3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ (HX)


โปรแกรมการเดินทาง 19 - 21 พฤษภาคม 2559
วันแรก กร ุงเทพฯ-ฮ่องกง– RepulseBay - Victoria Peak Tram
06.00 น.

คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยาน สุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินฮ่องกงแอร์ (HX)
โดยมีเจ้าหน้าที่ อานวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ พร้อมนาท่านเช็คอินด้วยตัวท่านเองตาม
ระเบียบของสายการบิน

 ห้ ามนาของเหลวทุกชนิดขึน้ เครื่องยกเว้ นบรรจุลงกระเป๋ าโหลดท้ องเครื่องและมีนา้ หนักไม่
เกิน 20 กิโลกรัมท่ านละ1 ใบ
08.25 น.
เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 768

12.40 น.

ค่า

ถึงท่าอากาศยานแห่งชาติ Chek Lap Kok ของฮ่องกงหลังผ่านการ
ตรวจเอกสารเข้าเมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านไปยัง RepulseBay หรือ อ่าวนา้ ตืน้ เพื่อ
นมัสการ เจ้ าแม่ กวนอิม เจ้ าแม่ ทบั ทิม และ เทพเจ้ าแห่ งโชคลาภ เพื่อ
ความเป็ นสิ ริมงคล แล้วข้ามสะพานต่ออายุทีเชื่ อกันว่าข้ามสะพานครั้ง
หนึ่งจะอายุยนื ขึ้น 3 ปี จากนั้นนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศนัง่ รถราง
Peak Tram ขึ้นสู่ ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสู งที่สุด
และสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริ สุทธิ์ สดชื่น สามารถชม
ทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ท้ งั เกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยงั ตื่นตากับตึกระฟ้ าที่สูงตระหง่าน
และอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ ้ ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็ น
ที่ต้ งั ของธุ รกิจ ชั้นนาของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 1 )
นาท่านเดินทางกลับที่พกั
พักที่ PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ติ๋มซา - มาเก๊า –โบสถ์เซนพอล – เซนาโด สแควร์ - วัดเจ้าแม่
กวนอิม - เวเนเชียน–ฮ่องกง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

รับประทานอาหารเช้ า ด้ วยติ๋มซา (มือ้ ที่ 2)
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยังท่านเรื อเพื่อเดินทางต่อไปยังมาเก๊า โดยเรื อเฟอรี่ ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.เดินทางถึงมาเก๊า ผ่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก และ
ขาเข้า สู่ มาเก๊า จากนั้นนาท่านไปชม องค์ เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล เป็ นองค์เจ้าแม่
กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสู ง 18 เมตร
หนักกว่า 1.8 ตัน เป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่ งพระพักตร์ เป็ นพระแม่มา
รี โปรตุเกส สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสส่ งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กบั จีน เพื่อให้คนรุ่ นหลังได้
ระลึกถึง และภาย ใต้รูปปั้ นยังจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงถึงประวัติความเป็ น
มาและวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ี จากนั้นชม โบสถ์
เซนต์ ปอล สัญลักษณ์ประจาเมืองมาเก๊า ที่ทุกคนจะต้องขอไปเยือนโบสถ์
แห่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นโรงเรี ยนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกใน
ดินแดนตะวันออก ต่อมาได้เกิดเพลิงไหม้ทาให้เกิดความเสี ยหายทั้งหลัง
คงเหลือเพียงประตูหน้าและบันไดทางเข้าเท่านั้นปั จจุบนั ได้ ต่อมาได้รับการเสนอชื่ อแก่องค์การยูเนสโก้ ให้เป็ น
มรดกโลก จากนั้น อิสระช้อปปิ้ งย่านการค้าเซนาโด้สแควร์ ซึ่ งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็ น
ลอนคลื่นเปรี ยบเสมือน ท้องทะเลอันสมบูรณ์ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่รวมไว้ ซื่ งร้านค้าต่างๆ มากมาย ร้านขาย
เสื้ อผ้าแฟชัน่ , ร้านจาหน่ายของ ที่ระลึกรวมไปถึงร้านขนมอบ, ขนมพื้นเมือง เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 3)
นาท่านไปยัง "ลาสเวกัสแห่ งโลกตะวันออก" แหล่งอุตสาหกรรมการพนัน
ที่ใหญ่คล้ายๆกับลาสเวกัสนัน่ เอง ที่เรี ยกว่า " เวเนเชี่ยนมาเก๊า " เป็ น
โรงแรมขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก ระดับ
หรู 6 ดาวมีหอ้ งพักและบ่ อนกาสิ โน ให้เสี่ ยงโชค ออกแบบที่ผสมผสาน
ความโรแมนติกเหมือนล่องเรื อในเมืองเวนิส ของอิตาลี ถือเป็ นไฮไลท์ คือ การล่องเรือกอนโดลา ให้นกั
ท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความรู ้สึกของการล่องเรื อแบบชาวเวนิส อีกทั้งคนแจวเรื อก็ร้องเพลงขับกล่อมไปพร้อมๆ
กันอีกด้วย (ค่าล่องเรื อไม่รวมในราคาทัวร์ )เวเนเชียน ประกอบด้วย ห้องพักประมาณ 3,000 ห้อง โรงละคร
ห้องอาหาร กว่า 35 เชื้อชาติ ร้านขายเสื้ อผ้ากว่า 300 ร้าน สมควรแก่เวลานาท่านเดินกลับฮ่องกง โดยเรื อเฟอรี่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 4)
นาท่านเดินทางกลับที่พกั
พักที่ PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม วัดแชกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮา – ศูนย์จิวเวอรี่ - ช้อปป้ ิ ง
ซิมซาจุย๋ หรือ city gate outlet - กร ุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ติ๋มซา (มือ้ ที่ 5)
นาท่านไหว้พระที่วดั แช้ ก๊ง หมิว หรือ วัดกังหัน วัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้น
เมื่อ 400 กว่าปี สมัยราชวงศ์ชิงที่ชาวฮ่องกงเชื่ อในความศักดิ์สิทธิ์ ท้ งั โชคลาภ
หน้าที่การงาน โดยมีรูปปั้ นเจ้าพ่อแช้ก๊ง และดาบไร้พา่ ย ดาบคู่กายของท่าน
เป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธ์ประจาวัด เพื่อให้ผศู้ รัทธาไปกราบไหว้เพื่อขอพรให้สมความ
ปรารถนาและวัดแชกง ยังเป็ นที่มาของจีก้ งั หันนาโชคที่มีชื่อเสี ยงของวงการ
การท่องเที่ยวฮ่องกงเชื่อกันว่าว่าทัวร์ ไหนที่มาฮ่องกงโดยเฉพาะทัวร์ ไทย เป็ นสิ่ งขาดไม่ได้ เป็ นต้องเลือกเช่าสิ นค้า
มงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริ มสร้างบารมีและศิริมงคลให้กบั ชีวติ แล้วนาท่านไปนมัสการเจ้าแม่
กวนอิมฮ่องฮา วัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็ นวัดขนาดเล็กที่
ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก นาท่านขอพร
จากพระโพธิ สัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ ครองและปกปั กรักษา ถ้าใครที่ชอบเสี่ ยง
เซี ยมซี เขาบอกว่าที่นี่แม่นมาก (เชื่อกันว่าผู้ทปี่ ระกอบธุรกิจถ้ ามากู้เงินจากเจ้ าแม่ เพือ่ ไป
ต่ อทุนทาธุรกิจแล้วแล้วจะประสบผลสาเร็จ แต่ ต้องนาเงินกู้น้ ันมาคืนในปี ถัดไป) จากนั้น
นาท่านไปชมเอกลักษณ์ฮ่องกงเชื่อกันว่าจะเสริ มฮวงจุย้ ละนาสิ่ งที่เป็ นมงคลมาสู่ ผทู ้ ี่ครอบครอง(ไม่มีการบังคับซื้ อ)
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 6)
บ่ าย
หลังอาหารนาท่านไปช้ อปปิ้ งในย่ านซิมซาจุ่ย หรื อ City Gate Outlate
** พร้อมอิสระในการรับประทาน อาหารค่า ตามอัธยาศัย จนได้ เวลานัดหมาย นาท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
22.45 น. ออกเดินทางจากฮ่องกง โดยเทีย่ วบิน HX 761 (บริ การของว่างและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
00.45น (เวลาประเทศไทย)ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

     
หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม

จานวนผู้เดินทางไม่ น้อยกว่ า 15 ท่าน
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ พกั ห้องละ2 ท่าน

19 – 2 1 พฤษภาคม 2559

หมายเหต ุ

พักเดี่ยวเพิ่ม

หมายเหต ุ

4,900.-

ห้องละ 2 ท่าน

19,900.-

ไม่มีราคาเด็ก

อัตราค่าบริการรวม





ค่าตัว๋ เครื่ องบินกรุ งเทพ ฮ่องกง -กรุ งเทพ สายการบินฮ่องกงแอร์ พร้อม ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง , ค่าประกันภัยทางอากาศ
ค่าที่พกั 2 คืน, ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ, ค่ารถราง แทรม และ ค่าเรื อเฟอรี่ + ค่ารถโค้ชนาเที่ยวตามรายการ,
ค่าน้ าหนักสัมภาระตามที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม และมีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่น หัวหน้าทัวร์บริ การตลอดการเดินทาง
บริ การน้ าดื่มทุกวันท่องเที่ยว / ทุกที่นงั่ มีประกันอุบตั ิเหตุวงเงินหนึ่ งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม



ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สงั่ นอกเหนือรายการ

 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นตลอดการเดินทาง 600 บาท ต่ อผู้เดินทาง 1 ท่ าน

สารองที่นงั่
 ชาระเงินมัดจา ท่ านละ 8,000 บาท ส่ วนที่เหลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 20 วัน

โดยโอนเงินเข้ า บัญชี คุณนันทวัน พลวัฒน์

ชื่อบัญชี
ธนาคาร
สาขา
เลขทีบ่ ัญชี
ประเภทบัญชี
คุณนันทวัน พลวัฒน์
ถนนศรีนครินทร์ (กรุงเทพกรีฑา) 080-2-41253-4
ออมทรัพย์
คุณนันทวัน พลวัฒน์
ถนนรามคาแหง 151
735-2-78169-4
ออมทรัพย์
คุณนันทวัน พลวัฒน์
คลองจั่น
156-5-08468-6
ออมทรัพย์
โปรดส่ งสาเนาสาเนาการโอนเงินของท่านมาทีอ่ เี มลล์ : info@thawanholiday.net หรือ แฟกซ์ 02-7357067

เอกสารการเดินทาง
 หนังสื อเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

เงื่อนไขการยกเลิก





ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นสายการบินที่มกี ารการันตีค่ามัดจา
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 15 วันขึน้ ไป - เก็บค่ าใช้ จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่ าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่ าบริการทั้งหมด 100%

หมายเหต ุ
**บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการดังกล่ าวข้ างต้ นและไม่ รับผิดชอบต่ อเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ นอก เหนือจากความควบคุมของ
บริษทั ฯ เช่ น การนัดหยุดงาน การล่ าช้ าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ ให้ เข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง
และเจ้ าหน้ าที่แรงงานไทยและต่ างประเทศบริษทั ฯ **ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่ คืนค่ าบริการบางส่ วน หรือทั้งหมดกรณีไม่ ใช้ บริการส่ วนที่ทัวร์ จดั ให้

