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สักการะขอพร กับ 5 สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง
วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว, สํานักนางชี, พระใหญ่ลนั เตา, เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรี พสั เบย์
อิ่มอร่ อยกับติ่มซํารสต้นตํารับ และอาหารกวางตุง้ สไตล์ฮ่องกง
อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม ย่านดังจิมซาจุ่ย

กําหนดเดินทาง

07-09, 20-22, มี.ค. 2015,
04-06 เม.ย. 2015

17,900.21,900.-

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง – Avenue of Star & Symphony of Light

10.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ T สายการบิน
Emirate Airlines (EK) โดยมีเจ้ าหน้ าทีอ่ าํ นวยความสะดวกด้ านเอกสารเดินทางและสั มภาระ
เหิ รฟ้ าสู่ ฮ่ องกงโดยสายการบิน Emirate Airlines (EK) เทีย่ วบินที่ EK384
วันที่ 04-06 เม.ย. 57 ไฟล์ทบิน ขาไป EK384 (14.00-18.05)
เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ นดินแดน
ตอนปลายสุ ดทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
แล้ว พร้ อมกัน ณ ทางออก EXIT B จากนั้นนําท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อนั ทันสมัย ผ่ านสะพานแขวนซิง
หม่ า (TSING MA BRIDGE) ซึ่ งเป็ นสะพานแขวนทางรถยนต์ ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่ งได้รับการ
ออกแบบโดยสถาปนิ กชื่อดังระดับโลก นอร์ แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
จากนั้นนําท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นแรงบันดาล
ใจของโลกฮอลลีวดู้ ตะวันออก อาทิ ฉี เคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชลโหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดัง
อื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซี เมนต์พร้อมชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ ประกอบแสงเสี ยงสุ ดตระการตาตอบโต้
กันตามจังหวะเสี ยงเพลง Symphony of Lights (โชว์รอบ 20.00 น. ในกรณีเดินทางมาทันเวลา)
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Panda Hotel or Regal Riverside Hotel หรือระดับเดียวกัน

13.45 น.
17.30 น.

คํ่า

(GH) ฮ่องกง-นมัสการ 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 17,900.-21,900.-
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วันทีส่ อง
เช้ า

กลางวัน

ฮ่ องกง – วัดหวังต้ าเซียน – วัดชีหลิน – วัดแชกงหมิว – พระใหญ่ ลนั เตา+กระเช้ า-นองปิ ง –
อิสระช้ อปปิ้ ง CITY GATE OUTLET MALL
บริการอาหารเช้ าโรงแรม ณ ทีพ่ กั หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา
จากนั้นนําท่านนมัสการ วัดหวังต้ าเซียน หรือ วัดหว่องไทซิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เพื่ออุทิศให้กบั Wong Tai
Sin เด็กหนุ่มผูร้ ิ เริ่ มในการศึกษาลัทธิ เต๋ าจนกลายเป็ นผูม้ ีพลังวิเศษและกลายเป็ นเทพเจ้าหวังต้าเซี ยนในเวลาต่อมา
ปั จจุบนั ถื อเป็ นวัดของลัทธิ เต๋ าที่มีคนมากราบไหว้มากที่สุด สถาปั ตยกรรมภายในมีลกั ษณะคล้ายวัดจีนสมัย
โบราณที่มีเสาสี แดงขนาดใหญ่และหลังคาสี ทองเหลืองอร่ าม ภายในมีสวนที่จดั เลียนแบบสวนในปั กกิ่งและยังมี
ความแม่นยําในเรื่ องของการเสี่ ยงเซี ยมซี อีกด้วย...จากนั้นนําท่านชม วัดชี หลิน สํานักนางชี ในพระพุทธศาสนา
ฝ่ ายลัทธิ มหายานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้สร้ างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 แล้วเสร็ จในปี ค.ศ.
2000 โดยสถาปั ตยกรรมเป็ นรู ปแบบของราชวงศ์ถงั ของจีน ตัวอารามจะมีมากมายหลายหลังซึ่ งแต่ละหลังจะมี
องศ์พระโพธิ สัตว์ให้ผคู ้ นได้กราบไหว้...จากนั้นเดิ นทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน ในทุกๆ วันที่ 2 ของ
เดือนแรกตามปฎิทินจีน ชาวฮ่องกงและนักธุ รกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่ อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่ ง
ชัว่ ร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทาง สู่ เกาะลันเตา ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกงนําท่านสัมผัส
กับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจาก กระเช้ าลอยฟ้านองปิ ง (Ngong Ping Skyrail 360) เส้นทางการท่องเที่ยว
บนรถกระเช้าเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึง หมู่บ้าน
นองปิ ง บนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.จากรถกระเช้าท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพอันงดงามของสนามบิ น
นานาชาติฮ่องกงทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนิ นเขาอันเขียวขจี ลําธาร นํ้าตกและป่ าอัน
เขี ย วชอุ่ มของอุ ท ยานลันเตาเหนื อ เมื่ อกระเช้า ไปถึ ง สุ ดทางท่ า นจะได้สั กการะพระใหญ่ เกาะลันเตาซึ่ งเป็ น
พระพุทธรู ปทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทําขึ้ นจากการเชื่ อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ กว่า 200
แผ่น เข้าด้วยกัน นํ้าหนักรวม 250 ตัน และสู ง34เมตร หันพระพักตร์ ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลง
มายังหุ บเขาและโขดหิ นเบื้องล่างซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ปนัง่ ทําจากทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ ท่าน
อาจจะเลือกซื้ อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บา้ นนองปิ ง อาทิเช่น หยก ไข่มุกหรื อเครื่ องประดับตริ สตัลเพื่อเตือน
ความทรงจําแห่งการมาเยือน...จากนั้นอิสระให้ท่านช้ อปปิ้ งอย่ างจุใจที่ CITY GATE OUTLET มีสินค้าให้เลือก
ซื้ ออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY, CITY CHAIN ฯลฯ
**อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย**
พักที่ Panda Hotel or Regal Riverside Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันสาม

ฮ่ องกง – วิคตอเรียพีค – รีพลั ส์ เบย์ – ช้ อปปิ้ งถนนนาธาน – กรุงเทพ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า โรงแรม ณ ทีพ่ กั หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา
นําท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริ เวณเขา วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถ่ายรู ปคู่กบั วิวทิวทัศน์ของตึกสู ง

(GH) ฮ่องกง-นมัสการ 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 17,900.-21,900.-
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บนเกาะฮ่องกง จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรจากเจ้ าแม่ กวนอิมและเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์ เบย์
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์ จากเจ้าแม่
กวนอิมเจ้าแม่ทบั ทิมและเทพเจ้าแห่ งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่ อกันว่าถ้าใครมาขอก็มกั สมหวังทุกครั้ง
ไป..จากนั้นนําชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ ซึ่ งเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของฮ่องกงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับ
ท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ !! และนําท่านเลือกซื้ อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ~ ห่ านย่าง
บ่ าย
ให้ท่านอิสระช้ อปปิ้ งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้ งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสิ นค้าแบ
รนด์เนมชื่ อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel,
Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่
DFS Galleria
*** อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ***
สมควรแก่เวลาพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
21.15 น.
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพโดยสายการบิน Emirate Airline (EK) เทีย่ วบินที่ EK385
วันที่ 04-06 เม.ย. 57 ไฟล์ทบิน ขากลับ EK385 (21.50-23.45)
23.15 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ….
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ นเจิ้น) กําหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่ มุก, ใบชา, ใยไผ่ ไหม,
หยก ซึ่ งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
โปรแกรม : ฮ่ องกง-นมัสการ 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน EK
ราคาเด็ก
ราคาเด็ก
ราคา
(มีเตียง)
กําหนดการเดินทาง
(ไม่ มีเตียง)
ผู้ใหญ่
นอนกับ 2
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิม่

31 ม.ค.-02 ก.พ. 2015

17,900.-

17,900.-

16,900.-

6,000.-

07-09, 20-22 มี.ค. 2015

17,900.-

17,900.-

16,900.-

6,000.-

04-06 เม.ย. 2015

21,900.-

21,900.-

20,900.-

7,500.-

กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทั้ง 5 ข้ อ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง
(GH) ฮ่องกง-นมัสการ 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 17,900.-21,900.-
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ของไทยไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขีน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีจํานวนผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ า
ทัวร์ ไทยร่ วมเดินทางด้ วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 7 วันก่ อนการเดินทาง
*** ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่
ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั ภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว
๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงค์ อยู่ต่อ จะต้ องไม่ เกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีค่าใช้ จ่ายทีท่ างสายการบินกําหนด)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชา
ํ นาญเส้นทาง
 ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่ายกกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พก
ั บางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋ า)
 ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ใน
ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
อัตรานีไ้ ม่ รวม

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง

ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา

ค่าธรรมเนียมการทําวีซ่ากรณี ที่ลูกค้าเป็ นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอร์ ตเยอรมัน พาสสปอร์ ตลาว

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง,
ค่า
นํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
(GH) ฮ่องกง-นมัสการ 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 17,900.-21,900.-
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ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
เงื่อนไขการจอง
วางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ในกรณี
นี้บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบตั ิเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
เงื่อนไขการสํารองที่นงั่

กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจํา 10,000 บาท พร้อมกับเตรี ยมเอกสารส่ ง
ให้เรี ยบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ว

การชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้อยก่อนกําหนด เนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษท
ั ฯ จะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋
ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 กรณี ท่านได้ชา
ํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหัก
ค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมือง
นอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
่ เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
 กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด


(GH) ฮ่องกง-นมัสการ 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 17,900.-21,900.-
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ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตัว๋ เครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
(กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
++ เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
++ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
++ โรงแรมในฮ่องกงมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องมีขนาดกะทัดรัต ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผูส้ ู งอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกันท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแล
คณะทัวร์ ท้ งั หมด
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสํ าหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้ อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการเดิ นทาง ทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรั บผิดชอบในอุ บตั ิ เหตุ หรื อความเสี ยหายที่เกิ ดจากโรงแรมที่ พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุ บตั ิ เหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่ าช้าของเที่ ยวบิ น, สายการเดิ นเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่ น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดิ นทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ
ตามเงื่ อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดิ นทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/
หรื อ ต่างประเทศ มิ ให้เดิ นทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติ กรรมของผูเ้ ดิ นทาง ไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง
โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิดังกล่ าว บริ ษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
(GH) ฮ่องกง-นมัสการ 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 17,900.-21,900.-

6

