วันแรก
11.00 น.
14.00 น.

กรุงเทพฯ – ฮองกง – A Symphony of Lights
พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร T สายการบิน EMIRATES พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินตั๋ว
บินลัดฟาสูฮองกง โดยเที่ยวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
(ที่นั่ง 3-4-3 มีจอสวนตัวทุกที่นั่ง)

18.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหคณะทานออก Exit B” จากนั้นนําทานเดินทางผานสะพานชิงหมา
ซึ่งเปนสะพานที่ถือไดวาเปนสะพานรางคูที่ยาวที่สุดในโลก
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1) นําทานชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 น. ทุก
ค่ําคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทึกในกินเนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญที่สุด
ของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟาสําคัญตางๆ ที่ตั้งอยูสองฟากฝงของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟาของตึกเหลานี้ประดับไป
ดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสีตางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง

ที่พกั
วันที่สอง
เชา

SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

อิสระตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2)

อิสระเต็มวันไมมีรถบัสไกดบริการ หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ โดยใชรถ Shuttle Bus Service ของทางโรงแรมเพื่อไปยัง
MTR Kwai Fong, และยาน Tsim Sha Tsui
อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
***อิสระอาหารมื้อเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย***
*หมายเหตุ ชวง SUMMER SALE ลดทั้งเกาะ ลด 50%-90% จะอยูในชวงเดือน ก.ค. – ส.ค. 2561*
ที่พกั
SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
วันที่สาม
เชา

เขาวิคตรอเรีย – รีพัลสเบย – วัดแชกงหมิว - ชอปปงจิมซาจุย - ฮองกง - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา ขนมจีบกุง กวยเตี๋ยวหลอด โจก เปนตน
(3)
จากนั้นนําทาน ขึ้นสูเขา VICTORIA โดยรถบัสชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮองกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชม
ทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟาที่สูงตระหงานและอาคาร
ตางๆ ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซา ตึกไชนาแบงคและตึกอื่นๆ อันเปนที่ตั้งของธุรกิจ ชั้น
นําของฮองกงพรอมทั้งถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ

นําทานเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวง
จุย พรอมนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม และเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ขาม
สะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป จากนั้นใหทานไดรับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวาเปนจุดรวมรับ
พลังที่ดีที่สุดของฮองกง อีกทั้งยังใหทานไดขอพรเรื่องเนื้อคู ณ จุดนี้ไดอีกดวย

นําทานชมรานยาสมุนไพร เปนสินคาโอทอปทองถิ่นของฮองกง ใหทานไดช มยาจีนซึ่งถือเปนภูมิปญญาพื้นบานของคนจีนใน
การใชยารักษาโรค นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจาแชกง และใหทานหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันวาถา
หมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่งชั่วรายและ นําแตสิ่งดีๆมาให ชาวฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปใหม

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําทานชอปปงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนเนมตางๆ จากนั้นอิสระใหทานเต็ม
อิ่ม กั บ การช อ ปป ง ย านจิ ม ซาจุ ย มั ก จะตั้ งต น กั น ที่ ส ถานี จิ ม ซาจุย มี ร า นขายของทั้ ง เครื่ อ งหนั ง เครื่ อ งกี ฬ า
เครื่องใชไฟฟา กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทาง
เชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไมวาจะเปน COACH, LONGCHAMP,
LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย **อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย**

21.50 น.
23.45 น.

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK 385
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากทานที่ตองออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหัวหนาทัวร
อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ
หองละ 2-3 ทาน

05 – 07 กรกฎาคม 2561
06 – 08 กรกฎาคม 2561
07 – 09 กรกฎาคม 2561
12 – 14 กรกฎาคม 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
14 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
21 – 23 กรกฎาคม 2561

13,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999

1 เด็ก 2
ผูใหญ เด็กมี
เตียง
13,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999

1 เด็ก 2 ผูใหญ
พักเดี่ยวเพิ่ม
เด็กไมมีเตียง
12,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

02 – 04 สิงหาคม 2561
13,999
13,999
12,999
5,000
04 – 06 สิงหาคม 2561
14,999
14,999
13,999
5,000
09 -11 สิงหาคม 2561
13,999
13,999
12,999
5,000
16 – 18 สิงหาคม 2561
13,999
13,999
12,999
5,000
17 – 19 สิงหาคม 2561
14,999
14,999
13,999
5,000
18 – 20 สิงหาคม 2561
14,999
14,999
13,999
5,000
23 – 25 สิงหาคม 2561
13,999
13,999
12,999
5,000
24 – 26 สิงหาคม 2561
14,999
14,999
13,999
5,000
 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ ไมตองซื้อ โดย
ไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามรายการ
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัตเิ หตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มิ นิบารใน
หอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 90 เหรียญ/ทริป/ตอทาน
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง

2.

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระ
เงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆ

3.

การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุ ดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2.

3.

กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเ ขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก นักทองเที่ยว เชน
การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
ทั้ง หมดทั้ ง นี้ ทางบริ ษัท จะหัก ค า ใชจ า ยที่ ได จ า ยจริ ง จากค า บริก ารที่ ชํา ระแล ว เนื่ องในการเตรี ยมการจั ด การนํ า เที่ ยวให แ ก
นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด

4.

การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท

5.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขาออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่
มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทา นยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนด
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ
เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด จํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา
ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกั นภัย
สายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสั ญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของ
บริษัทกํากับเทานั้น

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใต
ทองเครื่องบินเทานั้น
3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปน
การปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก

