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TE052 : โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน  (EK)

ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND”

ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง

หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ  แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว

ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน

ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
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วันแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - SYMPHONY OF LIGHT - อิสระช้อปปิ้ง เลดี้มาเก็ต &เทมเปิ้ลสตรีท

10.30 น. EK/

08.00 น. CX

***คณะเดินทางไฟล์ทบิน EK384 เวลา 13.45-17.30 นัดหมาย 10.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตูหมายเลข  9 แถว   T 

เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

***คณะเดินทาง 13-15 เม.ย.  ไฟล์ทบิน  CX750 เวลา  11.05-15.00  นัดหมาย  08.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตูหมายเลข  6 แถว   M 

เคาน์เตอร์ สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค (CX)   

พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง  

13.45 น. EK/

11.05 น. CX

นำทุกท่านลัดฟ้าสู่ เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / CX750 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

17.30 น. EK/

15.00 น. CX

การเดินทางใช้เวลา 3 ชั่วโมง ถึง สนามบิน CHECK LAP KOK

สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง  นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย

นำท่าน ข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2

กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับ ตัวเมือง

ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่งส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) กับแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport

Express Trains) สะพานซิงหม่านี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลก 

จากนั้นนำท่านสู่ ปากอ่าววิคตอเรีย ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง

นำท่านชม SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด

เรคคอร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชั้นนำกว่า 40

แห่ง โดยเวลาที่ใช่ในการแสดงประมาณ 15 นาที

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทะเลลียุนมูน  ( 1 )

จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือบางท่านที่ต้องการชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงยามราตรี

ท่านสามารถเดินชมบรรยากาศวิถึชีวิตยามค่ำคืนของคนฮ่องกงได้เลย เนื่องจากโรงแรมพักอยู่ในย่านช้อปปิ้ง

ที่พัก EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ  NOVOTEL  NATHAN   HOTEL 

 เท่านั้น

วันที่สอง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
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เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำต้นตำหรับของฮ่องกง ( 2 )

**สำหรับท่านที่ซื้อ Option นั่งกระเช้า NGONG PING

ไหว้พระใหญ่โป๋หลินเพิ่มช่วงเช้านำท่านไปที่สถานีขึ้นกระเช้าและช่วงบ่ายไกด์จะพาท่านนั่งรถไฟไปยังสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ** 

(Hot!! เพิ่ม Option ขึ้น NGONG PING   ไหว้พระใหญ่โป๋หลิน เพิ่มอีก  2,000  บาท..รวมรับ-ส่ง)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND”  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ (ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด

เล่นกี่รอบก็ได้)  ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก เพียบพร้อมด้วยกิจกรรม

และความสนุกสนานมากมาย ที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่

เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็นจุดเริ่มต้นของถนนแห่งการเดินทาง ย้อนเวลาสู่ช่วงต้น  ศตวรรษที่ 19

ที่ถนน   แกสลิทสตรีทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริกา เราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนีย์ เพื่อนชาวดีสนีย์ที่โปรดปรานอย่าง

มิกกี้เมาส์, มินนี่, โดนัลดั๊ก และ กูฟฟี่

ที่มาร่วมเต้นระบำอย่างสนุกครื้นเครงกับวงดนตรีมาร์ชและเหล่านักเต้นที่เต็มไปด้วยความร่าเริงและเบิกบาน ระหว่างทางนั้น

ก็จะมีร้านช้อปปิ้งอันเก๋ไก๋ให้ได้เลือกสรรของที่ระลึกและของฝากพิเศษ ๆ จากดิสนีย์แลนด์ซึ่งมีมากกว่า 4,000 รายการ

เป็นที่ตั้งของซิตี้ฮอล และทางรถไฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่จะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณอย่างเพลิดเพลิน 

ทูมอโรว์แลนด์ (TOMORROW LAND) สนุกสนานกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย  นำเสนอ

เรื่องราวของโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับนิยายวิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอวกาศ

โดยทูมอโรว์แลนด์ในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นั้นโดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของ “อินเตอร์กาแลคติก สเปซพอร์ต”

หรือดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ ที่ในนั้นไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ร้านค้าและสถานที่ต่างๆ ล้วนแต่มีหุ่นยนต์

ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยู่ไปมา นอกจากนี้ในทูมอโรว์แลนด์ ยังมีโลกอวกาศแห่ง “สเปซ

เมาเท่น”ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปได้ในเวลาเพียงอึดใจเดียว การขับจานบินส่วนตัวใน “ออร์บิทรอน”

และการต่อสู้กันแบบดุเดือดใน “บัซ ไลท์เยียร์ แอสโตร บลาสเตอร์

แฟนตาซีแลนด์ (FANTASY LAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิสนีย์ ตื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิยาย ดินแดน

แห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศของเมืองที่จำลอง มาจากในการ์ตูนของดิสนีย์

สนุกกับเรื่องราวอมตะของ“ช้างน้อยดัมโบ้” งานเลี้ยงน้ำชาของคนทำหมวก (Mad Hatter Te

กับมิคกี้เมาท์ตัวการ์ตูนอมตะของดิสนีย์เป็นพิเศษงานนี้ต้องไม่พลาด กับการสนุกสนานกับภาพยนตร์ 3a Cups)

ม้าหมุนจากเรื่องซินเดอรเลลาและ“การผจญภัยของวินนี่ เดอะ พูห์” ส่วนใครที่ชื่นชอบมิตินอกจากนี้ในแฟนตาซีแลนด์ยังมี

“แฟนตาซีการ์เด้น”

ซึ่งเป็นสถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะโดยผู้ที่อยู่ในนั้นจะมีโอกาสได้พบกับการ์ตูน

ตัวโปรดมากมายอาทิ มิกกี้ เมาส์, มินนี่ เมาส์, วินนี่ เดอะพูห์,และเหล่าเพื่อนพ้องชาวการ์ตูนดิสนีย์มากมาย
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แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND)  ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น สัมผัสความเร้าใจกับ

การผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชียและแอฟริกา ในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River

Cruise)ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสำรวจที่ล่องไปตาม แม่น้ำสายใหญ่หัวใจหลัก

ของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่าลึกลับ ที่ทุกโค้งน้ำจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อ สร้างความสนุก

ให้กับผู้ที่เข้าไปเยือน ไม่ว่าจะเป็น ฝูงช้างที่เล่นน้ำอย่างสนุกสนาน ตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด,

หรือท่านจะล่องไปบนแพท่อนซุงข้ามแม่น้ำแห่งการผจญภัยไปยังเกาะทาร์ซานในใจกลางของแอด เวนเจอร์แลนด์

เมื่อท่านมาถึงไต่ขึ้นไปตามขั้นบันไดไม้ที่สร้างจากชิ้นส่วนเรืออับปางและข้ามสะพานแขวนไป

สู่บ้านต้นไม้กลางป่าดิบของทาร์ซาน Tazan’s Tree House 

ทอยสตอรี่แลนด์ (TOY STORY LAND) มีเครื่องเล่นชนิดใหม่ เช่น RC RACER, TOY SOLDIER  PARACHUTE DROP,

SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็กเตอร์ พระเอกของ เรื่อง WOODY

 ยืนต้อนรับท่านที่ทางเข้าด้านตะวันตก พร้อมด้วย TOY SOLDIER 3 คนคอยคำสั่งจากวู้ดดี้ และไดโนเสาร์ REX

ยืนต้อนรับท่านที่ทางเข้าด้านตะวันออก  

กริซลีย์ กัลช (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวันตก

ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส”

(RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่น!!!  ครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทาง

รายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตา เลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร น้ำพุร้อน “ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH)

ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทั้งพื้นดิน แล้วมาเยี่ยมบ้านช่างตีเหล็ก หลบสายน้ำที่สาดส่าย และร้านของแห้งที่กลายเป็นร้านของเปียก

ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายน้ำจากเครื่องสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ำ

จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี้, มินนี่, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสื้อผ้าน่ารัก

และสองเพื่อนดิสนีย์ กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้า และ เคไนย์  

มิสทิค พอยท์ (MYSTIC POINT)  เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่สร้างภาพลวงตา 3 มิติ "การ์เด้น

ออฟ วันเดอร์ส" (Garden of Wonders)

สำรวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบราณน่าตื่นตาจากทั่วโลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาท่าน  "มิสทิค แมนเนอร์" (Mystic

Manor)

*** เวลา 15.00 น.ของทุกวัน ท่านจะพบกับขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี  ซึ่งจะพบกับเจ้าหญิงของดิสนีย์,

มิกกี้และผองเพื่อน, ตัวละครของพิกซาร์ และความบันเทิงกลางแจ้ง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ( 3 ) คูปองอาหาร

ค่ำ *** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่นอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

ที่พัก EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ  NOVOTEL  NATHAN   HOTEL 

 เท่านั้น 
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วันที่สาม (นั่งรถรางพีคเทรม)  สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) –รีพัสเบย์ –ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ –วัดแชกงหมิว

–เทพเจ้าหวังต้าเซียน –ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม –ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำต้นตำหรับของฮ่องกง  ( 4 )

จากนั้นนำท่านเดินทางโดย รถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค

จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น

สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด

ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน  ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่าน  และอาคารต่างๆ

ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า  ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ

อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง  พร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 

 และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงนานาชนิดจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีคได้อีกด้วย

ชม พิพิธภัณฑ์มาดามรุสโซ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นจำลองเสมือนจริงของดารา นักแสดง และผู้มีชื่อเสียงของฮ่องกง

และทั่วโลก  ให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชมอีกด้วย (ในการเข้าพิพิธภัณฑ์ท่านต้องเสียค่าตั๋วเข้าชมเอง)

นำท่านสู่ “อ่าวรีพัสเบย์” นำท่านนมัสการและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ซึ่งเป็นปางประทานพร 

ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากและมีความประณีตงดงาม ซึ่งองค์ท่านตั้งอยู่บนฐานบัว และ “เจ้าแม่ทับทิม”

เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและขอให้การเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พร้อมกับ นมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิ้งเอี้ย”

ที่มีชื่อเสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน 

โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกำมาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง

เหมือนกับเป็นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลเข้าสู่กระเป๋าของเรา

บางคนก็จะลูบก้อนทองที่อยู่ด้านข้างองค์ท่านแล้วกำมาใส่กระเป๋าของเราอีกครั้ง  หรือท่านไหนที่มีบุตรยาก

แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรให้มาขอพร “องค์สังกัจจาย (องค์ Baby Buddha) ”จะประสบความสำเร็จเกือบทุกคน

และมีความเชื่อที่ว่าถ้าหากลูบท้องซ้ายจะได้ลูกชาย ถ้าลูบท้องขวาจะได้ลูกสาวอีกด้วย

นำท่านเดินข้าม “สะพานต่ออายุ” ซึ่งชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้ได้จะสามารถต่ออายุได้ 

และเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างที่เต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย ซึ่งรวมถีง “องค์เทพเจ้าแห่งความรัก”

หนวดเครายาว ๆ ในมือท่านจะมีหนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆ องค์ท่านจะมีหินดำก้อนโตให้ทำการอธิษฐาน 

แล้วทำการลูบก้อนหินซึ่งจะนำพาให้พบคู่  ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรท่านแล้วก็ทำให้รักมั่นคงและยาวนาน   

หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์รี (HKJ)  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 5 )
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บ่าย นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมที่วัดนี้เป็นวัดเล็ก ๆ

เป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000

ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจำวัดแห่งนี้ ซึ่งทาง ด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ

และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า "กังหันนำโชค"

เพื่อหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต และปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ดังนี้

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย

ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืน

ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ

และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้นนำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง

เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  ช่วยเหลือเรื่องสุขภาพพลานามัยของเราและคนที่เรารัก

ซึ่งท่านจะพบกับผู้คนมากมายที่นำธูป พร้อมกับของมาสักการะและแก้บนเป็นจำนวนมาก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนสายช้อปปิ้งแบรนด์เนมหรู (CANTON ROAD) แบรนด์เนมทุกแบบทุกประเภท

รวมระดมพลกันอยู่บนถนนเส้นนี้ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดถนน อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น Omega, Tudor,

Rolex, Armani, Joyce, Dolche &gabbana, Armani Exchange, Burberry ,Longchamp, DKNY, H&M, Swarovski,

Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior, Bonjour, SASA ส่วนบางท่านที่ต้องการซื้อรองเท้า New

balance, Onitsuka tiger หรือของเล่นสำหรับเด็กร้าน TOY R’US ก็สามารถซื้อได้ในห้าง โอเซี่ยนเทอร์มินอล

และท่านที่ต้องการน้ำหอม เครื่องสำอางค์ ก็สามารถข้ามถนนมาซื้อได้ที่ Duty Free Shop (DFS) ได้เลย

ค่ำ *** อิสระอาหารเย็น *** เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้จุใจ

*** กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน

21.15 น. EK /

22.25 น. CX

***คณะเดินทางไฟล์ทบิน EK385 เวลา 21.15-23.15 น.

ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส์  (Emirates)  เที่ยวบินที่  EK385  / บริการอาหารเช็ทใหญ่พร้อมเครื่องดื่มไวน์ 

เบียร์  น้ำอัดลมบนเครื่อง

***คณะเดินทาง 13-15 เม.ย.  ไฟล์บิน  CX709   เวลา  22.25-00.15 น.

ออกเดินทางกลับโดย สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX709 / บริการอาหารเช็ทใหญ่และเครื่องดื่มบนเครื่อง
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23.15 น. EK/

00.15 น. CX

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ

(กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน)

•

ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง•

ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง สายการบินเอมิเรตส์ ได้ 30 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน / สายการบินคาเธย์ แปซิฟิก ได้ไม่เกินท่านละ 2 ใบ

และน้ำหนักรวมไม่เกิน  30 กิโลกรัม

•

ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า•

ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ •

ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ•

ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ •

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด  (สายการบินเอมิเรตส์ 30 กิโลกรัมต่อท่าน (ไม่จำกัดจำนวน)

ส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 683 บาท)  

•

ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง•

ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ•

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น  ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ•

ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้ •

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% คิดจากยอดบริการ•

ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 3 วัน 60

ดอลล่าร์ฮ่องกง เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก  / หัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน

•

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป)•

เงื่อนไขการให้บริการ
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สำรองที่นั่งพร้อม ชำระค่ามัดจำท่านละ  5,000 บาท , หยุดยาวสงกรานต์  11-13,12-14,13-15,14-16 เม.ย.. 10,000

บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน

•

กรุ๊ปจอยหน้าร้านจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 4 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง

(บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 4 ท่าน

•

เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ•

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)

•

กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

•

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ

เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

•

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด

•

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม

และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน

•

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ  กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้•

เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ 

 ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด

•

ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันเก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%  เต็มของราคาทัวร์•

กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวที่ต้องการการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

•

เอกสารที่ต้องใช้

พาสปอร์ตไทยอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนถ่ายเอกสารสำเนาหน้าพาสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนมายังบริษัท•

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด•

ยกเลิกการเดินทางภายใน 11 –30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี•

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 –10 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

***กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด 5-7,6-8,7-9,9-11,11-13,12-14,13-15,14-16,16-18 เม.ย. หรือกรุ๊ปเหมาส่วนตัว***

***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น***

•

กรณีคณะออกเดินทางได้

www.TripleEnjoy.com



คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)•

คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 4 - 9  ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์แต่มีไกด์รอรับที่สนามบินฮ่องกง)•

คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ไม่ถึง 1 - 3  ท่าน ไม่ออกเดินทาง•

หมายเหตุ

รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น

 หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ตลอดจนควา

มปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

•

www.TripleEnjoy.com


