10 ท่ าน (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ แต่ มีเจ้ าหน้ าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และมีไกด์ ไทยรอรับที่ฮ่องกง)
15 ท่ าน (มีหัวหน้ าทัวร์ และมีเจ้ าหน้ าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และมีไกด์ ไทยรอรับที่ฮ่องกง)

กาหนดเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 2561
ออกในนาม “Hongkong I Love U”
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วันแรก

กรุงเทพฯ–ฮ่ องกง

(อาหารเย็น)

10.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น
4 ประตูทางเข้าที่
9 เคาน์เตอร์ T
14.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่
EK 384 นําท่านเหิ นฟ้ าสู่ ฮ่องกงด้วย Air Bus A380 เครื่ องบิน 2
ชั้น สุ ดอลังการ!! ท่านจะพบกับที่นงั่ Economy รุ่ นใหม่นงั่ สบาย มีทีวจี อ 10.6 นิ้วไวท์สกรี นดิจิตอลส่ วนตัว ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับช่องเอ็นเตอร์ เทนเม้นท์กว่า 1,000 ช่อง และทุกที่นงั่ มีจุดเชื่อมต่อ USB ซึ่ งท่านสามารถดู
ภาพยนต์จาก Lap Top ของท่านเอง (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
18.05 น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์ เนชัน่ แนลแอร์ พอร์ ต (
Chek Lap Kok) ลงทุนด้วยเงินจํานวนมหาศาลร่ วม
แสนล้านด้วยการถมทะเลเป็ นเกาะขนาดมหึ มาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรแล้วโปรดเดินออกทาง Exit B จากนั้นไกด์นาํ ท่านเดินทางโดยรถโค๊ชตามเส้นทางไฮเวย์อนั
ทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิ งหม่า ( TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็ นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟที่ยาว
ที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่ งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์ แมน ฟอ
สเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงตลอดเส้นทาง
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั Silka Tsuen Wan hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ อง นมัสการ เจ้ าแม่ กวนอิม ณ อ่าวรีพลั ส์ เบย์ -วิคตอเรีย พีค
ศู นย์ หยกและสมุนไพร- ช้ อปปิ้ งย่ านจิมซาจุ่ย
เช้ า

กลางวัน

(Mid Level)-วัดกังหัน-Jewelry Factory
(อาหารเช้ า/กลางวัน)

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซ่า)
นําท่านสู่ (วัดที่ 1) วัดเจ้ าแม่ กวนอิม (Kwun Yam Shrine) ณ อ่าวรี พลั ส์เบย์ ซึ่ งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกง
ที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ กนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคืออีกด้านหนึ่งของอ่าว ที่มีวดั ,พระพุทธรู ป
และเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา เช่นพระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุ ข ,
เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมัง่ คัง่ เหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพ
แห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวธิ ี การเสี่ ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิ ษฐานด้วยการลูบคลําหิ นก้อนกลมอย่าง
ตั้งใจ อิสระให้ท่านสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ตามอัธยาศัย นําท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริ เวณ จุดชมวิววิคทอ
เรียพีค(Med-Level) ถ่ายรู ปคู่กบั วิวทิวทัศน์ของตึกสู งต่างๆ ซึ่ งได้สร้างตามหลักฮวงจุย๊ บนเกาะฮ่องกง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นจะนําท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับร้าน Jewelry Factory จากนั้น
นําท่านสู่ ศูนย์ หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื้ อหยกแท้หรื อหยกเทียม และเลือกซื้ อสมุนไพรที่ได้รับการกา
รันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง
นําท่านสู่ (วัดที่ 2) วัดกังหัน หรือ (วัดแชกง) เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มาก มีอายุมากกว่า 300 ปี ตั้งอยูใ่ น
เขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่ง เป็ นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมี
เหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทาํ วีระประวัติไว้ ทําให้คนทัว่ ไปยกย่องและคน
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จีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็ จในทุกประการ แล้วจะต้อง
ไปหมุนกังหันนําโชคที่ต้ งั อยูใ่ นวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวติ ของเราและครอบครัวให้มีความเจริ ญก้าวหน้าด้าน
หน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็ นการช่วยหมุนปั ดเป่ าเอาสิ่ งร้าย
และไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กงั หันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง , เดินทาง
ปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา
ให้ท่านมีความสุ ขกับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้ งไม่วา่ จะเป็ น ย่านขายสิ นค้ า Tsim Sha Tsui หรื อ
ศูนย์การค้าต่างๆ เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสิ นค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งย่าน Tsim Sha Tsui ที่มีร้านค้าแบ
รนด์ดงั กว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรื อ ขาช้อปพลาดไม่ได้...ช้อปปิ้ งที่ฮ่องกง กับสิ นค้า
หลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,
G2000 เป็ นต้น หรื อช้อปปิ้ งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสิ นค้าที่มี ชื่อเสี ยงจากทัว่ ทุกมุมโลก จากนั้น
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
ทีพ่ กั Silka Tsuen Wan hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ าม วัดหวังต้ าเซียน-วัดเจ้ าแม่ กวนอิมฮงฮา -กระเช้ านองปิ ง-วัดโป่ หลิน(PolinMonastery)หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง (Ngong Ping Village)-ซิตีเ้ กตเอาท์ เลตสนามบิน-กรุงเทพฯ
(อาหารเช้ า/กลางวัน)
เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซ่า)
จากนั้นนําท่านนมัสการ (วัดที่ 3) วัดหวังต้ าเซียน (เทพเจ้ าหวังต้ าเซียน) ซึ่ งเป็ นวัดที่มีอายุกว่าครึ่ งศตวรรษ วัดมี
ความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็ นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ เป็ นหนึ่งในวัดที่โด่ง
ดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่ งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จะมีผคู ้ นมากมายที่นาํ ธูป และของมาสักการะ
เพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่ องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุ รกิจ วัดแห่งนี้คนไทยนิยมมาสักการะขอพร
เป็ นจํานวนมากที่ลานบูชาจะเห็นคนหนุ่มสาว จนถึงคนสู งวัยเขย่าเซี ยมซี กราบไหว้ขอพรกัน จากนั้นนําท่าน
นําท่านไปไหว้เจ้า (วัดที่ 4) วัดแม่ กวนอิมฮงฮา (Kun Im Temple Hung Hom) เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสี ยง
แห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิ สัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ ครองและปกปั กรักษาวัดเจ้าแม่
กวนอิมที่ Hung Hom หรื อ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873
ถึงแม้จะเป็ นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะ
มีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ ยงเซี ยมซี เขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะ
ขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย ซึ่ งคนส่ วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุ ษจีนเพราะ
เป็ นศิริมงคลในเทศกาลปี ใหม่ ซึ่ งทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์สาํ หรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผมู ้ าขอพร เมื่อ
สักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นาํ ซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ
และเก็บซองแดงนั้นไว้ซ่ ึ งภายในซองจะมีจาํ นวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชค ถ้าหากเราประสพ
ความสําเร็ จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทําบุญ ช่วงเทศกาลตรุ ษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว
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ไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอื่นๆ ตลอดทั้งปี เพื่อขอซอง
แดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ ออุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควรเตรี ยมซองแดงไปเอง (ในกรณี ที่
ทางวัดไม่ได้เตรี ยมซองแดงไว้ให้เนื่องจากไม่ได้อยูใ่ นหน้าเทศกาล) แล้วก็ใส่ ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียน
จํานวนเงินที่ตอ้ งการลงไปด้วย ใส่ สกุลเงินยิง่ ดีใหญ่ แล้วก็ไหว้ดว้ ยพิธีเดียวกัน ถ้าประสพความสําเร็ จตามที่
มุ่งหวังค่อยกลับมาทําบุญที่นี่ในโอกาสหน้า
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่ งมีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของเกาะฮ่องกง เปลี่ยนอิริยาบถขึ้น เคเบิ้ล
ไฟฟ้ า นัง่ กระเช้านองปิ งชมวิว 360องศา หน้าต่างเป็ นกระจกใส ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบ “พา
โนราม่า” ในมุมกว้างถึง 360 องศา นัง่ จากสถานีตุงชุงสู่ ที่ราบนองปิ งใช้เวลาประมาณ 40 นาที เพื่อมุ่งหน้าสู่
“เกาะลันเตา” ซี่ งท่านจะได้ดื่มดํ่ากับเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติอนั งดงามของ “อ่าวตุง
ชุง” ที่อยูใ่ กล้กบั “วนอุทยานแห่งชาติลนั เตาเหนือ” มีหมู่บา้ นศิลปะชาวจีนที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมแห่ง
นองปิ ง พบกับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้ นนองปิ งบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับนํ้าทะเล พระใหญ่
หรื อเรี ยกว่า พระพุทธรู ปเทียนถาน ( Tian Tan Buddha Statue) ที่ต้ งั ตระหง่านอยูบ่ ริ เวณริ มหน้าผา องค์พระหัน
พระพักตร์ ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริ เวณทะเลจีนใต้ องค์พระใหญ่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยคณะสงฆ์แห่งวัดโปหลิน
(วัดที่ 5) วัดโป่ หลิน (Polin Monastery) เป็ นวัดที่ต้ งั อยูต่ รงข้ามกับองค์พระ ซึ่ งแล้วเสร็ จและเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยว
ได้เข้าไปกราบไหว้เมื่อปี พศ 2536 ซึ่ งใช้เวลารวมในการก่อสร้างก่อราวๆ 10 ปี องค์พระทําจากทองสัมฤทธิ์ หนัก
250 ตัน สู ง 34 เมตร นัง่ อยูบ่ นฐานกลีบบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ดา้ นซ้ายไว้บนตัก พระเนตรจ้องมอง
ลงมาเหมือนดังว่ากําลังประทานพรให้แก่ผทู ้ ี่ไปกราบไหว้ หากต้องการสัมผัสกับองค์พระแบบใกล้ๆ ต้องเดินเท้า
ขึ้นบันได 268 ขั้น ตลอดการเดินขึ้นบันได เค้าจะมีจุดแวะพักไปเรื่ อยๆ เมื่อถึงด้านบนแล้ว เราจะเห็นวิวทิวทัศน์
ของเกาะฮ่องกงได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้บริ เวณใต้ฐานบัวมีหอ้ งให้เข้าไปชมได้ ภายในห้องมีการแบ่งออกเป็ น
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ส่ วนดังนี้ ส่ วนแรก เป็ นภาพวาดสี น้ าํ มันบอกเล่าเรื่ องราวประวัติความเป็ นขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ส่ วนที่สอง
เป็ นวงล้อพระพุทธธรรม มีบทสวดคัมภีร์ท้ งั หมด 8 บท ส่ วนที่สาม เป็ นพระบรมสารี ริกธาตุที่ได้นาํ มาจาก
ประเทศศรี ลงั กา ถ้าเราสังเกตุให้ดีตรงบริ เวณฐานบัวแต่ละกลีบ จะมีการสลักชื่อของเศรษฐีผมู ้ ีจตั ศรัทธา ร่ วม
บริ จาคในการสร้างองค์พระใหญ่ อย่างไรก็ตาม การที่จะมีชื่อเราปรากฏบทกลีบบัวแต่ละกลีบได้ ก็ตอ้ งแลกมา
ด้วยการบริ จาคเงินขั้นตํ่าถึง 1 ล้านเหรี ยญฮ่องกง และอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง
(Ngong Ping Village) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริ เวณ
หมู่บา้ นจําลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริ ญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้
อย่างลงตัว จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ห้ าง ซิตเี้ กท เอาท์เลต ( Citygate Outlet) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่
รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดงั ทั้งหลาย ไม่วา่ จะเป็ น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอื่นๆ อีก
มากมาย ซึ่งลดราคามาก ถึง 70%
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปสนามบิน
21.50 น. เดินทางจากฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่
EK 385
23.45 น. ถึงสนามสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
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บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลีย่ นวิธีการเดินทางขึน้ นองปิ งในกรณีทกี่ ระเช้ าปิ ดปรับปรุ งหรือ สภาพอากาศไม่ เอือ้ อานวย
โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าและสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
********************************
อัตราค่ าบริการ:

โปรแกรม ฮ่ องกง ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน

วันทีเ่ ดินทาง

เด็กอายุต่ากว่ า 12 เด็กอายุต่ากว่ า
ราคาผู้ใหญ่ พกั เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 12 ปี พักกับ
ห้ องละ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน พักเดี่ยว
(เสริมเตียง)
(ไม่ เสริมเตียง)

09-11 มี.ค. 61
10-12 มี.ค. 61
16-18 มี.ค. 61
17-19 มี.ค. 61
24-26 มี.ค. 61
31 มี.ค.-02 เม.ย. 61

17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900

17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900

17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900

16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

อัตราค่ าบริการรวม
1. ตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ (ชั้นประหยัด) เส้นทาง กรุ งเทพฯ – ฮ่องกง – กรุ งเทพฯ
2. ค่าที่พกั 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุหรื อเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ
5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ าํ มัน (ราคา ณ วันที่ 4 ม.ค. 2556)
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ)
2. ค่ าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% และค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7 %
3. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.)
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4. ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถประมาณ 100 HKD ตลอดการเดินทาง
5. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
6. ค่ าภาษีเชื้อเพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ (ตามข้ อกาหนดของสายการบิน)
เงื่อนไขในการจอง
1. แจ้งจองพร้อมชื่อผูเ้ ดินทาง และเบอร์ ติดต่อกลับพร้อมแฟ็ กซ์สาํ เนาพาสปอร์ ตเข้ามาจองที่บริ ษทั
2. ชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท เพือ่ ยืนยันการเดินทางและชาระเงินส่ วนทีเ่ หลือก่อนออกเดินทาง 15 วันทาการ
3. ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจําเมื่อชําระเงินแล้ว เนื่องจากทางบริ ษทั ฯต้องวางเงินมัดจําค่าตัว๋ และค่าที่พกั กับทางสายการบิน
และตัวแทนต่างประเทศ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่าน
ได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหา
นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. หนังสื อเดินทาง (PASSPORT) จะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
11. ราคานี้สาํ หรับผูเ้ ดินทางที่ถือหนังสื อเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น กรณี ผเู ้ ดินทางถือพาสปอร์ ตต่างชาติ หรื อพาสปอร์ ต
ไทยต่างด้าว จะมีค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
12. ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรม หรื อรายการอาหาร โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ ึนอยูต่ ามความเหมาะสม
13. กรุ๊ ปออกเดินทาง 10 ท่านขึน้ ไป
10 ท่าน (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ แต่ มีเจ้ าหน้ าทีส่ ่ งกรุ๊ ปทีส่ นามบิน และมีไกด์ ไทยรอรับทีฮ่ ่ องกง)
15 ท่าน (มีหัวหน้ าทัวร์ และมีเจ้ าหน้ าทีส่ ่ งกรุ๊ ปทีส่ นามบิน และมีไกด์ ไทยรอรับทีฮ่ ่ องกง)
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