วันแรก
กรุงเทพฯ – ฮองกง
10.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร M สายการบิน CATHAY PACIFIC พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินตั๋ว
14.55 น. บินลัดฟา สูฮองกง โดยเที่ยวบิน CX654 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
18.50 น. ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหคณะทานออก Exit B จากนั้นนําทานเดินทางผานสะพานชิงหมา ซึ่ง
เปนสะพานที่ถือไดวาเปนสะพานรางคูที่ยาวที่สุดในโลก
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูที่พัก
ที่พัก SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
วันที่สอง
เชา

ดิสนียแลนดเต็มวัน อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา, ขนมจีบกุง, กวยเตี๋ยวหลอด, โจก เปนตน
(2)
นําทานเดินทางสู ฮองกง ดิสนียแลนด อาณาจักรแหงจินตนาการนี้ประกอบดวยพื้นที่ 7 สวน
ไดแก เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแลนด , แฟนตาซีแลนด , ทูมอรโรวแลนด , ทอย สตอรี่ แลนด , กริซลีย
กัลช และมิสทิค พอยท และพบกับเครื่องเลนใหมอยาง Iron Man Experience บินไปกับไอรอนแมน เหนือฟากฟาของ
ฮองกง

หยิบแวนตา Stark Vision ขึ้นสวมใส แลวเตรียมตัวสําหรับการเขาสูยุคใหมอยางเต็มตัว ! การบินแตละครั้งของ Expo Edition
Iron Wing จะใชพลังงานจากเตาปฏิกรณอารคของตนเองและมีเทคโนโลยีลาสุดจากสตารค อินดัสตรี้ –รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มี
ความทนทานสูง ระบบปญญาประดิษฐ และกระจกที่ซอมแซมตัวเองได เมื่อคุณพรอมสําหรับการบินขึ้น คุณจะไดทองฟากฟาที่
ตื่นเตนเราใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหมลาสุดและสูงที่สุดบนขอบฟาของฮองกง นั่นคือ – Hong Kong Stark Tower
เพียงอยากเตือนวา มีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดราอยูบริเวณนี้ ใหเตรียมพรอมสําหรับการตอสู! ซึ่งแตละแหงตางมีจุดเดน
ความพิเศษเฉพาะตัว ทองอเมริกาฉบับยอสวนอยางมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พรอมดวยทาวนสแควร รานคานารัก ๆ และหอ
สั ง เกตการณ วิ ค ตอเรี ย จากนั้ น ไปสู บ ฉี ด อะดรี น าลี น ในแอดเวนเจอร แ ลนด ผจญภั ย กั บ การล อ งเรื อ ท อ งป า ที่ เ ต็ ม ไปด ว ย

สิงสาราสัตวตลอดเสนทางและโชวแรงระเบิดที่ตื่นเตน เขาสูอาณาจักรแหงแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะไดพบกับปราสาทซินเดอเรลลา
และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส พรอมดวยเอฟเฟคตเคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษยตาง
ดาวและขามเวลาไปยังทูมอรโรวแลนด ดินแดนแหงอนาคตและสิ่งที่พลาดไมไดคือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แนนอนวา
อยาลืมแวะไปถายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจาเปดชื่อกองโลก เดินทองไปผานสวนหยอมที่เต็มไปดวยวัตถุโบราณที่สรางภาพ
ลวงตา 3 มิติ สํารวจพิพิธภัณฑลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบราณนาตื่นตาจากทั่วโลกมามีชีวิตตอหนาตอตาใน มิสทิค พอยท และไมควร
พลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ลองเรือชมเหลาบรรดาตุกตานานาชาติ ซึ่งแบงเปนโซนของแตละชาติไว โดยตุกตาจะมี
การเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดวยเสียงเครื่องดนตรีที่เปนเอกลักษณของแตละชาติ และ
อยาลืมแวะทักทายตุกตาสวมชุดประจําชาติของไทย

ที่พกั
วันที่สาม
เชา

เชิญทานสนุกสนานกับเครื่องเลนในดิสนียแลนดและโซนตางๆ ตอตามอัธยาศัย
** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย **
SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

ยอดวิคตรอเรีย -รีพลัสเบย-วัดแชกงหมิว-ชอปปงจิมซาจุย - ฮองกง - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นนําทาน ขึ้นสูเขา VICTORIA โดยรถบัสชมจุดวิวสวยที่สุดของฮองกง สัมผัสบรรยากาศบริสุ ทธิ์สดชื่น สามารถชม
ทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน 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

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจาแชกง และใหทานหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบ จะขับไล
สิ่งชั่วรายและ นําแตสิ่งดีๆ มาให ชาวฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปใหม

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนําทานเดินทางสูแหลง ชอปปงที่ยานจิมซาจุย ถนนนาธาน ซึ่งเปนแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก
ทานจะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอิ่มจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศ
ของฮ องกงมี ทุก สิ่ ง ที่คุ ณ ต อ งการ ศู น ย ก ารค า ที่ก ว า งขวางเหล า นี้ เป น แหลง รวมห อ งเสื้อ ที่ จํ าหน า ยสิน ค า แบรนด เนมของ
ดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเปนที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับ
รานอาหารรสเด็ดของฮองกง หรือเลือกชอปปงที่ โอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชั้นนําที่มีใหเลือกชม

และ ชอปมากกวา 700 ราน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR
ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us **อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย** สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

22.25 น.
00.15 น.

บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX709
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากทานที่ตองออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครัง้ กอนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหัวหนาทัวร

อัตราคาบริการ
ผูใหญ
1 เด็ก 2 ผูใหญ เด็กมี
1 เด็ก 2 ผูใหญ
พักเดี่ยวเพิ่ม
กําหนดการเดินทาง
หองละ 2-3 ทาน
เตียง
เด็กไมมีเตียง
06 – 08 กรกฎาคม 2561
16,999
5,000
13 – 15 กรกฎาคม 2561
15,999
5,000
ราคาโปรโมชั่น
ราคาโปรโมชั่น
ไมมีราคาเด็ก
ไมมีราคาเด็ก
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
16,999
5,000
19 – 21 ตุลาคม 2561
17,999
5,000
หมายเหตุ: หากลูกคาไมตองการเขาดิสนียแลนด ไมสามารถลดราคาทัวรคืนได
 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมี
การบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น 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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม

หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงิน เขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
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

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด

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

5.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึ ง 15 คน
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขาออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่
มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหน ด
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ
เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด จํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา
ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทาง
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 ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของ
บริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑ ไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กํา หนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใต
ทองเครื่องบินเทานั้น
3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํา มาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปน
การปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก

