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สดุพิเศษ MEET & GREET  

ซินแสเป็นหน่ึง  วงษภ์ดูร 
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ก ำหนดกำรเดินทำง   วนัท่ี 11-16 เมษำยน 2560 

 ลอ่งเรอืส ำรำญสดุหร ูฮ่องกง ฟิลิปปินส ์ไตห้วนั 

 รว่มฉลองเทศกำลสงกรำนต ์ปำรต้ี์ สำดน ้ำบนเรอื 

         MEET & GREET ซินแสเป็นหน่ึง  วงษภ์ดูร  ซินแสช่ือดงัของเมืองไทย 

 พกับนเรอืส ำรำญระดบัโลก 5 คืน 

 กรำบสกักำระขอพร วดัดงัของฮ่องกง  

 รวมค่ำอำหำร พรอ้มกิจกรรมบนเรอืส ำรำญ 

 แถมฟร ีWIFI บนเรอื ควำมเรว็ไมจ่ ำกดั หอ้งละ 2 USER 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตำ้เซียน 

                                        โรงงำนจิวเวอรร์ี ่– ชอ้ปป้ิงจิมซำจ ุ่ย - ลงเรอื ซเูปอรส์ตำรเ์วอรโ์ก ้

05:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอินเคำนเ์ตอร ์M ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู5 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำออก

ระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินฮ่องกงแอรไ์ลน ์ (HX) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ    คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่

ท่ำน ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สมัภำระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทำง 

08:00 น.      น ำท่ำนเดินทำงส ูฮ่่องกง โดยเท่ียวบินท่ี HX768 

11:45 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok    หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกร จดุนดัพบประตทูำงออก 

น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนสะพำนแขวนชิงหม่ำ เป็นสะพำนแขวนส ำหรบัรถยนต์และรถไฟท่ียำวท่ีสดุของโลกมี

ระยะทำง 2.2 กิโลเมตรซ่ึงไดร้บักำรออกแบบโดยสถำปนิกช่ือดงัระดบัโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่ำงทำงท่ำน

จะไดช้มวิวทิวทศันข์องเกำะฮ่องกง  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำร เท่ียง ณ ภคัตำคำร 

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงส ู่ วดัแชกง หรือท่ีร ูจ้กักนัดีในนำม

ของ “วดัแชกงหมิว” หรือ วัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่

เชื่อกันว่าถา้หมนุ 3 รอบจะ  ขบัไล่สิ่งชัว่รา้ยและน าแต่สิ่งดีๆ มา

ให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ของจีน ซ่ึง

ชาวฮ่องกงและไทย จะไปสักการะผูท้ี่เกิดปีชง จะแคลว้คลาดใน

เร่ืองที่ไมด่ทีกุเร่ือง  

น ำท่ำนชม Wong Tai Sing Temple (หว่องไท่ซิน) น ำท่ำนนมสักำร เทพเจำ้

หวงัตำ้เซียน ณ วัดหวงัตา้เซียน  หนึ่งในวัดที่โด่งดงัที่สดุของฮ่องกง เทพ

ซ่ึงขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกับผูค้นมากมายท่ีน าธปู และ 

ของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตัง้แต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลใน

การท าธรุกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ้ิ๋วว่า 

“วดัหวงัตา้เซียน”นัน้เป็นวดัลทัธิเตา๋ท่ีชาวฮ่องกงและนกัท่องท่องที่ เดนิทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายจีนให้
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ความศรัทธากนัมาก วดันีม้อีายกุว่ารอ้ยปี  และไดช้ือ่ว่าเป็น  วดัท่ีใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสยีทกุสิง่ เดมิทีวดั

นี้เป็นเพียงศาลเจา้เล็กๆ ในย่าน Wan Chai ทางเกาะฮ่องกง ภายหลงัไดม้ีการรวบรวมเงนิบริจาคแลว้ยา้ยวัดมาตั้งอยู่บน

เกาะเกาลนูในที่ปัจจบุนัจากนัน้  

จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม โรงงำนจิวเวอรร์ี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซนท์ี่

ไดร้ับรางวลัอนัดบัยอดเยี่ยม และรา้นป่ีเซ่ีย สตัวน์ าโชคลาภความมัง่มี 

น ำท่ำนอิสระชอ้ปป้ิง ถนนนำธำน ย่ำนจิมซำจ ุ่ย ขึน้ชือ่ว่ามาเที่ยวฮ่องกง สิ่งที่

ไม่ควรพลาด คือ ช็อปป้ิง เพราะฮ่องกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรือน ้าลึก

ส าหรับขนถ่ายสินคา้ นับเป็นประตสู ู่ประเทศจีน และจากจีนสู่โลกก็ว่าได ้

สินคา้แบรนด์เนมมากมายเลยมีขายราคาไม่แพงที่ฮ่องกง แหล่งช็อปป้ิง

ส าคัญที่ไม่ควรพลาด คือ ถนนนาธานบนฝั่งเกาลนูที่มีย่านช็อปป้ิงดัง ๆ 

อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ม่งก๊ก (Mong Kok) และ Ladies’ Market ถนนนาธานมี

รา้นคา้ตลอดสองขา้งทาง 

หลังจากนั้นน าท่านสู่ท่าเรือ Ocean Terminal เพื่อท าการลงทะเบียนสู่เรือส าราญหรขูนาด 75,300 กลอสตนั พรอ้มดว้ยสิ่ง

อ านวยความสะดวกมากมาย  *** เช็คอินไดร้ะหว่าง 20.00 – 22.00 น. ***  เชิญท่านเดินส ารวจ สิ่งอ านวยความสะดวก

และส่วนบริการบนเรือตามอัธยาศัย  เชิญผูโ้ดยสารทกุท่านร่วมชมการสาธิตการใชอ้ปุกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ใน

กรณีฉกุเฉิน 

20.30 น.  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรบนเรอื ซ่ึงมีใหท่้ำนไดเ้ลอืกถึง 3 หอ้ง 3 สไตล ์ 

23.30 น. เรอืซเูปอรส์ตำร ์เวอรโ์ก ้ออกจำกท่ำเรอืท่ีฮ่องกง ลอ่งผา่นนา่นน า้สากลสูป่ระเทศฟิลปิปินส ์ เมือ่เรือแลน่เขา้สูน่า่นน า้

สากล เชิญอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  ดื่มด า่กับเสียงดนตรีร่วมสมยั เชิญสมัผสัความบันเทิงระดบัโลกที่ไม่ซ า้แบบใคร 

ชมการแสดงสดุอลงัการจากทีมนกัแสดงมอือาชพี ณ หอ้งลโิด ้ชัน้ 7 ทา้ยเรือ  

24.00 น. บริการอาหารมือ้ดกึเบาๆ ณ หอ้งอาหาร เมอดเิตอเรเนยีน บริเวณชัน้ 12  
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วนัท่ีสองของกำรเดินทำง น่ำนน ้ำสำกล  

เชำ้ อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ หอ้งอำหำรบนเรอื  

 จากนัน้กบักลิน่ไอทะเล ออกก าลงักายยามเชา้ใหร่้างกายสดชืน่ ณ ยนิูเวอรแ์ซลยิม     บริเวณชัน้ 12  อิสระกับการเลอืก

รับประทานอาหารนานาชาติที่มีมากมายตามอัธยาศัย   จากนั้นสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือ

จดัเตรียมไวใ้หท้่านโดยท่านสามารถดรูายละเอียดไดจ้าก Star Navigator บนเรือ (บรกิำรอำหำรทกุม้ือบนเรอื) 

 

  

 

 

บ่ำย Song Kran Praty On Cruise 

ใหท่้านร่วมปารต้ี์สดุมนัส ์เล่นน ้าสงกรานต์ ฉีดน ้าบนเรือส าราญ ณ บริเวณสระวา่ยน ้าทา้ยเรือ สนกุกบัปารต้ี์

พรอ้มกับการฉีดน ้าคลายรอ้น  เพ

ลิด เพลิดกับ เสียงเพลง และท า

กิ จ ก ร รม เพ่ื อ เก็ บ ภ าพ ค ว าม

ประทบัใจ 

หมำยเหต ุ: เพ่ือควำมสนกุ 

อย่ำลืมท่ีจะน ำปืนฉีดน ้ำไป

รว่มสนกุ 

18.00 น. เลือกรบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรบนเรอื    

ค ่ำ รว่ม Meet&Greet ซินแสเป็นหน่ึง  วงษภ์ดูร 

 ร่วมพดูคยุเกี่ยวกบัเรื่องฮวงจ ุย้ พรอ้มกบัวิธีปรบัดวงชะตำในแบบฉบับของซินแสเป็นหน่ึง  วงษ์ภดูร ท ำ

อยำ่งไรจึงจะเฮง ท ำอยำ่งไรจึงจะรวย  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

www.thaicruiseholiday.com  AB27_HX/WRT 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง เมืองมะนิลำ ประเทศฟิลิปปินส ์                                                      

เชำ้  อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ อิสระกบักำรเลือกรบัประทำนในแบบท่ีท่ำนช่ืนชอบ ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

08.00 น. เรอืเทียบท่ำท่ีเมืองมะนิลำ ประเทศฟิลปิปินส ์ ดว้ยท าเลที่ตัง้ทางดา้น

ตะวนัออกของทวีปเอเชยี ประเทศที่ประกอบไปดว้ยเกาะแก่งนอ้ยใหญ่

มากกว่า 7,000 เกาะ ซ่ึงเป็นบา้นของคนพื้นถิน่ที่เป่ียมไปดว้ยมติรไมตรี จาก

ชายหาดอนับริสทุธิ์ สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตอินันา่ท่ึง ไปจนถึงสถานที่

ทางประวตัศิาสตรท์ี่นา่สนใจ ฟิลปิปินสจ์ึงนบัไดว้่าเป็นศนูยร์วมของสิง่ที่

นา่สนใจอนัหลากหลายท่ีคณุสามารถเขา้ไปสมัผสันบัเป็นประสบการณอ์นันา่

ทึ่งครั้งหนึง่ในชวีิตท่ีนา่คน้หา 

***ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือทวัรล์งท่องเท่ียวท่ีเมืองมะนิลำไดจ้ำกเคำนเ์ตอรท์วัรบ์นเรอื*** 

เท่ียง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนเรอื   (ส ำหรบัท่ำนท่ีไม่ลงท่องเท่ียวท่ีฝ่ังอิสระพกัผอ่นบนเรอืตำม

อธัยำศยั) 

18.00 น. เรือส าราญซเูปอรส์ตารเ์วอรโ์ก ้ออกจากเมอืงมะนลิา มุง่หนา้สู ่เมืองลำวอง (Laoag) ทางตอนเหนอืของประเทศฟิลปิปินส ์

18.00 น. เลือกรบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรบนเรอื    

 หลงัอาหารเพลนิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ อาทิ ชมการแสดงสดุอลงัการ ณ หอ้งลโิด ชัน้ 7 บริเวณทา้ยเรือ  หรือ ฟังเพลง

เบาๆตามสว่นบริการตา่งๆ หรือเลอืกรอ้งเพลงคาราโอเกะ ตามอธัยาศัย 

ค า่ Praty On Cruise 

ให้ท่านร่วมปาร์ต้ีสดุมันส์ เล่นน ้าสงกรานต์ ฉีดน ้าบนเรือส าราญ ยามค ่าคืน ณ บริเวณสระว่ายน ้าทา้ยเรือ 

สนกุกบัปารต้ี์พรอ้มกบัการฉีดน า้คลายรอ้น  เพลิดเพลิดกบัเสยีงเพลง ปารต้ี์ EDM สดุมนัส ์ 

 

 

 

 

 

 

ดกึ บริการอาหารมือ้ดกึ ณ ภตัตาคารบนเรือ อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศัย  
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วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง เมืองลำวอง ฟิลิปปินส ์                                                      

เชำ้ อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ เดินรบัอำกำศอนัสดช่ืนแสนบรสิทุธ์ิท่ีบรเิวณดำดฟ้ำ หรอืเดิน ว่ิงออกก ำลงักำยรอบเรอื ณ 

บรเิวณชัน้ 7 จำกนัน้เลอืกรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอืท่ี

มีใหเ้ลอืกถึง 3 หอ้ง 3 สไตล ์

10.00 น. เรือเทียบท่าท่ีเมอืง ลำวอง (Laoag)  เมอืงหลวงของจงัหวดั อิโลคอส นอรธ์ 

(Ilocos Norte) ตัง้อยู่ทางตอนเหนอืของหมูเ่กาะฟิลปิปินส ์ศนูยร์วมวฒันธรรมอิ

โคโน มพีพิธิภณัฑอ์ิโลคอส นอรธ์เต ้ นอกจากนีล้าวองยงัเป็นที่ตัง้ของศาลา

ว่าการเมอืงและมหาวิทยาลยัอีกดว้ย สิง่ที่ท าใหอ้ิโลคอสมคีวามส าคญั คือ ภาษาถ่ิน อิโลคาโน ที่มผีูใ้ชก้ว่า 8 ลา้นคนและมี

แนวโนม้จะเพิ่มขึน้อีกประชากรสว่นใหญ่ที่ใชภ้าษานีส้ือ่สารอยูใ่นเขตการปกครองคอรด์เีลอร่า ลายเูนยีน คากาแยน วาเลย ์

และปากาซินงั และในบางพื้นทีข่องหมูเ่กาะฮาวายที่ชาวอิโลคอสอพยพไปอาศัยอยู่ 

 ***ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือทวัรพิ์เศษลงท่องเท่ียวเมืองลำวองไดจ้ำกเคำเตอรท์วัรบ์นเรอื*** 

เท่ียง บรกิำรอำหำรเท่ียง ณ ภตัตำคำรบนเรอื   

 ส าหรับท่านที่มาลงท่องเที่ยวท่ีฝัง่ อิสระพกัผอ่นบนเรือตามอธัยาศัย สว่นผูโ้ดยสารที่ลงท่องเที่ยวท่ีเมอืงลาวอง กรณุา

กลบัขึน้มาบนเรือก่อนเวลา 17.00 น. 

เย็น รว่ม Meet&Greet ซินแสเป็นหน่ึง  วงษภ์ดูร 

 รว่มพดูคยุเกี่ยวกบัเรือ่งลำยเซ็น พรอ้มกบัวิธีกำรเซ็นลำยเซ็นในแบบฉบบัของซินแสเป็นหน่ึง  วงษภ์ดูร เซ็น

อยำ่งไรจึงจะประสบควำมส ำเรจ็ เซ็นอยำ่งไรจึงจะรวย เซ็นอยำ่งไรจึงจะเฮง  เซ็นอยำ่งไรจึงจะมีควำมสขุ 

19.00 น. เรอืส ำรำญ ซเูปอรส์ตำรเ์วอรโ์ก ้เดินทำงม ุ่งหนำ้ส ู ่เมืองเกำสง ประเทศไตห้วนั 

19.00 น. อิสระเลอืกรบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรบนเรอื   หลงัอำหำรขอเชิญชมกำรแสดงประจ ำค ่ำคืนโดยทีม

นกัแสดงมืออำชีพท่ีจะสรำ้งควำมบนัเทิงใหท่้ำนอยำ่งประทบัใจ จำกนัน้เชิญท่ำนเพลดิเพลินกบักิจกรรมต่ำงๆ

มำกมำย 

ค า่ Praty On Cruise 

ใหท่้านร่วมปารต้ี์สดุมนัส ์เลน่น า้สงกรานต ์ฉีดน า้บน

เรือส าราญ ยามค ่าคืน ณ บริเวณสระวา่ยน า้ทา้ย  เรือ 

สนกุกบัปารต้ี์พรอ้มกบัการฉีดน า้คลายรอ้น  เพลิดเพ

ลิดกบัเสยีงเพลง ปารต้ี์ EDM สดุมนัส ์ 

ดกึ อิ่มอร่อยกบัอาหารมือ้ดกึ ณ ภตัตาคาร  
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วนัท่ีหำ้ของกำรเดิน   เมืองเกำสง  ประเทศไตห้วนั                                                     

เชำ้ อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ เดินรบัอำกำศอนัสดช่ืนแสนบริสทุธ์ิท่ีบริเวณดำดฟ้ำ 

หรือเดิน ว่ิงออกก ำลังกำยรอบเรือ ณ  บริเวณชั้น  7  จำกนั้น เลือก

รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอืท่ีมีใหเ้ลือกถึง 3 หอ้ง 3 สไตล ์

10.00 น. เรือเทียบท่าที่เมืองเกำสง ซ่ึงเป็นเมอืงใหญ่ที่สดุอนัดบัท่ีสีข่องไตห้วันและตัง้อยู่ใน

ทิศใตข้องเกาะไตห้วัน ยังเป็นศนูย์กลางส าคัญของอตุสาหกรรมการผลิต การ

กลัน่น า้มนั การขนส่ง และเป็นเมืองท่าเรือที่ส าคญั เกาสงเป็นศนูยก์ลางอตุสาหกรรมการต่อเรือของไตห้วันเพราะท่าเรือ

ของเกาสงเป็น 1 ใน 4 ของท่าเรือที่ใหญ่ที่สดุของโลก   นอกจากนี้เกาสงยังเป็นเมืองที่สวยงามและมีชื่อเสียงในดา้น

ทิวทศันท์ี่งดงามเหมาะส าหรับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

 ***ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือทวัรล์งท่องเท่ียวท่ีเมืองเกำสงไดจ้ำกเคำนเ์ตอรท์วัรบ์นเรอื*** หรอื อิสระลงท่องเท่ียว

สมัผสัวฒันธรรมของชำวเกำสงดว้ยตวัท่ำนเองตำมอธัยำศยั 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

บ่าย อิสระพกัผอ่น หรือท่องเที่ยวที่เมอืงเกาสงตามอธัยาศัย (ส าหรับท่านที่ลงเที่ยว กรณุากลบัมาขึน้เรือก่อนเวลา 17.00 น.) 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

 หลังอาหารเชิญท่านชมการแสดงสดุอลังการ ณ หอ้ง Lido บริเวณชั้น 7 ทา้ยเรือ หรือเลือกนัง่ฟังเพลงเบาๆ และจิบ

เคร่ืองดื่มเย็นๆ พรอ้มทัง้สนกุสนานกบักิจกรรมตา่งๆ ณ หอ้งกาแล็คซ่ี ออฟ เดอะสตาร ์ชัน้ 12 หัวเรือ ส าหรับท่านที่ชื่น

ชอบการชอ้ปป้ิง สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการเลือกชม เลอืกซ้ือ สนิคา้ที่ระลกึ สนิคา้แบรนดต์า่งๆ ที่รา้น Duty Free บนเรือ 

หรือลุน้ไปกบัการเสีย่งโชค ณ หอ้งคาสโินตามอธัยาศัย 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง ฮ่องกง – อิสระชอ้ปป้ิงจิมซำจ ุ่ย – สนำมบินฮ่องกง – กรงุเทพฯ 

เชา้ อรณุสวัสดิ์ยามเชา้ สดูอากาศแสนบริสทุธิ์ท่ามกลางทอ้งทะเลอันสดใส พรอ้มทั้งยืดเสน้ยืดสาย ออกก าลังยามเชา้ ณ 

บริเวณดาดฟ้า ชัน้ 13 ชมความสวยงามของพระอาทิตยท์ี่โผลพ่น้เสน้ขอบฟ้าสาดแสงอรณุเพื่อรับวนัใหมอ่นัสดชืน่  

07.00 น. บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื  

  หลงัอาหารขอเชิญท่านเพลิดเพลนิกับกิจกรรมตา่งๆ อาทิ ลุน้โชครับรางวัลแจ็คพ็อตกบักิจกรรมบิงโก เลอืกหาซ้ือสินคา้

ที ่ระลกึจากเรือส าราญซเูปอรส์ตารเ์วอรโ์ก ้ณ หอ้ง Port O Call หรือ อิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้อื่นๆ อาทิ น า้หอม นาฬิกา กระเป๋า 

และอื่นๆ ณ หอ้ง Duty Free ในช่วงสดุทา้ยก่อนที่เรือจะเทียบท่าที่ฮ่องกง  ส าหรับท่านที่มีค่าใชจ้่ายส่วนตัว ท่านสามารถ

ช าระค่าใชจ้่ายตา่งๆไดท้ี่แผนกตอ้นรับ ชัน้ 7 กลางเรือ   

12.00 น. บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

13.00 น. เรือเทียบท่าทีเ่กำะฮ่องกง  หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้   
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  น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ยำ่นชอ้ปป้ิงจิมซำจ ุ่ย ถนนนำธำน ตามอธัยาศัย สนกุสนานกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ทัง้ เสือ้ผา้ 

กระเป๋า รองเทา้ น า้หอมเคร่ืองส าอาง นาฬิกายี่หอ้ดงัตา่งๆท่ีมาจากทัว่ทกุมมุโลก อาทิ  MARK&SPENSOR, 

GIORDANO,G2000,FERAGAMO,BALLY,LOUIS,PRADA เป็นตน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบินนานาชาตฮิ่องกง  

ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ู ่สนำมบินฮ่องกง 

02.00(+1) น. เหินฟ้ำกลบัส ูป่ระเทศไทย โดยสำยกำรบินฮ่องกงแอรไ์ลน ์ เท่ียวบินท่ี HX767 

 (บรกิำรอำหำรและเครือ่งด่ืมบนเครือ่งบิน) 

03.55(+1 น. ถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 

***************************************************************************************************************************************************** 

หมำยเหต1ุ: รายการนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะยึดถือผลประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

หมำยเหต2ุ :  หอ้งอำหำรท่ีรวมในแพ็คเกจ็ (เลือกได ้1 หอ้ง ต่อ 1 ม้ือ) 

หอ้ง GENTING PALACE อาหารจีน แบบ SET โตะ๊ ชัน้ 6 (บริเวณทา้ยเรือ) 

หอ้ง PAVILION อาหารตะวนัตก แบบ SET โตะ๊ ชัน้ 6 (บริเวณกลางเรือ) 

หอ้ง MEDITERRANEAN  BUFFET   บฟุเฟต ์นานาชาต ิ ชัน้ 12 (บริเวณกลางเรือ) 

 

อตัรำค่ำบรกิำร  ส ำหรบัผ ูเ้ดินทำง จ ำนวนขัน้ต ่ำ 30 ท่ำน 

ค่ำบรกิำร/ท่ำน หอ้งพกัแบบไมมี่หนำ้ต่ำง หอ้งพกัแบบมีหนำ้ต่ำง 
หอ้งพกัแบบมีระเบียง

สว่นตวั 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

รำคำท่ำนละ 39,999 44,999 48,999 

พกัเด่ียว 

บวกเพ่ิมท่ำนละ 39,000 49,000 55,000 

รำคำเด็ก  

อำย ุ2-12 ปี 
34,999 39,999 43,999 

 

สดุพิเศษ ส าหรบัหอ้งพกัแบบมีระเบียงส่วน (BALCONY) รบัเงินคืนลงในบตัร CRUISE CARD 

จ านวนเงิน 900 HKD/CABIN (หอ้ง) 

 

 

 

 

สว่นท่ีตอ้งช ำระเงินเพ่ิม 
ค่ำภำษีท่ำเรอื 4,700 บำท / PAX 

ค่ำทิปส ำหรบัพนกังำนบนเรอื 3,600 บำท / PAX 

ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ / ไกคท์อ้งถ่ิน 120 HKG / PAX 
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อตัรำค่ำบรกิำรรวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน ์ ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 

- ค่าภาษนี า้มนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา ณ วนัที่ 31 มกราคม 2560  

และท่านตอ้งช าระเพิม่ หากสายการบินมกีารเรียกเก็บเพิม่ 

- ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

- ค่าหอ้งพกับนเรือ 5 คืน  

- ค่าอาหารทกุมือ้ตามที่ระบใุนรายการ  

- ค่ายานพาหนะรับ – สง่ ตามรายการ    

- ค่าประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1,000,000.-บาท (กรณีบาดเจ็บค่ารกัษาพยาบาลไมเ่กนิ 500,000.-บาท) ***ตามเงือ่นไขบริษทั

ประกนัภยั*** 

- มคัคเุทศกท์อ้งถิน่รับรองที่ฮ่องกง  

- ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆตามก าหนดการ 

- หัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

- ค่ำทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและพนกังำนขบัรถ  *** อัตราการใหทิ้ป (โดยประมาณ) วนัละ 60 เหรียญ / คน / วนั ตลอดท

ริป 120 เหรียญฮ่องกง ***  ค่าทิปหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทุกท่าน 

- ค่ำภำษีท่ำเรอื 4,700 บำท ต่อท่ำนลกูคำ้ 

- ค่ำทิปส ำหรบัพนกังำนบนเรอื 3,600 บำท ต่อท่ำนลกูคำ้ 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัทท์างไกล  ค่าอินเตอรเ์น็ต WIFI ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่พิเศษ  

- ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%    (คิดจากค่าบริการ ไมร่วมค่าตัว๋เคร่ืองบิน) 

- ค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่บริษทัตอ้งการ) 

- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 

- ค่าวีซ่าส าหรับชาวตา่งชาต ิ

- กิจกรรมบางอย่างบนเรือ (กรณุาตรวจสอบอีกครั้งค่ะ) 

- ค่าทวัรล์งท่องเที่ยวตามท่าเรือตา่งๆ 

 

กำรช ำระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าทัวร์เป็นจ านวน 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงทา่น เต็มจ านวน หลังจากมีการท าจองส ารอง

ที่ น่ังแลว้ 2 วันท าการ ส าหรับการจองทัวร์สว่นที่ เหลือจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทาง โดยช าระวันที่ ภายในวันที่  13 มีนาคม 2560 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามัดจ าทัง้หมด 

กำรยกเลิก 

• หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนัท างาน  ไมร่วมวนัหยดุ มฉิะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์น

การคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลกิหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมำยเหต ุ:  *บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

** กรณีสายการบิน มกีารปรับขึน้อตัราค่าภาษนี า้มนัตามภาวะน า้มนัโลก บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บตามจริง** 
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หมำยเหต ุ2: 1.   ระหว่างท่องเท่ียว หากท่านไมไ่ปพรอ้มคณะหรือขอถอนตวั ถือว่าท่านสละสทิธิ์   

ไมอ่าจเรียกรอ้งเงนิหรือสว่นบริการที่ขาดหายได ้

2. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืง ปฏิเสธมิใหท้่านออกนอกประเทศและเขา้ประเทศ บริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคื่นเงนิใหท่้าน 

ไมว่่าบางสว่น หรือทัง้หมด 

3. หากไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยสาเหตใุดก็ตาม บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิทกุกรณี 

4. กรณีที่ยังไม่มีการยืนยันการเดินทางหรือเซ็นสญัญาการจัดการท่องเที่ยว บริษัทฯ จะไม่สามารถส ารองหอ้งพัก

และบตัรโดยสารเคร่ืองบินใหก้บัท่านได ้

5. ราคาที่น าเสนอนี้ คิดค่ำโดยสำรเครื่องบินในปัจจบุนั  ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 หากมีการขึน้ราคาของบัตร

โดยสาร เคร่ืองบินในอัตราที่สงูขึน้ตามราคาน า้มนัโลก ซ่ึงสายการบินจะแจง้ใหท้ราบก่อนออกบัตรโดยสาร อีกทั้ง

ภาษี น า้มนัและภาษีอื่นๆ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบินจากสถานการณ์ต่างๆตาม

ความเป็นจริง 

6. ราคาที่น าเสนอ เป็นอตัรำกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำในรอบปัจจบุนัเท่ำนัน้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560  กรณีมี

การเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลี่ยน เงินตรา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ขึ้น – ลง ตามความ

เหมาะสม 

7. บริษทัในฐานะตวัแทนสายการบิน ยานพาหนะอื่นๆ จะไมร่ับผดิชอบใดๆตอ่การบาดเจ็บ สญูหาย  

หรือค่าใชจ้่ายตา่งๆอนัเกิดจากความลา่ชา้ของท่าน การยกเลกิเที่ยวบิน อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการ 

นดัหยดุงาน และปัญหาทางการเมอืง 

8. กรณีที่ลกูคา้ลืมของหรือท าของหล่นหายในระหว่างการเดินทาง ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของหัวหนา้ทัวร ์หรือ

ของบริษทัฯ หากแตจ่ะชว่ยด าเนนิการประสานงานใหอ้ย่างสดุความสามารถ 

9. ส าหรับผูม้ีครรภท์ี่มีอายคุรรภไ์ม่เกิน 24 สปัดาห์ ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ พรอ้มใบรับรองจากแพทย ์( ภาษาอังกฤษ )

ก่อนการเดนิทาง 


