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 นมัสการ 9 สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิข์ องเกาะฮ่องกง
 พระใหญ่ลนั เตา , เจ้าแม่ทบั ทิม วัดเทียนโห่ว วัดหยวนหยวน, รีพลั เบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋
 วัดแชกุงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)
กําหนดการเดินทาง

16-18 พ.ย.61
23-25 พ.ย.61
30 พ.ย. – 2 ธ.ค.61
8-10 ธ.ค.61
วันหยุดรัฐธรรมนูญ
14-16 ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61

ไฟลท์บนิ

ขาไป CX616(06.45-10.15)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX703(19.50-21.45)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX616(06.45-10.15)
ขากลับ CX703(20.00-22.05)
ขาไป CX616(06.45-10.15)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.45-10.15)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.45-10.15)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)

ผูใ้ หญ่
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--ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ กรุณาอ่านโปรแกรม และ เงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็นทีพ่ อใจแล้ว
จึงวางมัดจํา เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง-วันแรก

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท
(-/L/-)

05.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบิ น สุวรรณภูมิ อาคารผู้โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั้น 4 ประตู 6
เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกด้าน
เอกสารเดินทางและสัมภาระ
เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX700
(บนเครื่องมีบริการอาหาร) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่ อ งบิน เนื่องจากต้อ ง
เป็นไปตามระบบของสายการบิน**
เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ
ลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑล
กวางตุ้ ง ประกอบด้ วย เกาะฮ่ อ งกง นิ วเทอร์ ริท อรี ส์ เกาลู น และเกาะเล็ก ๆ อี ก 235 เกาะ
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง
เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใต้และภูเขาสูงแบบ 360
องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณีที่ไ ม่
สามารถขึ้นกระเช้าได้เนื่องจากกระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไม่เอื้ออํานวย ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโค้ชแทน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา
จากนั้นนําท่านเที่ยวชม หมู่บ้า นนองปิง ที่จํา ลองชีวิตความเป็นอยู่ข องชาวจีนมีบรรยากาศ
สบายๆแทรกตัวด้วยร้านน้ําชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นําท่านนมัสการ พระใหญ่
ลันเตา เป็นพระพุทธรูปนั่งทําจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ําหนัก
202 ตัน ความสูง 24 เมตร ที่ตั้งอยู่กลางแจ้งของเกาะลันเตา จากนั้นนําท่านนมัสการ พระ
โพธิสัตว์กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้
เปลี่ย นเป็ นศาสนสถานโปลิ น พร้ อ มทั้ งมี ก ารสร้ า งอารามและโบสถ์เ พิ่ม ขึ้ นทํ าให้ ปัจ จุบั น มี
พระภิกษุเดินทางมาจําวัดกันเป็นจํานวนมาก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ City gate Outlet ให้
ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach,
Esprit, Polo, Raugh Laurence,Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ ห้อ และชั้นใต้ดิน
จะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย )

08.20 น.

12.10 น.

กลางวัน

จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักที่ Silka Tsun Wan Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สอง

วัดหยวนหยวน -วัดแชกุงหมิว - วัดหวังต้าเซียน –วัดนางชี –โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านหยก วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)-เจ้าแม่ทับทิมวัดเทียนโห่ว–Symphony of Light (DS/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง วัดหยวนหยวน เป็นวัดที่แปลกจากวัดอื่นๆ ในฮ่องกง เพราะที่วัด
แห่งนี้สามารถขอพรและบู ชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากศาสนาพุทธ (นิกายมหายาน), ลัทธิเต๋า, ลัทธิ
ขงจื๊อ ซึ่งเป็น 1 ศาสนา 2 ลัทธิที่อยู่ในวิถึชีวิตของชาวจีนมาเป็นพันๆ ปี วัดนี้สร้างอยู่บนเนิน
เขาตามหลักฮวงจุ้ย เป็นวัดขนาดใหญ่ที่สวยงามมากชาวฮ่องกงรวมถึงชาวไทยเรานิยมมาทําพิธี
แก้ชงหรือฝากดวงชะตาที่วัดนี้ โดยให้เทพเจ้าไท้ส่วนเอี๊ยะซึ่งคือเทพเจ้าที่คอยคุ้มครองดูแลดวง
ชะตาของมนุษย์ช่วยปกปักรักษาคุ้มครอง เพราะทางวัดมีเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะครบทั้ง 60 องค์
พร้อมปีเกิดกํากับไว้เพื่อความสะดวกกับผู้มาบูชา จากนั้นเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน
ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชงตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วย
หมุนชีวิต พลิกผัน จากร้ายกลายเป็นดีไ ด้และการเริ่มต้ นปีใหม่ หลังวั นตรุษจี น จะต้ องมีการ
แก้เคล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงิน ทองวิ่งฉิวเหมื อนกังหันลู่ล ม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ซึ่งเป็นวัดลัทธิเต๋าที่สําคัญที่สุดของฮ่องกง มีผู้ศรัทธา
มากมายสนใจเสี่ย งเซียมซีทํานายโดยเขย่ากระบอกไม้ ไผ่จนกว่าแท่งไม้ไ ผ่ที่ติดหมายเลขจะ
กระเด็ นตกออกมาแท่ง หนึ่ ง ซึ่ง ตัวเลขเหล่า นั้น จะมีคํ าทํา นายไขข้ อข้ องใจในสิ่ งที่ ตั้ง คําถาม
บริเวณวัดยังมีศาลเล็กๆ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าต่างๆ ตั้งอยู่หลายจุด และตกแต่ง
พื้นที่โดยรอบวัดด้วยรูปแบบการจัดสวนจีนแบบดั้งเดิม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สํานักชีฉีหลิน
สํานักชี แห่งนี้ เป็นสํ านักชี ในนิก ายมหายาน และสร้างในรูป แบบสถาปัต ยกรรมย้อนยุคของ
ศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ถังโดยเริ่มก่อสร้างขึ้นในปี 1934 และก่อนจะได้รับการบูรณะใหม่ใน
รูปแบบของราชวงศ์ถัง (ค.ศ 618–907) ในปี 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมี
สระบัวที่ให้ความสงบแก่ดวงวิญญาณ นอกจากนี้ สํานักชีแห่งนี้ยังประกอบไปด้วยโถงอาราม
หลายโถง บางโถงมีรูปปั้นทอง ดิ นเหนียว และไม้เป็นตัวแทนของสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระศากย
มุนีและพระโพธิสัตว์ประกอบไปด้วยวิหารอยู่รายรอบ 13 หลัง จุดเด่นในการสร้างสํานักชีที่นี่
คือ สร้างโดยไม่ใช้ตะปูซักตัวเดียวด้านในของที่นี่มีความสงบเงียบ สวยงามให้เดินชม เช่น สระ
บัวขนาดใหญ่ ต้นบอนไซตัดแต่งสวยงาม บริเวณวิหารที่สามารถมานั่งสมาธิ อ่านหนังสือได้
สวนหินที่สวยงามเป็นธรรมชาติ และก็เจดีย์ทองคํา สํานักชีนี้เปิดทุกวัน ยกเว้นวันพุธ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น นํ าท่ านชม โรงงาน จิ ว เวอร์ รี่ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในเรื่ อ งการออกแบบเครื่ อ งประดั บ ท่ าน
สามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ และนําท่านเลือกซื้อ หยก ที่มีชื่อเสียง

กลางวัน

ค่ํา

จากนั้นนําท่านสักการะ เจ้าแม่ก วนอิม ฮ่อ งฮํา เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน
ฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา วัดเจ้า
แม่กวนอิมที่ Hung Hom เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัด
ขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุ กวัน
จะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น
นอกจากสักการะขอพรแล้ วยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะ
นิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์
สําหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นําซองแดงมา
วนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่ก วนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่ง
ภายในซองจะมีจํานวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชคถ้าหากเราประสพความสําเร็จ
เมื่ อ มี โ อกาสไปฮ่ อ งกงอี ก ก็ ค่ อ ยกลั บ ไปทํ า บุ ญ ช่ ว งเทศกาลตรุ ษ จี น จะมี ช าวฮ่ อ งกงและ
นักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลา
อื่นๆ ตลอดทั้งปีเพื่อขอซองแดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัด
เพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไม่ได้เตรียมซองแดงไว้ให้เนื่องจากไม่ได้อยู่
ในหน้าเทศกาล) แล้วก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจํานวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย ใส่
สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ แล้วก็ไหว้ด้วยพิธีเดียวกัน ถ้าประสพความสําเร็จตามที่มุ่งหวังค่อ ยกลับมา
ทําบุญที่นี่ในโอกาสหน้า จากนั้นนําท่านเดินทางไป ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งว่ากันว่าท่านเป็นเทพี
แห่งท้องทะเลที่ วัดเทียนโห่ว วัดแห่งนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 โดยตระกูลไท่ ซึ่ง
เป็นชาวฮกเกี้ยน อพยพมาจากเมืองกวางเจา มาปักหลักที่ฮ่องกง ต่อมามีคนในตระกูลไท่พบ
เจอองค์เจ้าแม่ทับทิมอยู่ในก้อนหิน ที่ใกล้ชายฝั่ง หลังจากนั้นพวกเขาได้ตั้งศาลเล็กๆ เพื่อเป็น
การสักการะ ต่อมาในภายหลังศาลแห่งนี้กลับเป็นที่ นิยมเป็นอย่างมากของบรรดาชาวประมง
ได้เข้ามาเพื่อสักการะขอพรก่อนออกทะเล จากนั้นประชาชนจึงได้ร่วมใจกันบริจาคและ สร้างวัด
Tin Hau ขึ้นด้วยความเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัย จะปกป้องชาวประมงให้
รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางทะเล คนฮ่องกงนิยมจุดธูปวนเพื่อปัดเป่าความโชคร้าย
ต่างๆให้หมดไป เหมาะสําหรับคนปีชงเพื่อมาแก้เคล็ดกัน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ของทุกค่ําคืน
เป็นการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง
และเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสําคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สอง
ฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็
จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
พักที่ Silka Tsun Wan Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (โดยรถบัส) -วัดเจ้าพ่อกวนอู – อิสระช้อปปิ้งถนนาธาน– กรุงเทพฯ
(DS/L/-)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารแบบติ่มซํา

กลางวัน

21.35 น.
23.40 น.

นําท่านนมัสการขอพรจาก เจ้า แม่ก วนอิม และเทพเจ้าแห่ งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ ออายุ ณ
ชายหาดรี พั ล ส์ เบย์ ในแต่ ล ะปีจ ะมี นั กท่ อ งเที่ย วจํ า นวนมากเดิ น ทางมาสั กการะบูช าขอพร
ศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป
จากนั้นนําท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรีย พีค บริเวณชั้นกลางเขา
ไม่ได้ขึ้นไปถึง top Mountain (ไม่ได้นั่งพีคแทรม) ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูง
ต่างๆซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง จากนั้นนําท่านไปไหว้ เจ้าพ่อกวนอู (Man Mo
Temple) ท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู
ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่เคยประมาท การบูชาขอพร
ท่า นก็ ห มายถึ ง ขอให้ ท่ านช่ วยอุด ช่ อ งว่า งไม่ ให้เพลี่ ย งพล้ํ า แก่ฝ่า ยตรงข้ า มและให้ เกิ ด ความ
สมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มอิ่มที่ใจกลางแหล่ง ช้อ ปปิ้ง ย่า นถนนนาธาน หรือช้อปปิ้ง ที่
DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,
TOY’R US,GIORDANO,ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000
(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย )
ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX617
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***ในกรณีทลี่ กู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิฉะนัน้ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ ***

**รายละเอียดไฟลท์บนิ แต่ละวันทีร่ บกวนดูตามตารางท้ายโปรแกรมอีกครัง้ **
**รายการท่องเทีย่ วนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นีถ้ อื เป็นเอกสิทธิข์ องผูจ้ ดั โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ**

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของ ฮ่องกง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้
รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก,ร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผล
กับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม
ใช้เวลาร้านประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น ในกรณีทที่ า่ นไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามที่รายการกําหนดไว้ ทางบริ ษัทใคร่ขอเก็บค่าใช้จ่ายร้านละ
600 HKD / คน
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง (ค่าภาษีธรรมเนียมสนามบินฮ่องกงที่ปรับขึ้น ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559)
4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท)
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ําหนัก เกิน 30 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิน่ + หัวหน้าทัวร์ไทย และคนขับรถ 1,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน
(เด็กและเด็กทารกเก็บเท่าผู้ใหญ่)
เงื่อนไขการจอง

1. ชําระมัดจํา 10,000 บาท ภายใน 2 วันหลังจากทําการจอง
พร้อมส่งสลิปการโอนเงินและสําเนาหน้าหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุ
เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
2. ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 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.
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่าย
ในเที่ยวบินนั้นๆ กรุ๊ปเหมาส่วนตัว และกรุ๊ปที่แจ้งคอนเฟิม และ แจ้งปิดกรุ๊ปแล้ว จะไม่สามารถทําการคืนเงิน
ค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่าในกรณีใดใดสิ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิท์ จี่ ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่
จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานที่อนื่ ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็นการนําเสนอเท่านั้นเมื่อทําการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่
ในระดับเดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในย่านเดียวกัน
12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผู้มี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
13.ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
14.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
15.เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ
16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบั พิจารณาการเข้าเมือง ผู้เดินทางที่ ชื่อเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็น
หญิงไว้ผมยาวแต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้
เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ
17. **สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง
ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

