เทีย่ ว ฮ่ องกง.....นั่งกระเช้ านองปิ ง 360 นมัสการพระใหญ่ โป่ หลิน...
ชมวิวฮ่ องกง วิคตอเรียพีค ..... เจ้ าแม่ กวนอิมริมหาดรีพสั เบย์ , CITYGATE OUTLETS /ช้ อปปิ้ งนาธาน
ชมแสงเลเซอร์ A Symphony of light ที่ Avenue Of Star…
กำหนดกำรเดินทำง

(พักฮ่ องกง 2 คืน)
ทุกวันศุกร์ กลับวันอาทิตย์

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง – Avenue of star - A Symphony of light

06.00 น.

คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เข้าทางประตูหมายเลข
เคาน์เตอร์ N สายการบิน ฮ่ องกง แอร์ ไลน์ เจ้าหน้าที่ บริ ษทั คอย
ให้การต้อนรับ
เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 768 บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่ง
ใหม่ของฮ่องกง ที่ทนั สมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่ งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อช้อปปิ้ งย่านถนนนาธานจิมซาจุ่ย เลือกซื้ อสิ นค้า
ราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้ อผ้า, รองเท้า, กระเป๋ า, เข็ดขัด, น้ าหอม ณ จุดช้อปปิ้ งชื่ อดังต่างๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 1 ) หลังอาหารนาท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอย
ประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวดู้ ตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉา
เหว่ย, จางม่านอวี้,เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซี เมนต์บนลาน
ริ มอ่าววิคตอเรี ยคุณจะพบมนต์เสน่ห์มายาแห่งภาพยนตร์ ฮ่องกง สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่ดารา
ภาพยนตร์ และผูค้ นในวงการ ผูส้ ร้างปาฎิหารย์ให้บงั เกิดกับวงการจอเงิน บนถนนสายกว้างใหญ่แห่งนี้ และ
เวลา 20.00 น. ท่านจะได้พบกับแสงสี และเลเซอร์ โชว์อนั ยิง่ ใหญ่ตระการตา A Symphony of light รวมทั้ง
รอยฝ่ ามือของดาราดังประทับอยูแ่ ละยังเป็ นจุดที่สามารถชมความงามของอ่าววิคตอเรี ยยามค่าคืน และชม
แสงสี ของฮ่องกงได้ชดั เจนที่สุดแห่งหนึ่งด้วย
พักที่ BP INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับเดียวกัน

08.25 น.
12.10 น.

เย็น
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วันทีส่ อง ฮ่ องกง – วิคตอเรียพีค - รีพสั เบย์ - พระใหญ่ นองปิ ง - ช้ อปปิ้ ง CITYGATE OUTLETS
เช้ ำ

กลางวัน

เย็น

วันที่สำม

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร ( 2 ) **ติ่มซาต้ นตาหรับฮ่ องกง**
นาท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงศู่จุดชมวิว วิคตอเรี ยพีค ตื่นตาตื่นใจกับการชม
ทัศ นี ย ภาพที่ สวยงาม ชมอาคารระฟ้ าที่ มีอยู่ท วั่ ไปบริ เวณทั้ง สองฝั่ ง
ฮ่องกงและเกาลูน จากนั้นนาท่านนมัสการขอพรจาก เจ้ าแม่ กวนอิม เจ้ า
แม่ ทับ ทิม และเทพเจ้ า แห่ ง โชคลาภ เพื่ อ ความเป็ นสิ ริ มงคลที่ บริ เวณ
ชายหาด REPULSE BAY ให้ท่านข้ามสะพานต่ออายุและขอโชคลาภกับเจ้าพ่อไช่ซิงเอี๊ยะ และชมโรงงาน
จิวเวอร์ รี่ ที่มีชื่อเสี ยงมากของฮ่องกงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับแบบต่างๆ มากมาย ตามหลักฮวงจุย้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 ) หลังอาหารนาท่าน นัง่ กระเช้านองปิ ง 360 หน้ าต่ างเป็ น
กระจกใส ท่ านสามารถเห็นวิวทิวเขาและทะเลอันสวยงาม นั่งจากตุงชุ งสู่ ทรี่ าบนองปิ ง ในเวลาประมาณ 40
นาที เดินทางถึงบนหมู่บ้านตงชุ งท่ านจะได้ พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิ งบนพืน้ ที่ 1.5
เฮคตาร์ เหนือระดับนา้ ทะเล 371 เมตร แล้วอิสระให้ ได้ สักการะ “พระใหญ่โป่ หลิน” ซึ่งสร้ างจากการเชื่อม
แผ่ นสั มฤทธิ์ถึง 200 แผ่ น หนัก 250 ตันและสู ง 34 เมตร องค์ พระหันพระพักตร์ ไปยังเนินเขาเบือ้ งล่างบริเวณ
ทะเลจีนใต้ จากนั้นนาท่าน สู่ CITYGATE OUTETS ศูนย์ รวมแบรนด์ ดังทัว่ โลก เช่ น
NIKE,ADIDAS,PUMA,ESPRIT และแบรนด์ ดังอืน่ ๆอีกมากมายให้ ท่านได้ เลือกซื้อได้ อย่ างจุใจ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 4 )
พักที่ BP INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ฮ่ องกง - อิสระช้ อปปิ ้ งนำธำน - กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า (5 ) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้ อปปิ้ งทีด่ ิวตีฟ้ รีฮ่อกงกงหรือย่านถนนนาธาน
จิมซาจุ่ย เลือกซื้ อสิ นค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้ อผ้า, รองเท้า,
กระเป๋ า, เข็ดขัด, น้ าหอม หรื อของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้ งชื่ อดัง
ต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL, TOY R’US, BOSSINI, ESPRIT,
G2000, GIODANO, ADIDAS, LOUIS VICTON MARK &
SPENSOR, ARMANI, FERAGAMO,
BALLY ฯลฯ
***อิสระอำหำรกลำงวัน - เย็น ตำมอัธยำศัย***
15.00 น. กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมายที่จุดนัดพบ ณ บริ เวณล็อบบี้โรงแรม และนาท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
เช้ ำ
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18.10 น.
19.25 น.

ออกเดินทางโดยสายการบิน ฮ่ องกง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 765 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ
***************************************************************************************

เดือน พฤษภาคม 2557
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

16-18 พค.
23-25 พค.
30 พค-1 มิย.

22,999.22,999.22,999.-

เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

21,999.21,999.21,999.-

20,999.20,999.20,999.-

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

6,500.6,500.6,500.-

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ
กรุป๊ สามารถเดินทางได้ดงั นี้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10-14 ท่าน ออกเดินทางได้ (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางได้ (มีหวั หน้าทัวร์ 1 ท่าน)
3. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่สามารถออกเดินทางได้
(บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่ระบุ
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถรับ-ส่ง นาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามที่ระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 ค่ากระเป๋าและสัมภาระน้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุฯ วงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมในการทาหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และคนขับรถ วันละ 30 เหรียญฮ่องกง ต่อวัน / ต่อท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งสัง่ เพิ่มนอกเหนื อ
รายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์และชาระค่าอาหารเพิ่มต่างหาก)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี )
เงื่อนไขการจองและยกเลิกทัวร์
1. กรุณาสารองที่นัง่ พร้อมชาระเงินมัดจาท่านละ 5,000 บาท
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
3. กรณียกเลิก
*ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้ นไป (เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท)
*ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน (เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์)
*ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน (เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์)
4. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่วา่ กรณีใด ๆ ทั้งสิ้ น ในกรณี
เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรองทางบริษัทฯ จะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนี ยมในการมัดจา
ตัว๋ ท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
5. ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น ExtraFlightและ Charter
Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
2.บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจาเป็ นหรือเหตุสุดวิสยั อันเนื่ องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า
หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน ปั ญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ
3.ราคาทัวร์เป็ นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการนึ ง ระหว่างทาทัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป
4.ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่
สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ ามัน เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้
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