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วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง – A Symphony of Lights

11.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ T สายการบิน EMIRATES พบเจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตัว๋
14.00 น. บิ นลัดฟ้ าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ ยวบิ น EK 384 บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง (ที่นั่ง 3-4-3 มีจอส่ วนตัวทุกที่นั่ง, มีบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
18.05 น.
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B
จากนั้นนาท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่ า ติดอันดับเป็ นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็ นอันดับ 2 ของโลก และในปั จจุบนั อยู่
ที่อนั ดับที่ 7 ของโลก ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิง่ จานวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สาหรับรถไฟ
2 ช่องทาง และช่องทางสารองสาหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุ มอีก 4 ช่องทาง เริ่ มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็ จในปี ค.ศ. 1997
ด้วยงบประมาณ 7.2 พันล้านเหรี ยญฮ่องกง

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่ มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคา่ คืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่
ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสี ยงถาวรที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสาคัญต่างๆที่
ตั้งอยูส่ องฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่ งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่ องแสงสว่างตระการตา
เป็ นสี ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ... PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันทีส่ อง
เช้ า

เกาะลันเตา - วัดโป่ วหลิน - City GATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์
บริ การอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร บริ การท่ านด้วยติ่ มซ าขึ้ น ชื่ อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋ า ขนมจี บกุ้ง ก๋ วยเตี๋ ยวหลอด โจ๊ก เป็ นต้น (2)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพื่อขึ้น กระเช้ าลอยฟ้ านองปิ ง 360 องศา
กรณี ถา้ ลูกค้าอยากท้าทายความหวาดเสี ยว สามารถอัพเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พื้นทึ บ) เป็ นกระเช้าคริ สตัล (พื้นกระจกใส)
สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้ โดยเพิ่มเงิน ท่านละ 100 เหรี ยญฮ่องกง
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ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน หรื อ นิยมเรี ยกว่ าพระใหญ่ ลันเตา องค์ พระสร้ างทองสั มฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์
พระพุทธรู ปหันพระพักตร์ ไปทางเหนื อสู่ จีนแผ่ นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสู ง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐาน
แล้ วมีความสู งทั้งสิ้น 34 เมตร ค่ าก่ อสร้ างพระพุทธรู ป 60 ล้ านเหรียญฮ่ องกง โดยพระพุทธรู ปมีชื่อเรี ยกอย่างไม่เป็ นทางการว่า พระ
ใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั้น ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปั กกิ่ง

นาท่ านขอพร พระใหญ่ เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่ านได้ต้ งั จิ ตอธิ ษฐานขอพรไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องสุ ขภาพ การงาน การเงิ น
เนื่ องจากองค์พระเป็ นปรางค์ประทานพร จากลานอธิ ษฐาน ท่านสามารถเดิ นขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบนั ไดทอดยาวจานวน
268 ขั้น บริ เวณฐานพระพุทธรู ป เป็ นที่ประดิษฐานของบรมสารี กธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) และพระพุทธรู ปหยกขาว ที่อนั เชิญมาจากศรี
ลังกา ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสี น้ ามัน (ไม่ รวมค่ าเข้ าชม ท่ านละ 60 เหรียญฮ่ องกง) หรื อชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสู งได้
และยังมีรูปปั้ นของเทพธิดาถวายเครื่ องสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยูร่ อบๆ บริ เวณฐานองค์พระ
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นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าชม วัดโป่ วหลิน ภายในเป็ นที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 5 พระองค์ ณ อาคารหมื่นพุทธ
โดยบนหลังคาวัดจะมีสตั ว์มงคลตรงมุมของหลังคา ห้ามนาเครื่ องเซ่นไหว้ที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์เข้ามาไหว้เป็ นอันขาด

จากนั้นให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริ เวณหมู่บา้ นจาลองแห่ งนี้
ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริ ญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว
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แวะพักเหนื่อย หาของอร่ อยกิน แนะนาบัวลอยหยินหยาง บัวลอยที่
ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาดา (สี ดา) กับกระทิ (สี ขาว) ให้ความสดชื่น
ไม่นอ้ ย เรื่ องความอร่ อยพูดได้คาเดียว “ต้องลอง”
หมายเหตุ: กรณีกระเช้ านองปิ งปิ ดซ่ อมบารุง หรื อปิ ดเนื่ องจากสภาพอากาศ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเป็ นรถโค้ ชของอุทยาน เพื่อนาท่ านขึน้ สู่ ยอด
เขาแทน และจะทาการคืนเงินค่ าส่ วนต่ างกระเช้ าผู้ใหญ่ ท่านละ 40 เหรียญฮ่ องกง
และเด็กท่ านละ 20 เหรียญฮ่ องกง
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ที่ ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สิ นค้าแบ
รนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรื อว่ าจะเป็ น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ ากีฬา
มากมายหลายยีห่ ้ อ และชั้นใต้ ดนิ จะมีซุปเปอร์ มาเก็ตขนาดใหญ่ ให้ ท่านได้ เลือกซื้อสินค้ า ไม่ ว่าจะเป็ น ของกิน ของใช้ หรื อว่ าผลไม้ สดๆ
จับจ่ ายกันได้ อย่ างจุใจ
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 7 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์
แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์ โรว์ แลนด์ , ทอย สตอรี่ แลนด์ , กริซลีย์ กัลช์ และมิสทิค พอยท์ จากนั้นไปสูบฉี ดอะดรี นาลีนในแอด
เวนเจอร์ แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรื อท่องป่ าที่เต็มไปด้วยสิ งสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่ ง
แฟนตาซี ที่ซ่ ึงคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรี ประสานเสี ยงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตา
แบบ 3 มิ ติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุ ษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์ โรว์แลนด์ ดิ นแดนแห่ งอนาคตและสิ่ งที่ พลาดไม่ได้คือ
รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรู ปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ ดชื่อก้องโลก เดินท่องไปผ่านสวนหย่อม
ที่เต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่สร้างภาพลวงตา 3 มิติ สารวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับที่ซ่ ึ งวัตถุโบราณน่าตื่นตาจากทัว่ โลกมามีชีวติ ต่อหน้าต่อตา
ใน มิสทิค พอยท์ และไม่ ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรื อชมเหล่าบรรดาตุก๊ ตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็ นโซนของแต่ละ
ชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสี ยงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสี ยงเครื่ องดนตรี ที่เป็ นเอกลักษณ์
ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจาชาติของไทย สนุกกับเกมต่างๆ การแสดงแสงสี “เรารักมิกกี้!” จากนั้นเชิญ
ท่านสนุกสนานกับเครื่ องเล่นในดิสนียแ์ ลนด์และโซนต่างๆ
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พบกับเครื่ องเล่นใหม่ล่าสุดธีมมาร์เวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท่านสามารถร่ วมความสนุกได้โดยการขี่ยานพาหนะ
อันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสู ้อย่างกล้าหาญแบบอินเทอร์ แอคทีฟในพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D.
ไปพร้ อ มกับ Ant-Man and The Wasp เพื่ อ ต่ อ สู ้ กับ เหล่ าร้ า ย Arnim Zola และกองทัพ ของ Hydra Swarm-bots ผู ้ชั่ว ร้ าย (เริ่ ม เปิ ด
ให้ บริการในวันที่ 31 มีนาคม 2562)

และสนุ กไปกับ Iron Man Experience บินไปกับไอร่ อนแมน เหนื อฟากฟ้ าของฮ่ องกง หยิบแว่ นตา Stark Vision ขึ้นสวมใส่ แล้ว
เตรี ยมตัวสาหรับการเข้าสู่ยคุ ใหม่อย่างเต็มตัว! การบินแต่ละครั้งของ Expo Edition Iron Wing จะใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์อาร์คของ
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ตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุ ดจากสตาร์ ค อินดัสตรี้ – รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปั ญญาประดิษฐ์ และกระจกที่
ซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อคุณพร้อมสาหรับการบินขึ้น คุณจะได้ท่องฟากฟ้าที่ตื่นเต้นเร้าใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหม่ล่าสุ ด
และสู งที่สุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง นัน่ คือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบตั ิการของไฮดร้าอยูบ่ ริ เวณ
นี้ ให้เตรี ยมพร้อมสาหรับการต่อสู!้ ซึ่ งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริ กาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวติ ชีวาที่ถนนเมน
สตรี ท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วคิ ตอเรี ย

ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดได้ที่เมนสตรี ท
ยูเอสเอ (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ) ชมและเชียร์ ตวั ละครดิสนี ย ์ ที่ร่วมขบวนมากมายไม่วา่ จะเป็ นตัวการ์ตูนดัง อาทิ Mickey
mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh ตามด้วยเจ้าหญิ งแสนสวยจากนิ ท านหลากหลายเรื่ อง อาทิ Snow White, Rapunzel,
Cinderella ฯลฯ หรื อตัวละครจากภาพยนต์ดงั อาทิ The Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ

**อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
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วันทีส่ าม
เช้ า

นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ... PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL หรื อเทียบเท่ า
นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพลั ส์ เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้ อปปิ้ งจิมซาจุ่ย - ฮ่ องกง - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
จากนั้นนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถรางพีคแทรม ขึน้ สู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง โดยรถราง
พีคแทรม เป็ นรถรางที่ใช้เดินทางขึ้นและลง ที่เปิ ดใช้บริ การมามากกว่า 120 ปี แล้ว

บนยอดเขาวิคตอเรี ยพีค ทุกท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศบริ สุทธิ์ สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้
ทั้งเกาะอย่างชัดเจน จุดชมวิวที่ ดีที่สุดและห้ามพลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็ นวิวได้รอบทิศทั้ง 360 องศา มีความสู งถึง 428
เมตรจากระดับ น้ าทะเลที่ จุดนี้ สามารถมาชมวิวเมื องฮ่องกงได้ท้ งั วันซึ่ งในแต่ละช่ วงเวลาก็จะมี วิวที่ สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่
มองเห็นก็จะเป็ นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ทีก่ ่ อสร้ างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่ า, ตึกไชน่ าแบงค์ และ
ตึกอื่นๆ อันเป็ นทีต่ ้งั ของธุรกิจ ชั้นนาของฮ่ องกงพร้ อมทั้งถ่ ายภาพอันสวยงามน่ าประทับใจ

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

ร้านไอศครี ม Gino's Gelato ร้านไอศครี มเจลลาโตสไตล์อิตาลี ตั้งอยูบ่ ริ เวด้านล่างตึก The Peak
หากท่านต้องการลิ้มรสไอศครี มที่เป็ นแบบเฉพาะของฮ่องกง แนะนาให้ลองทานที่นี่ กลิ่นหอม
ของวาฟเฟิ ลบอล หรื อ Egg Waffle ที่ทาสดๆใหม่ๆจากเตาชวนยัว่ น้ าลายนัก มีไอศครี มให้เลือก
หลากหลายรสชาติ ที่สามารถเลือกท้อปปิ้ งได้ตามที่ตอ้ งการไม่วา่ จะเป็ น มาชเมลโล่ อัลมอล หรื อ
ขนมต่างๆ
จากนั้นนาท่านนมัสการขอพรสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็ นสิ ริมงคลที่บริ เวณชายหาด รีพัลส์ เบย์ โดยเชื่อ
ว่า ณ บริ เวณหาดรี พลั ส์เบย์ เป็ นจุดที่มีฮวงจุย้ ที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกง นาท่านเริ่ มขอพร เจ้ าแม่
กวนอิม จากนั้นนาท่านขอพร เทพเจ้ าไฉ่ ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่ งโชคลาภ ความมัน่ คง ทรัพย์สินเงินทอง หรื อถ้าท่ านไหนมีลูกยาก ก็
สามารถขอพรเรื่ องลูกจากพระสังฆจาย ได้

จากนั้นนาท่าน ข้ ามสะพานต่ ออายุ ซึ่ งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่ งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี หรื อคนโสด จะเลือกขอคู่ หรื อขอพรเรื่ องความรัก
จากเทพเจ้าแห่ งความรักก็ได้ จากนั้นขอพรเรื่ องการเดินทาง ให้เดิ นทางปลอดภัยจาก เจ้ าแม่ ทับทิม จากนั้นให้ท่านได้รับ พลังจาก
ศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ต้ งั จิตอธิ ษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง จากนั้น
ให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกงั หัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่า
หากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปั ดเป่ าสิ่ งชัว่ ร้ายออกไป และนาพาสิ่ งดีๆเข้ามา

ตานานวัดแชกง หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่ งว่า “วัดกังหันลม” เป็ นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300
ปี ก่อน ตามตานานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการที่ จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู ้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับ
กังหันลมแล้วนาไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทาการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัด
สิ่ งชัว่ ร้ายที่กาลังจะเข้ามา และนาพาสิ่ งดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่ งนี้ช้ ึน เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็ นที่สกั การะบูชาเพื่อ
ไม่ให้มีสิ่งไม่ได้เกิดขึ้น
นาท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัล
อันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริ มดวงเรื่ องฮวงจุ ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง
มาทาเป็ นเครื่ องประดับ ไม่วา่ จะเป็ น จี้ แหวน กาไล เพื่อให้เป็ นเครื่ องประดับติดตัว
และเสริ มดวงชะตา
นาท่านชม ร้ านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กาไลหยก หรื อสัตว์นาโชค
อย่างปี่ เสี่ ยะ อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อเป็ นของฝาก หรื อเป็ นของที่ระลึก หรื อนาโชค
แด่ตวั ท่านเอง
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21.50 น.
23.45 น.

นาท่าน ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ ท่านได้ เลือกซื้ อสิ นค้ าแบรนเนมต่ างๆ จากนั้นอิสระให้ ท่านเต็มอิม่ กับการช้ อป
ปิ้ งย่ านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้ นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่ องหนัง , เครื่ องกีฬา, เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ ายรู ป ฯลฯ และ
สิ นค้าแบบที่เป็ นของพื้นเมืองฮ่องกงอยูด่ ว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN
TERMINAL ซึ่ งประกอบไปด้วยห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงรายกันอยู่ และมีทางเชื่ อมติดต่อกันสามารถเดิ นทะลุถึงกันได้ ให้ แบรนด์ ดัง
มากมายให้ ท่ านได้ เลื อ กซื้ อ ไม่ ว่ า จะเป็ น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO,
BOSSINI และอีกมากมาย
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เทีย่ วบินที่ EK 385
คณะเดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์
อ ัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็ กมีเตียง

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็ กไม่มเี ตียง

พ ักเดีย
่ ว
เพิม
่

01 – 03 มีนาคม 2562

17,999

17,999

16,999

5,000

02 – 04 มีนาคม 2562

17,999

17,999

16,999

5,000

03 – 05 มีนาคม 2562

16,999

16,999

15,999

5,000

07 – 09 มีนาคม 2562

16,999

16,999

15,999

5,000

08 – 10 มีนาคม 2562

17,999

17,999

16,999

5,000

09 – 11 มีนาคม 2562

17,999

17,999

16,999

5,000

10 – 12 มีนาคม 2562

16,999

16,999

15,999

5,000

14 – 16 มีนาคม 2562

16,999

16,999

15,999

5,000

15 – 17 มีนาคม 2562

17,999

17,999

16,999

5,000

16 – 18 มีนาคม 2562

18,999

18,999

17,999

5,000

17 - 19 มีนาคม 2562

17,999

17,999

16,999

5,000

22 – 24 มีนาคม 2562

18,999

18,999

17,999

5,000
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23 – 25 มีนาคม 2562

18,999

18,999

17,999

5,000

24 – 26 มีนาคม 2562

17,999

17,999

16,999

5,000

28 – 30 มีนาคม 2562

17,999

17,999

16,999

5,000

29 – 31 มีนาคม 2562

18,999

18,999

17,999

5,000

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562

18,999

18,999

17,999

5,000

04 – 06 เมษายน 2562

18,999

18,999

17,999

5,000

05 – 7 เมษายน 2562

19,999

19,999

18,999

5,000

06 – 08 เมษายน 2562

20,999

20,999

19,999

5,000

07 – 09 เมษายน 2562

18,999

18,999

17,999

5,000

11 – 13 เมษายน 2562

23,999

23,999

22,999

5,000

12 – 14 เมษายน 2562

25,999

25,999

24,999

5,000

14 – 16 เมษายน 2562

25,999

25,999

24,999

5,000

21 – 23 เมษายน 2562

17,999

17,999

16,999

5,000

25 – 27 เมษายน 2562

17,999

17,999

16,999

5,000

26 – 28 เมษายน 2562

18,999

18,999

17,999

5,000

27 – 29 เมษายน 2562

18,999

18,999

17,999

5,000

28 – 30 เมษายน 2562

17,999

17,999

16,999

5,000

หมายเหตุ: หากลูกค้ าไม่ ต้องการเข้ าดิสนีย์แลนด์ สามารถหักค่ าใช้ จ่ายได้ ท่านละ 2,000 บาท
***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าธรรมเนียม ค่ าทิป คนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษทั ขออนุญาตเก็บค่ าธรรมเนียม ค่ าทิป ท่ านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่ าน
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮ่ องกงร่ วมกับการท่ องเทีย่ วแห่ งเพื่อโปรโมทสินค้ าพื้นเมือง ในนามของร้ านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม,
ไข่ มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และร้ านจิวเวอร์ รี่ ซึ่งจาเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้ า
ทุกท่ านว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มกี ารบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และ
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ถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านรัฐบาลทุกแห่ ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 300
เหรียญ / คน / ร้ าน
 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็ นหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรู ปแล้วมาจาหน่ายวันสุ ดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดย
ไม่มีการบังคับลุกทัวร์ท้ งั สิ้น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 เหรี ยญ/ทริ ป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ
้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ
้ งชาระเงินค่าบริ การส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชาระ
เงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ การ
เดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษท
ั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุด
ทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ
้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่ บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์
อักษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นก
ั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อ
เดิ นทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่ บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อม
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3.

4.

5.

หลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดย
มีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของเงินค่าบริ การ
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของเงินค่าบริ การ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุด
ทาการของทางบริ ษทั
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อ
เอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวซี ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มี
วีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสื อเดินทาง และอื่นๆ
เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ
วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิ ดจากความผิดของทาง
บริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า
เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับ
ราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสาย
การบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของ
บริ ษทั กากับเท่านั้น
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ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิ น
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
2. สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่ องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ น
การป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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