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กำหนดวันเดินทาง :  พฤษภาคม – กันยายน 2562 (ทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์) 
 

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – วัดโป่หลิน (1) – ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต  
     หมู่บ้านชาวประมง   

04.30 น.      พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M 
  สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
06.35 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX – 616   
 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (1) 
10.25 น.     เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

 (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  
  ฮ่องกงมีวัดน่าสนใจหลายแห่ง คนฮ่องกงจะนิยมไปวัดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญอย่างวันตรุษจีน, วันไหว้พระ 
  จันทร์ ฯลฯ เพื่อขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง, ร่ำรวย, มีความสุขกายสุขใจหรือกิจการเจริญรุ่งเรือง  
    
   
 
 
 

  กระเช้านองปิง ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ทั้งอ่าวตุงชุงและสนามบินนานาชาติฮ่องกง พบกับ
หมู่บ้านนองปิง ที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ แทรกตัวด้วยร้านน้ำชา, ร้านอาหาร, ร้าน
ขายของที่ระลึก, หอพุทธประวัติ เป็นต้น  

  **หากกระเช้านองปิง 360 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นำคณะขึ้นไหว้พระโดยใช้รถแทน** 
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  วัดโป่หลิน สร้างในปี 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี 1924 ได้เปลี่ยนเป็น 
ศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอาราม และโบสถ์เพิ่มขึ้นจึงทำให้มีพระภิกษุเดินทางมาจำวัดกันเป็นจำนวน
มาก ให้ท่านนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม, พระมัญชุศรีโพธิสัตว์และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ สักการะพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (สูง 34 เมตร) ซึ่งสร้างจากทองสัมฤทธิ์ 202 แผ่น (หนัก 250 ตัน) ในป ี1990 ก่อนแล้วเสร็จ
ในปี 1993 แม้การขึ้นไปนมัสการองค์พระจะต้องฝ่าด่านบันได 268 ขั้น ด้านบนท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์แบบ  

  360 องศา พร้อมได้ชมประติมากรรมเหล่านางฟ้าที่กำลังถวายเครื่องบูชาเบื้องหน้าพระพักตร์แล้ว ยังได้นมัสการ 
  พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปหยกขาวจากศรีลังกาที่ตั้งอยู่ภายในห้องใต้ฐานพระ 
 ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกงเต็มไปด้วยร้านแบรนด์ชั้นนำกว่า 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% กันตลอดทั้งป ี 

  หมู่บ้านชาวประมง ที่ขึ้นชื่อในด้านของอาหารทะเลสดๆ โดยชาวฮ่องกงเชื่อว่าการรับประทานอาหารทะเลให ้
อร่อยนั้น วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารจะต้องยังสด (มีชีวิตอยู่)  

 
 

 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) ลิ้มลอง : กุ้งมังกร อบเนย, หอยเป๋าฮื้อ, หอยเชลล์, ปลานึ่งซีอิ๊ว, 

ปลาหมึกทอดเกลือ ฯลฯ 
  นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม I CLUB MA TAI WAI Hotel or SAV Hotel or KINGS Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
 

วนัที่สองของการเดินทาง เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน (2) – วัดเชอกุง (3) - โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก  
     วัดหวังต้าเซียน (4 : ห้องลับใต้ดิน) – วัดชิหลิน (5) – เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย ์(6) 
     เลดี้ส์ มาร์เก็ต  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (3) เมนูติ่มซำ  
  ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีอายุกว่า 700 ปี ซึ่งเป็นศาลดั้งเดิมของเมืองฮ่องกง ทุกๆ

ปี คนฮ่องกงจะมาทำพิธีการ ยืมเงินเจ้าแม่ไปบูชาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแล้วในช่วงสิ้นปีก็จะนำมา  
 
 
 
 
 
   วัดเชอกุง สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่งผู้มีชื่อเสียงทั้งด้านการรบ, ผดุงคุณธรรมและ

ช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 300 ปีก่อน ต่อมาราว ปี 1993 จึงได้
สร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนของเดิมและนำรูปปั้นท่านนายพลที่มีความสูงถึง 10 ม. เข้าไปตั้งไว้ในอารามด้านใน
พร้อมด้วยรูปปั้น 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึ่งอยู่บริเวณทางเดินด้านนอกซ้าย-ขวา ทุกวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทิน
จีนชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อถวายกังหันลม เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้จะ ช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและ
โรคภยัไข้เจ็บออกไปจากตัวนำพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านไดห้มุนกังหันทองแดงตาม ความเชื่อของชาวฮ่องกง
โดยหมุน 3 รอบ 

  โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง ได้เชิญซินแสชื่อดังจัดวางตำแหน่งของเครื่อง ประดับแต่ละเม็ดให้เข้า
กับกังหันซึ่งเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย โดยจำลองเลียนแบบมาจากแชกงเหมี่ยว กังหันใหญ่ 4ใบ พัดที่ชาว
ฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธา  

  วัดหวังต้าเซียน หรือเทพเจ้าแห่งสุขภาพด ีมาที่นี่คนมักขอใหสุ้ขภาพดีหรือหายป่วย ตำนานเล่าว่ารูปปั้นองค์เทพ
เจ้าหว่องไท่ซิน ถูกนำมาจากมณฑลกวางซีต้นศตวรรษที่ 20 โดยเหลียงได้นำมาประดิษ- ฐานอยู่ที่ร้านขายยา
สมุนไพรของเขา เมื่อชาวบ้านมาซื้อยาก็ได้กราบไหว้ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และนั่นก็ทำให้เกิดเสียงร่ำ
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ลือตอ่กันว่าเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์จริงสามารถช่วยรักษาโรคภัยให้หายขาดได้ ทว่าวันหนึ่งร้านขายยาได้เกิดไฟไหม ้เหลี
ยงจึงหยุดกิจการ ขายยาก่อนได้รับบัญชาจากหว่องไทซิน (ในฝัน) ให้ไปสร้างวัดแห่งใหม่ห่างจากท่าเรือเป็น
ระยะทางกว่า 3,600 ก้าว ใกล้กับหมู่บ้านชุกหยวนทางขวาของท่าเรือเกาลูน เขาจึงจัดการสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นและ 
ได้ตั้งชื่อว่าวดัหว่องไท่ซิน ขอพร 60 ไท่ส่วยเอี๊ย (ห้องลับใต้ดิน) พบกับห้องจำลองท้องฟ้าและตำแหน่งดาวของ
ไท่ส่วยเอี๊ยะแต่ละองค์ไว้ เหมือนย่อส่วนจักรวาลลงไว้ในห้องนี้ ล้อมรอบด้วยไท่ส่วยเอี๊ยะ 60 องค์  

 ร้านหยก ให้ท่านแวะชมสินค้าท้องถิ่นของฮ่องกงตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
บ่าย  สำนักนางชชีิหลิน ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแห่งนี้ โดยออกแบบ 

ตามสถาปัตยกรรมในยุคราชวงศ์ถังของจีนและไม่ใช้ตะปูในการยึดสักตัว (ใช้สลักยึด) อารามแต่ละหลังจะมีองค ์
พระโพธิสัตว์ให้ผู้คนได้กราบไหว้ ไม่ว่าจะเป็น “พระศรีอาริยเมตไตรยหรือพระศรีอาริย”์ ที่เชื่อกันว่าเป็นพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในภัทรกัป, “พระไภษัชยคุร”ุ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือปางของพระโพธิสัตว์ที่คนไทย 
นำมาทำกระกริ่ง, “เจ้าแม่กวนอิม” พระโพธิสัตว์แห่งเมตตาและ “พระศากยมุนีหรือพระสมณโคดม” พระพุทธเจ้าที ่
คนไทยเคารพบูชา 

  เจ้าแม่กวนอิม (รีพัส เบย์) ในแต่ละปีจะมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอให้มีลูกที่ว่ากันว่าถ้าใครมาขอมักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นข้ามสะพานซึ่ง
เชื่อว่าจะมีอายุยืนยาวไปอีก 3 ปี แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อข้ามไปแล้วอย่าเดินย้อนกลับทางเดิมให้เดินตรงไปข้างหน้าแล้ว
ค่อยอ้อมสะพานกลับมา  

 
 
 
 
 
  เลดี้ส์ มาร์เก็ต ตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงเป็นจุดหมายที่ต้องไปเยือน สำหรับคนรักแฟชั่นที่โปรดปรานการต่อรอง  
  ท่านจะได้พบสินคา้นานาชนิด อาทิ กระเป๋า, ของเล่น, เครื่องประดบั, เครื่องสำอาง, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์อิเล็ค-  
  โทรนิคและของแต่งบ้านเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) บะหมี่+เกี๊ยวสไตล์ฮ่องกง 

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม I CLUB MA TAI WAI Hotel or SAV Hotel or KINGS Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
 

วนัที่สามของการเดินทาง วัดทินฮ่าว (7) – วัดปักไต ่(8) – วัดกวนอู (9) – ถนนนาธาน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (6) เมนูติ่มซำ  
 
 
 
 
 
  วัดทินฮ่าว สักการะเจ้าแม่ทับทิมเพื่อช่วยคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัย หรือเรียกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค ์

หรือเทพีแห่งท้องทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาวประมงหรือผู้เดินทางให้รอดพ้น 
จากพายุและความหายนะทางทะเล 

  วัดปักไต่ เพื่อสักการะเทพปักไต่ เทพเจ้าแห่งท้องทะเลของลัทธิเต๋า (ผู้มีอำนาจมองเห็นได้ไกลพันลี้และได้ยินแม ้
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  เสียงกระซิบ) และในวัดยังมีเทพเจ้าเปาปุ้นจิ้น เทพแห่งความยุติธรรม 
 วัดกวนไท หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่าวัดเทพเจ้ากวนอู สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความ

ซื่อสัตย์เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จึงเป็นที่ชื่นชอบได้รับการเคารพในฐานะเทพอุปถัมภ์และเทพผู้ปกครองของ
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร,์ ตำรวจ, นักการเมืองและนักธุรกิจที่นิยมมากราบไหว้บูชา เพราะเชื่อว่าสามารถปกป้องสิ่งชั่ว
ร้ายต่างๆ และช่วยเสริมอำนาจบารมีในการปกครองและคุ้มครองบริวาร 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) ลิ้มลองชาบู..สไตล์ฮ่องกง 
   
 
 
 
 
  ฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเชี่ยน เทอร์มินอล(ถนนนาธาน) จุดนัดพบของขาช้อปที่รวมห้างฯ ขนาดใหญ่ 2 แห่งเข้า

ด้วยกัน (ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนพลาซ่าและร้านค้าของทางห้างฯ) โดยเน้นขายสินค้าจากแบรนด์ดัง
ระดับโลกและแบรนด์ทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแล้วกว่า 700 ร้านค้า พบกับ DFS Galleria ห้างฯ 
ปลอดภาษีที่ยกขบวนแบรนด์หรูจากทั่วโลก เช่น Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, Hermes, 
Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาให้ท่านได้เลือกช้อปอยา่งจุใจ 

(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม)  
 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง   
22.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX – 709 
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (8) 
00.20  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 
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อัตราค่าบริการ : โปร 3 

ฮ่องกง – ไหว้พระ 9 วัด – หมู่บ้านชาวประมง 
รวมทิปแล้วจ้าา... 

3 วัน / 2 คืน (CX) 
Period ผู้ใหญ่ 2 – 3 ท่าน เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียงเสริม) 

เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยว 

1 – 3 มิ.ย. 62 18,900.- 18,500.- 17,900.- 3,500.- 
14 – 16 มิ.ย. 62 18,900.- 18,500.- 17,900.- 3,500.- 
21 – 23 มิ.ย. 62 19,500.- 19,000.- 18,500.- 3,500.- 
28 – 30 มิ.ย. 62 18,900.- 18,500.- 17,900.- 3,500.- 
5 – 7 ก.ค. 62 19,500.- 19,000.- 18,500.- 3,500.- 
12 – 14 ก.ค. 62 18,900.- 18,500.- 17,900.- 3,500.- 
19 – 21 ก.ค. 62 19,500.- 19,000.- 18,500.- 3,500.- 
27 – 29 ก.ค. 62 21,500.- 21,000.- 20,500.- 4,000.- 
2 – 4 ส.ค. 62 18,900.- 18,500.- 17,900.- 3,500.- 
9 – 11 ส.ค. 62 22,900.- 22,500.- 21,900.- 4,000.- 
16 – 18 ส.ค. 62 18,900.- 18,500.- 17,900.- 3,500.- 
23 – 25 ส.ค. 62 21,500.- 21,000.- 20,500.- 4,000.- 
30 ส.ค. – 1 ก.ย. 62 18,900.- 18,500.- 17,900.- 3,500.- 
6 – 8 ก.ย. 62 19,900.- 19,500.- 18,900.- 4,000.- 
13 – 15 ก.ย. 62 19,900.- 19,500.- 18,900.- 4,000.- 
20 – 22 ก.ย. 62 19,900.- 19,500.- 18,900.- 4,000.- 
27 – 29 ก.ย. 62 20,900.- 20,500.- 19,900.- 3,500.- 

***เงื่อนไขสำหรับการจองทัวร์*** 
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบินและไกด์ท้องถิ่นพูดไทยได้คอยบริการ) 
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย) 
3. การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง นั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านหยก    
   ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 800 HKD / ท่าน ทาง บริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน 
   รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 
4. ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่นของสายการบิน ต้องทำการจองพร้อมหน้าพาสและเมื่อที่นั่งคอนเฟิร์ม ต้องทำการจ่ายเงินค่าทัวร ์
   เต็มจำนวนทันที และเมื่อออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได ้

 

อัตราค่าบริการรวม 
*ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) ชั้นทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลง หรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยว  
  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน) และภาษีสนามบินทุกแห่ง 
*ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการระบุ พักห้องละ 2 ท่าน (กรุณาระบุลักษณะห้องที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง :  
  Twin = ห้อง 2 เตียง : Double = ห้อง 1 เตียงใหญ่ : Single = ห้องเตียงเดี่ยว : Triple = ห้อง 3 เตียง : หากไม่มีการระบุ ทางบริษัทฯ  
  ขออนุญาติจัดเป็นเตียง Twin ให้กับท่าน 
*ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
*ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ ไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
*ค่ามัคคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
*ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการ  
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  ตกลงไวก้ับบริษัทประกันชีวิต  

*ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, มคัคุเทศก ์
 

อัตราค่าบริการไม่รวม  
*ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาต ิ
*ค่าอาหารและเครือ่งดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
*ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม 
*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท,์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
*ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% คิดจากยอดบริการ  
 

เงื่อนไขการจอง  
1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท (ยกเว้นช่วงเทศกาล ท่านละ 10,000 บาท) พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาทีบ่ริษัทฯ 
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 - 20 วัน 
 

เงื่อนไขการยกเลิก  
1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
2. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณ ี
3. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
4. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกรณ ี
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือ  
   ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการ  
   คืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
 

หมายเหต ุ
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง  
   บริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าหรือจาก 
   อุบัติเหตุต่างๆ 
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แลว้  
   ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม ่ 
   ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตา่ง  
   ประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม  
   สถานการณ์ดังกล่าว 
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน, บริษัทฯ  
   ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่า  
   บริการนั้นๆ 
8.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ  
   ของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ  
   ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ  
   ล่วงหน้า 
 

***เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต  
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง 

***ฮ่องกง รณรงค์เรื่องการใช่ถุง  กรณีไปซื้อของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถุงจาก 
ร้านค้า ต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 เซ็นต์ กรุณา พกถุงผ้าไปด้วยทุกครั้งที่จับจ่ายซื้อของทุกชนิด 


