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โดยสายการบิน Emirate (EK) 

ฮ่องกง หรหูร.ู.... 
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วดัหวงัตา้เซียน  วดัแชกงหมิว ชอ้ปป้ิงนาธาน 
 The Symphony of Lights 

 OPTION : กระเชา้นองปิง ไหวพ้ระใหญ่เกาะลนัเตา  
OPTION : ดีสนียแ์ลนด ์พรอ้มบตัรรวมเคร่ืองเลน่ 

 
ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ // ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

เด็กอายตุ ่ากว่า 2ปี  Inf ราคา 8,000 บาท 
 

 

ไฟลบิ์นEK 

 

วนัท่ีเดินทาง 

 

ผ ูใ้หญ่ 

ราคา 

เด็ก 2-18ปี 

ทารก 

(INFANT) 

 

พกัเด่ียว 

 

ท่ีนัง่ 

384/385 3 – 5 MAR 11,988 11,988 8,000 5,000 20 

384/385 11 – 13 

MAR 

11,988 11,988 8,000 5,000 20 

384/385 18 – 20 

MAR 
11,988 11,988 8,000 5,000 20 

384/385 31 – 1 APR 12,988 12,988 8,000 5,000 20 

 
วนัแรก           กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - เลด้ีมารเ์ก็ต                                                                                  
12.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 6 สาย 
                    การบิน Emirates Airlines โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวย 
13.45 น. บินลดัฟา้สูฮ่อ่งกง โดยเท่ียวบิน EK384 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
                    (ท่ีนัง่ 3-4-3 มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) 

 
 
17.40 น.        .เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) ฮ่องกงเป็นดินแดนตอน

ปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ประกอบดว้ย เกาะฮอ่งกง นิวเทอร์ริ
ทอรีส ์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้จากนั้นอิสระให ้

http://www.tourgether.co.th/
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ทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดเลด้ี มารเ์ก็ต (Ladies Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ Night Market 
แบบบา้นเรา ไมไ่ดมี้ขายเฉพาะแตข่องผูห้ญิงแตมี่ของขายทุกส่ิงอยา่ง เหมือนพวกตลาด Night ของบา้น
เรา โดยจะปิดถนน Tong Choi Street ตั้งแต่แยกท่ีตดักบัถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong 
Choi Street ไปจนถึงถนน Dundas Street ยาวประมาณ 500 เมตร สินคา้ท่ีขายกนัจะมีอยูห่ลากหลาย
แบบเชน่พวกตวัการ์ตูนตา่ง ๆ จากดิสนีย ,์ Marvel และจากญ่ีปุ่น ประเภทสินคา้ เส้ือผา้ นาฬิกากระเป๋า 
ตุก๊ตา ของฝาก ของท่ีระลึก ตา่งๆใครตอ้งการจะซ้ือของท่ีระลึกหรือของฝากตา่งๆของฮ่องกงก็สามารถ
มาเดินเลือกซ้ือกนัไดท่ี้น่ีจนกวา่ถึงเวลานัดหมาย น าทา่นเขา้พกั 

 
 
ค า่                อิสระอาหารค า่ เพ่ือใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
                   น าทุกท่านสู่ โรงแรมท่ีพกั Iclub Ma Tau Wai Hotel หรือ KING Hotel , SAV Hotel หรือ 
                   เทียบเท่า  
วนัท่ีสอง เจา้แม่กวนอิมองฮ า – รา้นจิวเวอร่ี - วดัแชกงหมิว - หวงัตา้เซียน - รา้นหยก - ชอ้ปป้ิงนาธาน –  
             The Symphony of Lights 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 

 
 

น าทา่นไปไหวเ้จา้แม่กวนอิมฮงฮ า (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวดัเจา้แมก่วนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฮอ่งกง 

ขอพรเจา้แมก่วนอิมพระโพธิสตัวแ์หง่ความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปกัรักษาวดัเจา้แมก่วนอิมท่ี Hung Homหรือ 'Hung 
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HomKwun Yum Temple' เป็นวดัเกา่แกข่องฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็กท่ีไม่ไดส้วยงาม

มากมาย แตเ่ป็นวดัเจา้แมก่วนอิมท่ีชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวนัจะมีคนมาบูชาขอพรกนัแน่นวดั ถา้ใครท่ีชอบเส่ียง

เซียมซีเขาบอกวา่ท่ีน่ีแมน่มากท่ีพิเศษกวา่นั้น นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยงัมีพิธีขอซองอ ัง้เปาจากเจา้แมก่วนอิมอีกดว้ย 

ซ่ึงคนส่วนใหญจ่ะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม ่ซ่ึงทางวดัจะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับเซน่

ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เม่ือสกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนา้องคเ์จา้แม่

กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงินท่ีทางวดัจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชค 

ถา้หากเราประสพความส าเร็จเม่ือมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็คอ่ยกลบัไปท าบุญ ชว่งเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและ

นักทอ่งเท่ียวไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก คนท่ีไมมี่เวลาก็สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ ตลอดท ัง้ปีเพ่ือขอซอง

แดงจากเจา้แมก่วนอิมไดเ้ชน่กนั โดยซ้ืออุปกรณเ์ซน่ไหวจ้ากทางวดัเพียงแตค่วรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีท่ีทางวดัไมไ่ด ้

เตรียมซองแดงไวใ้หเ้น่ืองจากไมไ่ดอ้ยูใ่นหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบตัรตามฐานะและศรัทธา เขียนจ านวนเงินท่ีตอ้งการลง

ไปดว้ย ใส่สกุลเงินย่ิงดีใหญ ่แลว้ก็ไหวด้ว้ยพิธีเดียวกนั ถา้ประสพความส าเร็จตามท่ีมุง่หวงัคอ่ยกลบัมาท าบุญท่ีน่ีในโอกาส

หนา้ 

 

 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง เมนูบะหม่ีเก๊ียวฮ่องกง 
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น าทา่นเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรร่ี์ ท่ีขึ้นช่ือของฮอ่งกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้ับรางวลัอนัดบัยอดเย่ียม และใชใ้นการเสริมดวง

เร่ือง ฮวงจุย้น าความโชคดี มัง่ม ัง่แกผู่ส้วมใส ่ ซ่ึงในเมืองไทยก็ไดนิ้ยมแพร่หลายออกไป ไมก่วา่จะเป็นกลุม่ ดารา 

นักการเมือง พอ่คา้แมข่ายท่ีประกอบธุรกิจ เจา้ของกิจการหา้งรา้นตา่งๆ ซ่ึงเช่ือกนัวา่จะน าสั่งดีๆ ปดัเป่าส่ิงช ัว่รา้ยใหก้บั

บุคคลท่ีสวมใส ่ ซ่ึงจะมีมากมายหลายชนิด เชน่จ้ีกงัหนั แหวนรุ่งตา่งๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซ่ึงผูส้วมใสจ่ะไดรั้บการดูลายมือจาก

ซินแซประจ ารา้น เพ่ือแนะน าวิธีการเสริมดวงในการสวมใสโ่ดยไมคิ่ดคา่บริการ) 

 

 
 

วดัแชกงหมิว หรืวดักงัหนัน าโชค วดัน้ีต ัง้อยูท่ี่ต าบลซา่ถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮอ่งกง เป็นวดัเกา่แกข่องฮอ่งกง 

สรา้งขึ้นเม่ือ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศชิ์ง ขึ้นช่ือลือชาในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรัพยสิ์นเงิน

ทอง โดยมีรูปปัน้เจา้พอ่แช ้กง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธป์ระจ าวดั ต านานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศชิ์ง แผน่ดิน

จีนเกิดกลียุคมีการกอ่จลาจลแข็งเมืองขึ้นท ัว่ประเทศ และเหตุการณน้ี์ไดก้อ่เกิดบุรุษชาตินักรบท่ีช่ือวา่ขุนพล แช ้กง๊ ท่ีไดย้ก

ทพัไปปราบปรามความวุน่วายท่ีเกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และทา่นเองก็ไดช่ื้อวา่เป็นนักรบท่ีไดช่ื้อวา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะ

ยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช่ื้อวา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของ
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ทา่นคนจีนถือวา่มีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสูง ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของ

ฮอ่งกง ถึงกบัจ าลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตึกส านักงานใหญข่องธนาคารท่ีมีช่ือวา่ตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกท่ีถือเป็นสญัลกัษณ์

ของเกาะฮอ่งกงเลยทีเดียว และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนัน าโชคท่ีมีช่ือเสียงของวงการการทอ่งเท่ียวฮอ่งกง ท่ีไมว่า่

ทวัร์ไหนท่ีมาฮอ่งกง เป็นตอ้งเลือกเชา่เลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี เพ่ือเสริมสรา้งบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิต 

 

 
 

เคร่ืองรางท่ีนิยมสวมใสอ่ยูใ่นปจัจุบนั ซ่ึงบางทา่นอาจจะก าลงัมองหาเพ่ือน ามาเป็นของฝากใหก้บับุคคลท่ีทา่นรักหรือนับถือ 

หรือทา่นท่ีก าลงัมองหางานฮวงจุย้ดีๆ สกัช้ินเพ่ือเสริมดวง แกปี้ชง ปดัเป่าส่ิงช ัว่รา้ย เรามีบริการแนะน า อีกมากมาย

หลากหลายรายการ ซ่ึงหวัหนา้ทวัร์และไกดท์อ้งถ่ินจะคอยอ านวยความสะดวกในการใหร้ายละเอียดกบัคุณลูกคา้ ณ วนั

เดินทางคะ่ 
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หลงัจากนั้น น าคณะไหวข้อพรเพ่ือเป็นศิริมงคลท่ี วดัหวงัตา้เซียน 1 ใน 3 วดัท่ีทา่นตอ้งไหวใ้นปีไกน้ี่ เป็นการแกปี้ชงท่ี

สมบูรณ์แบบ โดยไมต่อ้งไหวถึ้ง 9 วดั วดัหวงัตา้เซียนเป็นวดัเกา่แกอ่ายุกวา่รอ้ยปี ทา่นเทพเจา้หวอ่งซอ้เผง่ เป็นนักพรตมี

ความรูท้างดา้นการแพทย ์และไดช้ว่ยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหลา่ยกยอ่งในตวัทา่น และไดต้ ัง้ศา่ลเพ่ือสกัการะ ใหท้า่น

เป็นเทพวอ่งไทซิน คนในสมยัน้ีมีความเข่ือเร่ืองสุขภาพวา่เม่ือทา่นรวยแคไ่หน ก็ตอ้งมีท่ีทุกคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอ

ดา้นสุขภาพอยา่งมากมายท่ีน่ี อีกส่ิงหน่ึงท่ีผูค้นศรัทธาและนิยมท าเม่ือมาถึงวดัหวงัตา้เซียนไดแ้ก ่การเส่ียงเซียมซีในวิหาร

เทพเจา้หวงัตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮอ่งกงมีความเช่ือถือศรัทธาวา่เซียมซีวดัหวงัตา้เซียนมีความ

แมน่ย าเป็นอยา่งย่ิงจากนั้นน าทา่นสู่ รา้นหยกชมความงามปีเซียะ  ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นวตัถุมงคลยอดนิยม ท่ีมีการน ามาบูชา 

เพ่ือใหช้ว่ยป้องกนัส่ิงช ัว่รา้ย เรียกทรัพยสิ์นเงินทองใหไ้หลมาเทมา และกกัเก็บทรัพยน์ั้นไมใ่หร้ั่วไหลออกไปไหนได ้ชาวจีน

โบราณเช่ือกนัวา่ ป่ีเซียะเป็นสตัวป์ระหลาดท่ีรวมลกัษณะของสตัวม์งคลท ัง้ 5 ชนิดไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก ่มงักร พญาราชสีหห์รือ

สิงโต,อินทรี,กวาง,และแมว โดยตามต านานเลา่วา่ ป่ีเซียะเป็นลูกมงักรตวัท่ี 9 (เทพแห่งโชคลาภ) ของพญามงักรสวรรค ์มี

ช่ือเรียกดว้ยกนัหลายช่ือไมว่า่จะเป็น “เทียนลก (กวางสวรรค)์” เป็นช่ือเดิม สว่นจีนกวางตุง้จะเรียกวา่ “เผเ่ยา้” และคนจีน

แตจ๋ิ้วจะเรียกวา่ “ผีซิว”และ ยงัมีจ าหน่ายยาสมุนไพรบ ารุงเพ่ิมความแข็งแรงตามความเช่ือของคนฮอ่งกง 
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ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือใหทุ้กท่านสะดวกต่อการชอ้ปป้ิง 
ชมโชวแ์สงสีเสียงท่ีอลงัการ The Symphony of Lights บริเวณอา่ววิคตอเรียมีภาพทิวทศัน์เมืองท่ีแพรวพราวแลว้ละก็ 
รอจนคุณชมการแสดงแสงสีเสียงยามค ่าคืนชุด เดอะ ซิมโฟน่ี ออฟ ไลท ์ซ่ึงใชอ้าคารตา่งๆ กวา่  40 แหง่บนสองฝั่งของอา่ว
เป็นเวทีการแสดง แลว้คุณจะเปล่ียนใจอยา่งตัง้ตวัไมท่นั ช่ือ “World's Largest Permanent Light and Sound Show” 
ในหนังสือบนัทึกสถิติโลก กินเนสส ์บุค๊เนส ประกอบไปดว้ยแสงสี และเลเซอร์สุดอลงัการ พรอ้มดว้ยดนตรี ท่ีเลา่ถึงความมี
ชีวิตชีวา, จิตวิญญาณ และความแตกตา่งของฮอ่งกง การแสดงจะมีท ัง้หมด 5 ธีม : การต่ืน, ความมีชีวิต, มรดก, พนัธมิตร 
และฉากจบ เป็นการแสดงใหช้มฟรี ในแบบสาธารณะไมต่อ้งซ้ือบตัรเขา้ชม 

 
 
น าทุกท่านสู่ โรงแรมท่ีพกั Iclub Ma Tau Wai Hotel หรือ KING Hotel , SAV Hotel หรือเทียบเท่า  
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วนัท่ีสาม  ฮ่องกงอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรือ////เลือกซ้ือ Option นัง่กระเชา้นองปิง 360 + ไหว ้
             พระใหญ่แห่งเกาะลนัเตา//หรือ Option เท่ียวสวนสนุก Disney Land– สนามบินฮ่องกง -  กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 

 
ส าหรับทา่นใดท่ีอยูช่อ้ปป้ิงในเมือง ไมซ้ื่อ Option เสริม ทา่นสามารถนัดหมายกบัไกดท์อ้งถ่ินเพ่ือกลบัมา ณ โรงแรมตาม
เวลานัดหมายเพ่ือนั่งรถเขา้สนามบิน ///สว่นทา่นท่ีเดินทางขึ้นกระเชา้ และดิสน่ียแ์ลนด ์รถจะไปรับทา่นเขา้สูส่นามบินตาม
เวลานัดหมายคะ่ (ทา่นจะรับกระเป๋าอีกครั้งเม่ือถึงสนามบินฮอ่งกง) 
อิสระอาหารกลางวนั– อาหารเย็น ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกกบัการชอ้ปป้ิง  

(ไม่รวมอาหารกลางวนัและอาหารเย็น) ใหท้า่นไดอิ้สระจนกวา่ถึงเวลานัด ตามอธัยาศยั 

 (ทางเลือกท่ี1)ชอ้ปป้ิงท่ี ย่านจิมซาจุ่ยถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหลง่รวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากท ัว่ทุกมุมโลก ทา่นจะได ้

เลือกซ้ือสินคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอ่ิมจุใจ ไมว่า่คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเทา่ใดศูนยก์ารคา้ช ัน้เลิศของ

ฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการ ศูนย์การคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมหอ้งเ ส้ือท่ีจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมของ

ดีไซน์เนอร์นานาชาติช่ือดงัจากท ัว่ทุกมุมโลก อีกท ัง้ยงัเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารช ัน้เลิศบรรยากาศหรูเลือก

อร่อยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอเชี่ ยนเทอร์มินัล แหลง่รวมสินคา้ Brand Name ชัน้น าท่ีมีให ้

เลือกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & 

SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy'sR Us  

(ทางเลือกท่ี 2) OPTION : นั่งกระเชา้นองปิง 360 ไหวพ้ระใหญเ่กาะลนัเตา (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่ากระเชา้ไป-กลบั 
(แบบธรรมดาท่านละ 1,200) พระใหญแ่ห่งเกาะลนัเตา ไดว้า่เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวอนัมีเอกลกัษณ์ระดบัโลกของฮ่องกง
น าคณะขึ้นสู่ดา้นบนโดยกระเชา้นองปิง 360(หากทัศนวิสัยไม่เอ้ืออ านวย เชน่ ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเชา้อาจปิด
ใหบ้ริการ เราจะน าทา่นข้ึนสักการะพระใหญโ่ดยรถโคช้แทน ทัง้น้ีเพ่ือความปลอดภัยของ ลูกคา้เป็นส าคญั)ใหท้า่นได ้
สกัการะพระใหญ่เกาะลนัเตาเป็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ใหญท่ี่สุดในโลกองคพ์ระท าขิ้นจากการเช่ือมแผน่ทอง
สมัฤทธ์ิปกวา่ 200 แผน่เขา้ดว้ยกนัหนัพระพกัตร์ไปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายงัหุบเขา และโขดหินเบ้ือง
ลา่ง ใหท้า่นชมความงดงามตามอธัยาศยั 
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**กระเชา้นองปิง 360 ลูกคา้ตอ้งสั่งจองลว่งหนา้ 7 วนั กอ่นเดินทาง (หรือแจง้ ณ วนัท าการจองทวัร์) 
***พีเรียดวนัท่ี 11 – 13 มี.ค. และ 18 – 20 มี.ค. กระเชา้ปิดปรับปรุง ทางเราจะจดัใหข้ึ้นบสัแทน ราคา 1,000 บาท/ทา่น 
(ทางเลือกท่ี 3)  : น าทุกทา่นเท่ียวสวนสนุกระดบัโลก Disneyland (ไม่รวมค่าบตัรเขา้ดิสน่ีแลนด ์3,000 บาท) 

 

 
ใหท้า่นเพลิดเพลินกบัการเลน่เคร่ืองเลน่ในโซนตา่งๆ ท่ีมีเคร่ืองเลน่แบบใหมท่ ัง้โซน Tomorrow Land มีท ัง้ Space 

Mountain หรือในโซน Adventure เคร่ืองเลน่โซนใหม ่Iron Man ใหทุ้กทา่นไดถ้า่ยภาพท่ีระลึกกบั Mickey Mouse หรือ

บางทา่นอยากจะเลน่ หรือถา่ยภาพ พรอ้มกบัชมขบวนพาเหรดในตวัการ์ตูนของวอลท์ดิสนียอ์ยา่งเต็มอ่ิม ตามอธัยาศยั 

จนกวา่ถึงเวลานัด 
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หมายเหตุ 

***เดินทางครบ 10 ทา่น บริการรถรับ - ส่งฟรี / หากไมค่รบจ านวนหวัหนา้ทวัร์ไทยจะคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทุก

ทา่นดว้ยการนั่งรถไฟจากสถานีตน้ทางไปยงัสถานี Tung Chung (ตงชง) เปล่ียนสถานีท่ี Sunny Bay เพ่ือนั่งรถไฟขบวน

มิกก้ีเมาส์เขา้ สวนสนุก Disneyland (นั่ งเพียง 3 สถานี) รวมถึงส่งทุกทา่นขึ้ นกระเชา้นองปิง ณ จุดรับส่งสถานีขึ้ น

กระเชา้ (ตอนเย็นนัดหมายเพ่ือน ารถมารับเพ่ือน าทุกทา่นไปยงัสนามบินฮอ่งกง) 

สมควรแกเ่วลาน าคณะสูส่นามบินฮอ่งกงงอ  

 
21.00 น. บินลดัฟา้กลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK385 
                     (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
23.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจรและ
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การตรวจคนเขา้เมืองในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ี

ในโปรแกรมการเดินทาง 

*** อตัราค่าบริการทวัรน้ี์เป็นทวัรท่ี์เขา้รา้นชอ้ปป้ิงซ่ึงร่วมกบับริษทัฯ ท่องเท่ียวซ่ึงไดมี้การสนับสนุนค่าใชจ่้าย

บางส่วนใหท่้านไดเ้ท่ียวในราคาประหยดัจึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่ารา้นค้าทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่านแวะชม.....ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจ

ของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ินหากไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรเ์พ่ิม

ท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร*์ 

*ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง* 

 

กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางไดท้ ัง้น้ีเพ่ือป้องกนัปัญหา

เท่ียวบินลา่ชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจาก

สายการบิน (ความลา่ชา้ของเท่ียวบินการยกเลิกเท่ียวบินมีการยุบเท่ียวบินรวมกนัตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง

เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่อยูน่อกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชยห์รือเหตุผลทางดา้น

ความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยต่างๆ  ไดใ้นทุกกรณี 

กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ 

Charter Flight, Extra Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน ้ามนั  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ  

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

✓ คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ  านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

✓ คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางทอ่งเท่ียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ใน
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

× คา่ธรรมเนียมวีซา่คนตา่งประเทศ ท่ีตอ้งเดินทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเทา่นั้น) 
 
เดินทางข้ึนต า่ 20 ท่าน หากต ่ ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการ
เพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

★ ราคา Promotion ช าระเต็มจ านวนภายหลงัจากท่ีทา่นสง่เอกสารการจอง 1วนั   พรอ้มกบัหนา้พาสปอรต์  

★ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2หนา้ หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมช ัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินไดทุ้ก
กรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน  รวมถึง เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้ง
คา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 
 

*เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกคา้ชาวไทยเทา่นั้นท่ีเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

http://www.tourgether.co.th/
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ส าหรับทา่นท่ีรับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหมู ไมท่านไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่านเน้ือสตัว ์และมีความจ าเป็น

ใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้า่นเป็นพิเศษนอกเหนือจาก 

กรุ๊ปเดินทางรับประทานท่ีระบุไวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมตามจริงหนา้งาน 

โปรแกรมทวัรน้ี์ไม่เหมาะส าหรบัลูกคา้ท่ีใชวิ้ลแชร!์!! 

**หากตอ้งการท่ีจะเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ ์เรีบกเก็บเพ่ิมท่านละ 2,000 บาททุกกรณี** ไมว่า่จะเป็นวิลแชร์ท่ี

สนามบิน หรือทา่นน าติดตวัไปแลว้มีคนเข็นใหก็้ตาม 
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