Æ (- / - /- )

วันที่แรก

กรุงเทพฯ – ฮองกง

15.00 น.
17.00 น.
20.30 น.

พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคานเตอร K สายการบิน ORIENT THAI AIRLINE
ออกเดินทางสูฮองกง โดยเที่ยวบิน OX 200 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหทานออก “Exit B”
นําทานเขาสูที่พัก พัก NEWTON PLACE (KOWLOON SIDE) เทียบเทา

วันทีส่ อง

ฮองกง-ไหวเจาแมกวนอิมอาวน้ําตื้น – นั่งกระเชานองปง 360 องศา Æ (เชา / เที่ยง / - )

เชา

รับประทานอาหาร แบบติ๋มซํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) นําทานเที่ยวเกาะฮองกงขึ้นสูยอดเขา VICTORIA PEAK
ชมทิวทัศนของเกาะฮองกง นําทานเยี่ยมชมโรงงาน จิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่
ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม พรอมนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม และเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคล
ที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3ป นําทาน
ชม รานหยก เปนสินคาโอทอปทองถิ่นของฮองกง
รับประทานอาหารจีนแตจิ๋ว ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) หลังอาหารนําทานเดินทางสู
เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญเปนสองเทาของเกาะฮองกง และเปนเกาะที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในคาบสมุทรฮองกงนําทานนั่ง กระเชา Ngong ping 360 จากตุงชุงสูที่ราบ
นองปง ในเวลา 25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว360 องศาของเกาะลันเตา พบ
กับสถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร ที่ระดับความ
สูง 22 เมตร สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจงองคใหญที่สุดใน
โลกจากเกือบทุก ๆ สวนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญที่ดานลาง ไต
ขึ้นบันได
268 ขั้นสูฐานที่องคพระนั่งประทับอยู เหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร องค พระสราง
จากการเชื่อมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 250ตันและสูง 34 เมตรองค พระหัน
พระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใตนําทานชอปปงHONGKONG CITY
GATE สินคาแบรนดเนมชื่อดัง ลดมากกวา 70% อิสระตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูที่พัก NEWTON PLACE (KOWLOON SIDE) เทียบเทา

เที่ยง

วันทีส่ าม
เชา

ฮองกง – ขอพรเทพเจาหวังตาเซียน – วัดแชงกงหมิว-วัดชีหลิน

Æ ( เชา/เที่ยง )

รับประทานอาหาร แบบติ๋มซํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
จากนั้น นําทานนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หนึ่งในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง เทพซึ่งขึ้นชื่อ
ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและ พบกับผูคนมากมายทีน่ ําธูป และ ของมาสักการะเพือ่ ขอพรตางๆ ตั้งแตเรื่อง
ความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ นําทานสู วัดชิหลิน เพื่อนมัสการเจาแมกวนอิม และพระโพธิสัตว ที่
แหงนี้ไดสรางขึ้นตามสถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง ภายในมีสระบัวอันงดงาม

เที่ยง

นําทานเดินทางสู วัดแชกง หรือที่รูจักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง นมัสการเทพเจาแชกง
เพื่อความเปนสิริมงคล..
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 4) พิเศษ เมนูซีฟูด..กับบรรยากาศสบายๆ ปราศจากควันรถของ
เกาะ LAMMA ISLAND ซึ่งมีรา นอาหารทะเลตั้งเรียงราย ลิ้มชิมรส อาหารทะเลสดๆ กุงและปลาสดๆ
พาทานเขาสู Duty Free Shopping Center จําหนายสินคาแบนดดังตางๆ ในราคาถูกสุดๆ และ ให
ทานไดอิสระชอปปง ยาน ถ.นาธานอยางจุใจตลอดทั้งวัน (อิสระอาหารเย็น)
นําทานชม Avenue Of Star ทานจะไดพบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเปนแรงบันดาลใจของโลก
ฮอลลีวูดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหวย, จางมานอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหยว ยังไมรวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได
ประทับรอยมือลงบนพืน้ ซีเมนต นําทานชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 น.
ทุกค่ําคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทึกในกินเนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสียง
ถาวรที่ยิ่งใหญที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟาสําคัญตาง ๆ ที่ตั้งอยูสองฟากฝงของอาววิคตอเรียโดย
บนดาดฟาของตึกเหลานี้ ประดับไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสีตาง ๆ แสดง
ใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง
นําทานเขาสูที่พัก NEWTON PLACE HOTEL (KOWLOON SIDE ) เทียบเทา

Æ (- / - /- )

วันทีส่ ี่

ฮองกง - กรุงเทพฯ

08.15 น.
09.55 น.

ออกเดินทางโดยสายการบิน ORIENT THAI AIRLINEเที่ยวบินที่ OX 203(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
อัตราคาบริการ

** เอกสารสําคัญ หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลืออยางนอย 6 เดือน **
คาบริการรวม
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับกรุงเทพฯ-ฮองกง-กรุงเทพฯ (สายการบินโอเรียนทไทยแอรไลน), ที่พัก 3 คืน, คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยว
ตามรายการ, อาหาร 4 มื้อ, ไกดทองถิ่นบริการระหวางการเดินทาง
คาบริการไมรวม
คาทิปคนขับรถ ,ไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรอัตราวันละ 10 เหรียญ/คน/วัน , ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % คาใชจาย
สวนตัว เชน คาโทรศัพท มินิบาร ซักรีด
หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได//บริษัทฯ ไมรับผิดชอบ
คาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯหรือคาใชจาย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ//หาก
ทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการทีท่ านไดชําระไวแลว
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น//บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ// /ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋ว
เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว// 15 ทานออกเดินทางมีหัวหนาทัวร /
8-10 ทานออกเดินทางไมมหี ัวหนาทัวร

