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Fun2: ฮ่ องกง-วัดชีซ้าน-พีคแทรม-ขอพร 8 วัด

กาหนดวันเดิ นทาง : มิ ถนุ ายน – ตุลาคม 2562 (ทุกวันเสาร์ – วันจันทร์)
**ไม่รวมทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ชาระพร้อมเงินค่าทัวร์ 1,000 บาท / ผูโ้ ดยสาร 1 ท่าน**
วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ- ฮ่องกง– สะพานชิงหม่า– วัดหมั ่นโหมว(1)
เจ้าแม่กวนอิม รีพสั เบย์(2)- พีคแทรม- เลดี้ ส์ มาร์เก็ต

06.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K
สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
08.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX – 768
11.30 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
(บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง) (1)
(เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั ่วโมง)

FUN 2 : ฮ่องกง-วัดชีซ้าน-พีคแทรม-ไหว้พระ 8 วัด : 3D (HX)
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สะพานชิงหม่า: ยาวเป็ นอันดับ 9 ของโลกเชื่อมระหว่างเกาะลันเตากับฝัง่ เกาลูนเป็ นสะพาน 2 ชั้น ชั้นบนมีเลน
สําหรับรถวิง่ 6 เลน และชั้นล่างสําหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิ ดไฟสว่างไสว

เย็น

เจ้าแม่กวนอิม (รีพสั เบย์): ในแต่ละปี จะมีผคู้ นจํานวนมากเดินทางมาขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทบั ทิมและ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอให้มีลกู ที่วา่ กันว่าถ้าใครมาขอมักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นข้ามสะพานซึ่ง
เชื่อว่าจะมีอายุยนื ยาวไปอีก 3 ปี แต่มีขอ้ แม้วา่ เมื่อข้ามไปแล้วอย่าเดินย้อนกลับทางเดิมให้เดินตรงไปข้างหน้าแล้ว
ค่อยอ้อมสะพานกลับมา
รถรางพีกแทรม: (1 เที่ยว) ชมทัศนี ยภาพอันแปลกตาของอ่าววิกตอเรียและเกาลูนอีกมุมมอง เป็ นพาหนะเก่าแก่
ที่สุดของฮ่องกงถือว่าเป็ นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็ นรถรางที่ใช้พลังงานไอนํ้าในการขับเคลื่อนและได้เปลี่ยนเป็ น
การควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ซึ่งเป็ นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตฯ พบกับตึกระฟ้าที่สงู ตระหง่าน
และอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึกแบงค์ออฟไชน่ า มีรปู ทรงเหมือนดาบแหลมขนาดใหญ่และ
มีเหลี่ยมมีมุมแหลมอยูร่ อบด้าน ส่วนเสาสูงด้านบนคล้ายหนวดของแมลงมีไว้เพื่อสื่อถึงพลังอํานาจและความ
เจริญรุง่ เรืองให้กบั อาคารหลังนี้ , อาคารเอชเอสบีซี ชาวฮ่องกงยังเชื่อว่าอาคารหลังนี้ มีฮวงจุย้ ที่ดีที่สุดในฮ่องกง
เพราะที่ต้งั ของอาคารเป็ นจุดบรรจบของเส้นมังกรทั้งห้า และการที่ตึกหันหน้าไปทางอ่าววิกตอเรียโดยไม่มี
สิ่งก่อสร้างใดกีดขวาง ก็หมายถึงความเจริญรุง่ เรืองที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขัดขวาง ชั้นบนสุดของตึกมีสิ่งก่อสร้าง
คล้ายปื นใหญ่เป็ นการแก้ฮวงจุย้ ให้กบั ตึกแบงค์ออฟไชน่ าที่มีลกั ษณะเป็ นดาบแหลม ให้ท่านได้ถ่ายภาพอันสวยงาม
น่ าประทับใจ
** หากรถรางแทรม ปิ ดปรับปรุงซ่อมแซม ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นาคณะขึ้ นวิคตอเรียพีค โดยใช้รถแทน**
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รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
เลดี้ ส์ มาร์เก็ต: ตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงเป็ นจุดหมายที่ตอ้ งไปเยือน สําหรับคนรักแฟชัน่ ที่โปรดปรานการต่อ
รอง ท่านจะได้พบสินค้านานาชนิ ด อาทิ กระเป๋า, ของเล่น, เครื่องประดับ, เครื่องสําอาง, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์
อิเล็คโทรนิ คและของแต่งบ้านเล็กๆ น้อยๆ เป็ นต้น
นําท่านเข้าสู่ที่พกั CRUISE Hotel/ KINGS Hotel/ M1 Hotel/ I Club Ma Tai Wain Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง
เช้า

วัดเชอกุง(3)- วัดหวังต้าเซียน(4)- โรงงานจิวเวอร์รี่- ร้านหยก- กระเช้านองปิ ง
วัดโป่ หลิน(5)- ซิตเกท
ี้
เอ้าท์เล็ต- Symphomy of Light
(เช้า/กลางวัน/-)

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (3) พบกับ..ฮะเก๋า, โจ๊ก, ซาลาเปา, ขนมจีบ ฯลฯ

FUN 2 : ฮ่องกง-วัดชีซ้าน-พีคแทรม-ไหว้พระ 8 วัด : 3D (HX)

กลางวัน
บ่าย

วัดหวังต้าเซียน: หรือเทพเจ้าแห่งสุขภาพดี มาที่นี่คนมักขอให้สุขภาพดีหรือหายป่ วย ตํานานเล่าว่ารูปปั้ นองค์
เทพเจ้าหว่องไท่ซินถูกนํามาจากมณฑลกวางซีตน้ ศตวรรษที่ 20 โดยเหลียงได้นํามาประดิษฐานอยูท่ ี่รา้ นขายยา
สมุนไพรของเขา เมื่อชาวบ้านมาซื้ อยาก็ได้กราบไหว้ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และนัน่ ก็ทาํ ให้เกิดเสียง
รํา่ ลือต่อกันว่าเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์จริงสามารถช่วยรักษาโรคภัยให้หายขาดได้ ทว่าวันหนึ่ งร้านขายยาได้เกิดไฟไหม้
เหลียงจึงหยุดกิจการขายยาก่อนได้รบั บัญชาจากหว่องไทซิน (ในฝัน) ให้ไปสร้างวัดแห่งใหม่หา่ งจากท่าเรือเป็ น
ระยะทางกว่า 3,600 ก้าว ใกล้กบั หมู่บา้ นชุกหยวนทางขวาของท่าเรือเกาลูน เขาจึงจัดการสร้างวัดแห่งใหม่ขนึ้
และได้ต้งั ชื่อว่าวัดหว่องไท่ซิน
โรงงานจิวเวอร์รี่: ได้เชิญซินแสชื่อดังจัดวางตําแหน่ งของเครื่องประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหันซึ่งเป็ นเครื่องราง
ตามหลักฮวงจุย้ โดยจําลองเลียนแบบมาจากแชกงเหมี่ยว กังหันใหญ่ 4ใบพัดที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธา
วัดเชอกุง: สร้างเพื่อเป็ นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทพั แห่งราชวงศ์ซ่งผูม้ ีชื่อเสียงทั้งด้านการรบ, ผดุงคุณธรรมและ
ช่วยขจัดปั ดเป่ าโรคภัยสิ่งไม่ดีท้งั หลายออกไปได้ โดยสร้างขึ้ นครั้งแรกเมื่อ 300 ปี ก่อน ต่อมาราวปี 1993 จึงได้
สร้างวัดแห่งใหม่ขนมาทดแทนของเดิ
ึ้
มและนํารูปปั้ นท่านนายพลที่มีความสูงถึง 10 ม. เข้า ไปตั้งไว้ในอารามด้าน
ในพร้อมด้วยรูปปั้ น 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึ่งอยูบ่ ริเวณทางเดินด้านนอกซ้าย-ขวา ทุกวันที่ 2 ของเดือนแรกตาม
ปฏิทินจีนชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วดั แห่งนี้ เพื่อถวายกังหันลม เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้ จะช่วยพัดพาสิ่งชัว่ ร้ายและ
โรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวนําพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้หมุนกังหันทองแดงตามความเชื่อของชาวฮ่องกง
โดยหมุน 3 รอบ
ร้านหยก: ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

กระเช้านองปิ ง: ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ทั้งอ่าวตุงชุงและสนามบินนานาชาติฮ่องกง พบกับ
หมู่บา้ นนองปิ ง ที่จาํ ลองชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ แทรกตัวด้วยร้านนํ้าชา, ร้านอาหาร,
ร้านขายของที่ระลึก, หอพุทธประวัติ เป็ นต้น
**หากกระเช้านองปิ ง 360 ปิ ดปรับปรุงซ่อมแซม ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นาคณะขึ้ นไหว้พระโดยใช้รถแทน**

วัดโป่ หลิน: สร้างในปี 1920 เดิมเป็ นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุ สงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี 1924 ได้เปลี่ยนเป็ น
ศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอาราม และโบสถ์เพิ่มขึ้ นจึงทําให้มีพระภิกษุ เดินทางมาจําวัดกันเป็ นจํานวน
มาก ให้ท่านนมัสการพระโพธิสตั ว์กวนอิม, พระมัญชุศรีโพธิสตั ว์และพระสมันตภัทรโพธิสตั ว์ สักการะพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (สูง 34 เมตร) ซึ่งสร้างจากทองสัมฤทธิ์ 202 แผ่น (หนัก 250 ตัน) ในปี 1990 ก่อนแล้ว
เสร็จในปี 1993 แม้การขึ้ นไปนมัสการองค์พระจะต้องฝ่ าด่านบันได 268 ขั้น เมื่อขึ้ นไปด้านบนท่านจะได้พบกับวิว
ทิวทัศน์แบบ 360 องศา พร้อมได้ชมประติมากรรมเหล่านางฟ้ าที่กาํ ลังถวายเครื่องบูชาเบื้ องหน้าพระพักตร์แล้ว
ยังได้นมัสการพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปหยกขาวจากศรีลงั กาที่ต้งั อยูภ่ ายในห้องใต้ฐานพระ

FUN 2 : ฮ่องกง-วัดชีซ้าน-พีคแทรม-ไหว้พระ 8 วัด : 3D (HX)

ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต: แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของฮ่องกงเต็มไปด้วยร้านแบรนด์ช้นั นํากว่า 80 ร้านค้า เช่น Esprit Outlet,
Guess Outlet, Mango Outlet, Coach Factory, Crocs Outlet, Adidas Factory Outlet, K-Swiss Outlet, New
Balance Outlet, Nike Factory Outlet ฯลฯ ที่พร้อมนําสินค้ามาลดราคา 30–70% กันตลอดทั้งปี
(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม)
20.00 น. A Symphony of Lights MultiMedia Show: ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนฮ่องกง ซึ่งใช้ตึกสูงกว่า 30 ตึกริมอ่าววิกตอเรีย
(ทั้งฝัง่ ฮ่องกงและเกาลูน) ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงสีเสียงสุดตระการตาตอบโต้กนั ตามจังหวะเสียงเพลง รับรอง
ว่าท่านจะต้องตื่นเต้นและประทับใจไปอีกนานแสนนาน (เป็ นโชว์ที่ได้รบั การบันทึกลงในกินเนสส์บุ๊ก)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั CRUISE Hotel/ KINGS Hotel/ M1 Hotel/ I Club Ma Tai Wain Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

วัดชีซา้ น(6)- วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(7)- วัดทินฮ่าว(8)- ถนนนาธาน
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
(เช้า/กลางวัน/-)

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (5) พบกับ..ฮะเก๋า, โจ๊ก, ซาลาเปา, ขนมจีบ ฯลฯ
วัดซีซา้ น: ที่ต้งั อยูบ่ ริเวณชานเมืองของฮ่องกง หรือที่รจู ้ กั กัน NEW TERRITORIES
เหตุผล 6 ประการที่ตอ้ งมาที่วดั แห่งนี้ ได้แก่
1. สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่ มีความสูงเป็ นอันดับ2 ของโลก
2. สัมผสบรรยากาศเงียบสงบ ห่างไกลจากความวุน่ วาย
3. เหมาะสมแก่ชาวพุทธ ในการศึกษาหลักพุทธศาสนา
4. บรรยากาศอันร่มรื่ นกับธรรมชาติรายล้อม
5. ไม่มีกลิ่ นธูป หรือ ควันจากการไหว้สกั การะ
6. เปิ ดรับกรุป๊ เข้าชมภายในวัดจานวนจากัด
*ใช้เวลาโดยประมาณ 30 -45 นาที
ณ
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น
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หรือผูเ้ ดินทาง
น
น
ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน: สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีอายุกว่า 700 ปี ซึ่งเป็ นศาลดั้งเดิมของเมืองฮ่องกง
ทุกๆ ปี คนฮ่องกงจะมาทําพิธีการยืมเงิน เจ้าแม่ไปบูชาเพื่อความเจริญรุง่ เรืองแล้วในช่วงสิ้ นปี ก็จะนํามาคืน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

ฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเชี่ยน เทอร์มินอล(ถนนนาธาน): จุดนัดพบของ ขาช้อปที่รวมห้างฯ ขนาดใหญ่ 2 แห่งเข้า
ด้วยกัน (ภายในแบ่งออกเป็ นสองส่วน คือ ส่วนพลาซ่าและร้านค้าของทางห้างฯ) โดยเน้นขายสินค้าจากแบรนด์ดงั
ระดับโลกและแบรนด์ทวั ่ ไปทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแล้วกว่า 700 ร้านค้า พบกับ DFS Galleria ห้างฯ
ปลอดภาษี ที่ยกขบวนแบรนด์หรูจากทัว่ โลก เช่น Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, Hermes,
Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาให้ท่านได้เลือกช้อปอย่างจุใจ
(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการช้อปปิ้ ง)
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
20.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX – 779
(บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง) (7)

FUN 2 : ฮ่องกง-วัดชีซ้าน-พีคแทรม-ไหว้พระ 8 วัด : 3D (HX)

22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
/////*****/////*****/////*****/////*****/////

Fun 2

– วัดชีซา้ น – พีคแทรม– ไหว้พระ 8 วัด
3 น
Period

–3

น HX)

น

2

2
น

(

6 – 8 ก.ค. 62
13 – 15 ก.ค. 62
20 – 22 ก.ค. 62
27 – 29 ก.ค. 62
3 – 5 ส.ค. 62
10 - 12 ส.ค. 62
17 – 19 ส.ค. 62
24 - 26 ส.ค. 62
31 ส.ค. – 2 ก.ย. 62
7 – 9 ก.ย. 62
14 –16 ก.ย. 62
21 - 23 ก.ย. 62
12 –14 ต.ค. 62
19 - 21 ต.ค. 62
26 – 28 ต.ค. 62

15,999.17,999.15,999.20,999.15,999.18,999.15,999.15,999.16,499.16,499.16,499.16,499.20,999.18,999.17,999.-

15,999.17,999.15,999.20,999.15,999.18,999.15,999.15,999.16,499.16,499.16,499.16,499.20,999.18,999.17,999.-

น
(

15,499.17,499.15,499.20,499.15,499.18,499.15,499.15,499.15,999.15,999.15,999.15,999.20,499.18,499.17,499.-

3,500.4,000.3,500.4,000.3,500.4,000.3,500.3,500.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.-

***เงื่อนไขสาหรับการจองทัวร์***
1. **ไม่รวมทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ชาระพร้อมเงินค่าทัวร์ 1,000 บาท / ผูโ้ ดยสาร 1 ท่าน**
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ขึ้ นไป ออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย, มีไกด์ทอ้ งถิ่นคอยดูแล
ณ ฮ่องกง)
3. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ขึ้ นไป ออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย)
4. การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง นั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านหยก,
ร้านจิวเวอร์รี่ เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 800 HKD/ ท่าน ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
5. ตัว๋ เครื่องบินเป็ นราคาโปรโมชัน่ ของสายการบิน ต้องทําการจองพร้อมหน้าพาสและเมื่อที่นัง่ คอนเฟิ ร์ม ต้องทําการจ่ายเงินค่าทัวร์
เต็มจํานวนทันที และเมื่อออกตัว๋ เครื่องบินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได้

อัตราค่าบริการรวม
*ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) ชั้นทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยูต่ ่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลง หรือต้องซื้ อ
ตัว๋ เดี่ยวทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เงื่อนไขสายการบิน) และภาษีสนามบินทุกแห่ง

FUN 2 : ฮ่องกง-วัดชีซ้าน-พีคแทรม-ไหว้พระ 8 วัด : 3D (HX)

*ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการระบุ พักห้องละ 2 ท่าน (กรุณาระบุลกั ษณะห้องที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง :
Twin = ห้อง 2 เตียง : Double = ห้อง 1 เตียงใหญ่ : Single = ห้องเตียงเดี่ยว : Triple = ห้อง 3 เตียง : หากไม่มีการระบุ ทางบริษัทฯ
ขออนุ ญาติจดั เป็ นเตียง Twin ให้กบั ท่าน
*ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ (หากท่านไม่ทานอาหารมื้ อใดมื้ อหนึ่ ง ไม่สามารถคืนเงินได้)
*ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
*ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
*ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
*ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยูใ่ นข้อจํากัด
ที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการไม่รวม

**ไม่รวมทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ชาระพร้อมเงินค่าทัวร์ 1,000 บาท / ผูโ้ ดยสาร 1 ท่าน**
*ค่าทําหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางต่างชาติ
*ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
*ค่าธรรมเนี ยมกระเป๋าเดินทางที่มีน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรัม
*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
*ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง
1. มัดจําท่านละ 5,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาที่บริษัทฯ
2. ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 - 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
2. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดในทุกรณี

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าหรือจาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชาํ ระ
ไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4.บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สาํ รองที่นัง่ บนเครื่อง และโรงแรมที่พกั ในต่ าง
ประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน, บริษัทฯ
ขนส่ง หรือหน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อนื่ ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่า
บริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสี ิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

FUN 2 : ฮ่องกง-วัดชีซ้าน-พีคแทรม-ไหว้พระ 8 วัด : 3D (HX)

9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

***เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้ น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้ นในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริง
***ฮ่องกง รณรงค์เรื่องการใช่ถุง กรณีไปซื้ อของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถุงจาก
ร้านค้า ต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 เซ็นต์ กรุณา พกถุงผ้าไปด้วยทุกครั้งที่จบั จ่ายซื้ อของทุกชนิ ด

FUN 2 : ฮ่องกง-วัดชีซ้าน-พีคแทรม-ไหว้พระ 8 วัด : 3D (HX)

