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ดินแดนแห่งความฝัน HONGKONG DISNEYLAND
นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิ ม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ ย
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนาโชค วัดแชกงหมิว
ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
สุดฟิ นส์..ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
พัก โรงแรม 4 ดาว ถนนนาธาน

กำหนดกำรเดิ นทำง
ตุลำคม – ธันวำคม 2561
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT – อิ สระช้อปปิ้ งเลดี้มำเก็ต & เทมเปิ้ ลสตรีท
10.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 9 แถว
T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าทีแ่ ละหัวหน้าทัวร์จากทางบริษทั คอยอานวยความสะดวก
แก่ท่านในด้านตั ๋วเครือ่ งบินและสัมภาระในการเดินทาง
14.05 น. นาทุกท่านลัดฟ้ าสู่เกาะฮ่องกง โดยเทีย่ วบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
18.05 น. การเดินทางใช้เวลา 3 ชัวโมง
่
ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงทีท่ นั สมัยด้วย
เทคโนโลยีและสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง นาท่านเดิน
ทางผ่ านเส้น ทางไฮเวย์อ ัน ทัน สมัย ....น าท่ านข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็ น
สะพานแขวนสองชัน้ ที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทัง้ หมด 2.2 กิโลเมตร(1.4ไมล์)เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกง
อินเตอร์เนชันนอลแอร์
่
พอร์ตกับ ตัวเมือง ตัวสะพานชัน้ บนจะเป็ นทางให้รถยนต์วงิ่ ส่วนชัน้ ล่างเป็ นเส้นทาง
ของเอ็ม ทีอ าร์ (MTR) กับ แอร์พ อร์ต เอ็ก เพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานซิงหม่ านี้ ได้ถู ก
คัดเลือกให้เป็ นสัญลักษณ์ของคู่รกั ทัวโลก
่
จากนัน้ นาท่านสู่ปากอ่าววิคตอเรียซึง่ เป็ นจุดชมวิวทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
ชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง....นาท่านชม SYMPHONY OF LIGHT เป็ นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้ง
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ที่ใหญ่ท่สี ุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด ซึ่งการแสดงจะเปิ ดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ
ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชัน้ นากว่า40แห่งโดยเวลาทีใ่ ช่ในการแสดงประมาณ15นาที
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทะเลลียนุ มูน (1)
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือบางท่านทีต่ ้องการชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่านสามารถเดินชม
บรรยากาศวิถชึ วี ติ ยามค่าคืนของคนฮ่องกงได้เลย เนื่องจากโรงแรมพักอยูใ่ นย่านช้อปปิ้ ง
พั ก ที่ EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL NATHAN
HOTEL เท่านัน้

วันที่สอง สวนสนุกดิ สนี ยแ์ ลนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซาต้นตาหรับของฮ่องกง (2) เพิม่ Option ขึน้ NGONG PING ไหว้พระใหญ่
โป๋ หลิน เพิม่ อีก 2,000 บาท (สาหรับท่านที่ซ้อื Option นัง่ กระเช้า NGONG PING ไหว้พระใหญ่โป๋ หลิน
เพิม่ ช่วงเช้านาท่านไปทีส่ ถานีขน้ึ กระเช้าและช่วงบ่ายไกด์จะพาท่านนังรถไฟไปยั
่
งสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์)

…จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ดนิ แดนแห่งความฝั น HONGKONG DISNEYLAND ฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ อาณาจักร
สวนสนุ กอันยิง่ ใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก สนุ กกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด เล่น
กี่รอบก็ไ ด้ ท่ านจะได้พ บกับ เครื่อ งเล่ น อัน ทัน สมัย และสุ ด สนุ ก ที่สุ ดแห่ งใหม่ของโลก เพีย บพร้อ มด้ว ย
กิจกรรม และความสนุ กสนานมากมาย ที่ถูกเนรมิตขึน้ บนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ได้แก่….เมน
สตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็ น จุดเริม่ ต้น ของถนนแห่ งการเดินทาง ย้อ นเวลาสู่ช่ ว งต้น
ศตวรรษที่ 19 ที่ถนน แกสลิทสตรีทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริกา เราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนีย์ เพื่อน
ชาวดีสนียท์ ่โี ปรดปรานอย่าง มิกกี้เมาส์, มินนี่, โดนัลดัก๊ และ กูฟฟี่ ที่มาร่วมเต้นระบาอย่างสนุ กครืน้ เครง
กับวงดนตรีมาร์ชและเหล่านักเต้นที่เต็มไปด้วยความร่าเริงและเบิกบาน ระหว่างทางนัน้ ก็จะมีรา้ นช้อปปิ้ ง
อัน เก๋ไก๋ให้ได้เลือกสรรของทีร่ ะลึกและของฝากพิเศษ ๆ จากดิ สนี ยแ์ ลนด์ซง่ึ มีมากกว่า 4,000 รายการ เป็ น
ทีต่ งั ้ ของซิต้ฮี อล และทางรถไฟฮ่ องกงดิสนียแ์ ลนด์ท่จี ะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณอย่างเพลิดเพลิน ….ทูมอ
โรว์แลนด์ (TOMORROW LAND) สนุ กสนานกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย นาเสนอ เรื่องราว
ของโลกอนาคตทีเ่ ต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับนิยายวิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอวกาศ โดยทูมอโรว์
แลนด์ในฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์นนั ้ โดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของ อินเตอร์กาแลคติก สเปซพอร์ต หรือดินแดน
ทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ ทีใ่ นนัน้ ไม่ว่าจะเป็ น ร้านอาหาร ร้านค้าและสถานทีต่ ่างๆ ล้วนแต่มหี ุ่นยนต์ ยาน
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อวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยูไ่ ปมา นอกจากนี้ในทูมอโรว์แลนด์ ยังมีโลกอวกาศแห่ง “สเปซ เมาเท่น”
ทีน่ ักท่องเทีย่ วสามารถเข้าไปได้ในเวลาเพียงอึดใจเดียว การขับจานบินส่วนตัวใน ออร์บทิ รอน และการต่อสู้
กันแบบดุเดือดใน บัซ ไลท์เยียร์ แอสโตร บลาสเตอร์ ....แฟนตำซี แลนด์ (FANTASY LAND)ท่องเมือ ง
การ์ตูนดิสนีย์ ตื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิยาย ดินแดน แห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยสีสนั และบรรยากาศของ
เมืองทีจ่ าลอง มาจากในการ์ตูนของดิสนีย์ สนุ กกับเรือ่ งราวอมตะของ ช้างน้อยดัมโบ้ งานเลีย้ งน้ าชาของคน
ทาหมวก (Mad Hatter Te กับมิคกี้เมาท์ตวั การ์ตูนอมตะของดิสนียเ์ ป็ นพิเศษงานนี้ต้องไม่พ ลาด กับการ
สนุ กสนานกับภาพยนตร์ 3a Cups) ม้าหมุนจากเรื่องซินเดอรเลลาและ“การผจญภัยของวินนี่ เดอะ พูห์ ”
ส่วนใครทีช่ ่นื ชอบมิตนิ อกจากนี้ในแฟนตาซีแลนด์ยงั มี แฟนตาซีการ์เด้น ซึง่ เป็ นสถานทีน่ ่ าสนใจทีอ่ อกแบบ
มาเป็ นพิเศษส าหรับดิส นีย์แลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะโดยผู้ท่อี ยู่ในนั ้ นจะมีโอกาสได้พบกับการ์ตูนตัวโปรด
มากมายอาทิ มิกกี้ เมาส์, มินนี่ เมาส์, วินนี่ เดอะพูห์,และเหล่าเพื่อนพ้องชาวการ์ตูนดิสนียม์ ากมาย….แอด
เวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่ าตื่นเต้น สัมผัสความเร้าใจกับ การ
ผจญภัย ในป่ าลึก ลับ ของเอเชีย และแอฟริก า ในดิน แดน จัง เกิล ริเ วอร์ ครูซ (Jungle River Cruise)ซึ่ง
นักท่องเที่ยวจะเริม่ ต้นการผจญภัยบนเรือสารวจที่ล่องไปตาม แม่น้ าสายใหญ่หวั ใจหลัก ของแอดเวนเจอร์
แลนด์ผ่านป่ าลึกลับ ที่ทุกโค้งน้ าจะมีสงิ่ ลึกลับและสิง่ ที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อ สร้างความสนุ ก
ให้กบั ผูท้ เ่ี ข้าไปเยือน ไม่ว่าจะเป็ น ฝูงช้างทีเ่ ล่นน้ าอย่างสนุ กสนาน ตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานา
ชนิด, หรือท่านจะล่องไปบนแพท่อนซุงข้ามแม่น้ าแห่งการผจญภัยไปยังเกาะทาร์ซานในใจกลางของแอด
เวนเจอร์แลนด์ เมื่อท่านมาถึงไต่ขน้ึ ไปตามขัน้ บันไดไม้ท่สี ร้างจากชิ้นส่วนเรืออับปางและข้ามสะพานแขวน
ไป สู่ บ้ า นต้ น ไม้ ก ลางป่ าดิบ ของทาร์ซ าน Tazan’s Tree House….ทอยสตอรี่ แ ลนด์ (TOY STORY
LAND) มีเครื่อ งเล่ น ชนิ ด ใหม่ เช่น RC RACER, TOY SOLDIER PARACHUTE DROP, SLINKY DOG
SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็ก เตอร์ พระเอกของ เรื่อ ง WOODY ยืน ต้อ นรับ ท่ านที่
ทางเข้าด้านตะวันตก พร้อมด้วย TOY SOLDIER 3 คนคอยคาสังจากวู
่
ด้ ดี้ และ ไดโนเสาร์ REX ยืนต้อนรับ
ท่านทีท่ างเข้าด้านตะวันออก....กริ ซลีย์ กัลช (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พเิ ศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์
แลนด์ เปิ ดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทอง
แดนเถื่อ น รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้ แ น่ น !!! ครัง้ แรกกับ โคสเตอร์
ภาคพืน้ ดินหลากหลายทิศทาง รายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตา เลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร น้ าพุรอ้ น ไกเซอร์
กัลช (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทัวทั
่ ง้ พื้นดิน แล้วมาเยีย่ มบ้านช่างตีเหล็ก หลบสายน้ าที่สาด
ส่าย และร้านของแห้งที่กลายเป็ นร้านของเปี ยก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายน้ าจาก
เครื่องสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุ กสนานกันแบบเย็นฉ่ า จากนัน้ พบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพื่อน
ทีแ่ สนวิเศษ มิกกี้, มินนี่, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสือ้ ผ้าน่ ารัก และสองเพื่อนดิสนีย์ กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้า และ
เคไนย์ …..มิ สทิ ค พอยท์ (MYSTIC POINT)เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมทีเ่ ต็มไปด้วยวัตถุโบราณทีส่ ร้างภาพ
ลวงตา 3 มิติ การ์เด้น ออฟ วันเดอร์ส (Garden of Wonders) สารวจพิพธิ ภัณฑ์ลกึ ลับที่ซ่งึ วัตถุโบราณน่ า
ตื่นตาจากทัวโลกมามี
่
ชวี ติ ต่อหน้าต่อตาท่าน มิสทิค แมนเนอร์ (Mystic Manor)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ (3) คูปองอาหาร
*** เวลา 15.00 น.ของทุกวัน ท่านจะพบกับขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี ซึง่ จะพบกับ
เจ้าหญิงของดิสนีย,์ มิกกีแ้ ละผองเพื่อน, ตัวละครของพิกซาร์ และความบันเทิงกลางแจ้ง ***
*** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านสนุกกับเครือ่ งเล่นอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ***
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พั ก ที่ EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL NATHAN
HOTEL เท่านัน้
วันที่สำม (นัง่ รถรำงพีคเทรม) สู่ยอดเขำวิ คทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพสั เบย์ – ฮ่องกงจิ วเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิ ว
– เทพเจ้ำหวังต้ำเซียน – ช้อปปิ้ งถนนแบรนด์เนม – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซาต้นตาหรับของฮ่องกง (4)....จากนัน้ นาท่านเดินทางโดยรถรำงพีคแทรม
ขึ้ น สู่ ยอดเขำวิ ค ตอเรี ย พี ค จุ ด ชมวิว สู งที่สุ ด และสวยที่สุ ด ของฮ่ อ งกงกับ ความสูง 396 เมตรเหนื อ
ระดับน้ าทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร์ อาคาร
รูปร่างครึง่ วงกลมทีม่ เี อกลักษณ์เด่นทีส่ ุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทงั ้ เกาะอย่างชัดเจน ทัง้ นี้ยงั ตื่นตากับ
ตึกระฟ้ าทีส่ ูงตระหง่าน และอาคารต่างๆ ทีก่ ่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่ า
แบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ต งั ้ ของธุรกิจชัน้ นาของฮ่องกง พร้อมทัง้ ถ่ ายภาพอันสวยงามน่ าประทับใจ
และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงนานาชนิดจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีคได้อีกด้วย และในบริเวณ
เดียวกัน ยังมีพพิ ธิ ภัณฑ์มาดามรุสโซ ซึ่งเป็ นพิพธิ ภัณฑ์หุ่นจาลองเสมือนจริงของดารา นักแสดง และผู้ม ี
ชื่อเสียงของฮ่องกง และทัวโลก
่
ให้ท่านได้เข้าเยีย่ มชมอีก ด้วย(ในกำรเข้ำพิ พิธภัณฑ์ท่ำนต้ องเสียค่ ำตั ๋ว
เข้ ำ ชมเอง) แล้ว ....น าท่ านสู่ อำวรีพ ัส เบย์ น าท่ านนมัส การและขอพรอัน ศัก ดิส์ ิท ธิ ์ จาก องค์ เจ้ ำแม่
กวนอิ ม ซึ่งเป็ นปางประทานพร ซึ่งศักดิ ์สิทธิ ์มากและมีความประณีตงดงาม ซึ่งองค์ท่านตัง้ อยู่บนฐานบัว
และ เจ้ำแม่ทบั ทิ ม เพื่อเป็ นทีย่ ดึ เหนี่ยวจิตใจและขอให้การเดินทางทุกครัง้ ปลอดภัย พร้อมกับ นมัสการเทพ
เจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ ซิ้งเอี้ย ที่มชี ่อื เสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รบั แต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสอง
มือ ลูบจากเคราท่านลงมาแล้ว กามาใส่ ในกระเป๋ าของตัวเอง เหมือ นกับเป็ นเคล็ดว่าให้เงิน ทองไหลเข้าสู่
กระเป๋ าของเรา บางคนก็จะลูบก้อนทองทีอ่ ยู่ด้านข้างองค์ท่านแล้วกามาใส่กระเป๋ าของเราอีกครัง้ หรือท่าน
ไหนที่มบี ุ ต รยาก แต่ งงานแล้ว ยังไม่มบี ุ ต รให้ม าขอพร องค์ส ัง กัจจำย(องค์ Baby Buddha) จะประสบ
ความสาเร็จเกือบทุกคน และมีความเชื่อทีว่ ่าถ้าหากลูบท้องซ้า ยจะได้ลูกชาย ถ้าลูบท้องขวาจะได้ลูกสาวอีก
ด้วย แล้วพาท่านเดินขาม สะพำนต่ ออำยุ ซึง่ ชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้ได้จะสามารถต่ออายุได้
และเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็ นลานกว้างที่เต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย ซึ่งรวมถีง องค์เทพ
เจ้ำแห่ งควำมรัก หนวดเครายาว ๆ ในมือท่านจะมีหนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆ องค์ท่านจะมีหนิ ดาก้อนโตให้ทา
การอธิษฐาน แล้วทาการลูบก้อนหินซึ่งจะนาพาให้พบคู่ ส่วนท่านที่มคี ่อู ยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรท่านแล้วก็ทา
ให้รกั มันคงและยาวนานหลั
่
ง....จากนัน้ นาท่านเยีย่ มชมโรงงาน ฮ่องกงจิ วเวอร์รี (HKJ) ทีข่ น้ึ ชื่อของฮ่องกง
พบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยีย่ ม
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กลางวัน
บ่าย

21.30 น.
23.45 น.
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนัน้ นาท่านสู่วดั แชกงหมิ ว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปี ท่แี ล้วเดิมที่วดั นี้เป็ นวัดเล็ก ๆ เป็ นวัดที่เก่าแก่
และอนุ รกั ษ์ โบราณสถานซึ่งอยู่ท างด้านหลังของเรือ นใหม่ วัด เรือ นใหม่ส ร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้ อ ที่
50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรปู ปั ้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึง่ เป็ นเทพประจาวัดแห่งนี้ ซึ่งทาง ด้านข้างมีอาวุธ
รบของทหารแบบโบราณ และมีกงั หันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุน
กังหัน หรือ ที่เรียกว่า กังหัน นาโชค เพื่อ หมุน แต่ ส ิ่งดี ๆ เข้ามาในชีว ิต และปั ดเป่ าสิ่งที่ไม่ดีอ อกไป โดย
ความหมายของ ใบพัดทัง้ สีด่ งั นี้
ใบที่ 1. เดิ นทำงไปไหนมำไหนปลอดภัย ใบที่ 2. สุขภำพแข็งแรง อำยุยืน
ใบที่ 3. โชคลำภ เงิ นทองไหลมำเทมำ ใบที่ 4. คิ ดหวังสิ่ งใดก็สมควำมปรำรถนำทุกประกำร
และก่อนทีท่ ่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนัน่ เพื่อความเป็ นสิรมิ งคล….จากนัน้ นาท่าน
นมัสการ เทพเจ้ำหวังต้ำเซียน ณ วัดหวังต้ำเซียน หนึ่งในวัดทีโ่ ด่งดังทีส่ ุดของฮ่องกง เทพซึง่ ขึน้ ชื่อในการ
ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยเหลือเรื่องสุขภาพพลานามัยของเราและคนที่เรารัก ซึ่งท่านจะพบกับผู้ค น
มากมายที่นาธูป พร้อมกับของมาสักการะและแก้บนเป็ นจานวนมาก หลัง ....จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ถนน
สายช้ อปปิ้ งแบรนด์เนมหรู (CANTON ROAD) แบรนด์เนมทุกแบบทุกประเภท รวมระดมพลกันอยู่บน
ถนนเส้นนี้ ต งั ้ แต่ เริม่ จนสิ้น สุ ดถนน อิส ระให้ท่านเลือ กซื้อ สินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่ น Omega, Tudor,
Rolex, Armani, Joyce, Dolche & gabbana, Armani Exchange, Burberry , Longchamp, DKNY, H&M,
Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior, Bonjour, SASA ส่ ว น บ างท่ าน ที่
ต้องการซือ้ รองเท้า New balance, Onitsuka tiger หรือของเล่นสาหรับเด็กร้าน TOY R’US ก็สามารถซือ้ ได้
ในห้าง โอเซี่ยนเทอร์มนิ อล และท่านที่ต้องการน้ าหอม เครื่องสาอาง ก็สามารถข้ามถนนมาซื้อได้ท่ี Duty
Free Shop (DFS) ได้เลย
***** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าได้จใุ จ*****
***** กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน*****
ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) เที่ยวบินที่ EK385 / บริการอาหารเช็ท ใหญ่
พร้อมเครือ่ งดื่มไวน์ เบียร์ น้าอัดลมบนเครือ่ ง
ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชังโมง
่ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ ผูโ้ ดยสารขาเข้า ชัน้ 2โดยสวัสดิภาพ
******************************************************

รำยกำรท่องเที่ยวนี้ อำจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตำมควำมเหมำะสม
ทัง้ นี้ ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของผู้จดั โดยยืดถือตำมสภำพกำรณ์ และประโยชน์ ของท่ ำนเป็ นสำคัญ

HKG PH02(EK)OCT-DEC

อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทาง
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ตุลำคม – ธันวำคม 2561

5-7, 11-13, 12-14, 14-16, 19-21, 20-22,
21-23, 22-24, 26-28, 27-29 ตุลำคม 61
13-15 ตุลำคม
2-4, 9-11, 16-18, 23-25 พฤศจิ กำยน
30 พฤศจิ กำยน – 2 ธันวำคม
1-3, 9-11, 14-16 ธันวำคม
8-10 ธันวำคม

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

20,900

19,900

18,900

7,000

21,900
21,900

20,900
20,900

19,900
19,900

7,000
8,000

21,900
22,900

20,900
21,900

19,900
20,900

8,000
8,000

++ คณะจองจานวนผูใ้ หญ่4 - 9ท่านออกเดินทาง(ไม่มหี ัวหน้าทัวร์แต่มไี กด์รอรับที่สนามบินฮ่ องกง) ++
++ คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์) ++
++ คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ไม่ถึง 1 - 3 ท่าน ไม่ออกเดินทาง++
(Hot!! เพิม่ Option ขึ้น NGONG PING ไหว้พระใหญ่โป๋หลิน เพิม่ อี ก 2,000 บาท..รวมรับ-ส่ง)
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับพร้อมคณะชัน้ ทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยูต่ ่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงหรือต้องซือ้ ตั ๋ว
เดีย่ วทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั เงื่อนไขสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินไทย – ฮ่องกง
3. ค่าน้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 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 นข้อจากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (สายการบินเอมิเรตส์ 30 กิโลกรัมต่อท่าน (ไม่
จากัดจานวน) ส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 683 บาท)
2. ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีทส่ี ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ก่อนการเดินทาง
3. ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่มนอกเหนือรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า /พนักงาน
เสิรฟ์ ฯลฯ
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ค่าทาหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ทีพ่ งึ ใช้
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ทีจ่ ่าย 3% คิดจากยอดบริการ
ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 3 วัน 60
ดอลล่าร์ฮ่องกง เด็กและผูใ้ หญ่จา่ ยเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก / หัวหน้าทัวร์แล้วแต่สนิ น้าใจของท่าน (ไม่รวม
ในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิป)

เอกสำรประกอบกำรเดิ นทำง
หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
เงื่อนไขกำรจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 5,000 / 10,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณำจองล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 4 สัปดำห์ก่อนเดิ นทำง
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกการเดินทาง 15 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดในทุกกรณี
3.
***กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ กรุ๊ปเหมาส่ว นตัว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัด จาหรือ ค่าทัว ร์
ทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ***
หมายเหตุ
1. พระใหญ่นองปิ ง เป็ นรายการแถม หากสภาพอากาศไม่เอือ้ อานวยทางเจ้าหน้าทีจ่ ะไม่อนุญาตให้ขน้ึ กระเช้าเพราะ
ถือเรือ่ งความปลอดภัยเป็ นหลัก ดังนัน้ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิน้
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ยกเลิกโปรแกรมกระเช้านองปิ ง ในกรณีทก่ี ระเช้าปิ ดปรับปรุง
3. กรุป๊ จอยหน้าร้านจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ต่ า 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 นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
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, การนัด หยุด
งาน, การก่ อ จลาจล หรือ กรณี ท่ า นถู ก ปฏิเสธการเข้าหรือ ออกเมือ งจากเจ้าหน้ าที่ต รวจคนเข้าเมือ ง หรือ
เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
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ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบอาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย
ขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบตั เิ หตุ ทเ่ี กิดจาก
ความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง หรือในกรณีทก่ี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่ นชื่อได้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทาง
บริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวที่ต้องการการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนมัดจา
หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็ นทีพ่ อใจแล้วจึงวาง
มัดจา เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความจาเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้
ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิ ์ดังกล่าวทางบริษทั จะยึดถือและคานึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ เี กียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ ****ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบ
ความไว้วางใจให้ทางบริษทั ฯ เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้***

14. สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อ
ยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ
แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นัง่ ของกรุ๊ป เป็ นไป
โดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง
และได้ดาเนินการ ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบ
ของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจ
เต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กำรเดิ นทำงเป็ นครอบครัว
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หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก , และผู้สู ง อายุ มีโ รคประจ าตัว ไม่ ส ะดวกในการเดิน ท่ อ งเที่ย วติด ต่ อ กัน ท่ า นและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้า
ทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

