรอยยิม
้ ในทริปนี^
้ __^
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วันที่ 1

06.00 น.

กรุงเทพฯ – ฮองกง–หมูบา
 นนองปง–อิสระชอปปง
 City Gate Outlet - Symphony of light
( - / กลางวัน / - )

12.10 น.

คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเคานเตอร Mของ
สายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ
และบัตรขึ้นเครื่อง
ออกเดินทางสูทาอากาศยาน Check Lap Kokโดยเที่ยวบินที่ CX700 สายการบิน Cathay Pacific
** บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

08.25 น.

นําทานเดินทางสูเกาะลันเตา ซึ่งถือไดวาเปนแหลงทองเที่ยวอันมีเอกลักษณระดับโลกของฮองกง จากนั้น
นํา ท า นสั ม ผั ส กั บ ประสบการณที่ น า ตื่ น ตาตื่ นใจกั บ กระเช า ลอยฟ า นองป ง (Ngong Ping Skyrail
360) เสนทางการทองเที่ยวบนรถกระเชาเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามไดแบบพาโนรามิค เชื่อม
จากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมูบานนองปงบนเกาะลันเตา ระยะทางกวา 5.7 ก.ม. จากรถกระเชาทานจะไดชม
ทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮองกงทิวทัศนเหนือทองทะเลของทะเลจีนใต ทิวทัศนของเนิน
เขาอันเขียวขจี ลําธาร น้ําตกและปาอันเขียวชอุมของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเชาไปถึงสุดทางทานจะได
สักการะพระใหญโปวหลิน แห งเกาะลันเตาซึ่งเปนพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ กลางแจ งที่ ใหญ ที่สุ ดในโลก
องคพระทําขึ้นจากการเชื่อมแผนทองสัมฤทธิ์ กวา 200 แผน เขาดวยกัน น้ําหนักรวม 250 ตัน และสูง34เมตร
หันพระพักตไปทางดานทะเลจีนใตและมองอยางสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องลางซึ่งเปนพระพุทธรูป
นั่ง ทําจากทองสัมฤทธิ์กลางแจงที่ใหญที่สุด
จากนั้นใหทา นอิสระชอปปงที่หา งดังCITYGATE OUTLET MALLใหทา นชอปปงสินคาตามอัธยาศัยพบกับ
OUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมายเชนCOACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือวาจะ
เปนBURBERRY รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายยีห
่ อและชั้นใตดินจะมีSUPERMARKET ขนาดใหญใหทาน
ไดจับจายกันไดอยางจุใจ**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทุกทานไปชมโชวยิงแสงเลเซอรประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโตกันตามจังหวะเสียงเพลง
Symphony of Lightsความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 น. ทุกค่าํ คืนการแสดงมัลติมเี ดียสุดยอด
ตระการตาซึ่งเปนการแสดงแสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟาสําคัญตางๆที่ตั้งอยูสองฟากฝงของ
อาววิคตอเรียโดยบนดาดฟาของตึกเหลานีป
้ ระดับไปดวยแสงไฟซึ่งเพียงกดสวิตชกจ
็ ะสองแสงสวางตระการตา
เปนสีตางๆแสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง
พักที่ SAV Hotel ระดับ 4 ดาว ณ เมืองฮองกง

วันที่ 2

วัดแชกงหมิว–วัดหวังตาเซียน –โรงงานจิวเวอรี่ – รานหยก – เจาแมกวนอิม หากรีพัลเบย–
จุดชมวิววิคตอเรียพีค - ชอปปงจิมซาจุยและโอเชี่ยนเทอรมินอล

(เชา / กลางวัน / - )

เชารับประทานอาหารเชาแบบติม
่ ซํา ณ ภัตตาคาร (2)
จากนั้นนําทานสู วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน)เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมที่วัดนี้เปนวัดเล็กๆเปนวัดที่เกาแกและ
อนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดา นหลั งของเรือนใหม วัดเรือนใหม สรา งเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่ 50,000
ตารางฟุตดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงนี้ซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหาร
แบบโบราณและมีกังหันอยูหลายตัวมีกลองดานละตัวประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหันหรือที่เรียกวา
กังหันนําโชคเพื่อหมุนแตสิ่งดีๆเขามาในชีวิตและปดเปาสิ่งที่ไมดีออกไปโดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ดังนี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย

ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืน

ใบที่ 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา

ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
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และกอนที่ทานจะออกจากวัดอยาลืมจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อความเปนสิริมงคล หลังจากนั้นนําทาน
ไหวพระขอพรตอ ณ วัดหวังตาเซียนเปนวัดที่มีอายุกวาครึ่งศตวรรษรายลอมดวยอาคารที่พักอาศัยของการ
เคหะ วัดแหงนี้ขึ้นชื่อดานอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ จึงไดรับการนับถือเปนพิเศษจากบรรดาคน
ปวย จากนั้นนําทานสูโ รงงานจิวเวอรีท
่ ี่โดงดังที่สุดบนเกาะฮองกง ที่ไดแรงบันดาลใจนํากังหันมาพลิกแพลง

เปนจี้ลอมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตําแหนงของเพชรแตละเม็ดซึ่งถือเปนเครื่องรางตามหลักฮวง
จุยซึ่งจําลองเลียนแบบมาจาก“แซกงเมี๋ยว”กังหันใหญ4 ใบพัดที่ชาวฮองกงเลื่อมใสศรัทธาที่“วัดเชอกุง”ซึ่ง
เปนวัดที่ดังมากและมีตํานานความเชื่อมายาวนานวาคนที่มีเคราะหเมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแลว
จะทําใหชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วรายตางๆออกไปได
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นํา ท าน ชมรา นหยก สินค า ขึ้นชื่ อ อีก อยางของจี น แผ นดิ นใหญ ที่ ไ ม วา ท า นจะเดินทางไปเมือ งไหนของ
ประเทศจี น ท า นจะได เ ข า ชมร า นหยก ท า นสามารถเลื อ กซื้ อ หยกที่ มี ก ารดั ด แปลงเป น เครื่ อ งบู ช าต า งๆ
ทั้งปเซี๊ยะ, กําไลหยก, จี้หยก และอื่นๆ อีกมากมาย นําทานสูจุดชมวิวบนเขาวิคตอเรียพีค ใหทานไดชมวิวิ
ทิ ว ทั ศ น ใ นมุ ม สวยงามและหาชมที่ ไ หนไม ไ ด แ ล ว ไม ว า จะเป น วิ ว ของตึ ก สู ง ระฟ า ของเกาะฮ อ งกงหรื อ
ทัศนียภาพอันแปลกตาของอายวิคตอเรียและเกาลูนจากนั้นนําทานชมหาดทรายREPULSE BAYหาดทราย
รูปจันทรเสี้ยวแหงนี้สวยทีสุดแหงหนึ่งและยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเรื่องมีรูปปนของเจา
แมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครองชาวประมงโดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาว
ลงสูชายหาดนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคลขามสะพานตออายุ
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู ยานจิมซาจุยและโอเซี่ยนเทอรมินอลใหทานอิสระชอปปงเลือกซื้อสินคาฝาก
คนที่ทานรักทางบานสนุกสนานกับการเลือกสินคาราคาพิเศษอาทิเชนเสื้อผา,รองเทา,กระเปา,เข็ดขัด,น้ําหอม
สินคาแบรนดชื่อดังตางๆทั้งBvlgari, BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, miumiu,
ST.MICHEL, TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG, ESPRIT, G2000

**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ SAV Hotel ระดับ 4 ดาว ณ เมืองฮองกง

วันที่ 3

เชา

อิสระทองเทีย
่ ว ช็อปปงตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเขาสวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด– กรุงเทพ
(เชา / - / - )
รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร (4)
ใหทา นอิสระทองเที่ยว หรือ ช็อปปงตามอัธยาศัย
หมายเหตุ:Check Out ไมเกิน 12.00 น. นํากระเปา สัมภาระลงมาฝากไวที่ Loobyของโรงแรม
รถจะมารับลูกคาที่โรงแรม ประมาณ 17.00 น. เพือ
่ นําลูกคาเดินทางไปสูสนามบิน
แหลงทองเทีย
่ วแนะนํา:
ยานมงกก
ยานมงกก เปนอีกยานที่มีความคึกคักมาก ๆ เพราะเปนแหลงชอปปงที่ดีที่สุดอันดับตน ๆ ของฮองกง มี
ทั้งตรอกซอยที่ขายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา รองเทา กระเปาแฟชั่น ราคาไมแพง รวมไปถึงรานขาย
ของฝากของที่ระลึกหลากหลายแบบ ถาอยากช อปปงสินคาแฟชั่น ราคาเบา ๆ แนะนําใหไป Ladies
Market ซึ่งมีลักษณะคลายกับตลาดนัดกลางคืนในบานเรานั่นเอง
ยานจิมซาจุย
ขาชอปทั้งหลาย ถาไมไดมาชอปปงในยานนี้จะถือวาพลาดมาก โดยเฉพาะใครที่ชอบสินคาแบรนดเนม
ในยานนี้มีหลากหลายแบรนดดังระดับโลกใหเดินเลือกซื้อสินคากันอยางจุใจ และมักจะมีกิจกรรมจัดลด
ราคาอยูบอยครั้ง บอกเลยวาขาชอปตองไป
Sky 100
อีกหนึ่งประสบการณที่อยากใหคุณไดสัมผัสในฮองกง กับการชมอาววิคตอเรียและตึกสูงระฟามากมาย
ในฮองกง
จากจุดชมวิวบนตึก Sky 100 ซึ่งเปนตึกที่สูงที่สุดในฮองกง มีความสูงราว ๆ 393 เมตร โดยที่จุดชมวิว
ดานบนนั้นสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนไดกวางไกลแบบ 360 องศา ไมวาจะมาเที่ยวชมเวลาไหน ก็
ประทับใจไมแพกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได
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เดอะพีค
เดอะพีค หรือวิคตอเรีย พีค เปนจุดชมวิวของเกาะฮองกงที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก ๆ นักทองเที่ยว
จะได เห็ นอ า ววิ ค ตอเรีย และตึ ก สู งระฟ า ทั้ งจากทางเกาะฮ องกง และเกาะเกาลู น ยิ่งถ า ไปเที่ ยวชม
ในชวงเย็นก็จะยิ่งสวยงาม เพราะอาคารตาง ๆ จะเปดไฟตระการตาสวยงามมาก ๆ การขึ้นไปยังเดอะพีค
มีทั้งแบบนั่งรถบัสและนั่งพีคแทรม หรือรถรางไฟฟาขึ้นไป และบริเวณจุดชมวิวก็จะมีทั้งที่เขาชมฟรีและ
เสียเงิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ thepeak.com.hk
ชิงชาสวรรคยักษ (The Hongkong observation Wheel)
การนั่งชิงชาสวรรคยักษทฮ
ี่ อ
 งกงก็เปนอีกประสบการณที่นาลิ้มลองเมื่อไปเที่ยวฮองกง ชิงชาสวรรคยักษ
นี้มีความสูงมากถึง 60 เมตร แตละกระเชาจะบรรจุคนได 8 คน และหากใครอยากเซอรไพรสแฟน ก็มี
กระเชาพิเศษไวรับรอง ซึ่งมีการจัดโตะดินเนอรสด
ุ หรูหรา พรอมทั้งอาหารและเครื่องดื่มสุดพรีเมียม เปด
ใหเขาชมทุกวัน คาตัว๋ ขึ้นกระเชาสําหรับคนทั่วไปจะอยูท
 ี่คนละ 100 ดอลลารฮองกง ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่
หรือ ทานสามารถซือ
้ บัตรเขา
สวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด (HONGKONG DISNEYLANDS)
ผูใหญจายเพิ่มทานละ 2,500 บาท / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป จายเพิ่มทานละ 2,200 บาท
(ไมรวมคาใชจายในการเดินทาง) บัตรเขาสวนสนุกสามารถเลนเครื่องเลนแบบไมจํากัดจํานวนครั้งภายใน 1
วัน นําทานเดินทางเขาสูอ
 าณาจักรแหงเวทยมนตร ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝน สํารวจดินแดน
ทั้ง 7 แหง ที่เต็มไปดวยมนตมายา ความสวยงาม ความตื่นเตน ประทับใจกับเครื่องเลนมากหลากหลายชนิด
สัมผัสตัวการตูนดิสนียที่ทานชื่นชอบและรวมชมขบวนพาเหรดของเหลาการตูนที่แสนยิ่งใหญตระการตา
18.00 น.

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน CHEAK LAP KOK***กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย***

22.00 น.

ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX709
**บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

23.55 น.

เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขาโดยสวัสดิภาพและประทับใจ
***********************

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซินเจิ้น) กําหนดให
มีการประชาสัมพันธสินคาพืน
้ เมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา,
ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดว ย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกบ
ั นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา
รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซือ
้ หรือไมซื้อขึ้นอยูก
 ับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจา ยทีเ่ กิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
× คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ
× คาธรรมเนียมวีซา เดี่ยว สําหรับลูกคาตางชาติ
× คาระวางกระเปาน้าํ หนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด **เกินจาก 30 กิโลกรัม
× คาใชจา ยสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชอ
 ง
พิเศษของโรงแรม เปนตน
× คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหก
ั ณ ที่จา ยของแตละประเทศ
× ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป (หัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจในการบริการ)
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