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NT575
ทวัรฮ์อ่งกง OCEAN PARK [เตม็วัน] 3 วัน 2 คนื (MS)
ทัวรฮ์่องกง , 3 วัน 2 คนื ,

PENTA HOTEL

ฮอ่งกง - โอเชยีน ปารค์ - วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน
จวิเวอรร์ ี- เจา้แมก่วนอมิฮองฮํา - อสิระชอ้ปปิงนาธาน จมิซาจุย่ 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ฮอ่งกง

11.30 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู8 Row Q เคานเ์ตอรส์ายการบนิอยิปิตแ์อร ์Egypt Air (MS)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

14.25 น.
ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิอยิปิตแ์อร ์เทยีวบนิ MS960 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

18.00 น.
ถงึ สนามบนิ Cheak Lap Kok ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ใหท้า่นออก “Exit B”

ทพีกั



Penta Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
อสิระเต็มวนั ณ โอเชยีน ปารค์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร แบบตมิซํา

จากนันใหท้า่นไดอ้สิระเต็มวัน ณ OCEAN PARK สวนสนุกแหง่นี ประกอบดว้ยพนืท ี2 โซนใหญ่ๆ
และเป็นสวนสนุกทมีชีอืเสยีงอกีแหง่หนงึของฮ่องกง สามารถรองรับนักทอ่งเทยีวไดอ้ย่างมากมาย ไม่วา่จะเป็นโซนสวนสนุก
ทมีเีครืองเลน่ทังมา้หมุนสําหรับเด็ก ไปจนถงึเครืองเลน่หวาดเสยีว เชน่ HAIR RAISER รถไฟเหาะททีา้ทายความกลา้ของผเูล้น่ไดเ้ป็นอย่างดี
ร่วมดว้ยเครืองเลน่ยอดฮติอกีมากมายทัง THE FLASH, WHIRLY BIRD, RAGING RIVER, BUMPER BLASTER, REV BOOSTER, MINE TRAIN
ฯลฯ

อกีทังทา่นสามารถนัง กระเชา้ลอยฟ้า ทเีป็นสญัลักษณ์อกีอย่างหนงึของโอเชยีนปารค์ มคีวามสงูถงึ 205 เมตรเหนือทะเลจนีใต ้
สามารถรับสง่ผูเ้ขา้ชมไปยังอกีฝังของโอเชยีนปารค์ ไดก้วา่ 3,600 คนตอ่ชวัโมง เนืองจากมกีระเชา้ใหบ้รกิารถงึ 252 คัน
และสามารถชมววิของทะเลไดอ้กีดว้ย หรือทา่นไหนทอียากจะย่นระยะเวลาเดนิทางใหเ้ร็วขนึก็สามารถทจีะนังรถไฟ OCEAN EXPRESS
แทนการนังกระเชา้ไดเ้ชน่กัน และอกีหนงึโซนทเีป็นทชีนืชอบของเด็ก  ๆคอื โซนสวนสตัวท์มีสีตัวน์านาชนดิให ้ทา่นไดเพ้ลดิเพลนิชม
ทังแพนดา้แพนกวนิ หมโีคลอาลา่ สนัุขจงิจอกอารค์ตกิ แมวน ้าํ ปลาโลมา และสตัวพั์นธุอ์นืๆอกีมากมาย และยังมกีารโชวใ์หอ้าหารสตัว์
ทเีปิดใหช้มเป็นรอบๆอกีดว้ย และการแสดงโชวจา์กสตัวต์า่งๆทไีม่ควรพลาด เชน่ โชวบ์นิผาดโผนของเหยียว
โชวค์วามน่ารักแสนรูข้องโลมาและแมวน ้าํ เป็ นตน้ (พเิศษ!! รวมคา่เขา้ OCEAN PARK)

เทยีง-ค่าํ
**อสิระอาหารกลางวนั - ค่าํตามอธัยาศยั**

ทพีกั
Penta Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน - จวิเวอรร์ ี- เจา้แมก่วนอมิฮองฮํา - อสิระชอ้ปปิงนาธาน จมิซาจุย่ - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร แบบตมิซํา

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกง หรือทรีูจั้กกันดใีนนาม “วดัแชกงหมวิ” หรือ วดักงัหนั นันเอง นมัสการเทพเจา้แชกงเพอืความเป็นสริมิงคล 

นมัสการเทพเจา้หวังตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน หนงึในวัดทโีดง่ดังทสีดุของฮ่องกง ซงึขนึชอืในการดแูลรักษาโรคภัยไข ้
เจ็บและพบกับผูค้นมากมาย ทนํีาธปูและของมาสกัการะเพอืขอพรตา่ง  ๆตังแตเ่รืองความรักไปจนถงึฤกษ์มงคล ในการทําธรุกจิ

จากนันนําทา่นชม "โรงงานจวิเวอรร์”ี ทขีนึชอืของฮ่องกง พบกับการดไีชนท์ไีดรั้บรางวัลอันดับเยียมยอด และแวะชมโรงงานหยก 
(วัดหวังตา้เซยีนมกีารปิดปรับปรุงวัดบางสว่น ตังแตป่ลาย ม.ีค. 62 เป็นตน้ไป เป็นเวลา 1 ปี และยังไม่มกํีาหนดเปิดอย่างเป็นทางการ
แตยั่งมบีางสว่นทสีามารถเขา้ไปสกัการะได ้ดังนันทางบรษัิทฯ จงึขอปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสมอกีครังคะ่)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่เจา้แมก่วนอมิฮองฮํา เป็นวัดทมีชีอืเสยีงมากทสีดุของฮ่องกง ไดม้กีารสรา้งถนนขนึ เพอืเชอืมตอ่ฮุงฮอมกับ จมิซาจุย่และเมอืงเกาลนู
ขณะทคีนงานกอ่สรา้งกําลังขดุในพนืททีเีป็นเนนิเขา ปรากฏวา ่มนํีา สแีดงไหลออกมาจาก พดืนิ ลอืกันวา่
คอืเสน้เลอืดของมังกรทอีาศัยอยู่ในพนืทดัีงกลา่วถูกฉีกขาด เนืองจากการกอ่สรา้งขดุเจาะ คนงานเกดิ กลัวทจีะดําเนนิการกอ่สรา้งถนนตอ่
ถงึแมผ้ลการตรวจทางหอ้งปฏบัิตกิารพบวา่ สขีองนา้ เป็นผลมาจากการสะสมของกํามะถันและปรอทในดนิ แตค่นงานยังคงกังวล
จงึเกดิการบรจิาคเงนิเพอืบรูณะวัดขนึมา ดว้ยความเชอืวา่ในเจา้แม่กวนอมิ (Kwun Yum)
จะสามารถชว่ยใหพ้วกเขาปลอดภัยจากภัยพบัิตอัินตรายตา่งๆ

นําทา่นสู ่ถนนนาธาน ใหท้า่นเต็มอมิกับการชอ้ปปิง ยา่นจมิซาจ่ยุ มักจะตังตน้กันสถานีจมิซาจุย่ม ีรา้นขายของทัง เครืองหนัง, เครืองกฬีา,
เครืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป และสนิคา้แบบทเีป็นของพนืเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ย และตามซอกตกึอันซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX



ขนาดใหญ่ชอื OCEAN TERMINAL ซงึประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกน้และมทีางเชอืมตดิตอ่สามารถเดนิทะลถุงึกันได ้

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั**

ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ Cheak Lap Kok

20.50 น.
เหริฟ้ากลับ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิอยิปิตแ์อร ์เทยีวบนิท ีMS961

22.40 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์อ่งกง
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี22 สงิหาคม 2562 เวลา 16:32 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์อ่งกง

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่แรงไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 46 กก.ตอ่ 2 ใบ / ท่าน (แบ่งเป็น 23 กก ตอ่ 1 ใบ)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ ในอตัรา 250 HKD/วนั/ลูกทวัร ์1 ทา่น **เรมิ 1 พ.ค.62 เป็นตน้ไป**
(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่าน (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ แตไ่มบ่ังคบัทปิ)

หมายเหตุ

• การท่องเทยีวประเทศจนีนันจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพอืเป็นการสง่เสรมิการท่องเทยีวดงักลา่วคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบัวหมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ี
**ซงึจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท  ี- 90 นาท  ีซงึไมม่กีารบังคบัใหท้่านซอื หรอืไมซ่อื ขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบังคบัใดใดทังสนิ
หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจ่ายคา่ทัวรเ์พมิ ทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักลา่วแลว้
ในกรณไีมล่งรา้นรฐับาลตอ้งจา่ยเพมิทา่นละ 3,000 บาท

• รายการทัวรโ์รงแรมและตารางการบนิดงักลา่วขา้งตน้อาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืสลบัสบัเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม

เงอืนไขการเดนิทาง

• กรุป๊ 9 ท่าน ขนึไปออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทัวร์

• กรุป๊ 1 - 8 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง (คนืคา่ทัวรเ์ตม็จํานวน) ** โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วันกอ่นเดนิทาง **

• กรณทีที่านมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ)
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัหรอืชําระคา่ทัวรเ์นอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ



ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว(Single)และหอ้งคู(่Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3
ท่าน(Triple Room)หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั

• กรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต(ิTrade Fair)เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมฮอ่งกงมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งมขีนาดกระทัดรตั
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆและหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็

• การจัดทนัีงของกรุป๊เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนดซงึทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณยีกเลกิการเดนิทางและไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้(กรณตีวั
REFUNDได)้ผูเ้ดนิทางจะตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ย กวา่ 15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ์
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจาํโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทงัสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50%และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็น
จรงิในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว(้15
ท่านขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน
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