บริษัท ฟรีแมน แทรเวล จํากัด ขอเชิญทานเดินทางเยือนฮองกง-ดิสนียแลนด- NGONG PING 360
ฮองกง – NGONG PING 360 – ดิสนียแลนด - สักการะองคเจาแมกวนอิมที่หาดน้ําตื้น – ชอปปง
¾ ดิสนียแลนดฮองกง นําทานสนุกสนานกับเครื่องเลนใน และชมขบวนพาเหรดอันสวยงาม พรอมถายรูปกับตัว
การตูนที่เปนขวัญใจเด็กๆ อาทิ มิคกี้เมาท โดนัลดั๊ค
¾ กระเชาลอยฟา NGONG PING 360 ขึ้นสู หมูบานนองปง บนเกาะลันเตา ชม
ความนารักของหมูบานนองปง
¾ นําทานชม MULTIMEDIA หลักคําสอนของศาสนาพุทธ
¾ นําทานนมัสการขอพรอันศักดิ์สิทธิจ์ ากหลวงพอโต
¾ องคเจาแมกวนอิม เพื่อความเปนศิริมงคลและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ที่ หาดน้ําตื้น รีพัลสเบย
¾ วิคตอเรียพอยท ชมทัศนียภาพของเมืองฮองกงที่จุดชมวิว

กําหนดการเดินทาง
วันแรก
16.30 น.
08.45 น.
12.45 น.

เย็น
วันที่สอง

เชา

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

มิถุนายน 2552
กรกฎาคม 2552

กรุงเทพฯ – ฮองกง
พรอมคณะกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร S สายการบินไช
นาแอรไลน (CI)เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ออกเดินทางสู ฮองกง โดยสายการบินไชนาแอรไลน เที่ยวบินที่ CI644
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
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1)
นําทานเขาสูทพี่ ัก BP INTERNATIONAL HOUSE HOTEL ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเทา)
ฮองกง – นั่งกระเชาลอยฟา NGONG PING 360 ขึ้นสู เกาะลันเตา – หมูบานนองปง ชม
MULTIMEDIA - นมัสการหลวงพอโต – วัดซีหลิน - ดิสนียแลนด (ชมขบวนพาเหรดของเหลาตัว
การตูน)-ชมจุดพลุ
รับประทานอาหารเชา แบบติ่มซํา ขนมจีบ ฮะเกา ซาลาเปา ณ ภัตตาคาร (2)
นําทานนั่ง กระเชาลอยฟา NGONG PING 360 ขึ้น สู หมูบานนองปง บนเกาะ
ลันเตา ซึ่งกระเชาตัวใหมนี้มคี วามยาวถึง 5.7 กิโลเมตร และทานจะไดชมวิวได
โดยรอบ 360 องศา ชมความสวยงามของหมูเกาะฮองกงจากกระเชาลอยฟา ถึง
หมูบานนองปง นําชม MULTIMEDIA หลักคําสอนของศาสนาพุทธ นําทาน
นมัสการขอพรอันศักดิ์สิทธิ์จากองค “หลวงพอโต” แลวนําชม วัดซีหลิน ที่ตั้งอยูบนเกาะลันเตา และให

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
แลวนําทานเดินทางสู สวนสนุกดิสนียแลนดฮองกง เชิญทานสนุกสนานในดินแดนแหงความสุขจาก
เครื่องเลนตางๆที่มีอยูมากมาย

บาย

หลังจากนั้นใหทานไดสนุกสนานในดินแดนแหงความสุขจากเครื่องเลนในโซนตางๆ โดยทานสามารถสนุกกับ
เครื่องเลนไดไมจํากัดรอบ ทานจะเพลิดเพลินกับการถายรูปคูกับตัวการตูนขวัญใจเด็กๆ อยางเชน มิกกี้เมาส
มินนี่เมาส สโนวไวท โดนัลดดั๊ก ฯลฯ ที่ออกมาโชวโฉมตลอดทั้งวัน เชิญทานชมขบวนพาเหรดของเหลาตัว
การตูนที่เปนขวัญใจเด็กๆ
และขอเชิญทานชมการแสดงพลุของสวนสนุกดิสนียแลนด
อัน
สวยงามตระการตา
อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูทพี่ ัก BP INTERNATIONAL HOUSE HOTEL ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเทา)

***

วันที่สาม
เชา

21.55 น.
23.40 น.

ฮองกง – สักการะองคเจาแมกวนอิมที่หาดน้ําตื้น – วิคตอเรียพอยท - อิสระชอปปง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา แบบติ่มซํา ขนมจีบ ฮะเกา ซาลาเปา ณ ภัตตาคาร (4)
นําทานสูจ ุดชมวิว วิคตอเรียพอยท ใหทานไดผอนคลายอิรยิ าบถกับ
บรรยากาศที่สดชื่นบนยอดเขา ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของตึกระฟาของ
ฮองกง ที่มีประวัติความเปนมาทางดานของโหราศาสตร แลวนําทานชม
ความงามของเกาะฮองกง จากนั้น นําทานสักการะขอพรอันศักดื์สิทธิ์จากเจา
แมกวนอิม เจาแมทับทิม และเทพเจาแหงโชคลาภ ประดิษฐานอยูที่ หาด
น้ําตื้น เพื่อความเปนสิริมงคลแกตัวทานและครอบครัว
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย
เชิญทานอิสระชอปปงที่ยาน จิม ซา จุย (TSIM SHA TSUI) ซึ่งเปนยานชอปปงดังของเกาะฮองกง หรือช
อปปงที่ โอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมนานาชนิดจากทัว่ ทุกมุมโลก หรือ ถนนนาธาน มี
สินคามากมาย ใหทา นไดเลือกชอปปง อาทิ เสื้อผา กระเปา รองเทา เครื่องใชไฟฟา โทรศัพทมือถือ สินคา
แบรนดฮองกง ตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติฮองกง
จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮองกง
ออกเดินทางกลับ สู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชนาแอรไลน เที่ยวบินที่ CI643
เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพและประทับใจ...

หมายเหตุ

รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

***
บาย

&&&&&&&&&&&&&&&

อัตราคาบริการ
BIG Hong Kong WOW

ฮองกง - ดิสนียแลนด - NGONG PING 360 3 วัน/ 2 คืน
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

มิถุนายน 2552
กรกฎาคม 2552
ราคาไมรวมตั๋ว

18,900.- บาท
11,900.- บาท
17,900.- บาท
10,900.- บาท
16,900.- บาท
10,500.- บาท
16,500.- บาท
9,900.- 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
 คาโรงแรมที่พก
ั (สองทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตา งๆ 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 คาเครื่องดื่มและคาอาหารทีส
่ ั่งเพิม่ เอง
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ
่ าย 3%
เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 10,000.- บาท ตอการจองทัวรหนึ่งทาน
 สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทําการ
การยกเลิก
 แจงลวงหนาไมนอยกวา 31 วัน กอนเดินทาง คืนเงินมัดจําทัง
้ หมด
 แจงลวงหนา 14 – 30 วัน กอนเดินทาง หักคาดําเนินการตางๆทานละ 5,000 บาท
 แจงลวงหนา 7 – 13 วัน กอนเดินทาง หักคาดําเนินการตางๆ ทานละ 10,000 บาท
 แจงลวงหนา 3 – 6 วัน กอนเดินทาง จะไมมก
ี ารคืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางสวน
หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ และบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนือ่ งจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิง่ ของหามนําเขาประเทศ หรือเอกสาร
การเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสือ่ มเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว
ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินไหทานไดไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน

