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ไปถึงเช้ า กลับคํา่ เที่ยว 3 วันเต็ม
นําเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิน่ ผู้ชํานาญด้ านพิธีทางศาสนา
นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่ องกง
พระใหญ่ ลนั เตา , เจ้ าแม่ ทับทิม วัดเทียนโห่ ว วัดหยวนหยวน,รีพลั เบย์ , วัดเจ้ าพ่อกวนอู หมาน
โหม๋ , วัดแชกุงหมิว , วัดหวังต้ าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้ าแม่ กวนอิม (Hung Hom)
ช้ อปปิ้ งแบบจุใจ ณ ย่ านช้ อปปิ้ งชื่อดังของฮ่ องกง อาทิเช่ น ซิตเี้ กทเอาท์ เลทต์ , K11, โอเชี่ยน
เทอร์ มินอล

กําหนดการเดินทาง
วันแรก

วันที่ 4-7 / 11-14 /18-21 มิถุนายน 2558
กรุงเทพฯ

22.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้ น 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M สาย
การบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิก (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ อํานวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ

วันทีส่ อง

กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง –กระเช้ านองปิ ง- ช้ อปปิ้ งซิตีเ้ กท

01.20 น.

เหิรฟ้าสู่ ฮ่ องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เทีย่ วบินที่ CX706

(HD) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX) 4-7,11-14,18-21 มิ.ย. 16,900.-
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เช้ า

กลางวัน

คํ่า

เดินทางถึง ฮ่ องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่ งตั้งยูบ่ นเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ น
ดินแดนตอนปลายสุ ดทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิ ว
เทอร์ริทอรี ส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริการอาหารเช้ าแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ขึน้ กระเช้ านองปิ ง เพื่อสัมผัสประสบการณ์อนั น่าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่
เกาะทะเล จีนใต้และภูเขาสู งแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที (หมาย
เหตุ ในกรณี ที่ไม่สามารถขึ้ นกระเช้าได้เนื่ องจากกระเช้าปิ ดปรั บปรุ ง ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการ
เดิ นทางเป็ นรถโค้ช แทน) จากนั้นนํา ท่ า นเที่ ย ว ชมหมู่ บ้ า นนองปิ ง ที่ จ าํ ลองชี วิ ตความเป็ นอยู่ข องชาวจี น มี
บรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านนํ้าชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นําท่านนมัสการ พระใหญ่ ลันเตา เป็ น
พระพุทธรู ปนัง่ ทําจากทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ าํ หนัก 202 ตัน ความสู ง 24 เมตร
ที่ต้ งั อยูก่ ลางแจ้งของเกาะลันเตา จากนั้นนําท่านนมัสการ พระโพธิ สัตว์กวนอิม พระมัญชูศรี โพธิ สัตว์ และพระ
สมันตภัทรโพธิ สัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่ งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็ นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์
ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ ยนเป็ นศาสนสถานโปลิ น พร้ อมทั้งมีการสร้ างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้ นทําให้
ปัจจุบนั มีพระภิกษุเดินทางมาจําวัดกันเป็ นจํานวนมาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ City gate Outlet ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สิ นค้าแบรนเนม
ระดับโลกมากมาย เช่ น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรื อว่าจะเป็ น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬา
มากมายหลายยีห่ อ้ และชั้นใต้ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Harbour Plaza Resort City Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

ฮ่ องกง –วัดเจ้ าแม่ กวนอิม (Hung Hom)- เจ้ าแม่ ทับทิม วัดเทียนโห่ ว - วัดหยวนหยวน- รีพลั เบย์ –
วัดเจ้ าพ่อกวนอู – Avenue of Star – Symphony of Light

เช้ า

บริการอาหารเช้ าแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านไปไหว้เจ้ าแม่ กวนอิมฮ่ องฮํา (Kun Im Temple Hung Hom)เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งใน
ฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิ สัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ ครองและปกปั กรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung
Hom หรื อ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็ นวัด
ขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอ
พรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ ยงเซี ยมซี เขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้นนอกจากสักการะขอพรแล้วยังมี
พิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย ซึ่ งคนส่ วนใหญ่จะนิ ยมไปในเทศกาลตรุ ษจีนเพราะเป็ นศิริมงคลใน
เทศกาลปี ใหม่ ซึ่ งทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับเซ่ นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผมู ้ าขอพร เมื่อสักการะขอพร
โชคลาภแล้วก็ให้นาํ ซองแดงมาวนเหนื อกระถางธู ปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซอง

(HD) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX) 4-7,11-14,18-21 มิ.ย. 16,900.-
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กลางวัน

คํ่า

แดงนั้นไว้ซ่ ึ งภายในซองจะมีจาํ นวนเงิ นที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชคถ้าหากเราประสพความสําเร็ จ
เมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทําบุญ ช่วงเทศกาลตรุ ษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะ
ขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอื่นๆ ตลอดทั้งปี เพื่อขอซองแดงจากเจ้า
แม่กวนอิ มได้เช่ นกัน โดยซื้ ออุ ปกรณ์ เซ่ นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควรเตรี ยมซองแดงไปเอง (ในกรณี ที่ทางวัด
ไม่ได้เตรี ยมซองแดงไว้ให้เนื่องจากไม่ได้อยูใ่ นหน้าเทศกาล) แล้วก็ใส่ ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจํานวน
เงินที่ตอ้ งการลงไปด้วย ใส่ สกุลเงินยิง่ ดีใหญ่ แล้วก็ไหว้ดว้ ยพิธีเดียวกัน ถ้าประสพความสําเร็ จตามที่มุ่งหวังค่อย
กลับมาทําบุญที่นี่ในโอกาสหน้า นําท่านเดินทางไปไหว้ เจ้ าแม่ ทับทิม ซึ่ งว่ากันว่าท่านเป็ นเทพีแห่ งท้องทะเล ที่
วัดเทียนโห่ ว (Tin Hua Temple) วัดแห่ งนี้ ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 โดยตระกูลไท่ (Tai Family) ซึ่ ง
เป็ นชาวฮกเกี้ยน อพยพมาจากเมืองกวางเจา มาปั กหลักที่ฮ่องกง ต่อมามีคนในตระกูลไท่พบเจอองค์เจ้าแม่ทบั ทิม
อยูใ่ นก้อนหิ น ที่ใกล้ชายฝั่ง หลังจากนั้นพวกเขาได้ต้ งั ศาลเล็กๆ เพื่อเป็ นการสักการะ ต่อมาในภายหลังศาลแห่ งนี้
กลับเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมากของบรรดาชาวประมง ได้เข้ามาเพื่อสักการะขอพรก่อนออกทะเล จากนั้นประชาชน
จึงได้ร่วมใจกันบริ จาคและ สร้ างวัดTin Hau ขึ้นด้วยความเชื่ อว่าจะช่ วยคุ ม้ ครองการเดิ นทางให้ปลอดภัย จะ
ปกป้ องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางทะเล คนฮ่องกงนิ ยมจุดธู ปวนเพื่อปั ดเป่ าความโชค
ร้ายต่างๆให้หมดไป เหมาะสําหรับคนปี ชงเพื่อมาแก้เคล็ดกัน จากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปยัง วัดหยวนหยวน
(Yuen Yuen Institute) เป็ นวัดที่ แปลกจากวัดอื่นๆ ในฮ่องกง เพราะที่วดั แห่ งนี้ สามารถขอพรและบูชาสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ จากศาสนาพุทธ (นิ กายมหายาน), ลัทธิ เต๋ า, ลัทธิ ขงจื๊อ ซึ่ งเป็ น 1 ศาสนา 2 ลัทธิ ที่อยูใ่ นวิถึชีวิตของชาว
จีนมาเป็ นพันๆ ปี วัดนี้ สร้างอยูบ่ นเนิ นเขาตามหลักฮวงจุย้ เป็ นวัดขนาดใหญ่ที่สวยงามมากชาวฮ่องกงรวมถึ ง
ชาวไทยเรานิยมมาทําพิธีแก้ชงหรื อฝากดวงชะตาที่วดั นี้ โดยให้เทพเจ้าไท้ส่วนเอี๊ยะซึ่ งคือเทพเจ้าที่คอยคุม้ ครอง
ดูแลดวงชะตาของมนุษย์ช่วยปกปั กรักษาคุม้ ครอง เพราะทางวัดมีเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะครบทั้ง 60 องค์พร้อมปี เกิด
กํากับไว้เพื่อความสะดวกกับผูม้ าบูชา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านนมัสการขอพรจาก เจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้าแห่ งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุ ณ ชายหาดรีพัลส์ เบย์ ใน
แต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์ จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอ
ลู ก ที่ เชื่ อกันว่า ถ้า ใครมาขอก็ ม กั สมหวัง ทุ ก ครั้ งไป จากนั้นนํา ชม โรงงานจิ วเวอร์ รี่ ที่ มี ชื่ อเสี ย งในเรื่ องการ
ออกแบบเครื่ องประดับท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ และนําท่านเลือกซื้ อ หยก ที่มีชื่อเสี ยง จากนั้นนําท่าน
ไปไหว้ เจ้ าพ่ อกวนอู (Kuan Au Temple)ท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็ นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่
ครั่นคร้ ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมัน่ คงดัง่ ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่เคยประมาท การบูชาขอพร
ท่า นก็ หมายถึ ง ขอให้ท่ า นช่ วยอุ ดช่ องว่า งไม่ ใ ห้เพลี่ ย งพลํ้า แก่ ฝ่ ายตรงข้า มและให้เกิ ดความสมบู รณ์ ด้วยคน
ข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรื อบริ วารที่ไว้ใจได้นนั่ เอง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นแรงบันดาลใจของ
โลกฮอลลีวดู้ ตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่
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ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซี เมนต์ต่อด้วยการ ชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่ มต้นในเวลา 20.00
น. ทุกคํ่าคืน การแสดงมัลติมีเดี ยสุ ดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกิ นเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและ
เสี ย งถาวรที่ ยิ่ง ใหญ่ ที่ สุ ดของโลก ครอบคลุ มพื้ นที่ อาคารตึ ก ระฟ้ าสํา คัญต่ า ง ๆ ที่ ต้ งั อยู่สองฟากฝั่ ง ของอ่ า ว
วิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่ งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่ องแสงสว่างตระการตาเป็ น
สี ต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
พักที่ Harbour Plaza Resort City Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

วัดแชกุงหมิว – วัดหวังต้ าเซียน – วัดนางชี - อิสระช้ อปปิ้ งนาธาน - กรุงเทพฯ

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารแบบติ่มซํา
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซี ยน ซึ่ งเป็ นวัดลัทธิ เต๋ าที่สําคัญที่สุดของฮ่องกง มีผศู ้ รัทธามากมายสนใจ
เสี่ ยงเซี ยมซี ทาํ นายโดยเขย่ากระบอกไม้ไผ่จนกว่าแท่งไม้ไผ่ที่ติดหมายเลขจะกระเด็นตกออกมาแท่งหนึ่ ง ซึ่ ง
ตัวเลขเหล่านั้นจะมีคาํ ทํานายไขข้อข้องใจในสิ่ งที่ต้ งั คําถาม บริ เวณวัดยังมีศาลเล็กๆ ซึ่ งเป็ นที่ประดิษฐานของ
องค์เทพเจ้าต่างๆ ตั้งอยูห่ ลายจุด และตกแต่งพื้นที่โดยรอบวัดด้วยรู ปแบบการจัดสวนจีนแบบดั้งเดิม ต่อด้วย วัด
แชกงหมิว หรื อวัดกังหัน ถูกกล่าวขานให้เป็ นปลายทางของ การแก้ชงตามความเชื่ อที่วา่ การหมุนกังหันกลับทิศ
จะช่ วยหมุนชี วิตพลิ กผันจากร้ ายกลายเป็ นดี ได้และการเริ่ มต้นปี ใหม่ หลังวันตรุ ษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่
โดยกังหันลมจะพาชีวติ ราบรื่ นล้อลมและธุ รกิจเงินทองวิง่ ฉิ ว เหมือนกังหันลู่ลม
เดิ น ทางต่ อ สู่ สํ า นั ก ชี ฉี
หลิน (Chi Lin Nunnery) สํานักชี แห่ งนี้ เป็ นสํานักชี ในนิ กายมหายาน และสร้างในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมย้อน
ยุคของศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ถงั โดยเริ่ มก่อสร้างขึ้นในปี 1934 และก่อนจะได้รับการบูรณะใหม่ในรู ปแบบของ
ราชวงศ์ถงั (ค.ศ 618–907) ในปี 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารี ริกธาตุและมี สระบัวที่ ให้ความสงบแก่ดวง
วิญญาณ นอกจากนี้ สํานักชี แห่ งนี้ ยงั ประกอบไปด้วยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปปั้ นทอง ดินเหนียว และ
ไม้เป็ นตัวแทนของสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระศากยมุนีและพระโพธิ สัตว์ประกอบไปด้วยวิหารอยู่รายรอบ 13 หลัง
จุดเด่นในการสร้างสํานักชี ที่นี่ คือ สร้างโดยไม่ใช้ตะปูซักตัวเดี ยวด้านในของที่นี่มีความสงบเงี ยบ สวยงามให้
เดิ นชม เช่ น สระบัวขนาดใหญ่ ต้นบอนไซตัดแต่งสวยงาม บริ เวณวิหารที่สามารถมานัง่ สมาธิ อ่านหนังสื อได้
สวนหิ นที่สวยงามเป็ นธรรมชาติ และก็เจดียท์ องคํา สํานักชีน้ ีเปิ ดทุกวัน ยกเว้นวันพุธ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างเต็มอิ่มที่ใจกลางแหล่ง ช้ อปปิ้ งย่ านถนนนาธาน หรื อช้อปปิ้ งที่ DUTY FREE ร้านค้า
ปลอดภาษี กับสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงจากทัว่ ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO,
ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 (อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย)
ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมาย
เหิ รฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX709
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

กลางวัน

22.10 น.
00.10+1 น.
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***ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ***
โปรแกรม : ฮ่ องกง- ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)
กําหนดการเดินทาง

ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

4-7 / 11-14 / 18-21 มิถุนายน 2558

16,900.-

16,900.-

ราคาเด็ก
(ไม่ มีเตียง)
นอนกับ 2
ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิม่

16,900.-

5,000.-

ข้ อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนาม
ของร้ านรัฐบาล คือ ร้ านผ้ าไหม, นวดฝ่ าเท้ า, ร้ านบัวหิมะ, ร้ านชา, ร้ านไข่ มุก, ร้ านหยก,ร้ านจิวเวอร์ รี่,ร้ านผีซิว ซึ่ งจําเป็ นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
ในกรณีทที่ ่านไม่ ได้ ลงร้ านช้ อปรัฐบาลตามทีร่ ายการกําหนดไว้ ทางบริ ษัทใคร่
ขอเก็บค่ าใช้ จ่ายร้ านละ 600 HKD / คน
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิ ฟิค (CX)
2. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง
4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถรับส่ งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าประกันอุ บตั ิ เหตุ ระหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่เกิ น 1,000,000 บาท (ค่ารั กษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยู่ ใน
ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าระวางกระเป๋ านํ้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
(HD) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX) 4-7,11-14,18-21 มิ.ย. 16,900.-
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2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รี ดผ้า ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นวันละ 10 HKD, คนขับรถวันละ 10 HKD, หัวหน้าทัวร์ ไทยขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจในการบริ การ
เงื่อนไขการจอง
1. มัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสื อเดินทาง
2. ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 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.
ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนื อการควบคุม
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 การที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ 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
(HD) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX) 4-7,11-14,18-21 มิ.ย. 16,900.-
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9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหา
นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(HD) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX) 4-7,11-14,18-21 มิ.ย. 16,900.-
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