 บินเช้า กลับค ่า เที่ยว 3 วันเต็ม
 นาเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นผูช้ านาญด้านพิธีทางศาสนา
 นมัสการ 9 สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ของเกาะฮ่องกง
 พระใหญ่ลนั เตา , เจ้าแม่ทบั ทิม วัดเทียนโห่ว วัดหยวนหยวน, รีพลั เบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู
หมานโหม๋ , วัดแชกุงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)
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 ช้อปปิ้ งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของฮ่องกง อาทิเช่น ซิตเกทเอาท์
ี้
เลทต์ , K11, โอ
เชี่ยน เทอร์มินอล
ราคาเด็ก

ราคาเด็ก

ราคา

(มีเตียง)

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

ผูใ้ หญ่

นอนกับ 2
ผูใ้ หญ่

นอนกับ 2
ผูใ้ หญ่

เพิ่ม

17-19/18-20/24-26 ก.พ.60,
2-4/3-5/9-11/10-12/11-13/
17-19/18-20 มี.ค.60

16,900.-

16,900.-

15,900.-

4,000.-

วันมาฆบูชา 9-11/11-13 ก.พ.60

21,900.-

21,900.-

20,900.-

5,000.-

กาหนดการเดินทาง

**รายละเอียดไฟลท์บินแต่ละวันที่รบกวนดูทา้ ยโปรแกรม**

วันแรก

กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –พระใหญ่ลนั เตา- ช้อปปิ้ งซิตเกท
ี้

04.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิ น คาเธ่ย ์ แปซิ ฟิ ก (CX) โดยมี เจ้าหน้าที่ อ านวยความ
สะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ

06.40 น.
10.25 น.

เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX616
เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยูบ่ นเกาะ
ลันเตา ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุ ดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑล
กวางตุ ง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่ อ งกง นิ วเทอร์ริท อรี ส์ เกาลูน และเกาะเล็ ก ๆ อี ก 235 เกาะ
หลังจากผ่ านการตรวจคนเข้าเมื องแล้ว นาท่ านเดิ น ทางสู่ เกาะลัน เตา น าท่ านขึ้ นและลง
นมั ส การพระใหญ่ ลัน เตาโดยรถโค๊ช ของอุ ท ยาน โดยใช้เวลาประมาณ 45 นาที / ขา
จากนั้ นนาท่าน ชมหมู่บา้ นนองปิ ง ที่จาลองชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ
แทรกตัวด้วยร้านน้ าชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ ระลึก นาท่ านนมัสการ พระใหญ่ ลันเตา
เป็ นพระพุทธรูปนัง่ ทาจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ าหนัก 202 ตัน
ความสูง 24 เมตร ที่ ต้ังอยู่กลางแจ้งของเกาะลันเตา จากนั้ นนาท่ านนมัส การ พระโพธิ สัตว์
กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสตั ว์ และพระสมันตภัทรโพธิสตั ว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.
1920 เดิ ม เป็ นวัด ขนาดเล็ ก ที่ มี พ ระภิ ก ษุ สงฆ์ เ พี ย ง 3 องค์ ต่ อ มาในปี ค.ศ. 1924 ได้
เปลี่ ยนเป็ นศาสนสถานโปลิ น พร้อ มทั้งมี ก ารสร้างอารามและโบสถ์เพิ่ ม ขึ้ นท าให้ปั จจุ บัน มี
พระภิกษุ เดินทางมาจาวัดกันเป็ นจานวนมาก
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่ านเดินทางสู่ City gate Outlet ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET
สิ น ค้า แบรนเนมระดั บ โลกมากมาย เช่ น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence,Burberry
รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใต้ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้
จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พักที่ Panda Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)- เจ้าแม่ทบั ทิม วัด
เทียนโห่ว - วัดหยวนหยวน– วัดเจ้าพ่อกวนอู –Symphony of Light
(B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุ
ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ ยวจานวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพร
ศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มกั สมหวังทุกครั้งไป
จากนั้นนาท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรีย พีค (Mid Level) ถ่ายรูป
คู่กับ วิวทิ วทัศน์ ของตึ ก สูงต่ างๆซึ่ งได้ส ร้างตามหลัก ฮวงจุ๊ย บนเกาะฮ่ องกง จากนั้ น น าท่ า น
สักการะ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮา (Kun Im Temple Hung Hom)เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียง
แห่งหนึ่ งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสตั ว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ ครองและปกปั ก
รักษา วัดเจ้าแม่กวนอิ มที่ Hung Hom หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็ นวัดเก่าแก่
ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็ นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็ น
วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนั บถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่ นวัด ถ้าใครที่
ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้ นนอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอ
ซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิ ยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็ นศิริ
มงคลในเทศกาลปี ใหม่ ซึ่งทางวัดจะจาหน่ ายอุปกรณ์สาหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผูม้ าขอ
พร เมื่ อ สัก การะขอพรโชคลาภแล้วก็ ให้น าซองแดงมาวนเหนื อ กระถางธู ป หน้ าองค์ เจ้าแม่
กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจานวนเงินที่ทางวัดจะ
เขีย นไว้ม ากน้ อ ยแล้วแต่ โชคถ้าหากเราประสพความส าเร็ จ เมื่ อมี โอกาสไปฮ่ อ งกงอี ก ก็ ค่อ ย
กลับไปทาบุ ญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนั กท่องเที่ ยวไปสักการะขอพรกันมาก
ขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอื่นๆ ตลอดทั้งปี เพื่อขอซองแดงจาก
เจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ ออุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง
(ในกรณีที่ทางวัดไม่ได้เตรียมซองแดงไว้ให้เนื่ องจากไม่ได้อยูใ่ นหน้าเทศกาล) แล้วก็ใส่ธนบัตร
ตามฐานะและศรัทธา เขียนจานวนเงินที่ตอ้ งการลงไปด้วย ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ แล้วก็ไหว้ดว้ ย
พิธีเดียวกัน ถ้าประสพความสาเร็จตามที่มุ่งหวังค่อยกลับมาทาบุญที่นี่ในโอกาสหน้า จากนั้ น
นาท่านเดินทางไปไหว้เจ้าแม่ทับทิม ซึ่ งว่ากันว่าท่านเป็ นเทพีแห่งท้องทะเล ที่ วัดเทียนโห่ ว
(Tin Hua Temple) วัดแห่งนี้ ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 โดยตระกูลไท่ (Tai Family)
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กลางวัน

คา่

วันที่สาม
เช้า

ซึ่งเป็ นชาวฮกเกี้ ยน อพยพมาจากเมืองกวางเจา มาปั กหลักที่ฮ่องกง ต่อมามีคนในตระกูลไท่พบ
เจอองค์เจ้าแม่ทับทิมอยู่ในก้อนหิน ที่ใกล้ชายฝั ง่ หลังจากนั้ นพวกเขาได้ต้งั ศาลเล็กๆ เพื่อเป็ น
การสักการะ ต่อมาในภายหลังศาลแห่งนี้ กลับเป็ นที่ นิยมเป็ นอย่างมากของบรรดาชาวประมง
ได้เข้ามาเพื่อสักการะขอพรก่อนออกทะเล จากนั้นประชาชนจึงได้ร่วมใจกันบริจาคและ สร้างวัด
Tin Hau ขึ้ นด้วยความเชื่อว่าจะช่วยคุม้ ครองการเดินทางให้ปลอดภัย จะปกป้องชาวประมงให้
รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางทะเล คนฮ่องกงนิ ยมจุดธูปวนเพื่อปั ดเป่ าความโชคร้าย
ต่างๆให้หมดไป เหมาะสาหรับคนปี ชงเพื่อมาแก้เคล็ดกัน จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง วัด
หยวนหยวน (Yuen Yuen Institute) เป็ นวัดที่แปลกจากวัดอื่นๆ ในฮ่องกง เพราะที่วดั แห่งนี้
สามารถขอพรและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากศาสนาพุทธ (นิ กายมหายาน), ลัทธิเต๋า, ลัทธิขงจื๊อ ซึ่ง
เป็ น 1 ศาสนา 2 ลัทธิที่อยูใ่ นวิถึชีวิตของชาวจีนมาเป็ นพันๆ ปี วัดนี้ สร้างอยู่บนเนิ นเขาตาม
หลักฮวงจุย้ เป็ นวัดขนาดใหญ่ที่สวยงามมากชาวฮ่องกงรวมถึงชาวไทยเรานิ ยมมาทาพิธีแก้ชง
หรือฝากดวงชะตาที่วดั นี้ โดยให้เทพเจ้าไท้ส่วนเอี๊ยะซึ่งคือเทพเจ้าที่คอยคุม้ ครองดูแลดวงชะตา
ของมนุ ษย์ช่วยปกปั กรักษาคุม้ ครอง เพราะทางวัดมีเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะครบทั้ง 60 องค์พร้อมปี
เกิดกากับไว้เพื่อความสะดวกกับผูม้ าบูชา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ า นชม โรงงาน จิว เวอร์รี่ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในเรื่ อ งการออกแบบเครื่ อ งประดับ ท่ า น
สามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ และนาท่านเลือกซื้ อ หยก ที่มีชื่อเสียง จากนั้ นนาท่านไปไหว้
เจ้าพ่อกวนอู (Kuan Au Temple)ท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็ นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว
องอาจไม่ครัน่ คร้ามต่อศัตรู ท่า นเป็ นคนจิตใจมัน่ คงดัง่ ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่
เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้าแก่ฝ่ายตรง
ข้ามและให้เกิดความสมบูรณ์ดว้ ยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นัน่ เอง
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ของทุ ก
คา่ คืน เป็ นการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รบั การบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการ
แสดงแสงและเสี ยงถาวรที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้ นที่ อาคารตึกระฟ้ าสาคัญต่าง ๆ
ที่ ต้ังอยู่สองฟากฝั ่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้ าของตึ กเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่ ง
เพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของ
ฮ่องกง
พักที่ Panda Hotel หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า
วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกุงหมิว –วัดนางชี - อิสระช้อปปิ้ งนาธาน – กรุงเทพฯ (B/L/-)
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารแบบติม่ ซา
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ วัด หวังต้าเซี ย น ซึ่ งเป็ นวัดลัท ธิ เต๋ าที่ ส าคัญ ที่ สุ ดของฮ่ องกง มี ผู ้
ศรัทธามากมายสนใจเสี่ยงเซียมซีทานายโดยเขย่ากระบอกไม้ไผ่จนกว่าแท่งไม้ไผ่ที่ ติดหมายเลข
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จะกระเด็นตกออกมาแท่งหนึ่ ง ซึ่งตัวเลขเหล่านั้ นจะมีคาทานายไขข้อข้องใจในสิ่งที่ ต้งั คาถาม
บริเวณวัดยังมีศาลเล็กๆ ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าต่างๆ ตั้งอยูห่ ลายจุด และตกแต่ง
พื้ นที่โดยรอบวัดด้วยรูปแบบการจัดสวนจีนแบบดั้งเดิม จากนั้นทาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว
หรือวัดกังหัน ถูกกล่าวขานให้เป็ นปลายทางของ การแก้ชงตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหัน
กลับทิ ศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผัน จากร้ายกลายเป็ นดีได้และการเริ่มต้นปี ใหม่ หลังวันตรุษจีน
จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุ รกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือน
กังหันลู่ลม จากนั้ นทาท่ านเดิ นทางสู่ สานักชี ฉีห ลิน (Chi Lin Nunnery) สานั กชีแห่งนี้ เป็ น
สานักชีในนิ กายมหายาน และสร้างในรูปแบบสถาปั ตยกรรมย้อนยุคของศิลปะจีนสมัยราชวงศ์
ถังโดยเริ่มก่อสร้างขึ้ นในปี 1934 และก่อนจะได้รับการบูรณะใหม่ในรูปแบบของราชวงศ์ถัง
(ค.ศ 618–907) ในปี 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบัวที่ให้ความสงบ
แก่ดวงวิญญาณ นอกจากนี้ สานั กชีแห่งนี้ ยังประกอบไปด้วยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูป
ปั้ นทอง ดิ น เหนี ยว และไม้เป็ นตัวแทนของสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ เช่น พระศากยมุ นีและพระโพธิ สัตว์
ประกอบไปด้วยวิหารอยู่รายรอบ 13 หลัง จุดเด่นในการสร้างสานั กชีที่นี่ คือ สร้างโดยไม่ใช้
ตะปูซกั ตัวเดียวด้านในของที่นี่มีความสงบเงียบ สวยงามให้เดินชม เช่น สระบัวขนาดใหญ่ ต้น
บอนไซตัดแต่งสวยงาม บริเวณวิหารที่ สามารถมานั ง่ สมาธิ อ่านหนั งสือได้ สวนหินที่สวยงาม
เป็ นธรรมชาติ และก็เจดียท์ องคา สานักชีนี้เปิ ดทุกวัน ยกเว้นวันพุธ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างเต็ มอิ่ มที่ ใจกลางแหล่ง ช้อปปิ้ งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้ งที่
DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทัว่ ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,
TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 (อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย)
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย
22.20 น. เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX709
00.10+1 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**รายละเอียดไฟลท์บินแต่ละวันที่รบกวนดูทา้ ยโปรแกรม**

***ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น ***
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โปรแกรม : ฮ่องกง- ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
กาหนดการ
เดินทาง
9-11 ก.พ.60
11-13 ก.พ.60
17-19 ก.พ.60
18-20 ก.พ.60
24-26 ก.พ.60
2-4 มี.ค.60
3-5 มี.ค.60
9-11 มี.ค.60
10-12 มี.ค.60
11-13 มี.ค.60
17-19 มี.ค.60
18-20 มี.ค.60

ไฟลท์บิน

ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX703(20.00-21.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX703(20.00-21.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX703(20.00-21.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX703(20.00-21.15)

ผูใ้ หญ่

เด็ก

เด็ก

พักเดี่ยว
เพิ่ม

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

21,900

21,900

20,900

5,000

21,900

21,900

20,900

5,000

16,900

16,900

15,900

4,000

16,900

16,900

15,900

4,000

16,900

16,900

15,900

4,000

16,900

16,900

15,900

4,000

16,900

16,900

15,900

4,000

16,900

16,900

15,900

4,000

16,900

16,900

15,900

4,000

16,900

16,900

15,900

4,000

16,900

16,900

15,900

4,000

16,900

16,900

15,900

4,000

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้ นเมืองให้นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รจู ้ กั ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ ร้านผ้าไหม, นวดฝ่ าเท้า, ร้านบัวหิมะ, ร้านชา, ร้านไข่มุก, ร้านหยก,ร้านจิวเวอร์รี่,ร้านผีซิว
ซึ่ งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผ ลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนั ก ท่องเที่ ยวทุ ก ท่านทราบว่า ร้าน
รัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้ น
ในกรณีที่ท่านไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามที่รายการกาหนดไว้ ทางบริษทั ใคร่
ขอเก็บค่าใช้จา่ ยร้านละ 600 HKD / คน
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิค (CX)
2. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าภาษี สนามบินไทย-ฮ่องกง (ค่าภาษี ธรรมเนี ยมสนามบินฮ่องกงที่ปรับขึ้ น ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559)
4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ ย่อม
อยู่ ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
3. ค่าธรรมเนี ยมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี ) และค่าภาษี บริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์หวั หน้าทัวร์ และคนขับรถ 120 HKD ต่อลูกค้า 1 ท่าน (เด็กและเด็กINF.เก็บเท่าผูใ้ หญ่)

เงื่อนไขการจอง

1. มัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วันนับจากวันที่ทาการจองเท่านั้น
พร้อมส่ง สลิปหลักฐานการโอนเงินและสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง
**สำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง**
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทางไม่ว่าจะกรณีใดๆ****ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน
เงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี**
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. โรงแรมที่อยูใ่ นรายการเป็ นการนาเสนอเท่านั้นเมื่อทาการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยูใ่ นระดับ
เดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้อยูใ่ นย่านเดียวกัน
12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
13.ทางบริษัท จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหร
บางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
14.เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณธไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
15.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบั พิจารณาการเข้าเมือง ผูเ้ ดินทางที่ ชื่อเป็ นชายแต่ร่างกายดูเป็ นหญิงไว้ผมยาว
แต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ
เนื่ องจากเป็ นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ
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