วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 (วันที่ 1)
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
05.00

08.00

11.45
12.45
บาย

เย็น

คณะพรอมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร
ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 2
เคานเตอร D สายการบินไทย (TG)
ออกเดินทางโดย สายการบิน Thai Airways
เที่ยวบิน TG 600 (มีบริก ารอาหารรอนและ
เครื่องดื่ม)
คณะเดินทางถึง สนามบิน CHECK LAP KOK
เจาหนาที่นําคณะผานขั้นตอนตรวจคนเขาเมือง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1)
ภัตตาคารในสนามบิน
นําทานขึ้น Cable Car หรือ รถราง ชมวิวของทะเล
จีนใต แบบพาโนรามา นมัสการ พระใหญที่วัดโปว
หลิน หรือ นิยมเรียกวา พระใหญลันเตา องคพระ
สรางจากการเชื่อมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน จากนัน้
ใหทานไดสัมผัสกับ หมูบานวัฒนธรรมนองปง
(Ngong Ping Villege) เที่ยวชมรานคา รานอาหาร
และชมการแสดงกลางแจง มากมายที่บริเวณหมูบาน
จําลองแหงนี้ทานจะได พบความสนุกที่สามารถ
ผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิม
ไวไดอยางลงตัว เมื่อไดเวลาอันสมควรนําทานเขา
เช็คอินทสูโรงแรมที่พัก
พักที่ Empire Kowloon Hotel 4 * หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (2)
ภัตตาคารฟูหลํา
(ใหทานไดลิ้มลองเมนูเปดยาง ที่ขึ้นชื่อ)

19.50

นําทานชม A Symphony of Lights การแสดง
มัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทึกใน
กินเนสบุค วา เปนการแสดงแ สงและเสียงที่ยิ่งใหญที่สุด
ของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟาสําคัญตางๆ
ที่ตั้งอยูสองฟากฝงของอาววิคตอเรีย โดยบนดาดฟาของ
ตึกเหลานี้ประดับไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะ
สองแสงสวางตระการตาเปนสีตางๆ แสดงใหเห็นถึง
บรรยากาศอันคึกคักของฮองกง
กลับเขาสูที่พักเพื่อพักผอนตามอัธยาศัย
พักที่ Empire Kowloon Hotel 4 *หรือเทียบเทา
วันพฤหัสบดีท่ี 8 มิถุนายน 2560 (วันที่ 2)
ศึกษาดูงาน – ฮองกง ซิตี้ ทัวร – อิสระชอปปง

เชา
9.30
เทีย่ ง
บาย

รับประทานอาหารเชา ติ่มซํา (3)
ดูงานที่ DEACONS LAW FIRM
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4)
นําทานนมัสการเจาแมกวนอิม และเทพเจาแหงโชคลาภ
เพื่อเปนสิริมงคล ณ บริเวณชายหาด REPULSE BAY
นําทานขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมี
อายุเพิ่มขึ้น 3 ป จากนั้นใหทานไดรับพลังจากศาลาแปด
ทิศ ซึ่งถือวา เปนจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของ
ฮองกง นําทานขึ้นสูยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิว
สูงที่สุดและสวยที่สุดของฮองกง สัมผัสบรรยากาศ
บริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะ
ฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตา
กับตึกระฟาที่สูง ตระหงานและอาคารตางๆ ที่ก อสราง
ตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึ กเซ็นทรัลพลาซา ตึกไชนา

เย็น

แบงคและตึกอื่นๆ อันเปนที่ตั้งของธุร กิจ ชั้นนําของ
ฮองกงพรอมทั้งถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ ซึ่ ง
ขากลับทานจะไดชมวิวในมุมมองที่ตางออกไปจากขาขึ้น
เนื่องจากเราจะนําทานนั่ง Peak Tram คือ รถรางที่มี
ประวัติยาวนานถึง 125 ป เพราะสรางมาตั้งแตป ค .ศ.
1888 ถือเปนความภาคภูมิใจของชาวฮองกงทีเดียว
จากนั้น นําทานเดินทางสูยาน Causeway Bay ซึ่งมี
แหลงชอปปงมากมาย เชน หางไทมสแควร
(Time
Square) หางใหญที่สุดใน ยานคอสเวยเบย (Causeway
Bay) นี้ มี 16 ชั้น เรียกไดวาอัดแนนไปดวยทุกแบรนด
อาทิ Zara, G2000, Fred Perry, Izzue, Replay
Chanel, Gucci, Bally, Bottega Veneta, Furla,
Mulberry, ฯลฯ นอกจากนั้นแลว ยังเปนที่ตั้งของหาง
หรูอยาง Lane Crawford ตั้งอยูบนชั้น G และชัน้ 1
ดวย อีกที่ที่กําลังฮิตในหางนี้คือ ชานมไขมุก “Tenren’s
Tea” ชาจากไตหวัน หอมอรอย ที่มีคนตอแถวรอซื้อ
ตลอดทัง้ วัน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (5)
(ใหทานไดลิ้มลองเมนูหานยางอันเปนที่เลื่องลือใน
ฮองกง)
หลังจากนั้นนําทานเดินทางกลับสูฝงเกาลูน เพื่อเขาสู
โรงแรมทีพ่ กั
พักที่ Empire Kowloon Hotel 4 * หรือเทียบเทา

วันศุกรท่ี 9 มิถุนายน 2560 (วันที่ 3)
ศึกษาดูงาน HKG University - วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว อิสระชอปปง - ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ ที่หมูบานชาวประมง
(เหล ยู หมุน)
เชา
10.00
เที่ยง
บาย

รับประทานอาหารเชา ติ่มซํา (6)
ดูงานที่ UNIVERSITY OF HONG KONG
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7)
นําทานเดินทางสู วัด ซิก ซิก หยวน หวองไทซิน หรือรูจัก
ในนาม วัดหวังตาเซียน ซึ่ง เปนวัดที่มีอายุกวาครึ่ง
ศตวรรษ รายลอมดวยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ
ตัววัดมีความงดงามดวยอาคารที่ตกแตงแบบจีนโบราณ
แมจะตั้งอยูบน ไหลเขาเกาลูน เปนวัดที่ชาวฮองกงเชื่อวา
มีความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนา
ไดแก เตา พุทธ และขงจื๊อ วัดแหงนี้ขึ้นชื่อดานอิท ธิฤทธิ
ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ จึงไดรับการนับถือเปน
พิเศษจากบรรดาคนปวย บรรยากาศในวัดทานจะพบกับ
เหลาบรรดา ชาวฮองกง ที่นํา ธูปและสมมาสักการะเพื่อ
ขอพรตางๆ หรือจะสักการะเทพเจายุคโหลว ที่รูจักกันใน
นามเทพเจาแหงจันทรา หรือผูเฒาแหงดวงจันทร (The
Old Man from The Moon) เทพเจาแหงความรัก
และการแตงงาน เพื่อขอพรในเรื่องคูรัก
จากนั้น นําทานขามกลับสูฝง เกาลูน ใหทานไดเปลี่ยน
บรรยากาศไป ลองเรือสําเภาโบราณ หรือเรือ Duk Ling
มีอายุกวา 150 ปแลว นักทองเที่ยวนิยมลองเรือเ พื่อชม
ความงามของริมอาววิตตอเรีย ชม วิวของทั้งฝงบนเกาะ
ฮองกงและฝงเกาลูน

เย็น

นําทานสู วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนําโชค เปนวัดเกาแก
ของฮองกง สรางขึ้นเมื่อ 400 กวาปผานมาแลวในสมัย
ราชวงศชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ดานโชค
ลาภ ทรัพยสิน เงินทอง โดยมีรูปปนเทพเจาแชกง และ
ดาบไรพายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํา
เสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน นําทานชอปปงสินคาปลอดภาษี
ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมตางๆ จากนั้นใหทาน
เต็มอิ่มกับการ ชอปปง ยานจิมซาจุย ซี่ง มีรานขายของ
ทั้งเครื่องหนัง เครื่องกีฬา เครื่องใชไฟฟา กลองถายรูป
ฯลฯ และสินคาของพื้นเมืองฮองกงอยูดวย
รับประทานอาหารเย็น ณ หมูบานประมง เลหยูหมุน (8)
หลังจากนั้นนําทานเดินทางกลับเขาสูโรงแรมที่พัก
พักที่ Empire Kowloon Hotel 4 * หรือเทียบเทา

วันเสารที่ 10 มิถุนายน 2560 (วันที่ 4)
เช็คเอาท - อาหารเที่ยง - อิสระชอปปง - City Gate Outlet อาหารเย็น- สนามบิน – กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
เชา

รับประทานอาหารเชา
ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก (9)
11.30 เชิญทุกทานคืนกุญแจหองพัก พรอมทั้งเช็คเอาท
จากนั้นนําทานเดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (10)
บาย
เชิญทุกทานอิสระ ชอปปง เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก
จนไดเวลานัดหมาย นําทานขึ้นรถออกเดินทาง

14.30 อิสระทุกทานชอปปงที่หางดัง City gate Outlet Mall
อิสระชอปปงตามอัธยาศัยกับ Outlet ที่รวบรวมสินคา
แบรนดเนมระดับโลกมากมายราคาลด พิเศษ 50-80%
จนไดเวลานัดหมาย นําทานไปรับประทานอาหารเย็น
16.00 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารใน City Gate (11)
17.30 นําคณะออกเดินทางสูสนามบิน CHECK LAP KOK
เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย
20.45 คณะออกเดินทางสูประเทศไทย โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG 607 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)
22.25 เดินทางถึง ประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ
โดยสวัสดิภาพและเต็มไปดวยความประทับใจ
ตลอดการเดินทาง

คารวมโครงการ : คนละ 36,000 บาท
การชําระเงิน
งวดที่ 1 จํานวน 18,000 บาท ในวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2560
งวดที่ 2 จํานวน 18,000 บาท ในวันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2560
ชําระดวยเงินสด ทีแ่ ผนกการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตกลวยน้ําไทและวิทยาเขตรังสิต
* สงสําเนาหนังสือเดินทางทีค่ ณะนิติศาสตร วิทยาเขตรังสิต หรือ
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกลวยน้ําไท
ภายใน วันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2560
(หนังสือเดินทางตองหมดอายุหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2560)
อัตรานี้รวม :
 คาตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย
พรอมภาษีน้ํามัน
 คาภาษีสนามบินที่ประเทศไทยและทีฮ่ อ งกง
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุในใบเสนอราคา
(พักหองละ 2 ทาน) จํานวน 3 คืน
 คาอาหารตามรายการที่ระบุในรายการ
 คาประสานงาน การดูงานตางๆ
 จัดรถ รับ - สง โรงแรม สถานที่ ทองเที่ยว และ สนามบิน
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ
 คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงิน 500,000
บาท และประกันชีวติ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไมรวม :
 คาระวางขนสงที่สายการบินเก็บเพิ่มเนื่องจากกระเปา

เดินทางใบใหญมีน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาบริการซักรีด
คาอาหาร และเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ
 คาหองพักเดี่ยว ที่เกินกวาที่แจงในใบเสนอราคา (กรณี
ถามีเพิ่มเติม)
 คาตั๋วเครื่องบินในประเทศ หรือ โรงแรมในประเทศ
(กรณีถา มี)
 สวนการประกันอื่นๆ บริษัทฯ ขอแนะนําใหทานทํา
ประกันเปนการสวนตัว หรือจะใชบริการผานบริษัทฯ ก็ได
 คาทิปบริการ สําหรับพนักงานบริการ เชน คาทิป
พนักงานเสิรฟ พนักงานยกกระเปา
ปฐมนิเทศการเดินทาง :
วันเสารที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. หอง (จะแจงใหทราบ
ในภายหลัง)

