บริษัท ฟรีแมน แทรเวล จํากัด ขอเชิญทานเดินทางเยือนฮองกง-ดิสนียแลนด
ฮองกง – ชอปปง - สักการะสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่ วัดหวังตาเซียน – สักการะองคเจาแมกวนอิมที่หาดน้ํา –
ชอปปง – ดิสนียแลนด
¾ ดิสนียแลนดฮองกง นําทานสนุกสนานกับเครื่องเลนใน และชมขบวนพาเหรดอันสวยงาม พรอมถายรูปกับตัว
การตูนที่เปนขวัญใจเด็กๆ อาทิ มิคกี้เมาท โดนัลดั๊ค
¾ วัดหวังตาเซียน วัดเกาแกในลัทธิเตา เปนวัดที่ชาวฮองกงใหความเคารพนับถือมากที่สดุ
¾ องคเจาแมกวนอิม เพื่อความเปนศิริมงคลและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ที่ หาดน้ําตื้น รีพัลสเบย
¾ วิคตอเรียพอยท ชมทัศนียภาพของเมืองฮองกงที่จุดชมวิว

กําหนดการเดินทาง

5-7 // 12-14 // 19-21 // 26-28
3-5 // 10-12 // 17-19 // 24-26

มิถุนายน 2552
กรกฎาคม 2552

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ฮองกง
16.30 น.
พรอมคณะกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร S สายการบินไช
นาแอรไลน (CI)เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
08.45 น.
ออกเดินทางสู ฮองกง โดยสายการบินไชนาแอรไลน เที่ยวบินที่ CI644
12.45 น.
ถึงทาอากาศยานนานาชาติ ฮองกง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากรแลว นําทานเขาสูฝง
เกาลูน ขามสะพานชิงหมาทีส่ าํ คัญ แลวอิสระเชิญทานชอปปงที่ ยานจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) ซึ่ง
เปนยานชอปปงดังของเกาะฮองกง หรือชอปปงที่ โอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมนานา
ชนิดจากทั่วทุกมุมโลก หรือ ยานถนนนาธาน ที่มีสินคามากมายใหทา นไดเลือกชอปปง อาทิ เสือ้ ผา
กระเปา รองเทา เครื่องใชไฟฟา โทรศัพทมอื ถือ สินคาแบรนดฮองกง เปนตน
เย็น
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1)
นําทานเขาสูทพี่ ัก BP INTERNATIONAL HOUSE HOTEL (หรือเทียบเทา)
วันที่สองของการเดินทาง
เชา

ฮองกง – สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดหวังตาเซียน – สักการะองคเจาแมกวนอิมที่หาด
น้ําตื้น - ดิสนียแลนด (ชมขบวนพาเหรดของเหลาตัวการตูน) - ชมจุดพลุ
รับประทานอาหารเชา แบบติ่มซํา ขนมจีบ ฮะเกา ซาลาเปา ณ ภัตตาคาร (2)
นําทานขอพรอันเปนสิริมงคลแกตัวทานเองและครอบครัวที่ วัดหวังตาเซียน เปนวัดเกาแกในลัทธิเตา ที่
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1921 และเปนวัดที่ชาวฮองกงใหความเคารพนับถือมากที่สุด ในชวง ปใหมของทุกปชาว
ฮองกงจะใหความสําคัญมาก โดยมาสักการะและขอพรจากเทพเจาอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อคุมครองชีวิตใหมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น จากนั้น นําทานลอดอุโมงคใตทะเลสู เกาะฮองกง สักการะขอพรอันศักดื์สิทธิ์จากเจาแม
กวนอิม เจาแมทับทิม และเทพเจาแหงโชคลาภ ประดิษฐานอยูที่ หาดน้ําตื้น เพื่อความเปนสิริมงคลแกตัว
ทานและครอบครัว ดวยการนําทานสูจ ุดชมวิว วิคตอเรียพอยท ใหทานไดผอนคลายอิริยาบถกับบรรยากาศ
ที่สดชื่นบนยอดเขา ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของตึกระฟาของฮองกง ที่มีประวัติความเปนมาทางดานของ

***
บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน อาหารค่ํา ตามอัธยาศัย
เชิญทานสนุกสนานตอกับการถายรูปคูกับตัวการตูนขวัญใจเด็กๆที่
ออกมาโชวโฉมตลอดทั้งวัน และทานจะเพลิดเพลินไปกับเครื่องเลน
ตางๆทีส่ ามารถเลนไดไมจาํ กัดรอบ เชิญชม ขบวนพาเหรดของเหลา
ตัวการตูน ที่เปนขวัญใจเด็กๆ อาทิ มิคกี้-มินนี่เมาท โดนัลดั๊ค สโนว
ไวท บั๊ซไลทเยียร เปนตน เชิญทานชมขบวนพาเหรดของเหลาตัวการตูนที่เปนขวัญใจเด็กๆ
เชิญทานชมการแสดงพลุของสวนสนุกดิสนียแลนด อันสวยงามตระการตา
นําทานเขาสูทพี่ ัก BP INTERNATIONAL HOUSE HOTEL (หรือเทียบเทา)

และขอ

วันที่สามของการเดินทาง
ฮองกง– อิสระชอปปง– กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชา แบบติ่มซํา ขนมจีบ ฮะเกา ซาลาเปา ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้นเชิญทานอิสระชอปปงไดอยางจุใจที่ยา น จิมซาจุย (TSIM SHA TSUI) ซึ่งเปนยานชอปปงดังของ
เกาะฮองกง หรือยาน ถนนนาธาน ที่มีสินคามากมายใหทา นไดเลือกชอปปงสินคาแบรนดฮองกง อาทิ
เสื้อผา, กระเปา, รองเทา, เครื่องหนัง, กลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟา, โทรศัพทมือถือ, และอื่นๆอีก
มากมาย
***
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน (เพื่อใหทานมีเวลาชอปปงไดเต็มที่)
จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮองกง
21.55 น.
ออกเดินทางกลับ สู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชนาแอรไลน เที่ยวบินที่ CI643
23.40 น.
เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพและประทับใจ...
&&&&&&&&&&&&&&&

หมายเหตุ

รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

สนใจติดตอสอบถาม
บริษัทฟรีแมนแทรเวล จํากัด
823/33-34 ถนนพรานนก แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กทม. 10700
โทรศัพท : 02-8661525 โทรสาร :02-4121056
E-mail : msn@freemantravel.com
Website : www.freemantravel.com
FREEMANTRAVEL CO.,LTD
823/33-34 Phran Nok Road Bangkok 10700 Thailand
Tel : + 66(0) 2866-1525 Fax: 24121056
E-mail : msn@freemantravel.com
Website : www.freemantravel.com

อัตราคาบริการ
BIG Hong Kong Fever

ฮองกง - ดิสนียแลนด 3 วัน
กําหนดการเดินทาง

5-7 // 12-14 // 19-21 // 26-28
3-5 // 10-12 // 17-19 // 24-26

อัตราคาบริการ
ผูใหญ พักหองคู
เด็กพักกับ 1 ผูใหญ
เด็กพักกับ 2 ผูใหญ (มีเตียงเสริม)
เด็กพักกับ 2 ผูใหญ (ไมมีเตียงเสริม)
หองพักเดี่ยว จายเพิ่มทานละ

ราคารวมตั๋ว

17,900.16,900.15,900.15,500.-

มิถุนายน 2552
กรกฎาคม 2552
ราคาไมรวมตั๋ว

บาท
10,900.- บาท
บาท
9,900.- บาท
บาท
9,500.- บาท
บาท
8,900.- บาท
3,500.- บาท

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 15 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 15 ทาน ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง หรือ
*** กรณีที่มีผูโดยสาร จํานวน 10 ทานขึ้นไป แตไมถึง 15 ทาน ขอสงวนสิทธิ์ในการมีมัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ
อัตรานี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินตามเสนทาง
 คาโรงแรมที่พัก (สองทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
 คาน้ํามันจากสายการบิน วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน
อัตรานี้ไมรวม
 คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน)
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 10,000.- บาท ตอการจองทัวรหนึ่งทาน
 สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทําการ
การยกเลิก
 แจงลวงหนาไมนอยกวา 31 วัน กอนเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 แจงลวงหนา 14 – 30 วัน กอนเดินทาง หักคาดําเนินการตางๆทานละ 5,000 บาท
 แจงลวงหนา 7 – 13 วัน กอนเดินทาง หักคาดําเนินการตางๆ ทานละ 10,000 บาท
 แจงลวงหนา 3 – 6 วัน กอนเดินทาง จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางสวน
หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เนื่องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรมที่พักในตางประเทศ
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ และบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ หรือเอกสารการเดินทางไม
ถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจ
คืนเงินไหทานไดไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน

