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เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิ ง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิ ม + เทพเจ้ าไฉ่ซิงเอี้ ย
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนาโชค วัดแชกงหมิว
ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
สุดฟิ นส์ ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
พัก โรงแรม 4 ดาว ถนนนาธาน

กำหนดกำรเดิ นทำง

28-30 ธันวำคม 2561

30 ธันวำคม – 1 มกรำคม 2562
วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – (นัง่ รถรำงพีคแทรม) สู่ยอดเขำวิ คทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพสั เบย์ –
SYMPHONY OF LIGHT – อิ สระช้อปปิ้ งเลดี้มำเก็ต & เทมเปิ้ ลสตรีท
***คณะเดิ นทำง 28-30 ธ.ค. ไฟล์บิน CX616 เวลำ 06.40-10.15 นัดหมำย 04.00
***คณะเดิ นทำง 28-30 ธ.ค. ไฟล์บิน CX700 เวลำ 08.25-12.10 นัดหมำย 05.00
***คณะเดิ นทำง 30 ธ.ค.-1 ม.ค. ไฟล์บิน CX616 เวลำ 06.40-10.15 นัดหมำย 04.00
***คณะเดิ นทำง 30 ธ.ค.-1 ม.ค. ไฟล์บิน CX700 เวลำ 08.25-12.10 นัดหมำย 05.00
คณะพร้อ มกัน ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู ม ิ ผู้โดยสำรขำออกระหว่ ำงประเทศ ชัน้ 4 ประตู
หมำยเลข 6 แถว M เคำน์ เตอร์สำยกำรบิ นคำเธย์ แปซิ ฟิค (CX) พบเจ้าหน้าทีแ่ ละหัวหน้าทัวร์
จากทางบริษทั คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั ๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง แล้ว
นำทุกท่ ำนลัดฟ้ ำสู่เกำะฮ่ องกง / บริ กำรอำหำรและเครื่องดื่ มบนเครื่อง กำรเดิ นทำงใช้ เวลำ 3
ชัวโมง
่
ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงทีท่ นั สมัยด้วยเทคโนโลยีและสิง่
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง นาท่านเดินทางผ่ าน
เส้นทางไฮเวย์อนั ทันสมัย ข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็ นสะพานแขวนสอง
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ชัน้ ที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวทัง้ หมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์
เนชัน่ นอลแอร์พ อร์ต กับตัว เมือ งฮ่อ งกง ตัว สะพานชัน้ บนจะเป็ นทางให้รถยนต์วงิ่ ส่ ว นชัน้ ล่ างเป็ น
เส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) กับแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานซิงหม่า
นี้ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็ นสัญลักษณ์ของคู่รกั ทัวโลกอี
่
กด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนัน้ นาท่านเดินทางโดยรถรำงพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขำวิ คตอเรียพี ค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวย
ทีส่ ุดของฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้าทะเล สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ ์สดชื่น จากจุดนี้
ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึง่ วงกลมที่มเี อกลักษณ์เด่น
ที่สุ ด ชมเกาะฮ่ อ งกงและเกาลูน ได้ท งั ้ เกาะอย่างชัด เจน ทัง้ นี้ ย งั จะได้ต่ืน ตาตื่น ใจกับ ตึก ระฟ้ าที่สูง
ตระหง่านและอาคารต่างๆ ทีก่ ่อสร้างตามหลักฮวงจุย้ อาทิเช่น ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่ าแบงค์ และ
ตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ตงั ้ ของธุรกิจชัน้ นาของฮ่องกง พร้อมทัง้ ถ่ายภาพอันสวยงามน่ าประทับใจ และเลือก
ซือ้ ของทีร่ ะลึกของฮ่องกงนานาชนิดจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีคได้อกี ด้ว ย และในบริเวณเดียวกัน
ยังมีพพิ ธิ ภัณฑ์มาดามรุสโซ ซึง่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์หุ่นจาลองเสมือนจริงของดารา นัก แสดง และผูม้ ชี ่อื เสียง
ของฮ่องกงและทัวโลก
่
ให้ท่านได้เข้าเยีย่ มชมอีกด้วย (ในกำรเข้ำพิ พิธภัณฑ์ท่ำนต้ องเสียค่ำตั ๋วเข้ำ
ชมเอง) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ “อ่ ำวรีพสั เบย์” เพื่อนมัสการและขอพรอันศักดิ ์สิทธิ ์ จาก “องค์เจ้า
แม่กวนอิม” ปางประทานพรทีช่ าวฮ่องกงเชื่อว่าศักดิ ์สิทธิ ์มาก องค์ท่านมีความประณีตงดงาม ตัง้ อยู่บน
ฐานบัว และ “เจ้าแม่ทบั ทิม” เพื่อเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ และขอให้การเดินทางทุกครัง้ ปลอดภัย พร้อม
กับนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ ซ้งิ เอี้ย” ที่มชี ่อื เสียงว่าหากใครได้มาสัมผัสองค์ท่าน จะได้รบั แต่
เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกามาใส่ในกระเป๋ าของตัวเอง เสมือนเป็ น
เคล็ดว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋ าของเรา บางท่านก็จะลูบก้อนทองทีอ่ ยู่ดา้ นข้างองค์ท่านแล้วกา
มาใส่กระเป๋ าของตัวเองอีกครัง้ หรือท่านไหนที่มบี ุตรยาก แต่งงานแล้วยังไม่มบี ุตร ให้มาขอพร “องค์
สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha) ” จะประสบความสาเร็จเกือบทุกคน และมีความเชื่อทีว่ ่าถ้าหากลูบท้อง
ซ้ายจะได้ลูกชาย ถ้าลูบท้องขวาจะได้ลูกสาวอีกด้วย แล้วพาท่านเดินข้าม “สะพานต่ออายุ ” ซึ่งชาว
ฮ่องกงเชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้ได้จะสามารถต่ออายุได้ และเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็ นลาน
กว้างทีเ่ ต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย ซึ่งรวมถีง “องค์เทพเจ้าแห่งความรัก” หนวดเครายาว ๆ
ในมือท่านจะมีหนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆ องค์ท่านจะมีหนิ ดาก้อนโต ให้ทาการอธิษฐาน แล้วทาการลูบก้อน
หินซึ่งจะนาพาให้พบคู่ ส่วนท่านที่มคี ู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรท่านแล้วก็ทาให้รกั มันคงและยาวนาน
่
นา
ท่านสู่ปากอ่าววิคตอเรียซึง่ เป็ นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ปากอ่าววิคตอเรียซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง นาท่านชม
SYMPHONY OF LIGHT เป็ นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ท่สี ุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กิน
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เนส เวิล์ด เรคคอร์ด ” ซึง่ การแสดงจะเปิ ดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟหลากหลายสีสนั ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์
ประกอบเพลงจากอาคารชัน้ นากว่า 40 แห่ง โดยใช้เวลาในการแสดงประมาณ 15 นาที

ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทะเลลียนุ มูน (2)
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือบางท่านทีต่ อ้ งการชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่านสามารถเดิน
ชมบรรยากาศวิถชึ วี ติ ยามค่าคืนของคนฮ่องกงได้เลย เนื่องจากโรงแรมพักอยูใ่ นย่านช้อปปิ้ ง
พักที่ PRUDENTIAL HOTEL

วันที่สอง กระเช้ำนองปิ ง & พระใหญ่โป๋หลิ น – ซิ ตี้เกท เอำท์เลต

เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซาต้น ต าหรับของฮ่อ งกง (3)...นาท่านเดินทางเข้าสู่เกาะลัน เตาซึ่งมี
สถานที่ท่องเทีย่ วที่เรียกว่า หมู่บ้ำนนองปิ ง โดย...นาท่านนัง่ กระเช้ ำไฟฟ้ ำ NONGPING 360 องศา
ข้ามเขาหลายลูก มีค วามยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ขึ้น มาจากสถานี ตุ งซุ ง ไปยังปลายทางของหมู่บ้าน
นอนปิ งเลื่อ นผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยานลันเตาเหนือ ในเวลา 20 นาทีจากกระเช้าลอยฟ้ าท่าน
สามารถชมทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกงได้เห็นทิวทัศน์ และภูมปิ ระเทศจากเกือบทุกๆ
ส่วนของเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขาและความเขียวขจีของเกาะลันเตาจากใจกลางเมืองตุ งชุงถึงหมู่บ้าน
นอนปิ งเกาะลันเตาทัง้ ยังมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ทส่ี ุดในโลกจากนัน้
พาท่านเดินผ่านหมู่บ้านนองปิ ง ซึง่ จะมีรา้ นค้า ร้า นขายของฝากของทีร่ ะลึกหลายประเภทแล้วพาท่าน
เดินต่อไปยังทางขึ้นบันได 268 ขัน้ สู่ พระพุท ธรูปเที ยนถำน ประดิษ ฐานอยู่คู่กับวัดโป๋ หลิน เหนือ
ระดับน้าทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34
เมตร มูลค่าการก่อสร้าง 60 ล้านเหรียญฮ่องกง องค์พระนัง่ อยู่บนกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบ
พระหัตถ์ดา้ นซ้ายไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเปี่ ยมเมตตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
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นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้าง ซิ ตี้เกท เอำท์เลต ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ทีร่ วบรวมร้านค้า Outlet แบรนด์ดงั
ทัง้ หลายไม่ ว่ า จะเป็ น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ด ัง ระดับ โลกอีก
มากมายซึง่ ลดราคามากถึง 70% ให้ท่านได้เลือกช๊อปได้อย่างอิสระ
*** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าให้จใุ จ***
พักที่ PRUDENTIAL HOTEL

วันที่สำม เทพเจ้ำหวังต้ำเซียน – ฮ่องกงจิ วเวอร์รี่ – วัดแชกง หมิ ว –– ช้อปปิ้ งถนนแบรนด์เนม – ฮ่องกง –
กรุงเทพฯ

เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซาต้นตาหรับของฮ่องกง (5)....นาท่านนมัสการ เทพเจ้ำหวังต้ำเซียน ณ
วัด หวังต้ ำเซี ย น หนึ่งในวัดที่โด่ งดังที่สุ ดของฮ่อ งกง เทพซึ่งขึ้น ชื่อ ในการดูแลรัก ษาโรคภัยไข้เจ็บ
ช่วยเหลือเรื่องสุขภาพพลานามัยของเราและคนที่เรารัก ซึง่ ท่านจะพบกับผูค้ นมากมายที่นาธูป พร้อม
กับของมาสักการะและแก้บนเป็ นจานวนมาก นอกจากนี้ยงั มีอกี หนึ่งจุดสักการะที่สาคัญและเป็ นทีน่ ิยม
สาหรับการขอพรเรื่องความรัก คือ เทพเจ้ำหยกโหลวหรือเทพเจ้ำด้ำยแดง ซึ่งจะมีอยู่ 3 องค์ องค์
กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้านซ้ายเป็ นเทพเจ้าสาว ด้านขวาเป็ นเทพเจ้าบ่าว และมีดา้ ยสีแดงเชื่อมทัง้ 3
องค์ไว้ สาหรับวิธกี ารไหว้ขอพรเทพเจ้าหยกโหลว ให้เริม่ ทานิ้วสาหรับสอดด้ายแดง โดยจะมีป้ายกากับ
บอกวิธ ีก ารตัง้ อยู่ ณ บริเวณจุด ขอพร ที่ส าคัญ ห้ามปล่ อ ยด้า ยหลุ ด มือ เด็ด ขาดจนกว่าจะเสร็จพิธ ี
หลังจากนัน้ นาท่านเยี่ยมชมโรงงาน ฮ่ องกงจิ วเวอร์รี (HKJ) ที่ข้นึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ ท่ี
ได้รบั รางวัลอันดับเยีย่ ม จากนัน้ นาท่านสู่วดั แชกงหมิ ว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปี ท่แี ล้วเดิมที่วดั นี้
เป็ นวัดเล็ก ๆ เป็ นวัดที่เก่าแก่และอนุ รกั ษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่
สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุ ต ด้านในมีรูปปั ้นสูงใหญ่ ของท่านแชกงซึ่งเป็ นเทพ
ประจาวัดแห่งนี้ ซึง่ ทาง ด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกงั หันอยู่หลายตัว มีกลองด้าน
ละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือ ทีเ่ รียกว่า กังหันนาโชค เพื่อหมุนแต่สงิ่ ดี ๆ เข้า
มาในชีวติ และปั ดเป่ าสิง่ ทีไ่ ม่ดอี อกไป โดยความหมายของ ใบพัดทัง้ สีด่ งั นี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยนื
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบที่ 4. คิดหวังสิง่ ใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
และก่อนทีท่ ่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนันเพื
่ ่อความเป็ นสิรมิ งคล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ถนนสายช้อปปิ้ งแบรนด์เนมหรู (CANTON ROAD) แบรนด์เนมทุกแบบ
ทุกประเภท รวมระดมพลกันอยู่บนถนนเส้นนี้ตงั ้ แต่เริม่ จนสิน้ สุดถนน อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าตาม
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อัธยาศัย อาทิเช่น Omega, Tudor, Rolex, Armani, Joyce, Dolche & gabbana, Armani Exchange,
Burberry , Longchamp, DKNY, H&M, Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu
Miu, Dior, Bonjour, SASA ส่วนบางท่านทีต่ ้องการซือ้ รองเท้า New balance, Onitsuka tiger หรือของ
เล่นสาหรับเด็กร้าน TOY R’US ก็สามารถซือ้ ได้ในห้าง โอเซีย่ นเทอร์มนิ อล และท่านทีต่ ้องการน้ าหอม
เครือ่ งสาอางค์ ก็สามารถข้ามถนนมาซือ้ ได้ท่ี Duty Free Shop (DFS) ได้เลย
*** อิ สระอำหำรเย็น เพื่อให้ท่ำนช้อปปิ้ งสิ นค้ำได้จใุ จ***
*** กรุณำตรงต่อเวลำนัดหมำยเพื่อเดิ นทำงสู่สนำมบิ น***
***คณะเดิ นทำง 28-30 ธ.ค. ไฟล์บิน CX617 เวลำ 21.35-23.40
***คณะเดิ นทำง 28-30 ธ.ค. ไฟล์บิน CX709 เวลำ 22.00-00.05
***คณะเดิ นทำง 30 ธ.ค.-1 ม.ค. ไฟล์บิน CX617 เวลำ 21.35-23.40
***คณะเดิ นทำง 30 ธ.ค.-1 ม.ค. ไฟล์บิน CX703 เวลำ 20.00-22.10
ออกเดินทางกลับโดย สำยกำรบิ นคำเธ่ย์ แปซิ ฟิค (CX) / บริ กำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ใช้เวลำในกำรเดิ นทำง 3 ชัวโมง
่
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ ผูโ้ ดยสารขาเข้า ชัน้ 2 โดย
สวัสดิภาพ
*************************************
รำยกำรท่องเที่ยวนี้ อำจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตำมควำมเหมำะสม
ทัง้ นี้ ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของผู้จดั โดยยืดถือตำมสภำพกำรณ์ และประโยชน์ ของท่ ำนเป็ นสำคัญ
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

28-30 ธันวำคม

ธันวำคม – มกรำคม 2562
ผูใ้ หญ่พกั 2 เด็กอำยุ2-11ปี
ท่ำน
พักกับผู้ใหญ่2
ท่ำนมีเตียง
เสริ ม
ขำไป
25,900
24,900
CX616 (06.40-10.15)
ขำกลับ
CX617 (21.35-23.40)

เด็กอำยุ2-11ปี
พักกับผู้ใหญ่2
ท่ำนไม่มีเตียง
เสริ ม
23,900

พัก
เดี่ยว
เพิ่ ม
12,000

28-30 ธันวำคม

ขำไป
25,900
CX700 (08.25-12.10)
ขำกลับ
CX709 (22.00-00.05)

24,900

23,900

12,000

30 ธันวำคม – 1
มกรำคม

ขำไป
25,900
CX616 (06.40-10.15)

24,900

23,900

12,000
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ขำกลับ
CX617 (21.35-23.40)
30 ธันวำคม – 1
มกรำคม

ขำไป
25,900
CX700 (08.25-12.10)
ขำกลับ
CX703 (20.00-22.10)

24,900

23,900

12,000

++ คณะจองจานวนผูใ้ หญ่4 - 9ท่านออกเดินทาง(ไม่มหี ัวหน้าทัวร์แต่มไี กด์รอรับที่สนามบินฮ่ องกง) ++
++ คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์) ++
++ คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ไม่ถึง 1 - 3 ท่าน ไม่ออกเดินทาง++
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับพร้อมคณะชัน้ ทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยูต่ ่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงหรือต้องซือ้ ตั ๋ว
เดีย่ วทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั เงือ่ นไขสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินไทย – ฮ่องกง
3. ค่าน้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
4. ค่าทีพ่ กั ตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุอยูใ่ นรายการ
6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเทีย่ วทีร่ ะบุตามรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ทีร่ ะบุอยูใ่ นรายการ
8. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
ทัง้ นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (สายการบินเอมิเรตส์ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
(ไม่จากัดจานวน) ส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 683 บาท)
2. ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีทส่ี ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ก่อนการเดินทาง
3. ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่มนอกเหนือรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า /พนักงาน
เสิรฟ์ ฯลฯ
5. ค่าทาหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ทีพ
่ งึ ใช้
6. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ทีจ่ ่าย 3% คิดจากยอดบริการ
7. ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 3 วัน
60 ดอลล่าร์ฮ่องกง เด็กและผูใ้ หญ่จา่ ยเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก / หัวหน้าทัวร์แล้วแต่สนิ น้าใจของท่าน
(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิป)
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เอกสำรประกอบกำรเดิ นทำง
หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
เงื่อนไขกำรจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 21 วัน
3.
กรุณำจองล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 4 สัปดำห์ก่อนเดิ นทำง
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดในทุกกรณี
3.
***กรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือกรุป๊ เหมาส่วนตัว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ***
หมายเหตุ
1. พระใหญ่นองปิ ง เป็ นรายการแถม หากสภาพอากาศไม่เอือ้ อานวยทางเจ้าหน้าทีจ่ ะไม่อนุญาตให้ขน้ึ กระเช้า
เพราะถือเรือ่ งความปลอดภัยเป็ นหลัก ดังนัน้ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ยกเลิกโปรแกรมกระเช้านองปิ ง ในกรณีทก่ี ระเช้าปิ ดปรับปรุง
3. กรุป๊ จอยหน้าร้านจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ต่ า ผูใ้ หญ่ 4 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกหรือเลื่อน
การเดินทางในกรณีทผ่ี เู้ ดินทาง (บุคคลทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 12 ปี ขน้ึ ไป) ไม่ครบ 4 ท่าน
4. เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
5. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเทีย่ วเท่านัน้ (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบหากอายุ
เหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้)
6. กรณีทก่ี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุ
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
7. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
8. ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบอาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมา
จ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
9. ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิด
จากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง หรือในกรณีทก่ี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
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10. ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่ นชื่อได้
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
12. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวที่ต้องการการันตีมดั จากับสายการบินหรือ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี าร
คืนมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็ นที่
พอใจแล้วจึงวางมัดจา เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
13. รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความจาเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสม
ทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิ ์ดังกล่าวทางบริษทั จะยึดถือและคานึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ เี กียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ ****ขอขอบพระคุณทุก
ท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษทั ฯ เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้***
14. สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน
เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจาก
บริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทาง
กลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งั ่ ของกรุ๊ป
เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิก
การเดินทาง และได้ดาเนิ นการ ออกตั ๋วเครื่อ งบินไปแล้ว (กรณี ต ั ๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้อ งรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่ อ งจากการวางแปลนห้อ งพักของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจท าให้ห้อ งพัก แบบห้อ งเดี่ย ว
(Single) และห้อ งคู่ (Twin/Double) และห้ อ งพัก แบบ 3 ท่ า น (Triple Room) ห้ อ งพัก อาจจะไม่
ติดกัน
2.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพัก
อาจเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กำรเดิ นทำงเป็ นครอบครัว
•
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รบั การดูแลเป็ น
พิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่าน
และครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
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