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 บริการอาหาร 5 มือ้ อิสระเพียง 2 มือ้ เท่ านั้น
 ช้ อปปิ้ งจุใจ Prada Outlet , Horizon Plaza , จิมซาจุ่ย
 เจ้ าแม่ กวนอิม ณ ชายหาดรีพลัสเบย์ ,วัดแชกงหมิว

กาหนดการเดินทาง

3-5 เมษายน 2558

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง- Avenue of Star – Symphony of Lights

10.30 น.

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ T สายการบิน
Emirates โดยมีเจ้ าหน้ าที่ อานวยความสะดวกด้ านเอกสารเดินทางและสั มภาระ
เหิรฟ้ าสู่ ฮ่ องกง โดยสายการบิน Emirates เทีย่ วบินที่ EK 384
เดินทางถึง ฮ่ องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่ งตั้งยูบ่ นเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ น
ดินแดนตอนปลายสุ ดทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิ ว
เทอร์ ริทอรี ส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านชม Avenue of
Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวดู ้ ตะวันออก
อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบน
พื้นซี เมนต์ต่อด้วยการ ชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่ มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคํ่าคืน การ

13.45 น.
17.35 น.

(HD) Hongkong-Shopping 3 วัน 2 คืน (EK) 3-5 เม.ย. 58 17,900.-
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ค่า

แสดงมัลติมีเดียสุ ดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสี ยงถาวรที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดของโลก ครอบคลุ มพื้นที่อาคารตึกระฟ้ าสําคัญต่าง ๆ ที่ต้ งั อยูส่ องฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้ า
ของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่ งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่ องแสงสว่างตระการตาเป็ นสี ต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึง
บรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Panda Hotel / Harbour Plaza Resort City Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง

วิคตอเรียพอยท์ – รีพลัสเบย์ – Prada Outlet – Horizon Plaza

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารแบบติ่มซา
นําท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริ เวณจุดชมวิว วิคตอเรียพอยท์ ถ่ายรู ปคู่กบั วิวทิวทัศน์ของตึกสู งต่างๆ ซึ่ งได้
สร้ างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง นําท่านนมัสการขอพรจาก เจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภ ข้ าม
สะพานต่ ออายุ ณ ชายหาดรี พัลส์ เบย์ ในแต่ละปี จะมี นักท่องเที่ ยวจํานวนมากเดิ นทางมาสักการะบูชาขอพร
ศักดิ์สิทธิ์ จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มกั สมหวังทุกครั้งไป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง Prada Outlet เป็ นแบรนด์เนมแฟชัน่ ระดับโลกสัญชาติอิตาลี สิ นค้าของ Prada มี
มากมาย ล้วนแต่เป็ นแฟชัน่ ยอดฮิตทั้งนั้น มีให้เลือกทั้งเเบบผูช้ ายและผูห้ ญิง ซึ่ งภายในShop มีท้ งั เสื้ อผ้า กระเป๋ า
เข็มขัด ชุ ดสู ท รองเท้า แว่นกันแดด และ เครื่ องประดับอื่ นๆอี กมากมาย ซื้ อได้ในราคาที่ ถูก จากนั้นนําท่า น
เดิ นทางต่อไปยัง Horizon Plaza ห้างสรรพสิ นค้าที่รวมแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็ น Aldo, Replay,Polo Ralph
Lauren,Moshino, Paul Smith ,Jimmy Choo, Amani Outlet Moschin เป็ นแบรนด์เนมหลักๆ สิ นค้าบางชิ้นอาจจะ
ลดถึง 80% นอกจากนี้ยงั มีร้านขายของเล่นเด็กเเละสิ นค้าสําหรับเด็กอ่อนเเบบครบวงจรอีกด้วย
(อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย)
พักที่ Panda Hotel / Harbour Plaza Resort City Hotel หรือเทียบเท่า

กลางวัน

วันทีส่ าม

ฮ่ องกง – วัดแชกุงหมิว (วัดกังหัน) -อิสระช้ อปปิ้ งนาธาน – กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารแบบติ่มซา
จากนั้นนําชม โรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่ มีชื่อเสี ยงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคา
พิเศษ และนําท่านเลือกซื้ อ หยก ที่มีชื่อเสี ยง จากนั้นนําท่านเดินทางไปยังวัดแชกงหมิว หรื อวัดกังหัน ถูกกล่าว
ขานให้เป็ นปลายทางของ การแก้ชงตามความเชื่ อที่วา่ การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชี วิตพลิกผันจากร้าย
กลายเป็ นดีได้และการเริ่ มต้นปี ใหม่ หลังวันตรุ ษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชี วิตราบรื่ นล้อ
ลมและธุ รกิจเงินทองวิง่ ฉิ ว เหมือนกังหันลู่ลม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการ อิสระช้ อปปิ้ งย่ านนาธาน มักจะตั้งต้นกันที่สถานี จิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่ องหนัง,
เครื่ องกีฬา, เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรู ป ฯลฯ และสิ นค้าแบบที่เป็ นของพื้นเมืองฮ่องกงอยูด่ ว้ ยและตามซอกตึก

กลางวัน

(HD) Hongkong-Shopping 3 วัน 2 คืน (EK) 3-5 เม.ย. 58 17,900.-
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21.15 น.
23.15 น.

อันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ งประกอบไปด้วย
ห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ (อิสระค่า ตามอัธยาศัย)
พร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพือ่ นาทุกท่ านเดินทางสู่ สนามบิน กรุ ณาตรงต่ อเวลานัดหมาย
เหิ รฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATES เทีย่ วบินที่ EK385
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

***ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ***

กาหนดการเดินทาง

ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

3-5 เมษายน 2558

17,900. -

17,900. -

ราคาเด็ก
(ไม่ มีเตียง)
นอนกับ 2
ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิม่

16,900. -

5,000. -

***ชาวต่ างชาติกรุ ณาสอบถาม***
ข้ อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนาม
ของร้ านรัฐบาล คือ ร้ านผ้ าไหม, นวดฝ่ าเท้ า, ร้ านบัวหิมะ, ร้ านชา, ร้ านไข่ มุก, ร้ านหยก,ร้ านจิวเวอร์ รี่,ร้ านผีซิว ซึ่ งจําเป็ นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
ในกรณีที่ท่านไม่ ได้ ลงร้ านช้ อปรัฐบาลตามที่รายการกาหนดไว้ ทางบริ ษัทใคร่ ขอเก็บค่ าใช้ จ่ายร้ านละ 600 HKD / คน
อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์
2. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง
4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถรับส่ งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ใน
(HD) Hongkong-Shopping 3 วัน 2 คืน (EK) 3-5 เม.ย. 58 17,900.-
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ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าระวางกระเป๋ านํ้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รี ดผ้า ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นวันละ 10 HKD, คนขับรถวันละ 10 HKD, หัวหน้าทัวร์ ไทยขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจในการบริ การ
เงื่อนไขการจอง
1. มัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสื อเดินทาง
2. ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
การยกเลิก
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5.
ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความ
ล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3.
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่
ท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4.
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5.
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรม
ที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.
ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7.
กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการ
บินบริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
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168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8.
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9.
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การ
จัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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