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NT251
ทวัรฮ์อ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์3 วัน 2 คนื (EK)
ทัวรฮ์่องกง , 3 วัน 2 คนื ,

EATON HOTEL

ดนิแดนแหง่ความฝนั “HONGKONG DISNEYLAND” 
นงัพคีแทรมถ่ายรปูชมววิวคิตอเรยีพคีจุดสงูสดุของฮอ่งกง 

หาดรพีลสัเบย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ + เทพเจา้ไฉซ่งิเอยี 
เทพเจา้แหง่โชคลาภ  แกช้ง หมนุกงัหนันําโชค วดัแชกงหมวิ ขอเรอืงสขุภาพรา่งกาย  

เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน 
ดูยงิไฟเลเซอร ์SYMPHONY  OF  LIGHT 

สดุฟินส.์..ทานอาหารทะเลหมูบ่า้นชาวประมงลยีนุมนุ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ฮอ่งกง - SYMPHONY OF LIGHT - อสิระชอ้ปปิงเลดมีาเก็ต & เทมเปิลสตรที

10.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประตหูมายเลข 9 แถว T เคานเ์ตอร ์สายการบนิเอมเิรตส์
(EK) พบเจา้หนา้ทแีละหัวหนา้ทัวรจ์ากทางบรษัิทคอยอํานวยความสะดวกแกท่า่นในดา้นตัวเครืองบนิและสมัภาระในการเดนิทาง



13.45 น.
นําทกุทา่นลัดฟ้าสูเ่กาะฮอ่งกง โดยเทยีวบนิท ีEK384 / บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง

17.40 น.
การเดนิทางใชเ้วลา 3 ชวัโมง ถงึสนามบนิ CHECK LAP KOK
สนามบนิแหง่ใหม่ของฮ่องกงททัีนสมัยดว้ยเทคโนโลยีและสงิอํานวยความสะดวกตา่ง  ๆผา่นการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมอืง 

นําทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอั์นทันสมัย นําทา่นขา้ม สะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE)
ซงึเป็นสะพานแขวนสองชนัทยีาวทสีดุในโลกมคีวามยาวทังหมด 2.2 กโิลเมตร(1.4ไมล)์เชอืมตอ่ระหวา่งฮ่องกงอนิเตอรเ์นชนันอลแอรพ์อรต์กับ
ตัวเมอืง ตัวสะพานชนับนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์งิสว่นชนัลา่งเป็นเสน้ทางของเอ็มทอีาร ์(MTR) กับแอรพ์อรต์เอ็กเพรสเทรนส ์(Airport Express
Trains) สะพานซงิหม่านีไดถู้กคัดเลอืกใหเ้ป็นสญัลักษณ์ของคูรั่กทัวโลก 

จากนันนําทา่นสู ่ปากอา่ววคิตอเรยี ซงึเป็นจดุชมววิทนัีกทอ่งเทยีวชนืชอบอกีแหง่หนงึของฮ่องกง 

นําทา่นชม SYMPHONY OF LIGHT เป็นการแสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทใีหญ่ทสีดุในโลกทถีูกบันทกึโดย “กนิเนส เวลิด์ เรคคอรด์”
ซงึการแสดงจะเปิดไฟทตีกแตง่ดว้ยไฟสตีา่ง  ๆร่วมดว้ยการยงิเลเซอรป์ระกอบเพลงจากอาคารชนันํากวา่ 40 แหง่
โดยเวลาทใีชใ่นการแสดงประมาณ 15 นาที

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT เมนูดังนี :: ผัดผักตามฤดกูาล ขา้วผัด หอยลายผัดเตา้ซี
ปลาหมกึกระเทยีมพรกิไทย เป๋าฮอืนงึซอีวิ ปลาเกา๋นงึซอีวิ หอยเชลลน์งึวุน้เสน้กระเทยีม กุง้ทะเลลวกจมิ ปผัูดขงิ

จากนันใหท้า่นอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือบางทา่นทตีอ้งการชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงยามราตรี
ทา่นสามารถเดนิชมบรรยากาศวถิชึวีติยามค่าํคนืของคนฮ่องกงไดเ้ลย เนืองจากโรงแรมพักอยู่ในย่านชอ้ปปิง

ทพีกั
EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรอื NOVOTEL NATHAN HOTEL เทา่นนั

วนัท ี2
สวนสนุกดสินยีแ์ลนด์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้แบบตมิซําตน้ตําหรับของฮ่องกง

(สําหรบัทา่นทซีอื Option นงักระเชา้ NGONG PING
ไหวพ้ระใหญโ่ป๋หลนิเพมิช่วงเชา้นําทา่นไปทสีถานขีนึกระเชา้และช่วงบา่ยไกดจ์ะพาทา่นนงัรถไฟไปยงัสวนสนุกดสินยีแ์ลนด)์

จากนันนําทา่นเขา้สูด่นิแดนแหง่ความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดสินียแ์ลนด์
อาณาจักรสวนสนุกอันยงิใหญ่แหง่ใหม่ลา่สดุของโลก สนุกกับเครืองเลน่นานาชนดิอย่างจใุจ ฟรเีครอืงเลน่ทกุชนดิ เลน่กรีอบก็ได ้
ทา่นจะไดพ้บกับเครืองเลน่อันทันสมัยและสดุสนุกทสีดุแหง่ใหม่ของโลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรม และความสนุกสนานมากมาย
ทถีูกเนรมติขนึบนเกาะลันเตา แบง่ออกเป็น 7 สว่น ไดแ้ก ่

เมนสตรที ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็นจดุเรมิตน้ของถนนแหง่การเดนิทาง ยอ้นเวลาสูช่ว่งตน้ ศตวรรษท ี19 ทถีนน
แกสลทิสตรีทอันแสนสวยของสหรัฐอเมรกิา เราจะพบกับขบวนพาเหรดดสินีย ์เพอืนชาวดสีนียท์โีปรดปรานอย่าง มกิกเีมาส,์ มนินี, โดนัลดัก และ
กฟูฟี ทมีาร่วมเตน้ระบําอย่างสนุกครืนเครงกับ วงดนตรีมารช์และเหลา่นักเตน้ทเีต็มไปดว้ยความร่าเรงิและเบกิบาน ระหวา่งทางนัน
ก็จะมรีา้นชอ้ปปิงอัน เกไ๋กใ๋หไ้ดเ้ลอืกสรรของทรีะลกึและของฝากพเิศษ  ๆจากดสินียแ์ลนดซ์งึมมีากกวา่ 4,000 รายการ เป็นทตัีงของซติฮีอล
และทางรถไฟฮ่องกงดสินียแ์ลนดท์จีะพาคณุชมไปรอบๆบรเิวณอย่างเพลดิเพลนิ 

ทมูอโรวแ์ลนด ์(TOMORROW LAND) สนุกสนานกับเครืองเลน่แนวโลกอนาคตอันทันสมัย นําเสนอ
เรืองราวของโลกอนาคตทเีต็มไปดว้ยความตนืตาตนืใจกับนยิายวทิยาศาสตรแ์ละการผจญภัยในอวกาศ
โดยทมูอโรวแ์ลนดใ์นฮ่องกงดสินียแ์ลนดนั์นโดดเดน่ไปดว้ยบรรยากาศของ “อนิเตอรก์าแลคตกิ สเปซพอรต์”
หรือดนิแดนทเีชอืมตอ่ระหวา่งกาแล็คซ ีทใีนนันไม่วา่จะเป็น รา้นอาหาร รา้นคา้และสถานทตีา่ง  ๆลว้นแตม่หีุน่ยนต ์ยานอวกาศ
และดาวเคราะหล์อ่งลอยอยู่ไปมา นอกจากนีในทมูอโรวแ์ลนด ์ยังมโีลกอวกาศแหง่ “สเปซ
เมาเทน่”ทนัีกทอ่งเทยีวสามารถเขา้ไปไดใ้นเวลาเพยีงอดึใจเดยีว การขับจานบนิสว่นตัวใน “ออรบ์ทิรอน” และการตอ่สูก้ันแบบดเุดอืดใน “บัซ
ไลทเ์ยียร ์แอสโตร บลาสเตอร ์



แฟนตาซแีลนด ์(FANTASY LAND) ทอ่งเมอืงการต์นูดสินีย ์ตนืตาตนืใจกับเมอืงแหง่เทพนยิาย ดนิแดน
แหง่นีลว้นเต็มไปดว้ยสสีนัและบรรยากาศของเมอืงทจํีาลอง มาจากในการต์นูของดสินีย ์สนุกกับเรืองราวอมตะของ“ชา้งนอ้ยดัมโบ”้
งานเลยีงน ้าํชาของคนทําหมวก (Mad Hatter Te กับมคิกเีมาทตั์วการต์นูอมตะของดสินียเ์ป็นพเิศษงานนีตอ้งไม่พลาด
กับการสนุกสนานกับภาพยนตร ์3a Cups) มา้หมุนจากเรืองซนิเดอรเลลาและ“การผจญภัยของวนินี เดอะ พหู”์
สว่นใครทชีนืชอบมตินิอกจากนีในแฟนตาซแีลนดยั์งม ี“แฟนตาซกีารเ์ดน้”
ซงึเป็นสถานทน่ีาสนใจทอีอกแบบมาเป็นพเิศษสําหรับดสินียแ์ลนดฮ์่องกงโดยเฉพาะโดยผูท้อียู่ในนันจะมโีอกาสไดพ้บกับการต์นูตัวโปรดมากมายอาทิ
มกิก ีเมาส,์ มนินี เมาส,์ วนินี เดอะพหู,์และเหลา่เพอืนพอ้งชาวการต์นูดสินียม์ากมาย 

แอดเวนเจอรแ์ลนด ์(ADVANTURE LAND) ดนิแดนแหง่การผจญภัยอันน่าตนืเตน้ สมัผัสความเรา้ใจกับ
การผจญภัยในป่าลกึลับของเอเชยีและแอฟรกิา ในดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครูซ” (Jungle River Cruise)
ซงึนักทอ่งเทยีวจะเรมิตน้การผจญภัยบนเรือสํารวจทลีอ่งไปตาม แม่น ้าํสายใหญ่หัวใจหลัก ของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์า่นป่าลกึลับ
ททีกุโคง้น ้าํจะมสีงิลกึลับและสงิทสีรา้งความตนืเตน้ตา่งๆรออยู่เพอื สรา้งความสนุก ใหก้ับผูท้เีขา้ไปเยือน ไม่วา่จะเป็น
ฝงูชา้งทเีลน่น ้าํอย่างสนุกสนาน ตนืเตน้กับการ ผจญภัยกับสตัวป่์านานาชนดิ,
หรือทา่นจะลอ่งไปบนแพทอ่นซงุขา้มแม่น ้าํแหง่การผจญภัยไปยังเกาะทารซ์านในใจกลางของแอด เวนเจอรแ์ลนด์
เมอืทา่นมาถงึไตข่นึไปตามขันบันไดไมท้สีรา้งจากชนิสว่นเรืออับปางและขา้มสะพานแขวนไป สูบ่า้นตน้ไมก้ลางป่าดบิของทารซ์าน Tazan’s Tree
House 

ทอยสตอรแีลนด ์(TOY STORY LAND) มเีครืองเลน่ชนดิใหม่ เชน่ RC RACER, TOY SOLDIER PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY
SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็กเตอร ์พระเอกของ เรือง WOODY ยืนตอ้นรับทา่นททีางเขา้ดา้นตะวันตก พรอ้มดว้ย TOY SOLDIER 3
คนคอยคําสงัจากวูด้ด ีและ ไดโนเสาร ์REX ยืนตอ้นรับทา่นททีางเขา้ดา้นตะวันออก 

กรซิลยี ์กลัช (GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทศิทาง แปลกใหม่ มันส์
ไม่เหมอืนใคร กับรถรางตะลยุขมุทองแดนเถอืน “รัน อเวย ์มายน ์คารส์” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแ้น่น!!!
ครังแรกกับโคสเตอรภ์าคพนืดนิหลากหลายทศิทาง รายรอบดว้ยแดนเถอืนแปลกตา เลยีวเลาะผา่นโตรกธาร น ้าํพรุอ้น “ไกเซอร ์กัลช” (GEYSER
GULCH) ทพีวยพุง่สะเทอืนทัวทังพนืดนิ แลว้มาเยียมบา้นชา่งตเีหล็ก หลบสายน ้าํทสีาดสา่ย และรา้นของแหง้ทกีลายเป็นรา้นของเปียก
ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพอืนใหม่ เล็งใหแ้ม่น แลว้พน่สายน ้าํจากเครืองสบูลมของชา่งตเีหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉํ่า
จากนันพบกับการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กับเพอืนทแีสนวเิศษ มกิก,ี มนินี, ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสอืผา้น่ารัก และสองเพอืนดสินีย ์กรีซลยี์
หมนีอ้ยโคดา้ และ เคไนย ์

มสิทคิ พอยท ์(MYSTIC POINT) เดนิทอ่งไปผา่นสวนหย่อมทเีต็มไปดว้ยวัตถุโบราณทสีรา้งภาพ ลวงตา 3 มติ ิ"การเ์ดน้ ออฟ วันเดอรส์"
(Garden of Wonders) สํารวจพพิธิภัณฑล์กึลับทซีงึวัตถุโบราณน่าตนืตาจากทัวโลกมามชีวีติตอ่หนา้ตอ่ตาทา่น "มสิทคิ แมนเนอร"์ (Mystic
Manor)

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภายในสวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์(คปูองอาหาร) 

เวลา 15.00 น.ของทกุวนั ทา่นจะพบกบัขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซ ีซงึจะพบกบั เจา้หญงิของดสินยี,์ มกิกแีละผองเพอืน,
ตวัละครของพกิซาร ์และความบนัเทงิกลางแจง้

ค่าํ
*** อสิระอาหารเย็น เพอืใหท้า่นสนุกกบัเครอืงเลน่อยา่งสนุกสนานเพลดิเพลนิ

ทพีกั
EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรอื NOVOTEL NATHAN HOTEL เทา่นนั

วนัท ี3
(นงัรถรางพคีเทรม) สูย่อดเขาวคิทรอเรยีพคี (สงูสดุ) - รพีสัเบย ์- ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี- วดัแชกงหมวิ - เทพเจา้หวงัตา้เซยีน -
ชอ้ปปิงถนนแบรนดเ์นม - ฮอ่งกง - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้แบบตมิซําตน้ตําหรับของฮ่องกง 

จากนันนําทา่นเดนิทางโดย รถรางพคีแทรม ขนึสู ่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี จดุชมววิสงูทสีดุและสวยทสีดุของฮ่องกงกับความสงู 396
เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล สมัผัสบรรยากาศบรสิทุธสิดชนื สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตกึพคีทาวเวอร์



อาคารรูปร่างครงึวงกลมทมีเีอกลักษณ์เดน่ทสีดุ ชมเกาะฮ่องกงและเกาลนูไดทั้งเกาะอย่างชดัเจน ทังนียังตนืตากับตกึระฟ้าทสีงูตระหงา่น
และอาคารตา่ง  ๆทกีอ่สรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรัลพลาซา่ ตกึไชน่าแบงค ์และตกึอนื  ๆอันเป็นทตัีงของธรุกจิชนันําของฮ่องกง
พรอ้มทัง ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ และเลอืกซอืของทรีะลกึของฮ่องกงนานาชนดิจากรา้นคา้ภายในอาคาร เดอะพคีไดอ้กีดว้ย
และในบรเิวณเดยีวกัน ยังมพีพิธิภัณฑม์าดามรุสโซ ซงึเป็นพพิธิภัณฑห์ุน่จําลองเสมอืนจรงิของดารา นักแสดง และผูม้ชีอืเสยีงของฮ่องกง
และทัวโลก ใหท้า่นไดเ้ขา้เยียมชมอกีดว้ย (ในการเขา้พพิธิภัณฑท์า่นตอ้งเสยีคา่ตัวเขา้ชมเอง) 

นําทา่นสู ่“อา่วรพีสัเบย”์ นําทา่นนมัสการและขอพรอันศักดสิทิธ ิจาก “องคเ์จา้แมก่วนอมิ” ซงึเป็นปางประทานพร
ซงึศักดสิทิธมิากและมคีวามประณีตงดงาม ซงึองคท์า่นตังอยู่บนฐานบัว และ “เจา้แมท่บัทมิ”
เพอืเป็นทยีดึเหนียวจติใจและขอใหก้ารเดนิทางทกุครังปลอดภัย พรอ้มกับ นมัสการเทพเจา้แหง่โชคลาภ “ไฉ่ซงิเอยี”
ทมีชีอืเสยีงวา่ใครไดม้าสมัผัสทา่นจะไดรั้บแตเ่งนิ ทอง กลับบา้น โดยเอาสองมอืลบูจากเคราทา่นลงมาแลว้กํามาใสใ่นกระเป๋าของตัวเอง
เหมอืนกับเป็นเคล็ดวา่ใหเ้งนิทองไหลเขา้สูก่ระเป๋าของเรา บางคนก็จะลบูกอ้นทองทอียู่ดา้นขา้งองคท์า่นแลว้กํามาใสก่ระเป๋าของเราอกีครัง
หรือทา่นไหนทมีบีตุรยาก แตง่งานแลว้ยังไม่มบีตุรใหม้าขอพร “องคส์งักจัจาย(องค ์Baby Buddha) ” จะประสบความสําเร็จเกอืบทกุคน
และมคีวามเชอืทวีา่ถา้หากลบูทอ้งซา้ยจะไดล้กูชาย ถา้ลบูทอ้งขวาจะไดล้กูสาวอกีดว้ย 

พาทา่นเดนิขาม “สะพานตอ่อายุ” ซงึชาวฮ่องกงเชอืกันวา่ถา้ขา้มสะพานนีไดจ้ะสามารถตอ่อายุได ้
และเมอืเราขา้มสะพานมาแลว้จะเป็นลานกวา้งทเีต็มไปดว้ยเซยีนและเทพเจา้มากมาย ซงึรวมถงี “องคเ์ทพเจา้แหง่ความรกั” หนวดเครายาว ๆ
ในมอืทา่นจะมหีนังสอืเลม่ใหญ่ ขา้ง  ๆองคท์า่นจะมหีนิดํากอ้นโตใหทํ้าการอธษิฐาน แลว้ทําการลบูกอ้นหนิซงึจะนําพาใหพ้บคู่
สว่นทา่นทมีคีูอ่ยู่แลว้เมอืไหวข้อพรทา่นแลว้ก็ทําใหรั้กมันคงและยาวนาน 

หลังจากนันนําทา่นเยียมชมโรงงาน ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี(HKJ) ทขีนึชอืของฮ่องกงพบกับงานดไีชนท์ไีดรั้บรางวัลอันดับเยียม

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นสู ่วดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั) เมอื 300 กวา่ปีทแีลว้เดมิทวัีดนีเป็นวัดเล็ก ๆ
เป็นวัดทเีกา่แกแ่ละอนุรักษ์โบราณสถานซงึอยู่ทางดา้นหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนือท ี50,000 ตารางฟตุ
ดา้นในมรีูปปันสงูใหญ่ของทา่นแชกงซงึเป็นเทพประจําวัดแหง่นี ซงึทาง ดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหารแบบโบราณ และมกีังหันอยู่หลายตัว
มกีลองดา้นละตัว ประชาชนทเีขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกังหัน หรือ ทเีรียกวา่ "กังหันนําโชค" เพอืหมุนแตส่งิด ี  ๆเขา้มาในชวีติ
และปัดเป่าสงิทไีม่ดอีอกไป โดยความหมายของ ใบพัดทังสดัีงนี 
ใบท ี1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 
ใบท ี2. สขุภาพแข็งแรง อายุยืน 
ใบท ี3. โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
ใบท ี4. คดิหวังสงิใดก็สมความปรารถนาทกุประการ 
และกอ่นททีา่นจะออกจากวัดอย่าลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสนันเพอืความเป็นสริมิงคล

จากนันนําทา่นนมัสการ เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน หนงึในวัดทโีดง่ดังทสีดุของฮ่องกง
เทพซงึขนึชอืในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ ชว่ยเหลอืเรืองสขุภาพพลานามัยของเราและคนทเีรารัก ซงึทา่นจะพบกับผูค้นมากมายทนํีาธปู
พรอ้มกับของมาสกัการะและแกบ้นเป็นจํานวนมาก 

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสูถ่นนสาย ชอ้ปปิงแบรนดเ์นมหรู (CANTON ROAD) แบรนดเ์นมทกุแบบทกุประเภท
รวมระดมพลกันอยู่บนถนนเสน้นีตังแตเ่รมิจนสนิสดุถนน อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย อาทเิชน่ 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 สว่นบางทา่นทตีอ้งการซอืรองเทา้ New balance, Onitsuka tiger หรือของเลน่สําหรับเด็กรา้น TOY
R’US ก็สามารถซอืไดใ้นหา้ง โอเซยีนเทอรม์นิอล และทา่นทตีอ้งการน ้าํหอม เครืองสําอางค ์ก็สามารถขา้มถนนมาซอืไดท้ ีDuty Free Shop
(DFS) ไดเ้ลย

*** อสิระอาหารเย็น เพอืใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้ไดจ้ใุจ 
*** กรุณาตรงตอ่เวลานดัหมายเพอืเดนิทางสูส่นามบนิ

21.00 น.
ออกเดนิทางกลับโดย สายการบนิเอมเิรตส ์(Emirates) เทยีวบนิท ีEK385 / บรกิารอาหารเช็ท ใหญพ่รอ้มเครอืงดมืไวน ์เบยีร ์
น้าํอดัลมบนเครอืง

23.15 น.
ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ชวัโมง ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาเขา้ ชนั 2 โดยสวัสดภิาพ



อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์อ่งกง
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 13:33 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์อ่งกง

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัพรอ้มคณะชันทัศนาจรตามรายการ (กรณอียูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงหรอืตอ้งซอืตวัเดยีวทังนขีนึอยูก่บัเงอืนไขสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิไทย - ฮอ่งกง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระในการเดนิทาง 30 กโิลกรมั / 1 ท่าน

• คา่ทพีกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุหรอืเทยีบเท่า

• คา่อาหารตามทรีะบุอยูใ่นรายการ

• คา่รถรบัสง่ตามสถานท่องเทยีวทรีะบุตามรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่ง ๆ ทรีะบุอยูใ่นรายการ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท)
ทังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด (สายการบนิเอมเิรตส ์30 กโิลกรมัตอ่ท่าน (ไมจ่ํากดัจํานวน) สว่นเกนิคดิกโิลกรมัละ
683บาท)

• คา่ภาษีน ้าํมนั,คา่ภาษีสนามบนิในกรณทีสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิกอ่นการเดนิทาง

• คา่อาหาร-เครอืงดมืนอกเหนอืรายการ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสริฟ์ ฯลฯ

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่แจง้เขา้-ออกคนตา่งดา้วหรอืเอกสารอนืๆทพีงึใช ้

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีเงนิไดห้กัคนื ณ ทจี่าย 3% คดิจากยอดบรกิาร

• คา่ธรรมเนยีมมคัคเุทศกท์อ้งถนิ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง และคนขบัรถ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง ตอ่วันตอ่คนรวม 3 วัน 60 ดอลลา่รฮ์อ่งกง เดก็และผูใ้หญจ่่ายเท่ากนั
ยกเวน้เฉพาะเดก็ทารก/ หวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตส่นิน ้าํใจของท่าน คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่าน
(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิ)

การชําระเงนิ

• สาํรองทนัีงพรอ้มชําระคา่มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท

• ***กรุป๊ทเีดนิทางชว่งเทศกาล วนัท  ี5-7, 6-8, 8-10, 10-12, 11-13, 13-15, 15-17 และ 16-18 เมษายน 2562
สํารองทนีงัพรอ้มชําระคา่มดัจาํทา่นละ 10,000 บาท***

• หากยังไมช่ําระคา่มดัจําถอืวา่การจองไมส่มบูรณ ์บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิสาํหรบัผูท้วีางมดัจํากอ่น สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 10 วัน

• กรุป๊จอยหนา้รา้นจํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํ ผูใ้หญ ่4 ท่านขนึไป บรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางในกรณทีผีูเ้ดนิทาง (บุคคลทมีอีายตุงัแต่
12 ปีขนึไป) ไมค่รบ 4 ท่าน

• เทยีวบนิ,ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื



เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทังสนิหากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบอาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื
เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง
หรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วันคนืคา่มดัจํา 50 เปอรเ์ซน็ต,์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100% เตม็ของราคาทัวร์

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุ หรอืเทศกาล และกรุป๊เหมาสว่นตวัทตีอ้งการการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และกรุป๊ทแีจง้ปิดกรุป๊และยกเลกิการขายจากซรียีท์ัวรจ์ะไมม่กีารคนืมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

การยกเลกิ

1. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ทัวรท์ังหมด
2. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืคา่มดัจํา 50 เปอรเ์ซน็ต ์
3. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 15 วัน ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดในทุกกรณี

หมายเหตุ

รายละเอยีดดา้นการเดนิทางและราคา อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทังนกีารขอสงวนสทิธดิงักลา่วทางบรษัิทจะยดึถอืและคาํนงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิ
ซงึรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

กรณีคณะออกเดนิทางได ้
• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่4 - 9 ท่านออกเดนิทาง(ไมม่หีวัหนา้ทัวรแ์ตม่ไีกดร์อรบัทสีนามบนิฮอ่งกง)

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 1 - 3 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง
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