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ดินแดนแห่งความฝัน HONGKONG DISNEYLAND
นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิ ม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ ย
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนําโชค วัดแชกงหมิว
ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
สุดฟิ นส์..ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน

กําหนดการเดิ นทาง
ธันวาคม 2560
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – (นัง่ รถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิ คทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพสั เบย์ – ฮ่องกงจิ ว
เวอร์รี่ – วัดแชกงหมิ ว – เทพเจ้าหวังต้ าเซียน – SYMPHONY OF LIGHT – อิ สระช้อปปิ้ งเลดี้มาเก็ต
& เทมเปิ้ ลสตรีท
04.00น./05.30น. คณะพร้อ มกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ ว รรณภูม ิ ผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน้ 4 ประตู
หมายเลข 6 แถว M เคาน์ เตอร์สายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิค (CX) พบเจ้าหน้ าที่และหัวหน้ าทัวร์จาก
ทางบริษทั คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั ๋วเครือ่ งบินและสัมภาระในการเดินทาง
06.45น./08.25น.นําทุกท่านลัดฟ้ าสู่เกาะฮ่องกง โดยเทีย่ วบินที่ CX616/CX700 บริ การอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
10.10น./12.15น. ถึง สนามบิน CHECK LAP KOK สนามบิน แห่ งใหม่ ข องฮ่ อ งกง (ใช้เวลาการเดิน ทาง 3 ชัว่ โมง)
สนามบินที่ทนั สมัยด้วยเทคโนโลยีและสิง่ อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระใน
การเข้าเมือง นํ าท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อนั ทันสมัย นํ าท่านข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA
BRIDGE) ซึง่ เป็ นสะพานแขวนสองชัน้ ทีย่ าวทีส่ ุดในโลกมีความยาวทัง้ หมด 2.2 กิโลเมตร(1.4ไมล์)เชื่อมต่อ
ระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชันนอลแอร์
่
พอร์ตกับ ตัวเมือง ตัวสะพานชัน้ บนจะเป็ นทางให้รถยนต์วงิ่ ส่วนชัน้
ล่างเป็ นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) กับแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานซิง
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หม่านี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็ นสัญลักษณ์ของคู่รกั ทัวโลก
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 1 )

นําท่านเดินทางโดยรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวิ คตอเรียพีค จุดชมวิวสูงทีส่ ุดและสวยทีส่ ุดของฮ่องกง
กับ ความสูง 396 เมตรเหนื อระดับนํ้ าทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุ ทธิ ์สดชื่น สามารถชมทัศ นียภาพอัน
งดงามของตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึง่ วงกลมทีม่ เี อกลักษณ์เด่นทีส่ ุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทงั ้
เกาะอย่างชัดเจน ทัง้ นี้ยงั ตื่นตากับตึกระฟ้ าทีส่ งู ตระหง่าน และอาคารต่างๆ ทีก่ ่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้
อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่ า ตึกไชน่ าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ตงั ้ ของธุรกิจชัน้ นํ าของฮ่องกง พร้อมทัง้
ถ่ายภาพอันสวยงามน่ าประทับใจ และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงนานาชนิดจากร้านค้าภายในอาคาร
เดอะพีคได้อกี ด้วย และในบริเวณเดียวกัน ยังมีพพิ ธิ ภัณฑ์มาดามรุสโซ ซึง่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์หุ่นจําลองเสมือน
จริงของดารา นักแสดง และผู้มชี ่อื เสียงของฮ่องกง และทัวโลก
่
ให้ท่านได้เข้าเยีย่ มชมอีกด้วย(ในการเข้า
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ท่ านต้ อ งเสี ย ค่ าตัว๋ เข้ าชมเอง) แล้ว นํ าท่ านสู่ อ่ าวรี พ สั เบย์นําท่ านนมัสการและขอพรอัน
ศักดิ ์สิทธิ ์ จาก องค์เจ้าแม่กวนอิ ม ซึง่ เป็ นปางประทานพร ซึง่ ศักดิ ์สิทธิ ์มากและมีความประณีตงดงาม ซึ่ง
องค์ท่ านตัง้ อยู่บ นฐานบัว และ เจ้ าแม่ ท ับ ทิ ม เพื่อ เป็ น ที่ยดึ เหนี่ ย วจิต ใจและขอให้ก ารเดิน ทางทุ ก ครัง้
ปลอดภัย พร้อมกับ นมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ ซิ้งเอี้ย ทีม่ ชี ่อื เสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รบั แต่
เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกํามาใส่ในกระเป๋ าของตัวเอง เหมือนกับเป็ น
เคล็ด ว่าให้เงินทองไหลเข้าสู่ก ระเป๋ าของเรา บางคนก็จะลูบก้อ นทองที่อยู่ด้านข้างองค์ท่านแล้วกํ ามาใส่
กระเป๋ าของเราอีกครัง้ หรือท่านไหนทีม่ บี ุตรยาก แต่งงานแล้วยังไม่มบี ุตรให้มาขอพร องค์สงั กัจจาย(องค์
Baby Buddha) จะประสบความสําเร็จเกือบทุกคน และมีความเชื่อทีว่ ่าถ้าหากลูบท้องซ้ายจะได้ลูกชาย ถ้า
ลูบ ท้อ งขวาจะได้ลูก สาวอีก ด้ว ย แล้ว พาท่ านเดินขาม “สะพานต่ อ อายุ” ซึ่งชาวฮ่ อ งกงเชื่อ กันว่ าถ้ าข้าม
สะพานนี้ได้จะสามารถต่ออายุได้ และเมือ่ เราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็ นลานกว้างทีเ่ ต็มไปด้วยเซียนและเทพ
เจ้ามากมาย ซึง่ รวมถีง องค์เทพเจ้าแห่ งความรัก หนวดเครายาว ๆ ในมือท่านจะมีหนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆ
องค์ท่านจะมีหนิ ดําก้อนโตให้ทําการอธิษฐาน แล้วทําการลูบก้อนหินซึง่ จะนํ าพาให้พบคู่ ส่วนท่านทีม่ คี ่อู ยู่
แล้วเมื่อไหว้ขอพรท่านแล้วก็ทําให้รกั มันคงและยาวนาน...หลั
่
งจากนัน้ นํ าท่านเยีย่ มชมโรงงาน ฮ่ องกงจิ ว
เวอร์รี (HKJ) ที่ขน้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ไี ด้รบั รางวัลอันดับเยีย่ ม…จากนัน้ นํ าท่านสู่วดั แชกงห
มิ ว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปี ทแ่ี ล้วเดิมที่วดั นี้เป็ นวัดเล็ก ๆ เป็ นวัดที่เก่าแก่และอนุ รกั ษ์โบราณสถานซึ่ง
อยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรปู ปั ้น
สูงใหญ่ ของท่านแชกงซึ่งเป็ นเทพประจําวัดแห่งนี้ ซึ่งทาง ด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมี
กังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนทีเ่ ข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือทีเ่ รียกว่า กังหันนําโชค
เพื่อหมุนแต่สงิ่ ดี ๆ เข้ามาในชีวติ และปั ดเป่ าสิง่ ที่ไม่ดอี อกไป โดยความหมายของใบพัดทัง้ สี่ดงั นี้ ใบที่ 1.
เดิ นทางไปไหนมาไหนปลอดภัย ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืน ใบที่ 3. โชคลาภ เงิ นทองไหลมาเท

HKG HDM(CX)NEW YEAR

3

มา ใบที่ 4. คิ ดหวังสิ่ งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ และก่อนทีท่ ่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตี
กลองให้เสียงดังสนัน่ เพื่อความเป็ นสิรมิ งคล…จากนัน้ นํ าท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้ าเซี ยน ณ วัดหวังต้ า
เซี ย น หนึ่ งในวัด ที่โด่ งดังที่สุ ด ของฮ่อ งกง เทพซึ่งขึ้นชื่อ ในการดูแ ลรัก ษาโรคภัยไข้เจ็บ ช่ว ยเหลือเรื่อ ง
สุขภาพพลานามัยของเราและคนที่เรารัก ซึ่งท่านจะพบกับผู้คนมากมายที่นําธูป พร้อมกับของมาสักการะ
และแก้บนเป็ นจํานวนมาก….นํ าท่านสู่ปากอ่าววิคตอเรียซึง่ เป็ นจุดชมวิวที่นักท่องเทีย่ วชื่นชอบอีกแห่งหนึ่ง
ของฮ่องกง นํ าท่านชม SYMPHONY OF LIGHT เป็ นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ ท่สี ุดในโลกที่
ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิ ด ไฟที่ตกแต่ งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิง
เลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชัน้ นํากว่า 40 แห่ง โดยเวลาทีใ่ ช่ในการแสดงประมาณ 15 นาที

คํา่

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทะเลลียนุ มูน ( 2)
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือบางท่านทีต่ ้องการชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่านสามารถเดินชม
บรรยากาศวิถชึ วี ติ ยามคํ่าคืนของคนฮ่องกงได้เลย เนื่องจากโรงแรมพักอยูใ่ นย่านช้อปปิ้ ง
พัก ที่ EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL NATHAN
HOTEL เท่านัน้

วันที่สอง สวนสนุกดิ สนี ยแ์ ลนด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซําต้นตํ าหรับของฮ่อ งกง ( 3)…จากนัน้ นํ าท่ านเข้าสู่ด ินแดนแห่งความฝั น
HONGKONG DISNEYLAND ฮ่ องกงดิสนีย์แ ลนด์ อาณาจัก รสวนสนุ กอันยิง่ ใหญ่ แห่งใหม่ล่าสุดของโลก
สนุ กกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด เล่นกี่รอบก็ได้ ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอัน
ทันสมัยและสุดสนุ กที่สุดแห่ งใหม่ของโลก เพียบพร้อมด้วยกิจกรรม และความสนุ กสนานมากมาย ที่ถู ก
เนรมิตขึน้ บนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็ น
จุดเริม่ ต้นของถนนแห่งการเดินทาง ย้อนเวลาสู่ช่วงต้น ศตวรรษที่ 19 ทีถ่ นน แกสลิทสตรีทอันแสนสวย
ของสหรัฐอเมริกา เราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนีย์ เพื่อนชาวดีสนียท์ ่โี ปรดปรานอย่าง มิกกี้เมาส์, มินนี่,
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โดนัลดัก๊ และ กูฟฟี่ ที่มาร่วมเต้นระบําอย่างสนุ กครืน้ เครงกับวงดนตรีมาร์ชและเหล่านักเต้นที่เต็มไปด้วย
ความร่าเริงและเบิกบาน ระหว่างทางนัน้ ก็จะมีรา้ นช้อปปิ้ งอัน เก๋ไก๋ให้ได้เลือกสรรของทีร่ ะลึกและของฝาก
พิเศษ ๆ จากดิ สนี ยแ์ ลนด์ซ่งึ มีมากกว่า 4,000 รายการ เป็ นที่ตงั ้ ของซิต้ฮี อล และทางรถไฟฮ่ องกงดิสนีย์
แลนด์ท่จี ะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณอย่างเพลิดเพลิน ทูมอโรว์แลนด์ (TOMORROW LAND) สนุ กสนาน
กับเครือ่ งเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย นํ าเสนอเรื่องราวของโลกอนาคตทีเ่ ต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับ
นิยายวิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอวกาศ โดยทูมอโรว์แลนด์ในฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์นัน้ โดดเด่นไปด้วย
บรรยากาศของ อิ นเตอร์กาแลคติ ก สเปซพอร์ต หรือดินแดนทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ ทีใ่ นนัน้ ไม่ว่าจะ
เป็ น ร้านอาหาร ร้านค้าและสถานทีต่ ่างๆ ล้วนแต่มหี ุ่นยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยู่ไปมา
นอกจากนี้ในทูมอโรว์แลนด์ ยังมีโลกอวกาศแห่ง สเปซ เมาเท่ นที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปได้ในเวลา
เพียงอึดใจเดียว การขับจานบินส่วนตัวใน ออร์บิท รอน และการต่ อสู้ก ันแบบดุ เดือดใน บัซ ไลท์เยี ย ร์
แอสโตร บลาสเตอร์ แฟนตาซี แลนด์ (FANTASY LAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิสนีย์ ตื่นตาตื่นใจกับเมือง
แห่ งเทพนิ ยาย ดิน แดน แห่ งนี้ ล้วนเต็มไปด้ว ยสีส นั และบรรยากาศของเมือ งที่จําลอง มาจากในการ์ตู น
ของดิสนีย์ สนุ กกับเรือ่ งราวอมตะของช้ างน้ อยดัมโบ้ งานเลีย้ งนํ้ าชาของคนทําหมวก (Mad Hatter Te กับ
มิค กี้เมาท์ต ัว การ์ตูนอมตะของดิสนี ย์เป็ นพิเศษงานนี้ ต้อ งไม่พ ลาด กับการสนุ กสนานกับภาพยนตร์ 3a
Cups) ม้าหมุนจากเรื่องซินเดอรเลลาและการผจญภัยของวิ นนี่ เดอะ พูห์ ส่วนใครทีช่ ่นื ชอบมิตนิ อกจากนี้
ในแฟนตาซีแลนด์ยงั มี แฟนตาซี การ์เด้ น ซึ่งเป็ นสถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็ นพิเศษสําหรับดิสนีย์
แลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะโดยผูท้ อ่ี ยูใ่ นนัน้ จะมีโอกาสได้พบกับการ์ตูนตัวโปรดมากมายอาทิ มิกกี้ เมาส์, มินนี่
เมาส์, วินนี่ เดอะพูห,์ และเหล่าเพื่อนพ้องชาวการ์ตูนดิสนียม์ ากมาย แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE
LAND) ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่ าตื่นเต้น สัมผัสความเร้าใจกับ การผจญภัยในป่ าลึกลับของเอเชียและ
แอฟริกา ในดินแดน จังเกิ ล ริ เวอร์ ครูซ (Jungle River Cruise) ซึง่ นักท่องเทีย่ วจะเริม่ ต้นการผจญภัยบน
เรือสํารวจที่ล่องไปตาม แม่น้ํ าสายใหญ่หวั ใจหลัก ของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่ าลึกลับ ทีท่ ุกโค้งนํ้ าจะมีสงิ่
ลึกลับและสิง่ ทีส่ ร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อ สร้างความสนุ ก ให้กบั ผูท้ เ่ี ข้าไปเยือน ไม่ว่าจะเป็ น ฝูงช้าง
ที่เล่นนํ้ าอย่างสนุ กสนาน ตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด, หรือท่านจะล่องไปบนแพท่อนซุง
ข้ามแม่น้ํ าแห่งการผจญภัยไปยังเกาะทาร์ซานในใจกลางของแอด เวนเจอร์แลนด์ เมื่อท่านมาถึงไต่ ขน้ึ ไป
ตามขัน้ บันไดไม้ทส่ี ร้างจากชิน้ ส่วนเรืออับปางและข้ามสะพานแขวนไป สู่บา้ นต้นไม้กลางป่ าดิบของทาร์ซาน
Tazan’s Tree House ทอยสตอรี่แลนด์ (TOY STORY LAND) มีเครื่องเล่นชนิดใหม่ เช่น RC RACER,
TOY SOLDIER PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็ก
เตอร์ พระเอกของ เรื่อง WOODY ยืนต้อนรับท่านที่ทางเข้าด้านตะวันตก พร้อมด้วย TOY SOLDIER 3
คนคอยคํ า สัง่ จากวู้ ด ดี้แ ละ ไดโนเสาร์ REX ยืน ต้ อ นรับ ท่ า นที่ท างเข้ า ด้ า นตะวัน ออก กริ ซ ลี ย์ กัล ช
(GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พเิ ศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ เปิ ดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลาย
ทิศ ทาง แปลกใหม่ มัน ส์ ไม่ เ หมือ นใคร กับ รถรางตะลุ ย ขุ ม ทองแดนเถื่ อ น “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส ”
(RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่ น!!!ครัง้ แรกกับโคสเตอร์ภาคพืน้ ดินหลากหลายทิศทาง รายรอบด้วย
แดนเถื่อ นแปลกตา เลี้ย วเลาะผ่ า นโตรกธาร นํ้ าพุ ร้อ น ไกเซอร์ กัล ช (GEYSER GULCH) ที่พ วยพุ่ ง
สะเทือนทัวทั
่ ง้ พื้นดิน แล้วมาเยีย่ มบ้านช่างตีเหล็ก หลบสายนํ้าที่สาดส่าย และร้านของแห้งที่กลายเป็ นร้าน
ของเปี ยก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายนํ้ าจากเครือ่ งสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนาน
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กันแบบเย็นฉํ่ า จากนัน้ พบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพื่อนทีแ่ สนวิเศษ มิกกี,้ มินนี่, ชิพ แอนด์ เดล
ในชุ ด เสื้อ ผ้าน่ ารัก และสองเพื่อ นดิส นี ย์ กรีซ ลีย์ หมีน้ อ ยโคด้า และ เคไนย์ มิ ส ทิ ค พอยท์ (MYSTIC
POINT) เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่สร้างภาพ ลวงตา 3 มิติ การ์เด้น ออฟ วัน
เดอร์ส (Garden of Wonders) สํารวจพิพธิ ภัณ ฑ์ลกึ ลับที่ซ่งึ วัตถุ โบราณน่ าตื่นตาจากทัวโลกมามี
่
ชวี ติ ต่ อ
หน้าต่อตาท่าน มิสทิ ค แมนเนอร์ (Mystic Manor)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ ( 4) คูปองอาหาร
*** เวลา 15.00 น.ของทุกวัน ท่านจะพบกับขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี ซึ่งจะพบกับเจ้าหญิง
ของดิสนีย,์ มิกกีแ้ ละผองเพื่อน, ตัวละครของพิกซาร์ และความบันเทิงกลางแจ้ง ***
*** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านสนุ กกับเครือ่ งเล่นอย่างสนุ กสนานเพลิดเพลิน ***
พัก ที่ EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL NATHAN
HOTEL เท่านัน้

วันที่สาม ช้อปปิ้ งนาธาน – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซําต้นตําหรับของฮ่องกง ( 5)
***ท่านทีซ่ ้อื ออฟชันขึ
่ น้ NGONG PING ไหว้พระใหญ่โป๋ หลินพร้อมรับส่งหรือท่านที่ซอ้ื ออฟชันตั
่ ๋ว โอเซี่ยน
ปาร์คพร้อมรับส่งไกด์จะนําท่านเดินทางโดยรถโตโยต้า ALPHARD(กรณีมลี กู ค้าซือ้ ออฟชัน2-6
่ ท่าน)หรือนัง่
รถบัสเล็ก(กรณีมลี กู ค้าซือ้ ออฟชันเกิ
่ น 6 ท่าน)ส่งท่านถึงหน้าประตูสวนสนุกพร้อมนัดเวลารับกลับ***
***ส่วนท่านที่ไม่ได้ซ้อื ออฟชันเพิ
่ ม่ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกฝากคนที่
ท่านรักทางบ้าน ณ แหล่งช้อปปิ้ งของฮ่องกงย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มนิ อล สนุ กสนานกับการเลือก
สิน ค้ าราคาพิเ ศษ อาทิเช่ น เสื้อ ผ้า ,รองเท้ า ,กระเป๋ า ,เข็ด ขัด ,นํ้ า หอม สิน ค้ าแบรนด์ ช่ ือ ดัง ต่ างๆ ทัง้
ST.MICHEL,TOYR’US ,BOSSINI,GIODANO,TEN TEN,DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000
ส่งท้ายก่อนอําลาฮ่องกง กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน
*** อิสระอาหารเทีย่ งและเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าได้จใุ จ***
21.35น./22.00น.ออกเดินทางกลับโดย สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CATHAY PACIFIC) เทีย่ วบินที่ CX617 / CX709
บริการอาหารเช็ทใหญ่และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
23.35น./23.55น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ อาคารผูโ้ ดยสารขาเข้า ชัน้ 2
******************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของผู้จดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่ านเป็ นสําคัญ
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ธันวาคม 2560
ผู้ ให ญ่ พั ก 2 เด็กอายุ 2-11ปี
ท่าน
พักกับผูใ้ หญ่2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุ2-11ปี
พั ก เ ดี่ ย ว
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน เพิ่ ม
ไม่มีเตียงเสริม

25,900
25,900

23,900
23,900

24,900
24,900

10,000
10,000

++ คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่4 - 9ท่านออกเดินทาง(ไม่มหี ัวหน้าทัวร์แต่มไี กด์รอรับที่สนามบินฮ่ องกง) ++
++ คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์) ++
++ คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ไม่ถึง 1 - 3 ท่าน ไม่ออกเดินทาง++
(Hot!! เพิม่ Option ขึ้น NGONG PING ไหว้พระใหญ่โป๋หลิน เพิม่ อี ก 2,000 บาท..รวมรับ-ส่ง)
(New!! Option....Ocean Park เพิม่ อี ก 2,500 บาท..รวมรับ-ส่ง)
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับพร้อมคณะชัน้ ทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยูต่ ่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงหรือต้องซือ้ ตั ๋ว
เดีย่ วทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั เงือ่ นไขสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินไทย – ฮ่องกง
3. ค่านํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
4. ค่าทีพ่ กั ตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุอยูใ่ นรายการ
6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเทีย่ วทีร่ ะบุตามรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ทีร่ ะบุอยูใ่ นรายการ
8. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้ นี้
ย่อมอยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (สายการบินเอมิเรตส์ 30 กิโลกรัมต่อท่าน (ไม่
จํากัดจํานวน) ส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 683 บาท)
2. ค่าภาษีน้ํามัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีทส่ี ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ก่อนการเดินทาง
3. ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่มนอกเหนือรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า /พนักงาน
เสิรฟ์ ฯลฯ
5. ค่าทําหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ทีพ
่ งึ ใช้
6. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ทีจ่ ่าย 3% คิดจากยอดบริการ
7. ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 3 วัน 60
ดอลล่าร์ฮ่องกง เด็กและผูใ้ หญ่จา่ ยเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก / หัวหน้าทัวร์แล้วแต่สนิ นํ้าใจของท่านค่าทิป
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หัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิป)
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกการเดินทางภายใน 11 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี
3.
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 10 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดในทุกกรณี
4.
กรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือกรุป๊ เหมาส่วนตัว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ***
หมายเหตุ
1. พระใหญ่นองปิ ง เป็ นรายการแถม หากสภาพอากาศไม่เอือ้ อํานวยทางเจ้าหน้าทีจ่ ะไม่อนุ ญาตให้ขน้ึ กระเช้าเพราะ
ถือเรือ่ งความปลอดภัยเป็ นหลัก ดังนัน้ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิน้
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ยกเลิกโปรแกรมกระเช้านองปิ ง ในกรณีทก่ี ระเช้าปิ ดปรับปรุง
3. กรุป๊ จอยหน้าร้านจํานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตํ่า ผูใ้ หญ่ 4 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทผ่ี เู้ ดินทาง (บุคคลทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 12 ปี ขน้ึ ไป) ไม่ครบ 4 ท่าน
4. เทีย่ วบิน,ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ
5. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเทีย่ วเท่านัน้ (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบหากอายุ
เหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้)
6. กรณีท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
7. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่ อ จลาจล หรือ กรณี ท่ า นถู ก ปฏิเสธการเข้าหรือ ออกเมือ งจากเจ้าหน้ าที่ต รวจคนเข้าเมือ ง หรือ
เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
8. ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบอาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย
ขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
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ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจาก
ความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง หรือในกรณีทก่ี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่ นชื่อได้
เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทาง
บริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวที่ต้องการการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนมัดจํา
หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็ นทีพ่ อใจแล้วจึงวาง
มัดจํา เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้
ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิ ์ดังกล่าวทางบริษทั จะยึดถือและคํานึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ เี กียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ ****ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบ
ความไว้วางใจให้ทางบริษทั ฯ เป็ นผูน้ ําพาการเดินทางในครัง้ นี้***

