โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตสแอรไลน EK
วันแรก

กรุงเทพฯ –ฮองกง – Mongkok Ladies Market

 (- /-/-)

14.05 น.
18.05 น.
จากนั้น
จากนั้น

พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row T เคาทเตอรสายการบินเอมิเรตส Emirate Airline (EK) โดยมี
เจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
ออกเดินทางสูฮองกง โดยเที่ยวบิน EK384 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหทานออก “ Exit B”
เดินทางสูแหลงชอปปง ที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแหง Mongkok Ladies Market (อิสระอาหารเย็น)
นําทานเขาสูที่พัก REGAL RIVERSIDE HOTEL // SAV HOTEL // PENTA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สอง

รีพลัสเบย-วัดแชกงหมิว-หวังตาเซียน-โรงงานจิวเวอรร-ี่ ชอปปงนาธาน จิมซาจุย-Avenue of Star  (เชา /กลางวัน/-)

เชา

บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูหาด
ทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงนี้สวย
ที่สุดแหงหนึ่ง และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตร ไปหลายเรื่องมีรูปปนของ
เจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครองชาวประมง โดดเดนอยู
ทา มกลางสวนสวยที่ท อดยาวลงสู ช ายหาด ให ท า นนมั ส การขอพรจากเจ า แม
กวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกัน
วาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป นําทานเดินทางสู วัดแชกง หรือที่รูจักกันดีใน
นาม “วัดแชกงหมิว”หรือวัดกังหันนั่นเอง นมัสการเทพเจาแชกงเพื่อความเปนสิริ
มงคลนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หนึ่งในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษา
โรคภัยไขเจ็บและพบกับผูคนมากมายที่นําธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรตางๆตั้งแต เรื่องความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทํา
ธุรกิจ นําทานเยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอรรี่”ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปงยานจิมซาจุย มักจะตั้งตนกันที่สถานีจิมซาจุยมีรานขาย
ของทั้งเครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟา,กลองถายรูปฯลฯและสินคาแบบที่เปนของ
พื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEX
ขนาดใหญชื่อOCEAN TERMINALซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมี

11.00 น.

เที่ยง
บาย

ทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถึงกันได นําทานชม โชวแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ A Symphony of
Lights งานแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ใหญที่สุดในโลก บันทึกโดยกินเนสสบุคซึ่งใชตึกถึง 44 ตึกรอบอาว
วิคตอเรีย แสง สี เสียง ใชงบประมาณสูงถึง 44 ลานดอลลารฮองกง รูปแบบการแสดง คือ ตึกตางๆ ใน
ฝงเกาะฮองกง จะเลนไฟ มีแสงเลเซอรวิ่งไปมา พรอมกับดนตรีประกอบการแสดง จุดในการชมการ

จากนั้น

แสดงมีอยู 2 จุด คือ หนาหอนาฬิกา และบริเวณ Avenue of Star
นําทานเขาสูที่พัก REGAL RIVERSIDE HOTEL // SAV HOTEL // PENTA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สาม

กระเชานองปง – City gate Outlets - กรุงเทพฯ

เชา
จากนั้น

บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
นําทานนั่งกระเชา Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสูที่ราบนองปงในเวลา
25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปตยกรรมจีน
โบราณของหมูบานนองปงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตารเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร อิสระให
ทานนมัสการพระใหญวัดโปหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา (ในกรณีที่
กระเชานองปงมีการปดปรับปรุง จะเปลี่ยนเปนนั่งรถโดยสารของทางนองปง ขึ้น
แทน) (อิสระอาหารกลางวันและเย็น)
อิสระทุกทานที่ City Gate Outlet แหลงรวมเสื้อผาแบรนดเนม หาง OUTLETS ขนาดใหญบนเกาะลันเตา หางจากสนามบิน
นานาชาติ ฮ อ งกงเพี ย ง 10 นาที ตั้ ง อยู บ ริ เ วณสถานี ร ถไฟใต ดิ น ตงชงมี เ สื้ อ ผ า แบรนด ชั้ น นํ า มากมายให เ ลื อ กช อ ปรวมทั้ ง
เครื่องประดับ เสื้อผาเด็ก รองเทากีฬา และของตกแตงบาน สินคาลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยังเปน Fast Food ชื่อดังอยาง Mc
Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใตดินยังมี Supermarket มีรายการใหเลือกซื้อเลือกหาไมวาจะเปนอาหาร ขนม
อุปกรณ ขาวของเครื่องใช และ สินคาอีกมากมาย Citygate Outlets Mallมีรานอาหารนานาชาติมากมายใหเลือกรับประทานมาก
ถึง 17 รานคารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของหางยังมีรานกาแฟสุดเกใหนั่งจิบนั่งพักใหหายเหนื่อย
นําทานเดินทางสูสนามบิน Cheak Lap Kok
เหิรฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK385
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
........................................................................................

จากนั้น

ไดเวลาสมควร
21.15 น.
23.15 น.

 (เชา/-/-)

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว
ราคาฮองกง SHOPPING ฟรี!! กระเชานองปง 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตสแอรไลน
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จํานวน

ผูใหญ

เด็กมีเตียง

เด็กไมมีเตียง

พักเดี่ยว

05 ก.ค. 61

07 ก.ค. 61

20

13,900

13,900

13,900

4,500

12 ก.ค. 61

14 ก.ค. 61

20

13,900

13,900

13,900

4,500

19 ก.ค. 61

21 ก.ค. 61

20

13,900

13,900

13,900

4,500

29 ก.ค. 61

31 ก.ค. 61

20

13,900

13,900

13,900

4,500

02 ส.ค. 61

04 ส.ค. 61

20

12,900

12,900

12,900

4,500

09 ส.ค. 61

11 ส.ค. 61

20

12,900

12,900

12,900

4,500

16 ส.ค. 61

18 ส.ค. 61

20

12,900

12,900

12,900

4,500

23 ส.ค. 61

25 ส.ค. 61

20

12,900

12,900

12,900

4,500

30 ส.ค. 61

01 ก.ย 61

20

12,900

12,900

12,900

4,500

09 ก.ย. 61

11 ก.ย. 61

20

12,900

12,900

12,900

4,500

15 ก.ย. 61

17 ก.ย. 61

20

12,900

12,900

12,900

4,500

16 ก.ย. 61

18 ก.ย. 61

20

12,900

12,900

12,900

4,500









อัตราคาบริการรวม
ตั๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับพรอมกรุป อยูต อตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิม่ เงินพักหองเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้ หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทอ งเที่ยวตามรายการระบุ
คาแรงไกดทองถิน่ และหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม)

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ
อัตราคาบริการไมรวม

× ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
× คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
× คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดทีไ่ มไดระบุไวใน
รายการ
× คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาทีต่ รวจคนเขาเมืองและเจาหนาทีก่ รมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
× คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 60 ดอลลาหฮองกง /วัน/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบธรรม
เนียมของประเทศคะ)
× คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิน่ และคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ)
หมายเหตุ(กรุณาอานรายละเอียดดวยคะ)
การทองเที่ยวประเทศจีนนัน้ จะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาลเพือ่ เปนการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาวคือรานชาราน
หยกรานบัวหิมะรานผาไหมรานขนมรานจิวเวอรรี ***ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซงึ่ ไมมีการบังคับใหทานซื้อซื้อ
หรือไมขนึ้ อยูก ับความพอใจของลูกคาเปนหลักไมมกี ารบังคับใดใดทั้งสิน้ หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่มทาง
บริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว***รายการทัวรโรงแรมและตารางการบินดังกลาวขางตนอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลีย่ นไดตามความเหมาะสม ในกรณีไมลงรานรัฐบาลตองจายเพิ่มทานละ 3,000 บาท
เงื่อนไขการเดินทาง
 กรุป 9 ทาน ขึน้ ไปออกเดินทาง มีหัวหนาทัวร
 กรุป 1 – 8 ทาน ไมออกเดินทาง (คืนคาทัวรเต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 7 วันกอนเดินทาง **
 กรณีทที่ านมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตัว๋ ภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีท่ กุ ครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเนือ่ งจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน
โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนา
หากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพือ่ การทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอ งพักแบบหองเดี่ยว(Single)และหองคู
(Twin/Double)และหองพักแบบ 3 ทาน(Triple Room)หองพักอาจจะไมติดกัน
 กรณีที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมฮองกงมีลกั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึน้ อยูกบั การออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้นๆและหองแตละหองอาจมีลกั ษณะแตกตางกันดวย
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางทีส่ ายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุปเปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนดซึ่งทาง
บริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว(กรณีตวั๋
REFUNDได)ผูเดินทางจะตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานัน้
1.
2.

3.
ความเปน
4.
จํานวนที่
คณะเดียวกัน

เงื่อนไขการสํารองทีน่ ั่ง
กรุณาจองทัวรลว งหนากอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอย
กวา15 วัน มิฉะนัน้ ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)
กรณียกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิน้
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนีท้ านจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตาม
จริงในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้ หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม
บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางใน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสัยจนไมอาจแกไขได
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปน
สําคัญ
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอ ยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานัน้
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอ ยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

 ทางบริษทั ฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาทีก่ รมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษทั ฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัตเิ หตุใน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูน อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
 ทางบริษทั ฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,
เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตวั แทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปน
การชําระเหมาขาด
 ทางบริษทั ฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเขาเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไมคนื คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเปนตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีทที่ านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชือ่
ไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลาว
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทัง้ หมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนีแ้ ลวทั้งหมด
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแท
แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง**

