วันแรกของการเดินทาง

06.30 น.
08.25 น.
12.10 น.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

 ( - / - / เย็น )

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ M ประตู 6
สายการบินคาร์เธย์ แปซิฟิก แอร์ เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์ เธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX700
เดินทางถึงท่าอากาศยาน เช็กลัปก๊อก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ให้ท่านรอ
หัวหน้าทัวร์ ณ สายพาน รับกระเป๋ า เพื่อรอหัวหน้าทัวร์ นาทุกท่านออก ทางออก B เพื่อพบไกด์ทอ้ งถิ่น

ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้ งย่าน จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน) ขาช้อปทั้งหลายต่างรู ้ดีวา่ หาก กาลังมองหาสิ นค้า
แฟชัน่ หรื อ เครื่ องสาอาง เครื่ องเสริ มความงามแล้ว ละก็ ต้องมาที่ฮ่องกง เพราะที่นี่คือเมืองในฝันของนักช้
อป ที่มีท้ งั ร้านค้านาสมัยและมีชื่อเสี ยงจาหน่ายเครื่ องสาอางแบรนด์ดงั จากทัว่ โลก รวมไปถึงเสื้ อผ้าจาก
ดีไซน์เนอร์ ทอ้ งถิ่น รวมถึงสมาร์ ทโฟนรุ่ นล่าสุ ด กล้องดิจิตอลวีดีโอ หรื อ แท็บเล็ตแบรนด์ดงั จากทัว่ โลกใน
ราคาที่ถูกที่สุดอยูใ่ ช่หรื อไม่ ไม่ตอ้ งมองหาที่ไหนไกล คุณเลือกสรรได้ตามต้องการที่ ฮ่องกง เท่านั้น เพราะ
ที่นี่มีหา้ งและถนนที่ขายสิ นค้าดิจิตอลโดยเฉพาะที่จะคอยกระตุน้ ต่อมอยากของเหล่าสาวกไอทีท้ งั หลาย ด้วย
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สิ นค้าดิจิตอลรุ่ นใหม่ รวมไปถึงฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ หรื อ แม้กระทัง่ ชุดโฮมเธี ยเตอร์ รุ่น
ใหม่ล่าสุ ด
ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตคาร
นาท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่ มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่าคืน การแสดงมัลติมีเดีย
สุ ดตระการตานี้ได้รับการบันทึกในกินเนสบุค๊ ว่าเป็ นการแสดงแสงและเสี ยงแบบถาวรที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในโลก
ครอบคลุมอาคารและตึกระฟ้ าสาคัญๆ ที่ต้ งั อยูส่ องฝากฝั่งของอ่าววิคตอเรี ย รวมกว่า 40 แห่ง บนดาดฟ้ าของ
ตึกเหล่านี้จะประกับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่ งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่ องแสงสว่างตระการตาเป็ นสี ต่างๆ แสดงให้
เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
นาท่ านเข้ าสู่ ที่ PANDA HOTEL / PENTA HOTEL / CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

วันที่สองของการเดินทาง

เช้ า

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 ( เช้า /เที่ยง / เย็น )

 รับประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซ่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านนมัสการเจ้าแม่ทบั ทิม วัดที่ 1 วัดเทียนโห่ ว (TIN HUA TEMPLE) เพื่อคุม้ ครองการเดินทาง
ให้ปลอดภัย หรื อ เรี ยกว่าเทพธิ ดาแห่งสรวงสวรรค์ หรื อ เทพีแห่งท้องทะเล เป็ นเชื่อกันว่า ท่านจะปกป้ อง
ชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางเล มาอย่างช้านาน
นาท่านสู่ วัดที่ 2 วัดหยู่นหยู่น (YUEN YUEN INSTITUTE)เพื่อให้ได้ได้เทพเจ้าประจาตัว พร้อมสักการะ
พระบรมศาสดาของพุทธ เต๋ า และ ขงจื้อไหว้ไท้ส่วยเอี้ย เทพเจ้าคุม้ ครองดวงชะตา วัดแห่งนี้ถือว่าเป็ นศูนย์
รวมทางศาสนาขนาดใหญ่เพราะเป็ นวัดเดียวในฮ่องกง ที่บูชาศาสตนาพุทธ เต๋ ม และ ขงจื้อ วัดแห่งนี้ มีวหิ าร
และหอฟ้ า สร้างด้วยหิ นธรรมชาติดา้ นหลังเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขา ด้านซ้ายขาวโอบล้อมด้วยมังกรเขียว
เป็ นวัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ่อยูบ่ ริ เวณเนินเขาใกล้หมู่บา้ นโลไว
ต่อด้วยนาท่านนมัสการ วัดที่ 3 เจ้ าแม่ กวนอิม ที่ฮ่องฮา(KUN IM TEMPLE) วัดแห่งนี้ มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งใน
ฮ่องกง ให้ทุกท่านได้ขอพระองค์เจ้าแม่กวนอิมพระโพธิ สัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ ครองและปกปั กรักษา
ให้มีแต่ความเจริ ญรุ่ งเรื องในทุกๆ ด้าน นาท่านเยีย่ มชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกง
นาท่านเดินทางสู่ วัดที่ 4 วัดหม่ านโม๋ (MAN MO TEMPLE) หรื อเทพเจ้ากวนอู เป็ นวัดที่มีความสวยงามดุจ
ภาพวาด สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่เทพแห่งวรรณกรรม (หมัน่ ) และเทพแห่งสงคราม (โหม่) ซึ่ งเป็ นที่เคารพ
สักการะของนักศึกษาผูม้ ีความปรารถนาจะผ่านการสอบคัดเลือกของราชสานักในจีน ซึ่งเป็ นระบบที่มีความ
เข้มงวด และมีวตั ถุประสงค์เพื่อเฟ้ นหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ดีที่สุดให้แก่รัฐ วัดนี้สร้างในปี 1847 และ
ยังคงเป็ นสถานบูชาหมัน่ โหม่ที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง การได้หยุดพักอย่างสงบใต้ขดธูปขนาดใหญ่ที่แขวนเรี ยง
รายอยูเ่ บื้องบนนั้น ถือเป็ นความสุ ขในอีกมุมหนึ่ง ที่ตรงกันข้ามกับทางเดินที่แออัดจอแจในย่านธุ รกิจการเงิน
บริ เวณใกล้เคียงอย่างสิ้ นเชิง วัดหมัน่ โหม่ สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าทั้งปวงบนสรวงสวรรค์ ส่ วน Kung Sor
สร้างขึ้นทางตะวันตกของวัดเพื่อเป็ นห้องประชุมและอภิปรายถกเถียงและตกลงปั ญหาข้อพิพาทในชุมชนใน
ปี 1908 วัดได้ตกไปอยูใ่ นความดูแลของเครื อโรงพยาบาลตุงหวาอย่างเป็ นทางการ ก่อนจะถูกขึ้นทะเบียน
เป็ นอาคารประวัติศาสตร์ในปี 2009 และได้รับการอนุรักษ์ไว้ในฐานะอนุสรณ์สถาน
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เทีย่ ง

ค่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ หาดทราย วัดที่ 5 รี พลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรู ปจันทร์ เสี้ ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง
และยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ ในหลายเรื่ อง ชายหาดแห่งนี้ เป็ นสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติใครมาฮ่องกงแล้วไม่ได้มาขอพรที่อ่าวรี พลั ส์เบย์ ที่ฝั่งเกาะฮ่องกง แห่งนี้ถือว่ายังมา
ไม่ถึงฮ่องกง ที่นี่เป็ นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทบั ทิม เจ้าแม่แห่งท้องทะเลผูค้ นมาขอพร เทพ
เจ้าแห่งโชคลาภ มีสะพานต่ออายุโดยมีความเชื่อที่วา่ ถ้าใครได้เดินข้ามสะพานนี้แล้วอายุจะยาวขึ้นอีก 3 ปี
และรู ปปั้ นเทวรู ปและสิ่ งศักดิ์สิทธ์ต่างๆ ของชาวฮ่องกง ประวัติของหาดรี พลั ส์เบย์ของฮ่องกงเป็ นชายหาดที่
สวยอีกหนึ่งแห่งของเกาะฮ่องกง ตั้งอยูบ่ ริ เวณทางตอนใต้ของเกาะฮ่องกง ชื่อของอ่าวนี้ ได้มาจากชื่อเรื อรบ
ของชาวอังกฤษ เดิมเคยเป็ นท่าเทียบจอดเรื อ ที่หาดรี พลั สเบย์แห่งนี้เพื่อรักษาการเมื่อครั้งเข้าปราบโจรสลัดที่
คอยปล้นเรื อขนส่ งสิ นค้าที่เดินทางผ่านเส้นนี้ จึงได้ชื่อว่าหาดรี พลั ส์เบย์ ในสมัยก่อนหน้าหาดจะไม่กว้าง
เหมือนปั จจุบนั นี้เพราะปั จจุบนั นี้ได้ถมทะเลออกไปเพื่อให้มีชายหาดที่ยาวมากขึ้นเพื่อใช้เป็ นที่พกั ผ่อนนอน
อาบแดดของชาวฮ่องกงและรองรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการมาปิ คนิกริ มชายหาด
นาท่านเดินทางสู่ วัดที่ 6 วัดเชอกุง(CHE KUNG TEMPLE) หรื อที่รู้จกั กันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” ถูก
กล่าวขานให้เป็ นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่ อที่วา่ การหมุนกังหัน จะช่วยหมุนชีวติ พลิกผันจาก
ร้ายกลายเป็ นดีได้ และการเริ่ มต้นปี ใหม่ หลังวันตรุ ษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยความเชื่อของชาว
ฮ่องกง กังหันลม จะพาชีวติ ราบรื่ นล้อลมและธุ รกิจเงินทองวิง่ ฉิ ว เหมือนกังหันลู่ลม ตานานของ แชกงห
มิว (หมิวคือกังหัน) ศาลสถิตของเทพเจ้าแชกง ที่มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า อดีตท่านเป็ นนายพลแชกง ในสมัย
ราชวงศ์ซ่งของจีน และเป็ นนายพลที่คุม้ ครองให้ฮ่องเต้ราชวงศ์น้ ีอยูร่ อดปลอดภัยและมีเรื่ องเล่าว่า เคยมีโจร
สลัดจะยกทัพมาปล้น "หมู่บา้ นซ่าถิ่น" ลูกบ้านแตกตื่นอพยพขนข้าวของหนี หมด แต่มีหญิงคนหนึ่งกาลังจะ
พาลูกหนีเช่นกัน ระหว่างทางเธอพบกับชายชราเคราขาวยาวเฟื้ อย ลักษณะน่าเกรงขาม ถามไถ่เรื่ องราวกับ
เธอ และชายชราคนนั้นบอกให้หญิงคนนั้นกลับไปยังหมู่บา้ นและพับกังหันลมกระดาษ ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้ และเสี ยบไว้หน้าหมู่บา้ น ต่อมา โจรสลัดก็ยกพลผ่านหมู่บา้ นนั้นไป โดยไม่มีการปล้นสะดม
ชาวบ้านจึงเชื่ อกันว่า ชายชราคนนั้นคือ นายพลแชกง และหมู่บา้ นนั้นต่อมา ก็ต้ งั วัดกังหันลมนี้เอง ตานาน
การเป็ นนายพลของท่านแชกง เกี่ยวเนื่องมาถึงความเชื่อ ในธรรมเนียมการไหว้เทพเจ้าองค์น้ ี นัน่ คือ เมื่อเข้า
ไปในศาล (ห้ามถ่ายรู ป) และยืนอยูเ่ บื้องหน้ารู ปปั้ นขนาดมหึ มาของท่านแชกงแล้ว ต้องอธิษฐานขอพรและ
มองหน้าท่าน อย่างมุ่งมัน่ จากนั้น จึงไปทาพิธี "หมุนกังหันแห่งโชคชะตา" เมื่อหมุนกังหันเสร็ จแล้ว ต้อง
ไปลัน่ กลองที่อยูด่ า้ นหลัง 8-9 ครั้ง เพื่อเป็ นการบอกกล่าวกับเทพเจ้าว่ามีคนมาเคารพบูชา การลัน่ กลอง เป็ น
ธรรมเนียมรับต่อมาจากนักรบ ที่จะลัน่ กลองรบเมื่อประสบชัยชนะหลังออกศึกนัน่ เอง
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่ PANDA HOTEL / PENTA HOTEL / CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

วันที่สามของการเดินทาง
HKG 9 TEMPLE 3D

ฮ่องกง-ไหว้พระ-กรุเทพฯ

 ( เช้า / เที่ยง / - )

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซ่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ วัดที่ 7 วัดชิหลิน หรือ สานักชี (CHI LIN NUNNERY) สานักชีแห่งนี้สร้างขึ้นตามสถาปั ตยกรรม
สมัยราชวงศ์ถงั เป็ นแหล่งพานักเพื่อความสงบ ภายในวัดมีสระบัวอันงดงาม สวนที่จดั แต่งอย่างประณี ต และ
ชายคาอารามลวดลายดอกบัวอันวิจิตร และมีรูปองค์พระโพธิ สัตว์หลายปาง รวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม ซึ่ งประทับ
อยูใ่ นศาลด้านใน สานักชีแห่ งนี้ได้รับการบูรณะไปเมื่อปี 2000 จากที่สร้างขึ้นโดยใช้การเข้าไม้ท้ งั หลังโดย
ไม่ใช้ตะปูเลยนอก จากท่อระบายน้ าที่เป็ นเหล็ก นับเป็ นการผสมผสานแบบใหม่ ซึ่ งเป็ นวัดที่สวยแห่งหนึ่ง
ในฮ่องกง พร้อมชมร้ านหยกเป็ นสิ นค้าโอท๊อปท้องถิ่น
นาท่านไหว้พระ วัดที่ 8 วัดหวังต้ าเซียน (WONG TAI SIN TEMPLE) เป็ นวัดที่มีอายุกว่าครึ่ งศตวรรษราย
ล้อมด้วยอาคารที่พกั อาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ข้ ึนชื่อด้านอิทธิ ฤทธิ์ ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึง
ได้รับการนับถือเป็ นพิเศษจากบรรดาคนป่ วย ในช่วงวันก่อนตรุ ษจีนจะดีต่อสุ ขภาพมากๆ เนื่องจาก วัดนี้
ได้รับความนิยมและศรัทธาจากชาวฮ่องกงอย่างมาก

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่ งมีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็ นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในคาบสมุทรฮ่องกง นาท่านนัง่ รถโค้ ชท้องถิ่น ขึ้นด้านบน พบกับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้ น
นองปิ ง บนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ ด้านบนท่านจะพบกับ “หมู่บา้ นนองปิ ง” ซึ่ งมีร้านค้ามากมายอาทิเช่น ร้านขาย
ชา, ร้านขายตะเกียบ
นาท่านสักการะองศ์ วัดที่ 9 พระใหญ่วดั โป่ หลินบนเกาะลันเตา ท่านสามารถเดินขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไป
สักการะ พระใหญ่เทียนถาน(พระใหญ่โป่ วหลิน) ซึ่ งประดิษฐานอยูด่ า้ นบน องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่น
สัมฤทธิ์ ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสู ง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริ เวณทะเล
จีนใต้
้ อยูก
(ขึน
่ ับสภาพอากาศ และกาหนดการเปิ ด-ปิ ดบารุงร ักษากระเชา้ หากกระเชา้ ปิ ดให้บริการ
ิ ธิห
้ โดยรถ สงวนสท
้ กระเชา้ อ ันเกิดจากสาเหตุขา้ งต้นทุกกรณี)
เราจะนาท่านขึน
์ ากไม่สามารถขึน

จากนั้นนาท่านลงจากเขา เพื่อช้อปปิ้ ง สิ นค้า HONGKONG FACTORY OUTLET ที่ตุงชุง แหล่งรวมเสื้ อผ้า
แบรนด์เนมมากว่า 40 แบรนด์ดงั ลดราคามากกว่า 70% ,รองเท้ากีฬา ,ร้านอาหาร ,ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตฯลฯ

22.00 น.
23.55 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
*******************************************************************
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินคาร์ เธย์ เที่ยวบินที่ CX709
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**********************ขอบพระคุณอย่ างสูง*****************************
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การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้ องมีการเข้ าชมสิ นค้ าของทางรัฐบาล เพือ่ เป็ นการส่ งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าวคือร้ านหยก
ร้ านบัวหิมะ ร้ านผ้าไหม ร้ านขนม ร้ านจิวเวอร์ รี่ เป็ นต้ น หากท่านใดไม่ เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ ายค่ าทัวร์ เพิม่ ทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

** หากท่ านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่อนทาาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **

กาหนดเดินทาง
19-21, 20-22 , 26-28 , 27-29

พฤษภาคม
2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 ,
17-19, 23-25 , 24-26

มิถุนายน

1-3,14-16,15-17,21-23,
22-24,28-30

กรกฎาคม

ผู้ใหญ่
(ห้ องละ 2 ท่ าน)
ท่ านละ

เด็ก(ตา่ กว่ า 12 ปี )
มีเตียงเสริม
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

เด็ก(ตา่ กว่ า 12 ปี )
ไม่ มเี ตียงเสริม
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักท่ านเดียว

17,900.-

16,900.-

15,900.-

3,500.-

16,900.-

15,900.-

14,900.-

3,500.-

17,900.-

16,900.-

15,900.-

3,500.-

19,900.-

18,900.-

17,900.-

4,000.-

17,900.-

16,900.-

154,900.-

3,500.-

19,900.-

18,900.-

17,900.-

4,000.-

17,900.-

16,900.-

154,900.-

3,500.-

เพิม่

อาษาฬหบูชา CX 8-10 กรกฎาคม
ไฟส์ขาไป CX700 08.15-12.15
ไฟส์ขากลับ CX617 21.30-23.25
4-6,5-7,18-20,19-21,25-27,
26-28

วันแม่ CX

สิงหาคม

11-13

สิงหาคม

ไฟส์ขาไป CX700 08.15-12.15
ไฟส์ขากลับ CX709 22.25-00.15
1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,1618,22-24,23-25
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กันยายน

ปิ ยะ CX 21-23 ตุลาคม
ไฟส์ขาไป CX700 08.15-12.15

19,900.-

18,900.-

17,900.-

4,000.-

ไฟส์ขากลับ CX617 21.30-23.25

กรณี กระเช้ านองปิ ง 360 ปิ ดปรับปรุงซ่ อมแซม ตั้งแต่ มกราคม – มิถุนายน เนื่องจากเปลีย่ นสาย
เคเบิล้ ทั้งหมด ทางบริษทั ฯ นาคณะ ขึน้ ไหว้พระโดยใช้ รถแทน
*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนและภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงที่เกินกว่าที่กาหนด*
** 8-10 ท่าน ออกเดินทางไม่มีหวั หน้าทัวร์ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหวั หน้าทัวร์ / โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสมทั้งนี้ คานึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นหลัก**

อัตราค่ าบริการรวม ค่าตัว๋ เครื่ องบินกรุ งเทพ-ฮ่องกง-กรุ งเทพ (ตัว๋ กรุ๊ ป)/ ภาษีสนามบินทุกแห่ง //ค่าธรรมเนียมภาษีน้ ามัน //
ค่าประกันภัยทางอากาศ // ค่าที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการ//ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม // ค่ารถโค้ช
ปรับอากาศเดินทางตามรายการ //ค่าอาหารตามรายการ //ค่าน้ าหนักสัมภาระตามที่สายการบินกาหนดท่านละ 20 กิโลกรัม //
ทุกที่นงั่ มีประกันอุบตั ิเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการไม่ รวม ค่าทิปกระเป๋ าขึ้นห้องพัก //ค่าทิปไกด์,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ 500 บาท/1 ลูกค้า/
ตลอดทริ ป // ค่าทาหนังสื อเดินทาง //ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทย //ค่าน้ าหนักเกินพิกดั ที่
สายการบินกาหนด//ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ //ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่า
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% // ทัวร์ ราคาโปรโมชัน่ ไม่มีแจกกระเป๋ า // ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง ที่เกินราคาที่กาหนดไว้
เอกสารทีต่ ้ องใช้ : หนังสื อเดินทางที่ยงั มีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ากว่า 6 เดือน ,มีหน้าว่างไม่ต่ากว่า 2 หน้า
เงื่อนไขการจอง
1.มัดจาท่านละ 5,000 บาท (ยกเว้นช่วงเทศกาล ท่านละ 10,000 บาท) พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสื อเดินทาง
มาที่ บริ ษทั ฯ ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
2.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ ในทุกกรณี
3.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 10-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 เปอร์ เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
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หมายเหตุ คณะทัวร์ครบ 8-10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ แต่มีไกด์ทอ้ งถิ่นพูดไทยรับ) คณะทัวร์ ครบ 15 ท่าน มี
หัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ//บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
ขึ้นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง, ภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการให้บริ การ
และยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ // เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์
การใช้บริ การใดๆ บริ การหนึ่ง ตามรายการหรื อถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี // ราคาอาจมีการปรับขึ้นโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีอตั ราแลกเงินมีการ
เปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์ หรื อสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ / หรื อรัฐบาลจีนและฮ่องกงประกาศ
ปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

เนื่องจาก ฮ่ องกง รณรงค์เรื่องการใช่ ถุง กรณีไปซื้อของตามร้ านค้าทุกร้ านโดยถ้ าต้ องการถุงจาก
ร้ านค้า ต้ องจ่ ายเพิม่ อีก 50 เซ็นต์ กรุณา พกถุงผ้าไปด้วยทุกครั้งที่จบั จ่ายซื้อของทุกชนิด
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