ฮ่ องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม
3วัน 2คืน

นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่ องกงบนยอดเขา วิคตอเรี ย พีค
หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ ชงตามความเชื่อของคนฮ่ องกง ณ วัดแชกงหมิว
สนุกสนานเต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่ องเล่ นทัง้ หมด 7 โซน
นั่งกระเช้ านองปิ ง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน
ขอพรจากเจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคล ณ REPULSE BAY
ชมการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตา A Symphony of Lights
ช้ อปปิ ้ ง Citygate Outlet Mall จิมซาจุ่ย

วันที่1

กรุ งเทพฯ ฮ่ องกง เกาะลันเตา วัดโป่ วหลิน Citygate Outlet A Symphony of Lights

04.00 น.

พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC พบเจ้ าหน้ าที่ทาการ
เช็คอินตัว๋
บินลัดฟ้าสูฮ่ ่องกง โดยเที่ยวบิน CX616 บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
(ที่มีจอส่ วนตัวทุกที่น่ ัง)
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง ให้ คณะท่านออก Exit B” จากนันน
้ าท่านเดินทางผ่าน
สะพานชิงหม่า ซึง่ เป็ นสะพานที่ถือได้ วา่ เป็ นสะพานรางคู่ที่ยาวที่สดุ ในโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ สถานี TUNG CHUNG เพื่อขึ ้น กระเช้ าลอยฟ้ านองปิ ง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตาเพื่อ นมัสการ
พระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน หรื อ นิยมเรี ยกว่าพระใหญ่ลนั เตา....องค์พระสร้ างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250
ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ ไปยังเนินเขาเบื ้องล่างบริ เวณทะเลจีนใต้ จากนันอิ
้ สระให้ ท่านได้ สมั ผัสกับหมู่บ้าน
วัฒนธรรมนองปิ ง ให้ ท่านได้ อิสระเที่ยวชม ร้ านค้ า ร้ านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้ งมากมาย บริ เวณหมู่บ้านจาลองแห่ง
นี ้ท่านจะได้ พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดังเดิ
้ มไว้ ได้ อย่างลงตัว
หมายเหตุ: กรณีกระเช้ านองปิ งปิ ดซ่ อมบารุ ง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็ นรถโค้ ชของอุทยาน เพื่อ
นาท่ านขึน้ สู่ยอดเขาแทน และจะทาการคืนเงินค่ าส่ วนต่ างกระเช้ าท่ านละ 40 เหรี ยญฮ่ องกง
จากนันให้
้ ท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้ า
แบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรื อว่าจะเป็ น BURBERRY รวมทัง้
รองเท้ ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชันใต้
้ ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ ทา่ นได้ จบั จ่ายกันได้ อย่างจุใจ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2) นาท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่ มต้ นในเวลา 20.00 น.
ทุกค่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้ รั บการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่
ที่สดุ ของโลกครอบคลุมพื ้นที่อาคารตึกระฟ้าสาคัญต่างๆที่ตงอยู
ั ้ ่สองฟากฝั่ งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี ้
ประดับไปด้ วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีต่างๆ แสดงให้ เห็น ถึงบรรยากาศอันคึกคักของ
ฮ่องกงนาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า

06.30 น.
10.30 น.
กลางวัน

ค่า

วันที่ 2

ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนีป้ ระกอบด้ วยพื ้นที่ 7 ส่วน ได้ แก่ เมนสตรี ท-ยูเอสเอ ,
แอดเวนเจอร์ แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์ โรว์ แลนด์ , ทอย สตอรี่ แลนด์ , กริซลีย์ กัลช์ และมิสทิค พอยท์ และ
พบกับเครื่ องเล่นใหม่อย่าง I RONMAN Experience บินไปกับไอร่ อนแมน เหนือฟากฟ้ าของฮ่ องกง หยิบแว่ นตา
StarkVision ขึ ้นสวมใส่ แล้ วเตรี ยมตัวสาหรับการเข้ าสูย่ คุ ใหม่อย่างเต็มตัว! การบินแต่ละครัง้ ของ Expo Edition Iron Wing จะ
ใช้ พลังงานจากเตาปฏิกรณ์ อาร์ คของตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตาร์ ค อินดัสตรี ้ –รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความ
ทนทานสูง ระบบปั ญญาประดิษฐ์ และกระจกที่ซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อคุณพร้ อมสาหรับการบินขึน้ คุณจะได้ ท่องฟากฟ้าที่
ตื่นเต้ นเร้ าใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหม่ลา่ สุดและสูงที่สดุ บนขอบฟ้าของฮ่องกง นัน่ คือ – Hong Kong Stark
Tower เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบตั ิการของไฮดร้ าอยู่บริ เวณนี ้ ให้ เตรี ยมพร้ อมสาหรับการต่อสู้! ซึง่ แต่ละแห่งต่างมี
จุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริ กาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรี ท พร้ อมด้ วยทาวน์สแควร์ ร้ านค้ าน่ารัก ๆ
และหอสังเกตการณ์วิคตอเรี ย จากนันไปสู
้ บฉีดอะดรี นาลีนในแอดเวนเจอร์ แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรื อท่องป่ าที่เต็มไปด้ วย
สิงสาราสัตว์ตลอดเส้ นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้ น เข้ าสูอ่ าณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซงึ่ คุณจะได้ พบกับปราสาทซินเดอเรลลา
และวงดนตรี ประสานเสียงมิคกี ้เมาส์ พร้ อมด้ วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่าง
ดาวและข้ ามเวลาไปยังทูมอร์ โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งที่พลาดไม่ได้ คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่า
อย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี ้ และจับมือกับเจ้ าเป็ ดชื่อก้ องโลก เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้ วยวัตถุโบราณที่สร้ างภาพ
ลวงตา 3 มิติ สารวจพิพิธภัณฑ์ลกึ ลับที่ซงึ่ วัตถุโบราณน่าตื่นตาจากทัว่ โลกมามีชีวิตต่อหน้ าต่อตาใน มิสทิค พอยท์ และไม่
ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรื อชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึง่ แบ่งเป็ นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตา
จะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้ วยเสียงเครื่ องดนตรี ที่เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจาชาติของไทย เชิญท่านสนุกสนานกับเครื่ องเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ
ต่อตามอัธยาศัย ชมไฮไลท์ ตอนกลางคืน การแสดงพลุ ประกอบแสง สี เสียง อันสวยงามตระการตาโซน Toy Story Land นี ้
จะเป็ นโซนที่ใหญ่ที่สดุ ใน Hong Kong Disneyland โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ชื่อดัง TOY STORY จากของ
เล่นที่เป็ นชิ ้นเล็ก ๆ กลับกลายเป็ นใหญ่โตขึ ้นราวกับว่าเราตัวเล็กลงและหลุดเข้ าไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้ านของ
ANDY เพลิดเพลินกับของเล่นและกิจกรรมมากมายในโซนใหม่นี ้ อาทิเช่น TOY SOLDLER PARACHUETE DROP, RC
RACER จากของเล่นรถบังคับคันโปรดของ Andy จะพาทุกท่านโลดแล่นพร้ อมความตื่นเต้ นและหวาดเสียวสุด ๆ กับรถไฟ
เหาะความสูงถึง 27 เมตร, SLiNKY DOG SPIN เจ้ าหมา SLINKY ที่มีสปริ งยืดยาวได้ มันจะวิ่งวนกลิ ้งไปกลิ ้งมาเพื่อไล่จบั
หางของตัวเอง จะเป็ นหนึ่งในเครื่ องเล่นสนุก ๆ ใน TOY STORY LAND **อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่า ตาม
อัธยาศัย**
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 3

นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรี ย พีค รี พลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้ อปปิ ้ งจิมซาจุ่ย ฮ่ องกง กรุ งเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วยติ่มซาขึ ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ ก เป็ น
ต้ น (4)
จากนันน
้ าท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถรางพีคแทรม ขึน้ สู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สดุ และสวยที่สดุ ของ
ฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริ สทุ ธิ์ สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ ทงเกาะอย่
ั้
างชัดเจน
ทังนี
้ ้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สงู ตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้ างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่า
แบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ตงของธุ
ั้
รกิจ ชันน
้ าของฮ่องกงพร้ อมทังถ่
้ ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ
นาท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์ ร่ ี ที่ขึ ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้ รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ ในการเสริ มดวงเรื่ องฮ
วงจุ้ย พร้ อมนมัสการขอพรจากเจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้ าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคลที่บริ เวณชายหาด REPULSE BAY
ข้ ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิ่มขึ ้น 3ปี จากนันให้
้ ท่านได้ รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็ นจุด
รวมรับพลังที่ดีที่สดุ ของฮ่องกง อีกทังยั
้ งให้ ท่านได้ ขอพรเรื่ องเนือ้ คู่ ณ จุดนี ้ได้ อีกด้ วย แล้ วนาท่านชมร้ านยาสมุนไพร เป็ น
สินค้ าโอท๊ อปท้ องถิ่นของฮ่องกง ให้ ท่านได้ ชมยาจีน ซึ่งถือเป็ นภูมิปัญญาพืน้ บ้ านของคนจีนในการใช้ ยารักษาโรค นาท่าน
เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้ าแชกง และให้ ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้ าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่
ร้ ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วดั นี ้ในวันขึ ้นปี ใหม่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่าน ช้ อปปิ ้ งสินค้ าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าแบรนเนมต่างๆ จากนันอิ
้ สระให้ ท่านเต็ม อิ่ม
กับการช้ อปปิ ง้ ย่านจิมซาจุ่ยมักจะตังต้
้ นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทังเครื
้ ่ องหนัง, เครื่ องกีฬา, เครื่ องใช้ ไฟฟ้า, กล้ อง
ถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้ าแบบที่เป็ นของพื ้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้ อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX
ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึง่ ประกอบไปด้ วยห้ างสรรพสินค้ าเรี ยงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดิน
ทะลุถึงกันได้ ให้ แบรนด์ดงั มากมายให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ ไม่ว่าจะเป็ น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES,
PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่สนามบิน
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX617
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กลางวัน

21.35 น.
23.35 น.

*********************************************
** หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
*** ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่ านมีหัวหน้ าทัวร์

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

27-29 ตุลาคม 2560
28-30 ตุลาคม 2560
** Bus 1 **
28-30 ตุลาคม 2560
** Bus 2 **
03 - 05 พฤศจิกายน 2560
04 – 06 พฤศจิกายน 2560
10 - 12 พฤศจิกายน 2560
11 - 13 พฤศจิกายน 2560
24 - 26 พฤศจิกายน 2560
25 - 27 พฤศจิกายน 2560
02 – 04 ธันวาคม 2560
08 - 10 ธันวาคม 2560
14 - 16 ธันวาคม 2560
15 - 17 ธันวาคม 2560
22 - 24 ธันวาคม 2560
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561
** Bus 1 **

รายละเอียด
เที่ยวบิน
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
ขาไป CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
ขาไป CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
ขาไป CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

ผู้ใหญ่
ห้ องละ
2-3 ท่ าน

1 เด็ก 2
1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่ เด็ก
ผู้ใหญ่
มีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

19,900

19,900

18,900

5,000

19,900

19,900

18,900

5,000

19,900

19,900

18,900

5,000

18,900

18,900

17,900

5,000

18,900

18,900

17,900

5,000

18,900

18,900

17,900

5,000

18,900

18,900

17,900

5,000

18,900

18,900

17,900

5,000

18,900

18,900

17,900

5,000

21,900

21,900

20,900

5,000

21,900

21,900

20,900

5,000

19,900

19,900

18,900

5,000

19,900

19,900

18,900

5,000

21,900

21,900

20,900

5,000

26,900

26,900

25,900

5,000

ขาไป CX700 (08.15-12.15)
26,900
26,900
25,900
5,000
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
ขาไป CX700 (08.15-12.15)
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561
26,900
26,900
25,900
5,000
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
12 – 14 มกราคม 2561
18,900
18,900
17,900
5,000
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
13 - 15 มกราคม 2561
18,900
18,900
17,900
5,000
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
26 - 28 มกราคม 2561
18,900
18,900
17,900
5,000
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
27 - 29 มกราคม 2561
18,900
18,900
17,900
5,000
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
18,900
18,900
17,900
5,000
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
02 – 04 มีนาคม 2561
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
18,900
18,900
17,900
5,000
**Bus 1**
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
02 – 04 มีนาคม 2561
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
18,900
18,900
17,900
5,000
**Bus2**
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
03 – 05 มีนาคม 2561
18,900
18,900
17,900
5,000
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
10 - 12 มีนาคม 2561
18,900
18,900
17,900
5,000
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
16 - 18 มีนาคม 2561
19,900
19,900
18,900
5,000
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
17 - 19 มีนาคม 2561
19,900
19,900
18,900
5,000
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX616 (06.40-10.30)
23 - 25 มีนาคม 2561
19,900
19,900
18,900
5,000
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
หมายเหตุ: หากลูกค้ าไม่ ต้องการเข้ าดิสนีย์แลนด์ หักค่ าดิสนีย์แลนด์ ออกท่ านละ 2,000 บาท
กรุ ณาตรวจสอบเที่ยวบินของท่ านในวันที่ท่านต้ องการเดินทางตามตารางรายละเอียดเที่ยวบิน
 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้ าเป็ นหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้ วมาจาหน่ายวันสุดท้ ายลูกทัวร์ ทา่ นใดสนใจสามารถซื ้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่
ต้ องซื ้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ ทงสิ
ั ้ ้น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ า

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 ** Bus 2 **

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต
ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่ อน
การใช้ บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรี ยญ/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริ การส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอ
เจนซี่ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั้
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาล
ประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่ บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ งยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์
อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้ องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้ วทังหมดทั
้
งนี
้ ้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริ ง
จากค่าบริ การที่ชาระแล้ วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้ แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การ
จองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการ
บิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริการทังหมด
้
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์

5.

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาล
ประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถงึ 15 คน

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นีเ้ ป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กับ
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่อ น
การเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัท
พร้ อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสมเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ สถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ บ้ ริ ษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจากความผิด
ของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่า
ภาษี เชื ้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอานาจของบริษัทกากับเท่านัน้
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิ ตรต่อชิ ้น และรวมกันทุก
ชิ ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่
กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
2. สิ่งของที่ มีลักษณะคล้ า ยกับ อาวุธ เช่ น กรรไกรตัด เล็บ มี ดพก แหนบ อุปกรณ์ กี ฬาฯ จะต้ อ งใส่กระเป๋ าใบใหญ่ แ ละฝาก
เจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนือ้ สั ตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนือ้ สัตว์ ไส้
กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่ เหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

