วันที 1
10:30 น.
13:45 น.
17:30 น.

คํา
ทีพัก
วันที 2
ปิ งจิมซาจุ่ย
เช้ า

สมุทรปราการ (ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - ฮ่ องกง - Symphony of Lights
คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตูทางเข้ า 9
เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES โดยมีเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊ อก ประเทศฮ่ องกง โดยเทียวบินที EK384
เดินทางถึงท่าอากาศยานเช็กแล็บก๊ อก ประเทศฮ่ องกงหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและ
ตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว นําทุกท่านชมSymphony of Lightsความมหัศจรรย์เริ มต้ นใน
เวลา 20.00 น. ทุกคําคืนการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาทีได้ รับการบันทึกในกิน
เนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสียงถาวรทียิงใหญ่ทีสุดของโลกครอบคลุมพืนทีอาคารตึกระฟ้ า
สําคัญต่างๆทีตังอยูส่ องฟากฝั งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านีประดับไปด้ วย
แสงไฟซึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีตา่ งๆแสดงให้ เห็นถึงบรรยากาศอัน
คึกคักของฮ่องกงได้
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
PANDA HOTEL หรือเทียบเท่ า
วัดหวังต้ าเซียน - วัดคุนยัม - วัดนางชี - วัดแชกงหมิว - เจ้ าแม่ กวนอิมรีพลัสเบย์ วัดหม่ านโหมว - อิสระช้ อป
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติมซํา)
จากนันนําท่านชม วัดหวังต้ าเซียน (วัดที 1) ตังอยูใ่ จกลางเมือง โดดเด่นด้ วยสถาปั ตยกรรม
แบบเซนทีงดงาม และสงบเงียบซึงวัดแห่งนีเป็ นทีประดิษฐานของเทพเจ้ าจีนหลายองค์อย่างเทพ
เจ้ าหลักของวัดคือ เทพหวังต้ าเซียน แต่ข้างๆ วัดจะมี เทพเจ้ าด้ ายแดง หรื อเทพเจ้ าหยกโหลว
เป็ นรูปปั นสีทองมีเสียวพระจันทร์ อยูด่ ้ านหลังประทับอยู่ ซึงชาวจีนต้ องมาขอพรความรักกันทีนี
โดยการขอพรกับเทพเจ้ าองค์นต้ี องใช้ ด้ายแดงผู้นวเอาไว้
ิ
ไม่ให้ หลุดระหว่างพิธีเพราะชาวจีนเชือ
ว่าด้ ายแดงนีแหละคือเส้ นโยงโชคชะตาด้ านความรัก การขอพรเรื องความรักกับเทพหยุคโหลวที
วัดหวังต้ าเซียนะ ด้ วยการผูกด้ ายแดง ซึงทําได้ ทงคนโสด
ั
และ คนมีคแู่ ล้ ว คนโสดก็เป็ นการขอ
พรให้ เจอเนือคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยทําให้ มคี วามรักทีมันคงและยืนยาว
จากนันนําท่านสู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิมที Hung Hom Kwun Yum Temple (วัดที 2) เป็ นวัด
เก่าแก่ของฮ่องกงสร้ างตังแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็ นวัดเจ้ าแม่กวนอิมทีชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุก
วันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้ าใครทีชอบเสียงเซียมซี ทีนีขึนชือว่าแม่นสุดๆ พิเศษกว่านัน
นอกจากสักการะขอพรแล้ วยังมีพิธีขอซองอังเปาจากเจ้ าแม่กวนอิมอีกด้ วย ซึงคนส่วนใหญ่จะ
นิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็ นศิริมงคลในเทศกาลปี ใหม่ ซึงทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์
สําหรับเซ่นไหว้ พร้ อมซองแดงไว้ ให้ ผ้ มู าขอพร เมือสักการะขอพรโชคลาภแล้ วก็ให้ นําซองแดงมา
วนเหนือกระถางธูปหน้ าองค์เจ้ าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬกิ า 3 รอบ และเก็บซองแดงนันไว้ ซงึ
ภายในซองจะมีจํานวนเงินทีทางวัดจะเขียนไว้ มากน้ อยแล้ วแต่โชค(ส่วนใหญ่จะเกินล้ านขึนไป)

เทียง

ถ้ าหากเราประสพความสําเร็ จเมือมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็คอ่ ยกลับไปทําบุญ ไม่ต้องนําเงินจริงๆ
กลับไปถวายหรอกครับแต่โดยการซือกระดาษไหว้ เจ้ าไปสักการะแทน
จากนันทําท่านสู่ วัดนางชี ฉีหลิน - Chi Lin Nunnery (วัดที 3) สร้ างขึนตังแต่ปี 1934 และใน
สมัยราชวงศ์ถงั ก็ได้ ถกู บูรณะขึนใหม่ประมาณปี 1990 สถาปั ตกรรมอาคารต่างๆของวัดทําจาก
ไม้ รูปทรางคล้ ายวัดญีปุ่ น ด้ านหน้ าวัดมีสระดอกบัวซึงเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของ
พระพุทธศาสนาเมือเดินข้ ามทางเชือมมาก็จะเจอกับสวนสวย สวนหนานเหลียน ทีได้ รับ
อิทธิพลและรูปแบบสวนมาจากราชวงศ์ถงั ส่วนสถาปั ตยกรรมต่างๆ เป็ นการผสมผสานระหว่าง
จีนและญีปุ่ น ภายในสวนมีศาลาสีทองตังอยูก่ ลางนํา มีชือว่า Pavilion of Absolute Perfection
บริ เวณโดยรอบเป็ นสวนสน เมือเดินถัดเข้ าไปก็จะพบกับอาคารไม้ กลางนํา เป็ นร้ านนังดืมชาชม
บรรยากาศสวน และมีนาตกขนาดใหญ่
ํ
ทีด้ านในนําตกนันเป็ นร้ านคาเฟ่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันพาท่านเข้ าชม โรงงานจิวเวอร์ รี เพือเลือกซือของฝากไปให้ คนทีท่านรัก หรื อเลือกซือ
เป็ นของประดับของท่านเองซึงมีลกั ษณะสวยงาม โดดเด่น ซึงมีกงั หันลมทีมีชือเสียงเป็ นทีนิยม
และเป็ นมงคลแก่ผ้ สู วมใส่ จากนัน นําท่านหมุนกังหันเสริ มบารมีที วัดแชกงหมิว (วัดที 4) หรื อ
วัดกังหันนําโชค วัดนีตังอยูท่ ตํี าบลซ่าถินซึงถือเป็ นชานเมืองของ ฮ่องกง เป็ นวัดเก่าแก่ของ
ฮ่องกง สร้ างขึนเมือ 400 กว่าปี ผ่านมาแล้ วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึนชือลือชาในเรื องความศักดิสิทธิ
ในด้ านของโชคลาภทรัพย์สนิ เงินทอง โดยมีรูปปั นเจ้ าพ่อแชกง และดาบไร้ พา่ ยเป็ นสิงศักดิสิทธ์
ประจําวัด และวัดแชกง ยังเป็ นทีมาของจีกังหันนําโชคทีมีชือเสียงของวงการการท่องเทียว
ฮ่องกง ทีไม่วา่ ทัวร์ ไหนทีมาฮ่องกง เป็ นต้ องเลือกเช่าเลือกซือสินค้ ามงคลชินนี เพือเสริ มสร้ าง
บารมี และศิริมงคลให้ กบั ชีวติ ด้ วยกันทังสิน
นําท่านสูห่ าดทราย อ่ าวรีพัลส์ เบย์ (วัดที 5) หาดทรายรูปจันทร์ เสียวทีสวยทีสุดแห่งหนึง และ
ยังใช้ เป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ ไปหลายเรื อง มีรูปปั นของ เจ้ าแม่กวนอิม และเจ้ าแม่ทิน
โห่วซึงทําหน้ าทีปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่ า่ มกลาวทีทอดยาวลงสูช่ ายหาด ให้
ท่านได้ นมัสการขอพรจากเจ้ าแม่กวนอิม และเทพเจ้ าแห่งโชคลาภเพือเป็ นสิริมงคล และให้ ทา่ น
ได้ ข้ามสะพานต่ออายุซงเชื
ึ อกันว่าข้ ามหนึงครังจะมีอายุเพิมขึน 3 ปี
จากนันนําท่านสู่ วัดหม่ านโหมว (Man Mo Temple) (วัดที 6) สร้ างขึนตังแต่ปี 1847 และ
ได้ รับการขึนทะเบียนเป็ นสมบัติประจําฮ่องกง ภายในวัดจะมีเทพเหวินชางตีจวิน (Man) เทพ
แห่งตัวอักษรเป็ นเทพด้ านบุน๋ และเทพเจ้ ากวนอู (Mo) เทพแห่งสงครามเป็ นเทพด้ านบู้ เป็ นที
นิยมของนักเรี ยน นักศึกษา ซึงนิยมกันมาตังแต่ในอดีตทีผู้ต้องการสอบจอหงวนมักจะมากราบ
ไหว้ ขอพรซึงภายในจะมีการจุดธูปวงสีแดง เต็มเพดานไปหมด พร้ อมกับกระดิงสําหรับขอพรที
ด้ านข้ างด้ วย โดยในบริ เวณรัวเดียวกันจะมีอีก 2 อาคารคือ Lit Shing Kung ทีสร้ างขึนเพือ
สักการะเทพต่างๆมากมายบนสรวงสรรค์ และ Kung Sor ซึงเป็ นเหมือนหอประชุมของคนใน

ชุมชน
นําท่านสูย่ า่ น จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน อิสระช้ อปปิ ง!! ซึงเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้ าแบรนด์เนม
จากทัวทุกมุมโลกท่านจะได้ เลือกซือสินค้ าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิมจุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิยม
แบบไหนหรื องบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้ าชันเลิศของฮ่องกงมีทกุ สิงทีคุณต้ องการศูนย์การค้ า
ทีกว้ างขวางเหล่านี เป็ นแหล่งรวมห้ องเสือทีจําหน่ายสินค้ าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์ นานาชาติ
ชือดังจากทัวทุกมุมโลกอีกทังยังเป็ นทีทีคุณสามารถจะอิมเอมกับอาหารชันเลิศบรรยากาศหรู
เลือกอร่อยกับร้ านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อเลือกช้ อปปิ งที โอเชียนเทอร์ มินลั แหล่งรวม
สินค้ า Brand Name ชันนําทีมีให้ เลือกชม และช้ อปมากกว่า 700 ร้ าน อาทิ ESPRIT,
EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR เป็ นต้ น
คํา
อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารคํา ตามอัธยาศัย
ทีพัก
PANDA HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที 3
วัดเจ้ าแม่ ทับทิมทินหัว - วัดหยวนหยวน - นังกระเช้ านองปิ ง - วัดโปหลิน - อิสระช้ อปปิ ง CITYGATE สมุทรปราการ (ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติมซํา)
จากนันนําท่าน วัดเจ้ าแม่ ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) (วัดที 7) เป็ นวัดเก่าแก่และ
สําคัญอีกวัดหนึงของฮ่องกง เพราะในสมัยก่อนฮ่องกงเป็ นเพียงหมูบ่ ้ านชาวประมง ซึงเคารพนับ
ถือเจ้ าแม่ทบั ทิมว่าเป็ นเทพีแห่งทะเล เพือให้ เดินทางปลอดภัย เวลาออกไปทํางานไกลๆหรื อออก
หาปลา นอกจากการมาสักการะบูชาเจ้ าแม่ทบั ทิมในเรื องของการเดินทางให้ ปลอดภัยแล้ ว
ไฮไลท์สาํ คัญอีกอย่างหนึงของ วัดเจ้ าแม่ทบั ทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) จะเป็ นขดธูปสีแดง
ขนาดใหญ่ ทีแขวนอยูต่ ามเพดานด้ านในวิหารของวัดเต็มไปหมด จะยิงสวยงามในยามทีมีแสง
แดงส่องลงมาเหมือนเป็ นลําแสงส่องทะลุควันธูปแปลกตายิงนัก ส่วนอาคารของวัดก็จะเป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบวัดจีน สร้ างขึนตังแต่ปีค.ศ. 1876 โดยทางเข้ าของวัดจะอยูต่ ิดกับ
สวนสาธารณะเล็กๆทีมีต้นไม้ ใหญ่หลายต้ น ให้ บรรยากาศร่มรื น
จากนันนําท่านสู่ วัดหยวนหยวน (Yuen Yuen Institute) (วัดที 8) เป็ นวัดเก่าแก่ขนาดใหญ่ที
มีความพิเศษหลายอย่างรวมกันอยู่ เป็ นวัดเพียงแห่งเดียวของฮ่องกงทีเผยแพร่ศาสนาหลักของ
จีนทัง 3 ศาสนาในวัดเดียวกัน คือ พุทธ, เต๋า และขงจือ สร้ างขึนตังแต่ปีค.ศ. 1950 ตังอยูใ่ นเขต
new territories หรื อ ด้ านบนของฝั งเกาลูน (Kowloon) ซึงมีลกั ษณะเป็ นเนินเขาห่างไกลจากตัว
เมืองทําให้ มีบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื น ภายในมีอาคารหลายอย่างอยูร่ วมกัน เช่น วัด ศาลเจ้ า
ศาลา เจดีย์ และสวน โดยมีอาคารไฮไลท์คือ วิหารสวรรค์ทเป็
ี นอาคารรูปทรง 6 เหลียม สร้ างขึน
ตามแบบของวัดท้ องฟ้ า Tian Tan ของเมืองปั กกิงประเทศจีน ซึงภายในมีหินตามธรรมาชาติทีมี
รุปร่างน่าสนใจต่างๆ อยูท่ ชัี น 1, เทพตามโหราศาสตร์ จีนทีสัมพันธ์กบั ปี นักกษัตรหรื อปิ เกิด ไท
ส่วยเอีย (Tai Sui, 太歲) อยูท่ ีชัน 2 มีพระพุทธรูป และศาสดาของทัง 3 ศาสนา อยูท่ ีชัน 3

เทียง

18:00 น.
21:15 น.
23:15 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดินทางสูเ่ กาะลันเตา ซึงมีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของเกาะฮ่องกงและเป็ นเกาะ
ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในคาบสมุทรฮ่องกงนําท่านนังกระเช้ าNgongping ท่านจะได้ ชมทิวทัศน์
รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตาและพบกับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมูบ่ ้ านนองปิ งเต็ม
ไปด้ วยร้ านอาหารร้ านกาแฟร้ านขายของทีระลึกมากมาย นําท่านสู่ วัดโปหลิน (วัดที 9)
นมัสการ พระใหญ่ ทนิ ถ่ าน พระใหญ่นีมีความสูงถึง 34 เมตร สร้ างจากทองสัมฤทธิ เป็ น
พระพุทธรูปทีใหญ่ทีสุดในโลก ซึงพระหัตถ์ด้านขวายกขึนความหมายคือขจัดปั ดเป่ าความทุกข์
พระหัตถ์ด้านซ้ ายวางทีหน้ าตักเพือรับคําขอพรจากผู้ทีมีกราบไหว้ รอบข้ างองค์พระมีเทวดา 6
องค์ กําลังถวายสิงของมีความหมายถึง ความดี เมตตา อดทน สงบ สมาธิ และปั ญญา ใต้ ฐาน
บัวมีพิพิธภัณฑ์ ภายในแบ่งออกเป็ น 3 ห้ อง ได้ แก่ ภาพวาดสีนามั
ํ นบอกเล่าเกียวกับประวัติ
ความเป็ นมาของพระพุทธเจ้ า วงล้ อพระพุทธธรรม และพระบรมสารี ริกธาตุ จากประเทศศรี
ลังกา จากนันอิสระช้ อปปิ งสินค้ าแบรนด์เนมที CITYGATE OUTLETS แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์
เนมชันนํามากกว่า 40 แบรนด์ดงั
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊ อก
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES เทียวบินที EK385
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมด้ วยความประทับใจ

วันเดินทาง
11 ส.ค. 60-13 ส.ค. 60 (วันแม่ )
18 ส.ค. 60-20 ส.ค. 60
01 ก.ย. 60-03 ก.ย. 60
08 ก.ย. 60-10 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60-17 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60-24 ก.ย. 60
06 ต.ค. 60-08 ต.ค. 60
07 ต.ค. 60-09 ต.ค. 60
20 ต.ค. 60-22 ต.ค. 60
21 ต.ค. 60-23 ต.ค. 60 (วันปิ ยมหาราช)

ผู้ใหญ่
17,888
16,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
16,888
16,888

ราคาทัวร์ (บาท / ท่ าน) พักห้ องละ 2 ท่ าน
เด็กไม่ เกิน 12 ปี เด็กไม่ เกิน 12
พักกับผู้ใหญ่ ปี พักกับผู้ใหญ่
(มีเตียง)
(ไม่ มีเตียง)
17,888
16,888
16,888
15,888
15,888
14,888
15,888
14,888
15,888
14,888
15,888
14,888
15,888
14,888
15,888
14,888
16,888
15,888
16,888
15,888

พักเดียว
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
 กรณีทีท่านต้ องออกตัวเครื องบินภายในประเทศ กรุ ณาจองตัวทีสามารถเลือนเวลา
และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีทีสายการบินอาจมีการปรับเปลียนวันเวลาบิน
มิฉะนันทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
 กรณีทีท่านเป็ นอิสลาม หรื อแพ้ อาหารเนือสัตว์บางประเภท ให้ ท่านโปรดระบุมาให้
ชัดเจน
 กรุณาส่งรายชือผู้เดินทาง สําเนาหน้ าพาสปอร์ ต ให้ กบั เจ้ าหน้ าทีหลังจากทีได้ ชําระค่า
มัดจําทัวร์ หรื อค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือ กรณีทีท่านเดินทางเป็ นครอบครัวหลายท่าน กรุ ณา
แจ้ งรายชือคูน่ อนกับเจ้ าหน้ าทีให้ ทราบ
 กรณีทีออกตัวเครื องบินแล้ วสะกดชือ-นามสกุลผิด ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่าน
ไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตให้ ทางบริ ษัทในการออกตัวเครื องบิน
 กรณี เปลียนชื อผู้เดินทางจะต้ องมีการแจ้ งล่วงหน้ าก่อนออกเดินทางตามข้ อตกลง
มิฉะนันถ้ าแจ้ งหลังจากเจ้ าหน้ าทีออกเอกสารทุกอย่างเรี ยบร้ อยแล้ ว จะต้ องชํ าระ
ค่าใช้ จ่ายเพิมเติมในส่วนนี
 หลังจากทีท่านได้ ชําระค่ามัดจํา และค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือเรี ยบร้ อยแล้ ว ภายใน 3-7 วัน
ก่อนการเดินทาง ทางบริ ษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรี ยมตัวการเดินทางให้ ท่านทาง
อีเมล์ หรื อแฟกซ์ทีท่านได้ ระบุไว้
 ราคาทัวร์ ใช้ ตวเครื
ั องบินแบบกรุ๊ ป ไม่สามารถเลือนวันเดินทางได้ จะต้ องเดินทางไปกลับตามวันเดินทางทีระบุเท่านัน
 ทางบริ ษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้ แก่ลกู ค้ าทีไม่ร้ ู จกั กัน กรณีทีท่านเดินทาง 1
ท่าน จะต้ องจ่ายค่าพักเดียวเพิมตามราคาทีระบุไว้ ในรายการทัวร์ เท่านัน
 PASSPORT ต้ องมีอายุการใช้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง
ไป-กลับ
 ลูกค้ าทีเดินทาง 3 ท่ าน อาจมีค่าใช้ จ่ายเพิมเติม (พักเดียว) ขึนอยู่กับมาตรฐาน
โรงแรม ส่วนห้ อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้ น เด็ก Infant-12 ปี
 การให้ ทิปเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิสําหรับนักท่องเทียวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้ องมี
การเรี ยกเก็ บเพือเป็ นสินนําใจกับผู้ให้ บริ การในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรี ยม
ค่าใช้ จ่ายส่วนนีเพือมอบให้ หวั หน้ าทัวร์ ระหว่างการเดินทาง
 การท่องเทียวประเทศฮ่องกงนันจะต้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล ร้ านจิวเวลรี
เพือเป็ นการส่งเสริ มการท่องเทียวของประเทศจีนแต่ไม่ได้ มีการบังคับซือ หากท่านใด
ไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิมท่านละ 300HKD ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่า

ท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดังกล่าวแล้ ว
 กรณีทีท่านต้ องการเปลียนผู้เดินทาง มีค่าใช้ จ่ายเพิม 3,000 บาทต่ อท่ าน (ก่อนวัน
เดินทาง 5 วันเท่านัน)
อัตราค่ าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครื องบินไป – กลับพร้ อมคณะ สายการบิน EMIRATES
 ค่าทีพักโรงแรมระดับมาตราฐานหรื อเทียบเท่า 3-4 ดาว สําหรับพักห้ องละ 2 ท่ าน (ใน
กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรื อกิจกรรมอืนๆ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการ
ย้ ายพักในเมืองใกล้ เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ค่า อาหารครบทุก มื อ ตามที ระบุใ นรายการ ทางบริ ษั ท จึ ง ขอสงวนสิ ท ธิ นการ
เปลียนแปลง
 ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 ค่าอัตราเข้ าชมสถานทีต่างๆ ทีระบุไว้ ในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทนําเทียว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือนไข
ตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณีลกู ค้ าท่านใดสนใจ ซือประกันการเดินทางเพือให้ ครอบคลุมใน
เรื องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทีเจ้ าหน้ าของบริ ษัท**
อัตราเบียประกันเริ มต้ น 390 บาท ขึนอยูร่ ะยะเวลาการเดินทาง
 ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามรายการทีระบุ พร้ อมพนักงานขับรถทีชํานาญทาง (ไม่
รวมทิปพนักงานขับรถ)
อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
 ค่าบริ การ และค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทีไม่ได้ ระบุในรายการ
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ
120 HKD /ท่ าน
ตลอดทริ ปการเดินทาง
 ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกําหนด ฉะนันกระเป๋ าจะต้ อง
ไม่เกณฑ์นําหนักดังนี กระเป๋ าโหลดใต้ เครื องบินจํานวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่
เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึนเครื องได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารทีสังเพิม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าอาหารทีไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ และสําหรั บราคานีทางบริ ษัทจะไม่รวมค่าภาษี
ท่องเทียวหากมีการเก็บเพิม







ค่าทําใบอนุญาตกลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อคนต่างด้ าว
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7%, ค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
ค่านําหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีหนักเกินสายการบินกําหนด
ค่ายกกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
ค่า วี ซ่า สํา หรั บ พาสปอร์ ต ต่า งด้ า ว กรุ ณ าเตรี ย มเอกสารคื อ 1. พาสปอร์ ต 2. ใบ
ประจําตัวคนต่างด้ าว 3. ใบสําคัญถินทีอยู่ 4. สําเนาทะเบียนบ้ าน (ถ้ ามี) 5. สมุดบัญชี
เงินฝาก (ถ้ ามี) 6. รู ปถ่ายสี 2 นิว 2 รู ป ทางบริ ษัทจะเป็ นผู้ดําเนินการยืนวีซ่าให้ ท่าน
โดยชําระค่าบริ การต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทาง
ต้ องทําเรื องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยืนวีซา่ )

เงือนไขการเดินทาง
เอกสารในการเดินทาง

☒ พาสปอร์ ต

☐ วีซา่

หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า ในกรณี ทีไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้
อย่างน้ อย 15 ท่าน ซึงในกรณีนี ทางบริ ษัทยินดีคืนเงินให้ ทงหมดโดยหั
ั
กค่าธรรมเนียม
วีซา่ (ถ้ ามี) หรื อจัดหาคณะทัวร์ อืนให้ ถ้ าต้ องการ
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิ ดเหตุ
จําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสีย
หรื อได้ รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
3. รายการนีเป็ นเพียงข้ อเสนอทีต้ องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทอีกครังหนึง หลังจากได้
สํารองทีนังบนเครื อง และโรงแรมทีพักในต่างประเทศเป็ นทีเรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตาม
รายการนีอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสมเนืองจากความล่าช้ าของสายการ
บิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ เหตุการณ์ ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดย
บริ ษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ และบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใน
กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางเนืองจากมีสิงผิดกฎหมายหรื อสิงของห้ าม
นําเข้ าประเทศ หรื อเอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือม
เสีย หรื อด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทไม่
อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วน ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที
สถานทูตงดออกวีซา่ อันสืบเนืองมาจากผู้โดยสารเอง รวมทังบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใน
กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กับชาวต่างชาติ

หรื อคนต่างด้ าวทีพําพักอยูใ่ นประเทศไทย
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทไม่มีสิทธิ ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสิน
แทนบริ ษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทกํากับเท่านัน
5. เมือท่านได้ ชําระเงินมัดจํา หรื อทังหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัท
หรื อชําระโดยตรงกับทางทางบริ ษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือนไขต่างๆ
ของบริ ษัททีได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
เงือนไขการจอง / การยกเลิก
การจอง หรือสํารองทีนัง
 กรุณาจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทางพร้ อมชําระมัดจํา งวดแรก 5,000 บาท
 ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทาง
การยกเลิก
 แจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทังหมด
 แจ้ งล่วงหน้ า 16 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําท่านละ 5,000 บาท
 แจ้ งล่วงหน้ า 11 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 แจ้ งล่วงหน้ า 1 – 10 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100% ของ
ราคาทัวร์
 ยกเลิก การเดิ น ทาง ในวัน เดิน ทาง, ถูก ปฎิ เสธการเข้ าเมือ ง จะไม่ มี การคืน เงิน
ทังหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
รับรอง ทางบริ ษัทฯ จะทําการเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ท่าน
จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณีทีเกิดเหตุสด
ุ วิสยั เช่น
การยกเลิกหรื อล่าช้ าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การ
จลาจล หรื อสิงของสูญหายตามสถานทีต่างๆ ทีเกิดขึนเหนือการควบคุมของบริ ษัทฯ

