วันแรก
กรุงเทพฯ – A Symphony of Lights - ฮ่องกง
08.00 น. พร้อมกันที สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิ น HONG KONG
AIRLINES พบเจ้าหน้าทีทาํ การเช็คอินตั ว
11.10 น. บินลัดฟ้ าสู่ ฮ่องกง โดยเทียวบิน HX772 บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง
15.05 น. ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B”จากนั น
นําท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึงเป็ นสะพานทีถือได้วา่ เป็ นสะพานรางคู่ ทียาวทีสุดในโลก
คํ า
บริการอาหารคํ า ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริมต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคํ าคืน การ
แสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาทีได้รบั การบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสียง
ถาวรทียิงใหญ่ทีสุดของโลกครอบคลุมพืนทีอาคารตึกระฟ้ าสําคัญต่างๆทีตงั อยูส่ องฟากฝั งของอ่าว
วิคตอเรียโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่าง
ตระการตาเป็ นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
นําท่านเข้าสู่ทีพกั พักที DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีสอง
เช้า

ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ ง DUTY FREE
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ มซําขึนชือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนม
จีบกุง้ , ก๋วยเตียวหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (2)
จากนั นนํ าท่าน ชมวิวเขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสชมวิวสูงที สุดและสวยทีสุดของฮ่องกง
สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ สดชืน สามารถชมทัศนี ยภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้
ทังเกาะอย่างชัดเจน ทังนียงั ตืนตากับตึกระฟ้าทีสูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ทีก่อสร้างตรง
ตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอืนๆ อันเป็ นทีตงั ของธุรกิจ
ชันนําของฮ่องกงพร้อมทังถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ

นําท่านเยียมชมโรงงานจิวเวอร์รี ทีขึนชือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที ได้รบั รางวัลอันดับเยียม
และใช้ในการเสริมดวงเรืองฮวงจุย้ พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชค
ลาภเพือเป็ นสิริมงคลทีบริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึงเชือกันว่าข้ามหนึ ง
ครังจะมีอายุเพิมขึน 3ปี จากนันให้ท่านได้รบั พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที
ดี ที สุด ของฮ่ องกง อี ก ทั งยัง ให้ท่ านได้ข อพรเรื อ งเนื อคู่ ณ จุ ดนี ไ ด้อี ก ด้ว ย.นํ า ท่ า นชมร้านยา
สมุนไพร เป็ นสินค้าโอท๊อปท้องถิ นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ งถือเป็ นภูมิปัญญาพืนบ้าน
ของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพือสักการะเทพเจ้าแชกง และ
ให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที เชือกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิงชั วร้ายและ นําแต่สิงดีๆ มาให้
ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะทีวดั นี ในวันขึนปี ใหม่
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านช้อปปิ งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซือสินค้าแบรนเนมต่างๆ
จากนันอิสระให้ท่านเต็มอิมกับการช้อปปิ งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตังต้นกันทีสถานีจิมซาจุ่ย มี
ร้านขายของทังเครืองหนัง, เครืองกีฬา, เครืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที
เป็ นของพืนเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX
ขนาดใหญ่ชือ OCEAN TERMINAL ซึงประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทาง
เชือมติดต่อกันสามารถเดิ นทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื อ ไม่ว่าจะ
เป็ น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีก
มากมาย **อิสระอาหารคํ า ตามอัธยาศัย**
พักที DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีสาม
เช้า

ช้อปปิ งถนนนาธาน – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
จากนันนําท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ งทียา่ นจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึงเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้า
แบรนด์เนมจากทั วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ มจุใจ ไม่ว่าคุณ
จะมีรสนิ ยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชันเลิศของฮ่องกงมีทุกสิงทีคุณต้องการ
ศูนย์การค้าทีกว้างขวางเหล่านี เป็ นแหล่งรวมห้องเสือทีจาํ หน่ ายสินค้า แบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์
นานาชาติ ชื อ ดัง จากทั ว ทุ ก มุ ม โลก อี ก ทั ง ยัง เป็ นที ที คุ ณ สามารถจะอิ ม เอมกับ อาหารชัน เลิ ศ
บรรยากาศหรู เ ลื อ กอร่ อ ยกับ ร้า นอาหารรสเด็ ด ของฮ่ อ งกง หรื อ เลื อ กช้อ ปปิ งที โอเชี ย น
เทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชันนําทีมีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน
อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก
คุณหนูที Toy’s Us **อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ า ตามอัธยาศัย**
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
00.40 น. บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES เทียวบินที HX773
03.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านทีตอ้ งออกตั วภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการ
ออกตั วเนื องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 1 เด็ก 2
กําหนดการเดินทาง
รายละเอียด
ห้องละ ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่ พักเดียว
เทียวบิน
2-3
เด็กมี
เด็กไม่มี
เพิม
ท่าน
เตียง
เตียง
ขาไป HX772 (11.10-15.05)
19 – 21 มกราคม 2561 ขากล
15,999 15,999 14,999 5,000
ับ HX773 (00.40-03.00)
ขาไป HX772 (11.10-15.05)
26 – 28 มกราคม 2561 ขากล
15,999 15,999 14,999 5,000
ับ HX773 (00.40-03.00)
ขาไป HX772 (11.10-15.05)
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 ขากล
15,999 15,999 14,999 5,000
ับ HX773 (00.40-03.00)
ขาไป HX772 (11.10-15.05)
09 – 11 มีนาคม 2561 ขากล
15,999 15,999 14,999 5,000
ับ HX773 (00.40-03.00)
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที ยวแห่งเมืองจีนเพือโปรโมทสินค้าพืนเมือง ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึงจําเป็ นต้องระบุไว้ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุ กท่านแวะชม ซื อหรือไม่ซือขึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่ มีการ
บังคับใดๆ ทังสิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจากท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตั วเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพกั ตามทีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึง ค่าอาหารและเครื องดืมทีสั งเพิมนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจา่ ย 3%
 โรงแรมที พกั ที อาจะมีการสลับปรับเปลียนขึนอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึ งถึ งผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนั ง
2. นั กท่องเที ยวหรือเอเจนซี ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที เหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซี ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที รัฐบาลประกาศในปี นั นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทําการของทาง
บริษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซี ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื อนการเดินทาง นักท่องเที ยวหรือ
เอเจนซี(ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ งเพือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นัก ท่ องเที ย วหรื อเอเจนซี ต อ้ งการขอรับ เงิ นค่ าบริ ก ารคื น นั ก ท่ อ งเที ยวหรื อ เอเจนซี (ผู ม้ ี ชื อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืนที บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ งเพือทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชาํ ระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชาํ ระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการทีชาํ ระแล้วทังหมด
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที ชาํ ระแล้วเนื องในการเตรียมการจัดการนํ า
เทียวให้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตั วเครืองบิน การจองทีพกั ฯลฯ
3. การเดินทางที ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื อขาดแบบมีเงื อนไข หรือเที ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทังหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ที รัฐบาลประกาศในปี นั นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทําการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้ง ให้กับ นั ก ท่ อ งเที ย วหรื อ เอเจนซี ท ราบล่ ว งหน้า อย่า งน้อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางสํา หรับ
ประเทศที ไ ม่ มี วี ซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางสํา หรับ ประเทศที มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิ มจากการที มีนักท่องเที ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที ทาง
บริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื อ นามสกุล คํานําหน้า
ชือ เลขทีหนังสือเดินทาง และอืนๆ เพือใช้ในการจองตั วเครืองบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วัน ทีเดินทางจริงของประเทศที เดินทาง ทังนี บริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที เพิมขึนของนักท่องเทียว
ที มิ ไ ด้เ กิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี ยนแปลง หรื อการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี คาํ นวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลี ยน

เงิ นตราต่างประเทศ ค่าตั วเครื อ งบิ น ค่าภาษี เชื อเพลิ ง ค่ าประกันภัยสายการบิ น การเปลี ย นแปลง
เทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที จ ะนํ า ติ ด ตัว ขึ น เครื อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไ ม่ เ กิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ น และรวมกันทุ กชิ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุง พลาสติกใสซึ งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าทีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1
ใบเท่ านั นถ้าสิ งของดัง กล่ าวมี ข นาดบรรจุ ภัณฑ์มากกว่า ที กําหนดจะต้อ งใส่ก ระเป๋ าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ทีทาํ มาจากพืช และเนื อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพือเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที จะมาจากสิงเหล่านี หากเจ้าหน้าที ตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับในอัตราทีสงู มาก

