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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก
สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง

(อาหารค่่า)

10.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน เอมิเรตส์ แถว T ประตู 9
13.45 น. เดินทางโดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 นําท่านเหิรฟ้าสู่ฮ่องกง ด้วย Air Bus A380 เครื่องบิน
2 ชั้น สุดอลังการ ก่อนใคร!! ท่านจะพบกับที่นั่ง Economy รุ่นใหม่ นั่งสบาย เพลิดเพลินกับช่องเอนเตอร์เทรน
เม้นท์กว่า 1,000 ช่อง กับจอทีวี 10.6 นิ้ว ไวด์สกรีนดิจิตอลส่วนตัว ทุกที่นั่งมีจุดเชื่อมต่อ USB ซึ่งท่าน
สามารถดูภาพยนตร์จาก Lap Top ของท่านเอง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

17.35 น.

ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต ลงทุนด้วยเงินจํานวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถม
ทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นํา
ท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า(TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพาน
แขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ
ดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

ค่่า

 รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ที่พัก : BP International House หรือ เทียบเท่า
อิสระช่วงค่่า (ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม)ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยว สัมผัส กับสีสัน ยามค่ํา
คืนของฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็น Avenue of Star ถนนแห่งดาราที่ทอดยาวเลียบอ่าววิคตอเรีย
ท่านจะได้พบกับรอยพิมพ์ฝ่ามือของดาราคาฮ่องกงที่มีชื่อเสียง และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ของฮ่องกงอีกมากมาย และที่นี่ยั งถือเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกแห่ง
หนึ่งของฮ่องกง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก เมื่อถึงเวลาสมควร (ประมาณ 20.00
น.) ชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึก
โดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด ” ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการ
ยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชั้นนํากว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่ใช่ในการแสดงประมาณ 15
นาที เท่านั้น
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วันที่สอง
เช้า

กลางวัน

ค่่า

วันที่สาม
เช้า

โอเชี่ยนปาร์คเต็มวัน

(อาหารเช้า/กลางวัน/ค่่า)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ โอเชี่ยนพาร์ค สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง ที่นี่มีระบบทางเลื่อนกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นที่สองของโลก และ
กระเช้าไฟฟ้าเชื่อมไปยังเฮดแลนด์ที่ให้คุณชมวิวแบบพาโนรามา ของเกาะฮ่องกงตอนใต้ ชมเหล่าบรรดาสัตว์แสนรู้ และสุด
ยอดเครื่องเล่นสําหรับเด็กและผู้ใหญ่อีกมากมาย อาทิ หมีแพนด้ายักษ์อันอันและเจียเจีย แปซิฟิกเพียร์ โลกไดโนเสาร์ ปัจจุบันและอดีต อะเมซิ่งอะเมซอน และพิพิธภัณฑ์ปะการังที่ใหญ่ที่สุดของโลก พิพิธภัณฑ์ปลาฉลามที่มีอุโมงค์ชมวิ วใต้น้ําที่
ยาวถึง 11.5 เมตร และการแสดงโลมาและสิงโตทะเลที่โอเชี่ยนเธียเตอร์ ชมวิวอันสวยงามได้ที่หอคอยโอเชี่ยนพาร์ค ที่สูงถึง
72 เมตร ส่วนผู้ที่ชื่นชอบความตื่นเต้น ไม่ควรพลาดดราก้อนโรลเลอร์โคสเตอร์ อะบีสเทอร์โบดร็อป และไมน์เทรนโรลเลอร์โค
สเตอร์ เพลิดเพลินไปกับพันธุ์ไม้สวยงาม นานาชนิดในกรงนกขนาดยักษ์และบ้านผีเสื้อ คิดส์เวิลด์ ซึ่งมีทั้งเกม การแสดง และ
เครื่องเล่นมากมายที่จะทําให้เด็กๆ สนุกได้เป็นชั่วโมง วิสเกอร์ ไวล์ด ไรด์ เครื่องเล่นเสมือนจริง ที่จะพาท่องเที่ยวไปในโอ
เชี่ยนพาร์ค ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ คุณจะไม่เชื่อจนกว่าจะได้เห็นและสัมผัสความตื่นเต้นนี้ด้วยตัวคุณ
เอง!
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ Bayview Restaurant
อิสระให้คุณได้เพลินเพลินกับเครื่องเล่น ในโซนต่างๆ พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย

 รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยเติมไม่อั้น กับเมนู “Hong Kong Hot Pot” สุกี้สไตล์ฮ่องกง
นําท่านเข้าที่พัก ที่พัก : BP International House หรือเทียบเท่า

เกาะลันเตา – ไหว้พระใหญ่ – นองปิง วิลเลจ – ดิสนีย์แลนด์

(อาหารเช้า/กลางวัน)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นําท่านสู่ “Ngong Ping Viillage” ณ เกาะลันตา สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ
ฮ่องกง ซึ่งท่านจะได้ดื่มด่ํากับเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ
อั น งดงาม...นํ า ท่ า นเปลี่ ย นอิ ริ ย าบถเป็ น การขึ้ น “เคเบิ้ ล ไฟฟ้ า ” ที่ ส ามารถชม
ทัศนียภาพอันงดงามในแบบ “พาโนราม่า” ในมุมกว้างถึง 360 องศา เพื่อมุ่งหน้าสู่
“เกาะลันเตา” ... โดยระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับความงามตามธรรมชาติ
และ “อ่าวตุงชุง” ที่อยู่ใกล้กับ “วนอุทยานแห่งชาติลันเตาเหนือ ” ...จากนั้นนํา
ท่านกราบนมัสการขอพรกับองค์ “Tian Tan” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผา...อิสระ
ให้ท่านได้บันทึกภาพความงาม
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ต้อนรับโซนดินแดนแห่งใหม่ กรีซลีย์ กัสช (GRIZZLY GULCH) ให้บริการครั้งแรก 14 ก.ค. 55 นี้
เปิดโลกตะวันตกผจญภัยหลากหลายทิศทางแปลกใหม่มันส์ไม่เหมือนใครกับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย์ มายน์
คาร์ส” เลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร “ไกเชอร์ น้่าพุร้อน” ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วพื้นที่ ณ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เท่านั้น

TOY STORY LAND ของแอนดี้และผองเพื่อน กับ 3 เครื่องเล่นสุดมันส์ และ 1 กิจกรรมสุดฮา
RC RACER : รถแข่งความเร็วสูงของแอนดี้ วิ่งแข่งบนรางครึ่งวงกลมที่ความสูง 27 เมตร มั่นใจได้ว่าจะกรี๊ดสุดเสียง
ไปกับความเสียวของ RC RACER
SLINKY DOG SPIN : สลิ้งกี้ ด็อก ส่ายหัว ส่ายหาง โยกกันหัวหมุน ขึ้นลง ไปกับสุนัขจอมป่วน
TOY SOLDIER PARACHUTE DROP : ปฎิบัติการด่วน ทิ้งดิ่งจากความสูง 25 เมตร ไปกับเหล่าพลร่ามของ แอนดี้
พร้อมดิ่งพสุธาร่อนจากเวหาสู่พื้น GO!! GO!! GO!!
BOOTH CAMP : จ่าหัวหน้าใหญ่ เรียกเหล่าพลร่ม ไปประจัญบานปฏิบัติการฝึกอาวุธพร้อมมือ สนุกสุดๆ กับความ
แข็งแกร่งและท้าทายทุกผู้กล้าเข้าร่วมลองฝึก แล้วรับบั้งยศไปเป็น TOY SOLDIER
ความสนุกหรรษายังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมีโซนต่างๆ ที่รอให้ท่านได้ไปหรรษาต่ออีก ADVENTURELAND, MAIN
STREET U.S., TOMORROWLAND, FANTASYLAND รวม 6 แดนหรรษา พร้อมด้วยโชว์ขบวนพาเหรดที่จะมอบ
ความสุขแก่ทุกท่านที่มาเยือน พบกับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบที่จะออกมาแวะทักทายตลอดวัน อาทิ Mickey, Minnie,
Donald, Pluto, Goofy, Snow White เป็นต้น ในยามค่ําคืนกับการแสดงพลุเบื้องหลังปราสาทอันตระการตา ที่คุณจะ
ประทับใจจนไม่มีวันลืม พร้อมส่งความสุขถึงทางบ้านด้วยของที่ระลึกแสนน่ารักตามเทศกาลเพียงปีละครั้ง (อาหาร
ค่่าอิสระตามอัธยาศัย)
จนได้เวลานัดหมาย นําท่านเดินทางกลับสู่ทีพัก ที่พัก : BP Int’l House Hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่
เช้า

หวังต้าเซียน – วัดฉีหลิน – วัดกังหัน – ฮ่องกง – สุวรรณภูมิ

(อาหารเช้า)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้น น่าท่านมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแล
รักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่นําธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลใน
การทําธุรกิจ วันแห่งนี้คนไทยนิยมมาสักการะขอพรเป็นจํานวนมาก ในแต่ละปี อิสระให้ท่านกราบไหว้ขอพร นําท่านเดินทาง
ต่อไปยัง วัดฉีหลิน หรือที่รู้จักกัน ในนาม “สํานักชี” สถานที่เงียบสงบ ใจกลางเมือง เชิญท่านนมัสการพระโพธิสัตว์และ เหล่า
เทพยดา สําคัญต่างๆ เช่น เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าเห้งเจีย พร้อมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวัด สมัยราชวงศ์ถัง
สําหรับท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่ สวยงาม ท่านจะได้พบกับความชํานาญที่ต้องยกนิ้วให้ในการก่อสร้างโดยไม่ใช้
ตะปูแม้แต่ตัวเดียว อย่าพลาดที่จะเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นเดินทาง สู่ วัดกังหัน หรือ วัดแชกุง ซึ่งเป็น อีก 1 วัดสําคัญ
ของชาวฮ่อ งกง และ ชาวจีน โดย มีความเชื่อ ว่า หากได้หมุนกังหันทองแดง 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้าย และ นําสิ่งดีๆ มาให้
โดยเฉพาะ วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน หรือ วันตรุษจีนนั้น วัดกังหัน จะแน่นขนัดเป็นพิเศษ เนื่องจาก ความเชื่อที่ว่า หากได้หมุน
กังหันแล้ว จะโชคดี ตลอดทั้งปี
บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ กับเทศกาล Hong Kong Summer Spectacular 2013 สัมผัส
บรรยากาศการช้อปปิ้งที่จะทําให้คุณเพลิดเพลินใจกับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังระดับโลก ย่านถนนนาธาน จิมซาจุ่ย, โอเชี่ยนเทอร์มินอล,
ม่งก๊ก, เซ็นทรัล, DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก พบกับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ
MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น
(อิสระอาหารกลางวันและค่่าตามอัธยาศัย)
จนได้เวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.10 น.
เดินทางจากฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ EK385
00.05+1 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม



ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
มีเตียง

มีเตียง

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

6-9

27,500

27,500

26,500

25,500

6,500

13-16, 27-30

27,900

27,900

26,900

25,900

7,000

3-6, 17-20, 24-27

27,900

27,900

26,900

25,900

7,000

31 ส.ค.-3 ก.ย.

27,500

27,500

26,500

25,500

6,500

7-10

27,500

27,500

26,500

25,500

6,500

เดินทาง 2556

อัตราค่าบริการรวม
1. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบิน เอมิเรตส์ (ชั้นประหยัด) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน (3 คืนที่ BP Int’l House Hotel หรือเทียบเท่า)
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ (อาหารเช้า 3 มื้อ / อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารค่ํา 2 มื้อ)
4. บัตรสวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค / สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ / กระเช้านองปิง
5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ํามัน (ราคา ณ วันที่ 18 พ.ค. 2556)
6. หัวหน้าทัวร์คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
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อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ)
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
3. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.)
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
5. ค่าทําหนังสือเดินทาง
6. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามข้อกําหนดของสายการบิน)
การช่าระเงิน : มัดจําท่านละ 6,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทางและชําระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 14 วันทําการ
การยกเลิก

: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 60% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันทําการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
:
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน และการถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบินโรงแรม และ
การเมือง โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสําคัญที่สุด
 กรณีท่านไม่ต้องการใช้บริการใดๆ ตามโปรแกรมทัวร์ บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายได้
 หนังสือเดินทาง (PASSPORT) จะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 ราคานี้สําหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น กรณีผู้เดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือพาสปอร์ตไทย
ต่างด้าว จะมีค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 กรุ๊ปออกเดินทางกรณีมีผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ครบ 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์, ผู้ใหญ่ครบ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์
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โปรดทราบ
1. กรุณาชารค่าาัดจำาทดรรและคงินส่ารสท่่งละอในสงระาท่่งำาาลสาาท่่กาลสจลากะูก่าาไัาชารคตาักาลสจรคบบำคตดจชอ่ใ
ะูก่าากรุ๊ปสด้สใใกโจยใดตโสัดตนงพอ่ใงปิจโใกา่นลาะูก่าาทาาสใอ่สท่่รใ่นรใยูา
2. นสกรณ่ท่งกนจงลตุนจๆำสทานลากรุ๊ปไัา่าัารถใใกงจนสทาิไจา งชาส ั่ะูก่าากะุาันลญายกงะนกการงจนสทาิ กรคทดสลดส ฯะฯ
บรนษดทฯำคพยายาัลาโปรลกรัใอ่สนสรา่าละคชาริงระานกะาง่่ยิกดสทจลทส ทด้ิส่้ ะูก่าาตรคลสดกจ่ราางลตุการณแจดิกะาารถอใงป็สงลตุ
ุ่จรน่ดยละคงชอ่ใัด้สราาบรนษดทฯไจาพยายาัใยาาิุ่จ่ราั่าัารถนสการ ลาโปรลกรัทจลทสจดิกะาารละาร จดิสด้สะูก่าาำคไัายกงลตุส่้ัา
งป็สขาใงร่ยกราใินจๆกดบบรนษดท
3. กรณ่ะูก่าาปรค่ิ่แรดบงินส่อส บรนษดทฯยนสจ่่อสงินสตาังิอ่ใสไขทาายโปรลกรั
4. การยอ่สขใร่ซาาลบบกรุ๊ปำคนชางระาสาสกราาการยอ่สขใร่ซาาลบบงจ่่ยรัาก บาใย่รด้ิท่่ะูก่าาำคทราบผะร่ซาากาใสการ งจนสทาิ
งพ่ยิ 1 รดส ( ขึ้สใยูากดบ่ราั่รบถารสละครรจงร็รนสการยอ่สงใก่ารขใิะูก่าาลตาะคชาริสด้สๆ ขใิ่ถาสทูต ) ซึ่ิลัาย่ราัราาะูก่าา
ำาตาใิชารค่าาทดรรแทด้ิลัจกาใสำคทราบผะร่ซาา
งพอ่ใป้ใิกดสปัญลาจดิกะาาร บรนษดทฯขใลสคสานลาะูก่าา่ะคงระาไปยอ่สร่ซาางจ่่ยรงพอ่ใำคไจาทราบผะร่ซาาใยาาิรรจงร็รกาใสชารค
่าาทดรรแ กรุณาลำาิ่ราัปรค่ิ่แยอ่สร่ซาางจ่่ยรกดบงำาาลสาาท่่ทสด ท่
บริษัทฯถือว่าลูกค้าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขต่างๆในโปรแกรมทัวร์นเี้ ป็นอย่างดีแล้ว จึงชาระเงินมัดจา

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
Office : 02-379-6290 มือถือ : 088-757-1270
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