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ทัวรฮองกง 3 วัน 2 คนื 

ลองเรือสําราญ Royal Caribbean Ovation of The Sesa 
 

                                     โดยสายการบินไทย  
 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง วันท่ี  25-27 พฤษภาคม 2561  (พักหองมีระเบียง)                 ราคาเพียง  25,900.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบนิฮองกง Chek Lap Kok - เดินทางสูทาเทียบเรือ เพื่อเช็คอินขึ้นเรือ

สําราญ Ovation of the Seas ในเครือ Royal Caribbean - อิสระพักผอนบนเรอื 

วันที่2 เรือสาํราญลองสูนานน้ําสากล - อิสระทาํกิจกรรมมากมายบนเรือ 

วันที่3 
อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทาฮองกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - โรงงานจิวเวอรรี่ - ชอปปงจิมซาจุย - 

สนามบินฮองกง - กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภูมิ) 
 

วันแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮองกง - เชค็อินขึน้เรือสําราญ Ovation Of The Seas 

                     และสนุกกับกิจกรรมบนเรือ 

08.00 น. ทุกทานนําเดินทางสู เกาะฮองกง โดยเที่ยวบินที่ TG 600  

หากลูกคาเดินทางเอง เมื่อถึงที่ สนามบินฮองกง ที่ฮองกงมีไกดทองถิ่นรอตอนรับ ณ ทางออก B  

11.45 น. ถึงสนามบินฮองกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา   หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จุดนัดพบ

ประตูทางออก นําทานเดินทางผานสะพานแขวนชิงหมา เปนสะพานแขวนสําหรับรถยนตและรถไฟทีย่าวที่สุด

ของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังระดับโลกนอรแมน ฟอสเตอร ระหวาง

ทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกง 

บาย นําทานทําการเช็คอินเขาสูเรือสําราญ Ovation Of The Seas ในเครือของ Royal Caribbean คือเรือ

สําราญที่รับหนาที่คอยใหบรกิารนักทองเที่ยวมาต้ังแตปลายป ค.ศ. 2014 จนถึงปจจุบัน  เรือสําราญ 

Ovations of the Sea เปนเรือสําราญที่ นํ้าหนักรวม 168,66 ตัน โดยแบงออกเปนทัง้หมด 18 ช้ัน สามารถ
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รับผูโดยสารไดทั้งหมด 4,905 คน ซึ่งรวมทั้งลูกเรือ 1500 คนดวย นอกจากน้ันภายในเรือยังประกอบไปดวย

รานคา รานอาหาร สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มากมาย อยางเชนสระวายนํ้าและสระระบบนํ้าวน ผับ บาร 

รวมถึงหองพักไวคอยรองรับแขกผูมาเยือนที่มากถึง 2,090 หอง 

 

 

 

 

 

16.30 น.  เรือสําราญเริ่มตนออกจากทาเรือเดินทางสู นานนํ้าสากล สุดสนุกกับกิจกรรมหลากหลายที่มีใหทานเลือก และ

โชวสุดอลังการ อาหารการกินมีบริการ 24ช่ัวโมง และกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย และชอปปงสินคา Duty Free 

ราคาถูก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่าํ Dinner สุดหรู ณ หองอาหาร ของเรือ และสนกุกับกิจกรรมชวงค่ํา 

เขาหองพักตามประเภทหองที่ทานจองมา 

 

 

 

 
 

วันที่สองของการเดินทาง  อิสระพักผอนบนเรอืสาํราญOvation Of The Seas และสนุกกับกิจกรรมบนเรือ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร บนเรือสาํราญ Ovations of the Sea   

ใหทานไดอิสระพักผอนตามอัธยาศัย บนเรือสําราญ มีกิจกรรมมากมายบน ใหทานไดเลือกทํา ไมวาจะเปนการ

ออกกําลังกายรับอรุณดวยการว่ิงจ็อกกิงบนช้ันดาดฟา บริการ Fitness Center เพลิดเพลินไปกับการชอปปง 

สินเคาแบรนดช้ันนําตางๆในราคาพิเศษที่ราน Duty Free และทานไหนที่รักในการเสีย่งโชคเปนพิเศษ บนเรือ 

ก็มีหอง Casino ไวใหทานไดใชบริการ 
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อาหารเที่ยง และ อาหารค่าํ ทานสามารถรบัประทานอาหาร ณ หองอาหารบนเรือสาํราญ Ovations of the Sea 

เขาหองพักตามประเภทหองที่ทานจองมา 

วันที่สามของการเดินทาง  วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซยีน - โรงงานจิวเวอรรี่ - อิสระชอปปงจิมซาจุย 

    สนามบินฮองกง - กรุงเทพฯ 

เชา  รวมรับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบุฟเฟต ที่มีอาหารใหทานเลอืกมากมายบนเรือสําราญ 

06:30 น. เรือสําราญ Ovation Of The Seas เดินทางถึงทาเรือฮองกง 

07:00 น. เตรียมตัว Check-Out ออกจากเรือ    

จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว เพ่ือสักการะเทพเจาแชกง และใหทานหมุนกังหันทองแดง ที่เช่ือกันวา

ถาหมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่งช่ัวรายและ นําแตสิ่งดีๆ มาให ชาว

ฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดน้ีในวันขึ้นป ใหม  

นําทานชม Wong Tai Sin Temple (หวองไทซิน)  

นําทานนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หน่ึง

ในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง เทพซึ่งขึ้นช่ือในการดูแลรักษา

โรคภัยไขเจ็บและ พบกับผูคนมากมายที่นําธูป และ ของ มา

สักการะเพ่ือขอพรตางๆ ต้ังแตเรื่องความรักไปจนถึงฤกษมงคลใน

การทําธุรกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอยางคุนปากเปนภาษาจีน

แตจิ๋ววา “วัดหวังตาเซียน”น้ันเปนวัดลัทธิเตาที่ชาวฮองกงและนัก

ทองทองที่ เดินทางมาเที่ยวฮองกงโดยเฉพาะชาวไทยเช้ือสายจีนให

ความศรัทธากันมาก วัดน้ีมีอายุกวารอยป  ละไดช่ือวาเปน  วัดที่ใคร

มาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกสิ่ง เดิมทีวัดน้ีเปนเพียงศาล

เจาเล็กๆ ในยาน Wan Chai ทางเกาะฮองกง ภายหลังไดมีการ

รวบรวมเงินบริจาคแลวยายวัดมาต้ังอยูบนเกาะเกาลูนในที่ปจจุบัน  

จากน้ันนําทานเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรรี่ ทีข่ึ้นช่ือของฮองกงพบกับ

งานดีไซนที่ไดรับรางวัลอันดับยอดเย่ียม และรานปเซี่ย สตัวนําโชค

ลาภความมั่งม ี

บาย ใหเวลาทกุทานได อิสระชอปปงที่ ถนนจิมซาจุย ขึ้นช่ือวามาเที่ยวฮองกง สิ่งที่ไมควรพลาด คือ ช็อปปง 

เพราะฮองกงถือเปนเขตปลอดภาษีและทาเรือนํ้าลึกสําหรบัขนถายสินคา นับเปนประตูสูประเทศจีน และจาก

จีนสูโลกก็วาได สินคาแบรนดเนมมากมายเลยมีขายราคาไมแพงที่ฮองกง แหลงช็อปปงสําคัญที่ไมควรพลาด 

คือ ถนนนาธานบนฝงเกาลูนที่มียานช็อปปงดัง ๆ อยาง จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) มงกก (Mong Kok) และ 

Ladies’ Marketถนนนาธานมีรานคาตลอดสองขางทาง 

*** อาหารเทีย่งไมรวมอยูในรายการทองเที่ยว เพื่อใหทานได เพลิดเพลนิเต็มที่กับการชอปปงอยางเต็มที่ทานสามารถทาน

อาหารไดสะดวกสบายกับรานอาหาร และภัตตาคารมากมายภายในจิมซาจุย *** 

ไดเวลานัดหมายนําทุกทานเดินทางสู สนามบินฮองกง 
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19.05 น. เหิรฟากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 639 

20.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ 

 

คําแนะนํา  สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อต๋ัวรถไฟ 

หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน มิใหเกดิขอผิดพลาดขึ้นกับทานใน

ภายหลัง 

              ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 

 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลกิเงื่อนไขตางๆ โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

หมายเหตุ สามารถออกเดินทางไดขัน้ตํ่า 20 ทานขึ้นไป 

หมายเหตุ เปนหองพักสําหรับพัก 2 ทานเทานั้น  ไมสามารถพัก 3 หรือ 4 ทานได 

 

 

อัตรานี้รวม:  

1. คาต๋ัว เครื่องบินไป-กลับ  เสนทาง กรุงเทพฯ-ฮองกง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (และตองเดินทางไปกลับพรอมกรุป

เทาน้ัน) 

2. คาภาษีสนามบินและ คาภาษนํ้ีามัน ณ วันที ่13 กุมภาพันธ 2561  หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวัน

ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเรียกเก็บจากทานตามเปนจริง 

3. คาหองพักบนเรือสําราญตามแบบ ที่ทานไดทําการจอง และ คาอาหารหองอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือสําราญที่

เปนแบบไมตองชําระเงินเพ่ิม สวนของคาภาษีทาเรือไดรวมอยูในคาบริการทัวรแลว 

4. คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามระบุไวในรายการ (ไมสามารถคืนเปนเงินได เน่ืองจากทาง บริษัทฯ ตองจองและ ซื้อต๋ัว

ลวงหนา) 

5. คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ ตามกฎหมายไมอนุญาตใหขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน  

6. คาบริการนําทัวรโดยไกดทองถิ่นผูมีประสบการณนําเทียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางในฮองกง 

7. คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา วันที่ 25-27 พ.ค. 61 ราคาตอทาน ทานละ 

หองพักแบบมีระเบยีง หองละ 2 ทาน 25,900 

คาทิปพนักงานขับรถ / ไกคทองถ่ิน ทานละ 600 บาท ตลอดการเดินทาง 
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อัตรานี้ไมรวม :  

1. คาดําเนินการทําหนังสือเดินทางหรือคาธรรมเนียมในการย่ืนใบอนุญาตเขา-ออกเมืองสําหรับคนตางดาว 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไวเง่ือนไขการเดินทาง 

3. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการ) 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีผูเดินทางตํ่ากวา 20 คน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสม โดยมิตองแจงลวงหนา สาเหตุอันเน่ืองมาจาก

การลาชาของสายการบิน ,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การกอวินาศภัย,การกอจลาจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ ,แผ  นดินไหว ,ภูเขาไฟ,

ระเบิด,อุทกภัยวาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตาม

จริงเทาน้ัน เชน คาต๋ัวเครื่องบินคาวางมัดจําหองพัก 

การชําระเงิน  

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 10,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร  พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่

ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย)  และหลักฐานโอนเงินมาไดที่  

Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 

วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรอืตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 

• หากผูโดยสารทานใด แจงยกเลิกหลังออกต๋ัวโดยสารเครื่องบินแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาทัวรทั้งหมด 

การยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 25 วันทํางาน มิฉะน้ันบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงินทั้งหมด และในการคืนมัดจํา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมเต็มจํานวนการมัดจํา 

• หากผูโดยสารทานใด แจงยกเลิกหลังออกต๋ัวโดยสารเครื่องบินแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาทัวรทั้งหมด 

หมายเหตุ  

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ  

เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

• บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขา

ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจ

คนเขาเมืองพิจารณาแลว  ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 
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• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 

• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ 

คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

• เน่ืองจากต๋ัวเครื่องบินที่ทางบริษัทฯ ไดทําการจองไวเปนต๋ัวเครื่องบินแบบกรุป ดังน้ันที่น่ังทางสายการบินจะจัดใหเปน

โซนกรุปมาให ทางบริษัทฯไมสามารถที่จะรองขอไดวาจะขอที่น่ังโซนใหม  และในบางครั้งที่น่ังบนเครื่องบน อาจจะ

ไมไดน่ังติดกันหมดกับคนในครอบครัว แตทวา ณ วันที่เดินทาง เจาที่และหัวหนาทัวรจะพยายามอยางเต็มที่ เผื่อที่จะได

น่ังดวยกันกับคนในครอบครัว ทั้งน้ีจึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน และโปรดเขาใจ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง หากผูรวมเดินทางจอยกรุปหนารานไมถึง 15 ทาน 

 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดนิทางของทานวามีอายุการใชงานอยางนอย 6 เดือนนบัจากวันที่เดินทาง 

กรณีอายุหนังสือเดนิทางนอยกวา 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 

ควรรีบทําเลมหนังสือเดินทางใหม และสงสําเนาหนาหนงัสือเดินทางมาใหกับทางบรษิัทฯอีกครั้ง  

หากมีการผิดพลาดทางบรษิัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้  

 

 

*** เม่ือทานไดชําระเงนิคามัดจําบริการทวัร หรือชําระคาบริการทัวรเต็มจํานวนแลว *** 

*** ทางบริษทัฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ *** 
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