บริษัท 50Plus ขอนำท่ ำนสู่ เขตปกครองพิเศษฮ่ องกง
มหำนครที่ไม่ เคยหลับไหล สวรรค์ ของนักชิม นักช้ อป ในแบบ Deluxe 5 stars
พักทุกคืนที่ The Ritz Carlton โรงแรมสุดหรู ท่ ไี ด้ ช่ ือว่ ำเป็ นโรงแรมที่ดีท่ สี ุด และ ที่อยู่สูงที่สุดในโลก
นั่งกระเช้ ำคริสตัลขึน้ สักกำระพระใหญ่ , จิบนำ้ ชำยำมบ่ ำยชมวิวพำโนรำมำบนตึกสูงเสียดฟ้ ำ,
พำท่ ำนชิมอำหำรทะเลเลิศรสด้ วยเมนูสุดพิเศษ
กุ้งมังกร หอยเป๋ำฮือ้ และ หอยงวงช้ ำง, ลิม้ รสห่ ำนย่ ำงในตำนำนอันเลื่องชื่อ,
ปิ ดท้ ำยด้ วยช้ อปปิ ้ งจุใจย่ ำนจิมซำจุ่ย บินตรงสู่ท่ หี มำยโดยสำยกำรบินไทย
ออกเดินทำงพร้ อมด้ วยมัคคุเทศน์ 2 ท่ ำน เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ ท่ำนตลอดทริปกำรเดินทำง
ค่ ำประกันสุขภำพและอุบัตเิ หตุระดับ Gold Plan คุ้มครองสูงสุดถึง 2,000,000 บำท

“The Rich Hong Kong”
พัก The Ritz Carlton ทุกคืน – เป๋ำฮือ้ สด, กุ้งมังกร, หอยงวงช้ ำง & ห่ ำนย่ ำง –
วิคตอเรี ย พีค – วัดหวังต้ ำเซียน – สำนักชีฉีหลิน – วัดกังหัน เชกงหมิว –
กระเช้ ำคริสตัลสู่พระใหญ่

กำหนดกำรเดินทำง
24-26 ธ.ค. 59 / 28-30 ม.ค. 60 / 18-20 ก.พ. 60 / 11-13 มี.ค. 60 /1-3 เม.ย. 60 /
5-7 พ.ย. 60 / 24-26 มิ.ย. 60
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3

กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง – จิบนำ้ ชำยำมบ่ ำย – จิมซำจุ่ย - ซีฟู๊ดสุดพิเศษ ณ หมู่บ้ำนชำวประมง
วัดหวังต้ ำเซียน – สำนักชีฉีหลิน – วัดกังหัน – เจ้ ำแม่ กวนอิมริมหำด – ห่ ำนย่ ำงต้ นตำหรับ
ชิมติ๋มซำจักรพรรดิ์ - กระเช้ ำนองปิ ง - ไหว้ พระใหญ่ - ช็อปปิ ้ ง Citygate Outlet - กรุงเทพฯ

วันที่1 กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง – จิบนำ้ ชำยำมบ่ ำย – จิมซำจุ่ย - ซีฟู๊ดสุดพิเศษ ณ หมู่บ้ำนชำวประมง

6:00 น.

คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ H สายการบิน
ไทย *** สังเกต ป้าย LOGO 50Plus *** พบพนักงานต้ อนรับ และมัคคุเทศก์ให้ การต้ อนรับพร้ อมติดป้ายชื่อ และโบว์สี รับ
หนังสือเดินทาง บัตรที่นงั่ เครื่ องบิน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า – ออกเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินทุกแห่งทัว่ โลก
อนุญาตให้ นาของเหลว เจล และสเปรย์ ติดตัว ขึ ้นเครื่ องได้ ในปริ มาณไม่เกิน 100 มิลลิลติ ร/ขวด/กระปุก/หลอดเท่านัน้
8:25 น. เดินทางส่งเขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยเทีย่ วบิน TG600 ( บริ การอาหาร และเครื่ องดืม่ บนเครื่ อง )
11:10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง พาทุกท่านผ่านขันตอนพิ
้
ธีการศุลกากร จากนันน
้ าท่านเดินทางสูโ่ รงแรมสุดหรู
“เดอะริ ทซ์ คาร์ ลตัน” (The Ritz-Carlton) โรงแรมแหงนี ้ตังอยู
้ บ่ นอาคารอินเตอร์ เนชันแนล คอมเมิร์ซ เซ็นเตอร์ (ไอซีซ)ี ซึง่ มีทงสิ
ั ้ ้น
118 ชัน้ สูงถึง 490 เมตร ถือได้ วา่ เป็ นโรงแรมที่สงู ที่สดุ ในโลก ซึง่ คุณสามารถดื่มด่าไปกับทิวทัศน์สดุ โรแมนติกของอ่าววิคตอเรี ย
พร้ อมทังสามารถชมทั
้
ศนียภาพอันงดงามของฮ่องกงได้ อย่างทัว่ ถึง ตัวโรงแรมตังอยู
้ บ่ นชันที
้ ่ 102-118 ของอาคารไอซีซี ใช้ เวลา
เพียงแค่ 52 วินาทีเท่านันในการขึ
้
้นไปสูห่ ้ องโถงรับรองของโรงแรมซึง่ อยูช่ นที
ั ้ ่ 103 โรงแรมแห่งนี ้มีห้องพักทังสิ
้ ้น 312 ห้ อง
นอกจากนี ้ภายในโรงแรมยังมีบริการพิเศษอย่างครบครัน เช่น ภัตตาคารอาหารชันเลิ
้ ศ ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นชันที
้ ่ 102, Chocolate
Library ที่ชนั ้ 103 และหากใครอยากใช้ บริ การสปา ก็มีไว้ บริ การอยูบ่ นชันที
้ ่118 ซึง่ เป็ นชันบนสุ
้
ดของอาคารที่ประดับตกแต่ง
เพดานด้ วยกระจกด้ วย เรี ยกได้ วา่ ผ่อนคลายไปพร้ อม ๆ กับมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ รอบด้ านกันเลยทีเดียว
พักรับประทาน

ชุดน ้าชายามบ่ายพร้ อมชมวิวสุดโรแมนติก ณ ร้ าน The Lounge and Bar ตังอยู
้ น่ ชันที
้ ่ 102 ของโรมแรม

เชิญทุกท่านชอปปิ ง้ ตามอัธยาศัยที่ห้าง Element ห้ างใหญ่ติดอันดับของเกาะฮ่องกง ตังอยู
้ ช่ นล่
ั ้ างของโรงแรม โดยแบ่งออกเป็ น
5โซน ตามจานวนของธาตุทง5ธาตุ
ั้
คือ เหล็ก ไม้ น ้า ไฟ และดิน และในแต่ละโซนของธาตุตา่ งๆ นัน้ ก็จะมีการตกแต่งภายในที่
แตกต่างกันออกไป หรื อเดินช้ อปปิ ง้ ย่านจิ่มซาจุย่ ถนนสายหลักที่เต็มไปด้ วยแบรนด์เนมมากมาย
อาคารค่า ณ หมูบ่ ้ านชาวประมง ลียนุ มุน บริ การท่านด้ วย เมนูอาหารทะเล ที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของฮ่องกง ไม่วา่ จะเป็ น
ปลาเก๋าดานีง่ ซีอวิ๊ , หอยงวงช้ างลวกจิ ้ม, เป๋ าฮื ้อสดนึง่ ซีอวิ๊ , กุ้งมังกรอบชีส, กังทอดกระเที
้
ยม ฯลฯ
จากนันน
้ าทุกท่านเข้ าพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม The Ritz Carlton ( Deluxe Room )

วันที่ 2 วัดหวังต้ ำเซียน – สำนักชีฉีหลิน – วัดกังหัน – เจ้ ำแม่ กวนอิมริมหำด – ห่ ำนย่ ำงต้ นตำหรับ

เช้ า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางต่อมาที่วดั หว่องไท่ซิน(Wong Tai Sin Temple) วัดนี ้สาหรับคนฮ่องกงแล้ ว ถือว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สทิ ธิมาก
และนิยมขอพร เชื่อว่าขอพรสิง่ ก็มกั จะได้ ผลตามที่ขอไว้ วดั นี ้ได้ รับอิทธิพลมาจาก 3 ศาสนา คือ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ และศาสนา
พุทธ วัดนี ้สร้ างขึ ้นเพื่อราลึกถึงหลวงพ่อหว่องไท ซึง่ เกิดในศตวรรษที่ 4 และได้ กลายเป็ นเทพทีเ่ ขาเหิงซาน) ในปี 1915 นักพรต
ลัทธิเต๋าเหลียงเหริ นอันได้ นาภาพอันศักดิ์สทิ ธิ์ของหลวงพ่อหว่องไทซิน เดินทางจากกว่างตงทางตอนใต้ ของประเทศจีนมายัง
ฮ่องกง ปั จจุบนั วัดหว่องไทซินเก็บรักษาภาพวาดอันลาค่านี ้ไว้
นาทุกท่านเดินทางต่อไปที่สานักชีฉีหลิน(Chilin Nunnery) ด้ วยพื ้นที่รวมราว 30,000ตารางเมตร ท่ามกลาง ย่านตึกสูงของย่าน
Diamond Hill ที่นี่ถือเป็ นที่นิยมมากสาหรับทังนั
้ กท่องเที่ยวและคนฮ่องกงเองเพื่อมาทาจิตใจให้ สงบ ตัวอาคารวัดนันสร้
้ างแบบ
ศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ถงั สร้ างโดยใช้ หลักการเข้ าไม้ โดยไม่ใช่ตะปูเลยแม้ แต่ตวั เดียว ต่อด้ วยวัดกังหันหรื อเชกงหมิว(Che Kung
Temple) เป็ นอีกวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือมาก เพราะวัดนี ้สร้ างขึ ้นเพื่อสักการะบูชานายพลแชกง ในสมัยราชวงศ์ซง่ ของจีน
และเป็ นนายพลที่ค้ มุ ครองให้ ฮ่องเต้ ราชวงศ์นี ้อยูร่ อดปลอดภัย ความกล้ าหาญของท่านล้ วนเป็ นที่ยาเกรงและในยามออกศึกทุก
ครัง้ ท่านจะนากังหัน4ใบพัดติดไว้ ที่หน้ ารถม้ าศึกนาขบวน โดยเชื่อว่ากังหันจะนาพาโชคมาให้ และช่วนเสริ มศิริมงคลให้ แก่
กองทัพ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีนต้ นตาหรับฮ่องกง ด้ วยเมนูที่คดั สรรค์เป็ นพิเศษ

บ่าย

ออกเดินทางต่อไปยัง Repulse Bay อีกหนึง่ สถานทีย่ อดนิยมในการพักตากอากาศของชาวฮ่องกง เนื่องจากมีชายหาดรูปวง
พระจันทร์ ที่สวยงาม คนจะเยอะมากเป็ นพิเศษในช่วงฤดูร้อน ทาให้ ที่นี่กลายเป็ นที่ที่มีราคาที่ดินสูงติดอันดับต้ นๆอีกที่หนึง่ ของ
ฮ่องกง นอกจากจะมาชายหาดแล้ ว ผู้คนก็ยงั นิยมมาเพื่อสักการะเจ้ าแม่กวนอิมที่นี่ ขอพรต่างๆทังโชคลาภ
้
เงินทอง การงาน
ความรัก เป็ นต้ น

ค่า

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร Yong Kee ด้ วยเมนูหา่ นย่างอันเลือ่ งชื่อ
จากนั้นนาทุกท่านเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม The Ritz Carlton ( Deluxe Room )

วันที่ 3 ชิมติ๋มซำจักรพรรดิ์ - กระเช้ ำนองปิ ง - ไหว้ พระใหญ่ - ช็อปปิ ้ ง Citygate Outlet - กรุงเทพฯ

09.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พักผ่อนตาอัธยาศัยที่โรงแรม ขอเชิญท่านทดลองใช้ บริการสะว่ายนาในร่มสุดอลังการของโรงแรมซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่ชนบนสุ
ั้
ดของโรงแรม
ที่ร้อมรอบด้ วยกระจกใส ทาให้ ทา่ นได้ เห็นวิวของฮ่องกงจากมุมสูงสุด อีกทังยั
้ งมีฟิตเนตเซนเตอร์ ระดับเวิร์ดคลาสพร้ อมบริ การ
ท่านที่ชนเดี
ั ้ ยวกันด้ วย
เที่ยง

นาทุกท่านลิ ้มลองติ่มซาต้ นตาหรับสไตล์ฮ่องกงแท้ ณ ภัตตาคารจีน Jade Garden อันเลือ่ งชื่อของฮ่องกง

บ่าย

นาทุกท่านเดินทางขึ ้นสักการะพระใหญ่ด้วย Ngong Ping 360 Crystal Cabin เป็ นกระเช้ าแบบพิเศษที่ ออกแบบให้ สามารถ
เห็นวิวได้ รอบด้ าน แม้ แต่พื ้นก็ยงั สามารถมองทะลุลงด้ านล่างได้ เนื่องจากเป็ นกระจกใส ระหว่างทางขึ ้น ท่านจะสามารถชมวิว
ภูเขาโดยรอบ และยังสามารถมองเห็นสนามบินนานาชาติฮ่องกงได้ อีกด้ วย เมื่อขึ ้นไปถึง ด้ านบนแล้ ว ท่านจะสามารถเห็น
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หันพระพักตร์ ไปทางจีนแผ่นดินใหญ่ มีความสูงถึง 34 เมตร เนื่องจากพื ้นที่นี ้เป็ นบริ เวณยอดเขา
ทาให้ การก่อสร้ างพระพุทธรูปเป็ นไปด้ วยความยากลาบาก จึงต้ องใช้ เวลาก่อสร้ างถึง 12 ปี เลยทีเดียว
จากนันปิ
้ ดท้ ายด้ วย City Gate Outlet เป็ นที่ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งสาหรับนักช็อปตัวยง ที่นี่เป็ นเอ้ าท์เล็ทที่ รวมแบรนด์ดงั จาก
ทัว่ โลกไว้ มากกว่า 80 แบรนด์ และลดกระหน่าตังแต่
้ 30%-70% กันยาวตลอดปี เชิญทุกท่านเลือกชมสินค้ าได้ อย่างอิสระ

16.30
17.30
20.45
22.25

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตรคาร
นาทุกท่านเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติฮ่องกง เพื่อเชคอิน และเตรี ยมตัวกลับสู่ กรุงเทพฯ
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสารการบินไทยเทีย่ วบินที่ TG607 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตรำค่ ำบริกำร
ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ ห้ องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่พกั ห้ องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 7 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริ มเตียง)

รำคำ (บำท)
กรุ ณาสอบถามราคา

อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่อง
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ คณะละ 2 ท่าน
 ค่าประกันสุขภาพและอุบตั ิ เหตุค้มุ ครองในวงเงิ นท่านละ 2,000,000 บาท ( Gold plan )
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า (ท่านละ 1 ใบ)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 18 พ.ย.56
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุ
ไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 สาหรับราคานี้บริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่ หรือกรณีสายการบินขึน้ อัตราค่าน้ามันในภายหลัง
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง
1.ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ โดยโอนเข้าบัญชี ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทาง
อย่างน้อย 21 วันทาการ ทีน่ งจะยื
ั ่ นยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
2.ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ เ่ี ดินทาง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษทั ขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3.เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษทั ขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 21 วันก่อนการเดินทาง
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