ทัวร์ฮ่องกง ล่องเรือสาราญ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค CX616

เปลี่ยนวันธรรมดา ให้เป็นวันพักผ่อนสุดพิเศษ บนเรือสาราญ Dream Cruises
ฟรี!! WIFI เล่นไม่อั้นบนเรือ ห้องละ 2 USER

เดินทางวันที่ 31มี.ค.-2เม.ย. // 19-21 / 26-28 พ.ค. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 26,900.2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 มิ.ย. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 26,900.21-23 เม.ย. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 27,900.28-30 เม.ย. // 5-7 พ.ค. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 29,500.สรุปการเดินทางโดยย่อ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - เขา
วันที่1
วิคตอเรีย - เช็คอินท์ขึ้นเรือสาราญDream Cruises - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เพลิดเพลินกับกิจกรรม และสิ่งอานวยความสะดวกบนเรือสาราญ อาทิ กีฬา, การเต้นแอโรบิค, โรงละคร, โชว์ วันที่2
พักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่าKai Tak - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งร้านจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินChek Lap Kok,
วันที่3
เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก อ่าวรีพลัสเบย์ - เขาวิคตอเรีย - ลงเรือสาราญ DREAM CRUISES
04:30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคานเตอร์ M ชั้น 4 ทางเข้าประตู 5-6 อาคารผู้โดยสารขา
ออกระหว่างประเทศ สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอานวยความ
สะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
06:30 น.
นาท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 616
10:30 น.
ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร จุดนัดพบประตูทางออก นําท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพาน
แขวนสําหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมีระยะทาง 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการ
ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิว
ทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหัน
ทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นําแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ใน
วันขึ้นปี ใหม่
จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และ
ร้านปี่เซี่ย สัตว์นําโชคลาภ,ความมั่งมี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัคตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลิดเพลิน
การถ่ายรูป เกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะน้อย
ในทะเลจีนใต้ จากนั้นนําท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอ พรจากเทพเจ้าไซ่
ซิ่งเอี๊ยที่ชายหาดน้ําตื้นที่ อ่าวรีพลัสเบย์ ไหว้พระ ขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิม ริมหาด ที่สิ่งหลายๆ คนมาขอแล้วก็
สมหวังกันบ่อยครั้ง ให้ท่านได้ รับพลัง 1 ในจุดฮวงจุ้ย ที่ดีที่สุดในฮ่องกง ศาลาแปดเหลีย่ ม หรือแม้กระทั่งได้ข้าม
สะพานต่ออายุ ที่เชื่อว่าเมื่อได้เดินข้าม 1 รอบ จะต่ออายุได้ถึง 3 ปี
จากนั้น นําทุกท่าน เดินทางสู่ ท่าเรือ Kai Tak เพือ่ ทําการเช็คอินท์ ขึ้นเรือ สําราญ DREAM CRUISES สามารถ
เช็คอินท์ได้ตั้งแต่เวลา 18.30-20.30 น.
(ผู้โดยสารทุกท่านจําเป็นต้องร่วมชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ในกรณีฉุกเฉิน)
ข้อมูลสําหรับ DREAM CRUISE เป็นเรือ
ขนาด 151,300 ตัน ประกอบด้วย 18
ชั้น รองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด 3,352
ท่าน มีจํานวน 1,674 ห้อง มี จํานวนห้องอาหาร และบาร์ มากกว่า 35 ห้อง สวนน้ํา
ประกอบด้วย WATERSLIDES 6 ชิ้น บนชั้น16 และ ชั้น21 รวมถึง การเล่น ROPES
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COURSE และลานโบว์ลิ่งจํานวน 4 เลนส์ ที่ปีนผา สนามบาสเก็ตบอล ทุกท่านจะได้พบกับเรือสําราญลําใหม่ และ
ขนาดใหญ่ทสี่ ุดในเอเซียแปซิฟิตในขณะนี้
21.30น.

เรือสาราญเคลื่อนออกจากท่าเรือ Kai Tak สู่นา่ นน้าสากล
(อาหารเย็น สามารถเลือกรับประทานได้บนเรือ
สําราญ มีให้เลือก หลากหลาย เมนูอาหาร
นานาชาติ ให้ท่านได้ลิ้มลอง จากนั้น ให้ท่านได้
อิสระ พักผ่อน ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือ
สําราญ ไม่ว่าจะลองเต้นแอโรบิค หรือ ใช้บริการสระว่ายน้ํา
หรือ เข้าห้องพัก ที่สุดแสนจะสบาย ราวกับว่า ท่านไม่ได้พักผ่อนอยู่บนเรือสําราญ

วันที่สองของการเดินทาง อิสระพักผ่อน หรือ เลือกทากิจกรรมต่างๆ บนเรือสาราญ GENTING DREAM
เช้า
อิสระมื้อเช้ากับการเลือกรับประทานอาหารนานาชาติที่มีให้เลือกหลากหลายเมนูบนเรือสาราญ
ให้ทุกท่าน ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และ เลือกทํากิจกรรมต่าง ๆ
พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน กีฬา
การเต้นแอโรบิค และ อื่น ๆ อีกมากมายทีเ่ ราขอแนะนําให้ไม่ควร
พลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่ กับ โชว์ ทีส่ ุดแสน จะตื่นตา ตื่นใจ
สําหรับท่านทีต่ ้องการ หนีความวุ่นวาย จะเลือกเดินรับลมทะเล ใน
ส่วนของพื้นที่ วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ยังได้ ดีแค่ไหน ถ้าเย็นวันนั้น ได้เห็น
พระอาทิตย์กําลังตกลงทะเล ส่วนในยามค่าํ คืน สําหรับนักท่องราตรี ก็มีผับ และ เลาจน์ ให้ได้ขยับตัวไปตาม
เสียงเพลง
อิสระมื้อกลางและมื้อค่ากับการเลือกรับประทานอาหาร นานาชาติที่มีให้เลือกหลากหลายเมนู
ส่งทุกท่านเข้านอน ฝันดี ราตรีสวัส หรือ ท่านไหน ยังไม่จุใจกับบรรยากาศ เราขอเชิญให้คุณมาลองมองท้องฟ้าใน
ยามค่ําคืน ทีแ่ สงดาว พร้อมหยอกเย้า และ ทักทายคุณ ก่อนส่งคุณเข้าห้องพัก ในแบบที่คุณเลือก ให้ทุกท่าน
พักผ่อน ตามอัธยาศัย หรือ จะ เดินรับลม ชมท้องฟ้า สัมผัส ดวงดาวที่ รายล้อมบนดาดฟ้าเรือ
วันที่สามของการเดินทาง อิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เพิ่ม - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าบนเรือสาราญ DREAM CRUISES
08.00น.
เรือสาราญเทียบท่า ท่าเรือKai Tak
นําท่านชม Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน)
นําท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่
โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและ
พบกับผู้คนมากมายที่นําธูป และ ของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่
เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุ้นปากเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า
“วัดหวังต้าเซียน”นั้นเป็นวัดลัทธิเต๋าที่ชาวฮ่องกงและนักท่องท่องที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทย
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เชื้อสายจีนให้ความศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายุกว่าร้อยปี ละได้ชื่อว่าเป็น วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสม
ปรารถนาไปเสียทุกสิ่ง เดิมทีวัดนี้เป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆ ในย่าน Wan Chai ทางเกาะฮ่องกง ภายหลังได้มีการ
รวบรวมเงินบริจาคแล้วย้ายวัดมาตั้งอยู่บนเกาะเกาลูนในที่ปัจจุบัน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัคตาคาร
ให้เวลาทุกท่านได้ อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนจิมซาจุ่ย ขึ้นชื่อว่ามา
เที่ยวฮ่องกง สิ่งที่ไม่ควรพลาด คือ ช็อปปิ้ง เพราะ ฮ่องกงถือ
เป็ น เขตปลอดภาษี แ ละท่ า เรื อ น้ํ า ลึ ก สํ า หรั บ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า
นับเป็นประตูสู่ประเทศจีน และจากจีนสู่โลกก็ว่าได้ สินค้าแบ
รนด์เนมมากมายเลยมีขายราคาไม่แพงที่ฮ่องกง แหล่งช็อปปิ้งสําคัญที่ไม่ควรพลาด คือ ถนนนาธานบนฝั่งเกาลูนที่มี
ย่านช็อปปิ้งดัง ๆ อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ม่งก๊ก (Mong Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมี
ร้านค้าตลอดสองข้างทาง ได้เวลานัดหมายนาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
21.25 น.
เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ CX 617
23.15 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ สามารถออกเดินทางได้ขนั้ ต่า 20 ท่านขึ้นไป
สาหรับผู้ใหญ่ และเด็ก อายุ 02-12 ปี ส่วนที่ต้องชาระเงินเพิ่ม
ค่าทิปสาหรับพนักงานบนเรือ 220 HKD / PAX
ค่าทิปพนักงานขับรถ / ไกค์ท้องถิ่น / หัวหน้าทัวร์ 120 HKG / PAX

31มี.ค.-2เม.ย. // 19-21 / 26-28 พ.ค. 60
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 มิ.ย. 60

พีเรียดเดินทาง
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า
ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาสาหรับพักเดี่ยวชาระเงินเพิ่ม
ราคาสาหรับ ผู้ใหญ่ ท่านที่ 3

INSIDE

OCEAN VIEW

BALCONY

26,900
13,900
20,900

30,900
16,900
23,900

33,900
20,000
25,900

พีเรียดเดินทาง
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า
ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาสาหรับพักเดี่ยวชาระเงินเพิ่ม
ราคาสาหรับ ผู้ใหญ่ ท่านที่ 3

21-23 เม.ย. 60
INSIDE

OCEAN VIEW

27,900
13,900
21,900

31,900
16,900
24,900
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28-30 เม.ย. // 5-7 พ.ค. 60

พีเรียดเดินทาง
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า
ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาสาหรับพักเดี่ยวชาระเงินเพิ่ม
ราคาสาหรับ ผู้ใหญ่ ท่านที่ 3
พีเรียดเดินทาง
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า
ราคาผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาสาหรับพักเดี่ยวชาระเงินเพิ่ม
ราคาสาหรับผูใ้ หญ่ ท่านที่ 3
อัตรานี้รวม:

INSIDE

OCEAN VIEW

BALCONY

29,500
13,900
23,500

33,500
16,900
26,500

36,500
20,000
28,500

7-9 เม.ย. 60
INSIDE

OCEAN VIEW

BALCONY

30,900
15,000
24,900

34,900
18,000
27,900

37,900
21,000
29,000

1. ค่าตั๋ว เครื่องบินไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิค (และต้องเดินทางไปกลับ
พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
2. ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีน้ํามัน ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง
3. ค่าห้องพักบนเรือสําราญตามแบบ ที่ท่านได้ทําการจอง และ ค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือสําราญที่เป็น
แบบไม่ต้องชําระเงินเพิ่ม ส่วนของค่าภาษีท่าเรือได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์แล้ว
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากทาง บริษัทฯ ต้องจองและ ซื้อตั๋ว
ล่วงหน้า)
5. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
6. ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นําเทียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม :
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ 220 HKD/ท่าน และ ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 60 HKD/วัน/คน
2. ค่าดําเนินการทําหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสําหรับคนต่างด้าว
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้
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รายละเอียดเพิ่มเติม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีผู้เดินทางต่ํากว่า 20 คน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของ
สายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
สําคัญ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ, แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟ, ระเบิด,
อุทกภัย, วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น
เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวางมัดจําห้องพัก
การชาระเงิน
 กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2748 6246-7
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ(ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วัน
ทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
การยกเลิก
•หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทํางาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
•หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
•รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
•บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทาง
บริษัทฯไม่
อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ที่พํานักอยู่ในประเทศไทย
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