(PLHKG007)

เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ขอพรด้านการเงิน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮา
ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนาโชค วัดแชกงหมิว
ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว
ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL NATHAN HOTEL

กาหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

13-15 เมษายน 2562

ขาไป TG600 (08.00-11.45)
ขากลับTG607 (20.45-22.25)

เด็ก 1 ท่านพักกับ เด็ก 1 ท่านพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
(ไม่เสริมเตียง)

ผู้ใหญ่ห้องละ พัก
2-3 ท่าน เดี่ยว

28,900 10,000 27,900

26,900

HOT!! รายการ OPTION รวมรับ-ส่ง
รายการ

เพิ่มเงินท่านละ (บาท)

HONG KONG DISNEYLAND

4,000

วันแรก

กรุงเทพ-ฮ่องกง (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด) – รีพลัสเบย์
SYMPHONY OF LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท

05.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 5
แถว H หรือ J เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทาง
บริษัทคอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง
นําทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ TG600 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
การเดินทางใช้เวลา 3 ชั่วโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง นําท่าน
เดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวน
สองชั้นที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์
เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของ
เอ็มทีอาร์ (MTR) กับแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานซิงหม่านี้ ได้ถูกคัดเลือก
ให้เป็น สัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลกอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 1 )

08.00 น.
11.45 น.

กลางวัน

จากนั้นนําท่านเดินทางโดยรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของ
ฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์สดชื่น จากจุดนี้ ท่านสามารถชม
ทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด ชมเกาะฮ่องกงและ
เกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังจะได้ตื่นตาตื่นใจกับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้าง
ตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ เช่น ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ ตั้งของธุรกิจชั้นนําของ
ฮ่องกง พร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงนานาชนิดจากร้านค้า
ภายในอาคารเดอะพี ค ได้ อี ก ด้ ว ย และในบริ เ วณเดี ย วกั น ยั ง มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ม าดามรุ สโซ ซึ่ ง เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์

หุ่นจําลองเสมือนจริงของดารา นัก แสดง และผู้มีชื่อเสียงของฮ่องกงและทั่วโลก ให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชมอีก
ด้วย (ในการเข้าพิพิธภัณฑ์ท่านต้องเสียค่าตั๋วเข้า ชมเอง) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “อ่าวรีพลัสเบย์ ”
เพื่อนมัสการและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม ” ปางประทานพรที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์
มาก องค์ท่า นมีค วามประณีตงดงาม ตั้ งอยู่ บนฐานบั ว และ “เจ้ าแม่ ทับทิ ม” เพื่อเป็นที่ ยึดเหนี่ย วจิต ใจ และ
ขอให้การเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พร้อมกับ นมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิ้งเอี้ย” ที่มีชื่อเสียงว่า หาก
ใครได้มาสัมผัสองค์ท่าน จะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกํามาใส่ใน
กระเป๋าของตัวเอง เสมือนเป็นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเรา บางท่านก็จะลูบก้อนทองที่อยู่
ด้านข้างองค์ท่านแล้วกํามาใส่กระเป๋าของตัวเองอีกครั้ง หรือท่านไหนที่มีบุตรยาก แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร
ให้มาขอพร “องค์สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha) ” จะประสบความสําเร็จเกือบทุกคน และมีความเชื่อที่ว่าถ้า
หากลูบท้องซ้ายจะได้ลูกชาย ถ้าลูบท้องขวาจะได้ลูกสาวอีกด้วย แล้วพาท่านเดินข้าม “สะพานต่ออายุ ” ซึ่ง
ชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้ได้จะสามารถต่ออายุได้ และเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้าง
ที่เต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย ซึ่งรวมถีง “องค์เทพเจ้าแห่งความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมือท่า นจะ
มีหนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆ องค์ท่านจะมีหินดําก้อนโต ให้ทําการอธิษฐาน แล้วทําการลูบก้อนหินซึ่งจะนําพาให้
พบคู่ ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรท่านแล้วก็ทําให้รักมั่นคงและยาวนาน นําท่านสู่ปากอ่าววิคตอเรีย
ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ปากอ่าววิคตอเรีย ซึ่ง
เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง นําท่านชม SYMPHONY OF LIGHT เป็น
การแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด ” ซึ่งการแสดงจะ
เปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟหลากหลายสีสัน ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชั้นนํากว่า 40 แห่ง
โดยใช้เวลาในการแสดงประมาณ 15 นาที

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT ( 2 )
เมนูดังนี้ :: ผัดผักตามฤดูกาล ข้าวผัด หอยลายผัดเต้าซี่ ปลาหมึกกระเทียมพริกไทย เป๋าฮื้อนึ่งซีอิ๊ว
ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว หอยเชลล์นึ่งวุ้นเส้นกระเทียม กุ้งทะเลลวกจิ้ม ปูผัดขิง

จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านที่ต้องการชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่า น
สามารถเดินชมบรรยากาศและวิถีชีวิตยามค่ําคืนของชาวฮ่องกงได้เนื่องจากโรงแรมตั้งอยู่ใจกลางย่านช้อปปิ้ง
ฮ่องกงพักที่ EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ
NOVOTEL NATHAN HOTEL เท่านั้น

วันที่สอง

กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต

เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซําต้นตํารับของฮ่องกง ( 3 )
(สําหรับท่านที่ซื้อ Option สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ไกด์จะพาท่านนั่งรถไฟไปยังสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
ในช่วงบ่าย หลังจากที่ลงจากกระเช้านองปิง)
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่เกาะลันเตาซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่า “หมู่บ้านนองปิง” โดยนําท่านนั่ง
กระเช้าไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ข้ามเขาหลายลูกที่ มีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ขึ้นมาจากสถานี
ตุงซุง ไปยังปลายทางของหมู่บ้านนองปิง เลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยานลันเตาเหนือ ในเวลา 20 นาที
จากกระเช้าลอยฟ้า ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ชื่นชมทิวทัศน์ และภูมิประเทศจากเกือบทุกๆ ส่วนของเกาะ ที่เต็มไปด้วยภูเขาและความเขียวขจีของเกาะลันเตาจากใจกลางเมือง
ตุงชุงถึงหมู่บ้านนองปิงเกาะลันเตา ทั้งยังสามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่
ที่สุดในโลกได้อีกด้วย จากนั้นพาท่า นเดินผ่านหมู่บ้านนองปิง ซึ่งจะมีร้า นค้า ร้านขายของฝาก ของที่ระลึ ก
หลายประเภท ตั้งอยู่เรียงรายตลอดสองข้างทาง แล้วพาท่านเดินต่อไปยังทางขึ้นบันได 268 ขั้น เพื่อขึ้น สู่
พระพุทธรูปเทียนถาน ซึ่งประดิษฐานอยู่คู่กับวัดโป๋หลิน ที่มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร องค์พระ
สร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร มูลค่าในการก่อสร้างกว่า 60 ล้าน
เหรียญฮ่องกง องค์พระนั่งอยู่ บนกลี บดอกบัว ยกพระหัตถ์ข วาและแบพระหัต ถ์ด้านซ้ายไว้บนตั ก พระเนตร
มองลงมาด้วยความเปี่ยมเมตตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 4 )

แล้วนําท่านช้อปปิ้ง ณ ห้าง ซิตี้เกท เอาท์เลต ศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง ซึ่งรวบรวมร้านค้า
Outlet ของเหล่าแบรนด์ดังทั้งหลายไว้อย่างครบครัน อาทิเช่น Coach, Fila, Adidas, Puma, Nike, Bally
และแบรนด์ดังระดับโลกอีกมากมาย โดยลดราคาสูงสุดถึง 70% ให้ท่านได้เลือกช้อปได้อย่างอิสระ
*** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างจุใจ
ฮ่องกงพักที่ EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ
NOVOTEL NATHAN HOTEL เท่านั้น

วันที่สาม

เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮา – วัดแชกงหมิว –
ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซําต้นตํารับของฮ่องกง ( 5 )
จากนั้นนําท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน อีกหนึ่วัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง ซึ่ง มี
เทพผู้ขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยเหลือเรื่องสุขภาพพลานามัยของเราและคนที่เรารัก ซึ่งท่าน
จะพบกับผู้คนมากมายที่นําธูป พร้อมกับของมาสักการะและแก้บนเป็น จํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งจุด

กลางวัน

สักการะที่สําคัญและเป็นที่นิยมสําหรับการขอพรเรื่องความรัก คือ เทพเจ้าหยกโหลวหรือเทพเจ้าด้ายแดง
ซึ่งจะมีอยู่ 3 องค์ องค์กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้านซ้ายเป็นเทพเจ้าสาว ด้านขวาเป็นเทพเจ้าบ่าว และมีด้าย
สีแดงเชื่อมทั้ง 3 องค์ไว้ สําหรับวิธีการไหว้ขอพรเทพเจ้าหยกโหลว ให้เริ่มทํานิ้วสําหรับสอดด้ายแดง โดยจะ
มีป้ายกํากับบอกวิธีการตั้งอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร ที่สําคัญห้ามปล่อยด้ายหลุดมือเด็ดขาดจนกว่าจะเสร็จพิธี
หลังจากนั้น นําท่านเยี่ยมชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์รี (HKJ) ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับ
รางวัลอันดับเยี่ยม จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮํา (Kun Im Temple Hung Hom)
เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วย
คุ้มครองปกปักรักษา วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่
ของฮ่ องกงสร้า งตั้ง แต่ ปี ค.ศ. 1873 ถึ ง แม้ จะเป็น วัด ขนาดเล็ กที่ ไม่ ไ ด้สวยงามมากมาย แต่เ ป็น วั ดเจ้า แม่
กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอก
ว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้นนอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้ว ย ซึ่ง
คนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์
สําหรับ เซ่นไหว้พร้อ มซองแดงไว้ ให้ผู้มาขอพร เมื่อสั กการะขอพรโชคลาภแล้ว ก็ให้นํา ซองแดงมาวนเหนื อ
กระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจํานวนเงิน
ที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชคถ้าหากเราประสพความสําเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไป
ทําบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาว
มาก คนที่ไ ม่มีเวลาก็ สามารถใช้ เวลาอื่นๆ ตลอดทั้ ง ปีเพื่อ ขอซองแดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่น กัน โดยซื้ อ
อุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไม่ได้เตรียมซองแดงไว้ให้
เนื่องจากไม่ได้อยู่ในหน้าเทศกาล) แล้วก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจํานวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย
ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ แล้วก็ไหว้ด้วยพิธีเดียวกัน ถ้าประสพความสําเร็จตามที่มุ่งหวังค่อยกลับมาทําบุญที่นี่ใน
โอกาสหน้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 6 )
จากนั้นนําท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) หนึ่งในวัดยอดนิยมของฮ่องกง
ทีป
่ ระชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ด้านในศาลมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจําวัด
แห่งนี้ เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคล ปัดเป่าเรื่องร้ายๆออกไป และ
วัดแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ที่นิยมสําหรับท่านที่ต้องการแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีก ารไหว้ขอพรจากท่านแชกงนั้น
ท่านจะต้องเข้าไปยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของท่าน แล้วอธิษฐานขอพรพร้อมกับมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ
จากนั้น ทําพิ ธีหมุน กัง หันแห่งโชคชะตา หรื อที่เรียกว่า "กังหันนํ าโชค" เพื่ อหมุนรับแต่ สิ่งดีๆ เข้ ามาในชีวิ ต
โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ มีดังนี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ให้ตีกลอง 3 ครั้ง เพื่อให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดิน และให้พรนั้นสมประสงค์

หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ถนนสาย ช้อปปิ้งแบรนด์เนมหรู (CANTON ROAD) แบรนด์เนมทุกแบบทุก
ประเภท รวมระดมพลกันอยู่บนถนนเส้นนี้ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดถนนสายนี้ ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม
ตามอั ธยาศั ย อาทิ เ ช่น Omega, Tudor, Rolex, Armani, Joyce, Dolche & gabbana, Burberry ,
Longchamp, DKNY, H&M, Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior,
Bonjour, PRADA, CHANEL รวมถึงแบรนด์รองเท้า New balance, Onitsuka tiger ฯลฯ ส่วนท่านที่ต้องการ
ซื้อสินค้าประเภทน้ําหอม เครื่องสําอางค์ ท่านสามารถข้ามถนนมาซื้อได้ที่ Duty Free Shop (DFS)
*** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้จุใจ
*** กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน

20.45 น.
22.25 น.

ออกเดินทางกลับโดย สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG607 / บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง
ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2
โดยสวัสดิภาพ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสําคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ
(กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน)
 ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง
 ค่าน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่า สายการบินกําหนด
(สายการบินไทย แอร์เวย์ จํากัดน้ําหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม/ท่าน ไม่จํากัดจํานวนชิ้น
ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม/ท่าน)
 ค่าภาษีน้ํามัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสิร์ฟ
ฯลฯ
 ค่าทําหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
(บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ท่านต้องการใบกํากับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในชื่อบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ)
 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 3 วัน 60 ดอลล่าร์
ฮ่องกง เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก / หัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ําใจของท่าน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ําใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิป)

เอกสารที่ต้องใช้
 พาสปอร์ตไทยอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนถ่ายเอกสารสําเนาหน้าพาสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนมายั งบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจํา 50 เปอร์เซ็นต์
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
***กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันที่ 5-7, 6-8, 10-12, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17 และ 16-18 เม.ย. 62***
รวมถึงกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด กรุ๊ปเหมาส่วนตัว และกรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุ๊ปแล้ว***
***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น***

กรณีคณะออกเดินทางได้
 คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
 คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 4 - 9 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์แต่มีไกด์รอรับที่สนามบินฮ่องกง)
 คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ไม่ถึง 1 - 3 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

เงื่อนไขการให้บริการ
 ***สํารองที่นั่งพร้อมชําระค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท*** หากยังไม่ชําระค่ามัดจําถือว่าการจองไม่สมบูรณ์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สําหรับผู้ที่วางมัดจําก่อน ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 10 วัน
 กรุ๊ปจอยหน้าร้านจํานวนผู้เดินทางขั้นต่ํา ผู้ใหญ่ 4 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ในกรณีที่ผู้เดินทาง (บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 4 ท่าน
 เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นสําคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้)
 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะ ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจํา 50 เปอร์เซ็นต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
100% เต็มของราคาทัวร์
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวที่ต้องการการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และกรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกการ
ขายจากซีรีย์ทัวร์จะไม่มีการคืนมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
**ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจํา เพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

หมายเหตุ
 รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคํานึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

***ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้นําพาการเดินทางในครั้งนี้***

