รห ัสโปรแกรม : 17962 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

่ งกง เฮง เฮง เฮง
พารวย ขอพรฮอ

เดินทางโดย สายการบินไทย

ี ้ด
่ งกงอีกมากมาย
พิเศษ !!! เมนูตม
ิ่ ซา และ อาหารซฟ
ู พร้อมด้วยอาหารสไตล์ฮอ
////

**สุดพิเศษ !! วิเคราะห์ดวงชะตาให้ทก
ุ ท่าน พร้อม
ั แห่งเพจ
เหรียญปร ับแก้ดวงเฉพาะบุคคล จาก อ.สุภชย
Fengshuibalance ทีจ
่ องคิวยากทีส
่ ด
ุ **
**

วันที่ 1

06.00 น.

กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง – หมูบ้านนองปิ ง – อิสระช้ อปปิ้ ง City Gate Outlet ( - / กลางวัน / เย็น )

คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตู 2 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิเคาน์ เตอร์ C ของสายการบิน
ไทย Thai airways พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่ อง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

08.00 น.
11.45 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok โดยเทีย่ วบินที่ TG600 สายการบินไทย
** บริการอาหารร้ อนและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง **
ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้อย

กลางวัน

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่า นเดิ นทางสู่ เกาะลันเตา เป็ นเกาะที่ มีข นาดใหญ่ที่สุ ดในบรรดาเกาะทั้งหมดของฮ่องกง เป็ นที่ ต้ งั ของ
สนามบินนานาชาติเช็กแล็บก็อก และยังมีแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นาท่านสัมผัสกับ
ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจกับ กระเช้ าลอยฟ้ านองปิ ง (Ngong Ping Skyrail 360) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถ
กระเช้าเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค เชื่ อมจากใจกลางเมืองตุงชุ งถึงหมู่บา้ นนองปิ ง
บนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. จากรถกระเช้าท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติ
ฮ่องกงทิวทัศน์เหนื อท้องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนิ นเขาอันเขียวขจี ลาธาร น้ าตกและป่ าอันเขียวชอุ่ม
ของอุทยานลันเตาเหนือ กระเช้าไปถึงสุ ดทางที่ หมู่บ้านนองปิ ง หมู่บา้ นสวยงามที่สร้างแบบสถาปั ตยกรรมจีน มี
อากาศที่เย็นสบาย ข้างทางเต็มไปด้วยร้ านอาหาร ร้ านขายมากมาย นอกจากนี้ ยงั มีเซเว่น และร้ านกาแฟดังอย่าง
Starbuck จากนั้นท่านก็จะพบกับ พระใหญ่ โป่ วหลิน แห่ งเกาะลันเตาซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ปทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่
ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทาขึ้นจากการเชื่ อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ าหนักรวม 250 ตัน
และสู ง34เมตร หันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุ บเขาและโขดหิ นเบื้องล่างซึ่ งเป็ น
พระพุทธรู ปนัง่ ทาจากทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่ ใหญ่ที่สุด จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ห้างดัง CITYGATE
OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัยพบกับOUTLET สิ นค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายเช่ น
COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรื อว่าจะเป็ นBURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลาย
ยีห่ อ้ และชั้นใต้ดินจะมีSUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพเิ ศษอาหารทะเลที่ ลียูม่ ุน
พักที่ Hotel Sav ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า ณ เมืองฮ่ องกง

วันที่ 2

เช้ า

ติ่มซา – วัดหยวนหยวน – วัดเจ้ าแม่ กวนอิม – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้ านหยก – วัดเชอกุง – วัดหวังต้ าเซียน –
วัดซีซ้าน

รับประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านชม วัดหยวนหยวน เป็ นวัดขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตรแห่ งนี้ เป็ นวัดแห่ งเดียวในฮ่องกงที่
บูชาทั้งศาสนาพุทธ ลัทธิ เต๋ า และขงจื้อ จุดเด่นอยูท่ ี่วิหาร Great Temple of the Three Religions หรื อ หอฟ้า ที่
สร้างขึ้นด้วยหิ นธรรมชาติ เหมือนหอฟ้ า Tian Tan ในปั กกิ่ง ภายในมีเทพเจ้าและพระศาสดาของทั้งศาสนาพุทธ
ขงจื้อ และเต๋ า และเทพเจ้าตามโหราศาสตร์ ดวงจีนที่สัมพันธ์กบั ปี นักกษัตรหรื อปิ เกิด หรื อที่เรารู ้จกั ในนามไทส่ วย
เอี๊ย Tai Sui เทพเจ้าผูค้ ุม้ ครองดวงชะตาซึ่ งเป็ นเทพเจ้าที่เป็ นที่ยอมรับนับถือกันมากที่สุดของลัทธิ เต๋ า (คนฮ่องกง
นิยมมากราบไหว้ฝากดวงชะตา หรื อที่เรี ยกกันว่า ไหว้แก้ชง กับเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย ท่านสามารถเลือกซื้ อคาอวยพร
เสริ มดวงชะตา อยูใ่ นซองสามารถพกใส่ กระเป๋ า หรื อไว้ที่โต๊ะทางานได้โดยทางร้านจะมีตารางเทีียบปี เกิ ด เพื่อ
เป็ นการแก้ชง ปรับดวงชง หรื อเสริ มดวงชะตา)
จากนั้นนาท่านชม วัดเจ้ าแม่ กวนอิม หรื อ Hung Hom Kwun Yum Temple เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็ นวัดขนาดเล็กแต่เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอ
พรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ ยงเซี ยมซี เขาบอกว่าที่นี่แม่นมาก สุ ดพิเศษสาหรับทริป Exclusive นอกจากสั กการะ
ขอพรแล้ วยังพาท่ านทาพิธีขอซองอังเปาจากเจ้ าแม่ กวนอิมอีกด้ วย (ทางทัวร์ รวมค่าเครื่ องเซ่ นไหว้สาหรับทาพิธี
ให้ทุกท่านเรี ยบร้อย) ซึ่ งคนส่ วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุ ษจีนเพราะเป็ นศิริมงคลในเทศกาลปี ใหม่ ซึ่ งทางวัด
จะจาหน่ ายอุปกรณ์ สาหรับเซ่ นไหว้พร้ อมซองแดงไว้ให้ผูม้ าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นาซอง
แดงมาวนเหนื อกระถางธู ปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมหมุนตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซ่ ึ งภายใน
ซองจะมี จานวนเงิ นที่ ทางวัดจะเขี ยนไว้มากน้อยแล้วแต่โชค(ส่ วนใหญ่ จะเกิ นล้า นขึ้ นไป) ถ้าหากเราประสพ
ความสาเร็ จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทาบุญ โดยการซื้ อกระดาษไหว้เจ้าไปสักการะ

แล้วนาท่านสู่ โรงงานจิวเวอรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกง ที่ได้แรงบันดาลใจนากังหันมาพลิกแพลงเป็ นจี้ลอ้ ม
เพชรโดยเชิ ญซิ นแสชื่ อดังมาจัดวางตาแหน่ งของเพชรแต่ละเม็ดซึ่ งถื อเป็ นเครื่ องรางตามหลักฮวงจุ ย้ ซึ่ งจาลอง
เลียนแบบมาจาก“แซ้ก๋งเมี๋ยว”กังหันใหญ่4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่“วัดเชอกุง”ซึ่ งเป็ นวัดที่ดงั มากและ
มี ต านานความเชื่ อ มายาวนานว่า คนที่ มี เ คราะห์ เ มื่ อ จับ ใบพัด ของกัง หัน หมุ น ไปโดยรอบแล้ว จะท าให้ ชี วิ ต
หมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่ งชัว่ ร้ายต่างๆออกไปได้
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

จากนั้นนาท่านสู่ วัดเชอกุง (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปี ที่แล้วเดิ มที่วดั นี้ เป็ นวัดเล็กๆเป็ นวัดที่เก่าแก่และอนุ รักษ์
โบราณสถานซึ่ งอยูท่ างด้านหลังของเรื อนใหม่วดั เรื อนใหม่สร้างเสร็ จในปี 1993 บนเนื้ อที่ 50,000 ตารางฟุตด้าน

ในมีรูปปั้ นสู งใหญ่ของท่านแชกงซึ่ งเป็ นเทพประจาวัดแห่ งนี้ ซ่ ึ งทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณและ
มีกงั หันอยู่หลายตัวมีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหันหรื อที่เรี ยกว่ากังหันนาโชคเพื่อ
หมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวติ และปั ดเป่ าสิ่ งที่ไม่ดีออกไป โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ ดงั นี้
สุ ดพิเศษ นาทุกท่านทาพิธีไหว้ขอพรอย่างถูกต้องไหว้ขอพร เฮง เฮง ปั ง ปั ง เสริ มบุญบารมีให้ตวั ท่านเอง
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย

ใบที่ 2. สุ ขภาพแข็งแรงอายุยนื

ใบที่ 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา

ใบที่ 4. คิดหวังสิ่ งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ

และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสี ยงดังสนัน่ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล หลังจากนั้นนาท่านไหว้
พระขอพรต่อ ณ วัดหวังต้ าเซียน เป็ นวัดที่มีอายุกว่าครึ่ งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พกั อาศัยของการเคหะ วัดแห่ ง
นี้ข้ ึนชื่อด้านอิทธิ ฤทธิ์ ในการช่วยรักษาคนเจ็บ คนป่ วย ขอเรื่ องสุ ขภาพ ขอพร ขอความสาเร็ จ ทั้งในด้านโชคลาภ
และสติปัญญา นอกจากนี้ยงั มี จุดผูกด้ายแดงขอความรักที่ เทพเจ้ าหยกโหลว หรื อแปลว่าเทพเจ้าแห่งความรัก มี 3
องค์ สี ทองอร่ าม จะเห็นว่ามีสายโยงเหมือนเป็ นด้ายสี แดงใหญ่ๆ เชื่อมท่านทั้ง 3 ไว้ องค์กลางคือ องค์ท่านเทพ ใน
มือท่านถือเหมือนตารา ข้างซ้ายเป็ นเทพเจ้าสาว และข้างขวาเป็ นเทพเจ้าบ่าว ผูค้ นมักจะมีผกู ด้ายเพื่อขอเนื้ อคู่ ขอให้
ความรักสมหวัง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ นำท่ำนเข้ ำชม วัดซีซา้ น (ระยะ 27.7 ก.ม. ใช้ เวลำ 40 นำที) ที่ต้งั อยู่
บริเวณชำนเมืองของ ฝั่งฮ่องกง หรือ ที่ร้ ูจักกัน NEW TERRITORIES
เหตุผล 6 ประการที่ตอ้ งมาที่วดั แห่งนี้ ได้แก่
1. สักการะเจ้าแม่กวนอิ มทีม่ ีความสูงเป็ นอันดับ2 ของโลก
2. สัมผสบรรยากาศเงียบสงบ ห่างไกลจากความวุน่ วาย
3. เหมาะสมแก่ชาวพุทธ ในการศึ กษาหลักพุทธศาสนา
4. บรรยากาศอันร่มรืน่ กับธรรมชาติ รายล้อม
5. ไม่มีกลิ่นธูป หรือ ควันจากการไหว้สกั การะ
6. เปิ ดรับกรุ๊ปเข้าชมภายในวัดจานวนจากัด
หมำยเหตุ :: กำรเข้ ำชมวัดนี้จะต้ องทำกำรลงทะเบียน โดยใชชื่อของผู้ท่เี ดินทำงจริงอย่ำงน้ อย 1 ชื่อต่อกำรเข้ ำชม 6 ท่ำน และ ต้ องทำ
จองล่วงหน้ ำภำยใน 30 วัน ดังนั้น หำกผู้เดินทำงต้ องกำรจองเวลำเข้ ำชมวัดนี้ จะต้ องส่งหน้ ำพำสปอร์ต มำใช้ เป็ น
เอกสำรในกำรลงทะเบียนเข้ ำชม รอบเวลาโดยประมาณ 10.30 - 13.30 น. ตามเวลาท้องถิน่ ขึ้ นอยู่กบั วันที่ส่งชื่อผู ้
เดินทางมาทาการจองเวลาเข้าชม
(กรุป๊ จะต้องการรันตี 15 ท่านขึ้ นไป ต้องมีเวลาในการทาจองอย่างน้อย 1 เดือน เพือ่ ให้มีเวลาในการทาจองสาหรับวัดนี้ หากไม่
สามารถไปวัดนี้ ได้ จะเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็ นวันอื่นให้ท่านตามความเหมาะสม )

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)

พักที่ Hotel Sav ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า ณ เมืองฮ่ องกง

วันที่ 3

เช้ า

ติ่มซา – ชมวิว วิคตอเรียพีค (รถรางขึน้ พีคแทรม) – เจ้ าแม่ กวนอิม หาดรีพลั ส์ เบย์ – วัดหมันโหม่ ว – ช้ อปปิ้ ง
จิมซาจุ่ยและโอเชี่ ยนเทอร์ มินอล – กรุ งเทพ

รับประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่าน นั่งรถรางพีคแทรม (รวมรถราง 1 เทีย่ ว) สู่ จุดชมวิวบนยอดเขาเดอะพีค รถรางจะเคลื่อนผ่านวิวทิวทัศน์ใน
มุมสวยงามและหาชมที่ไหนไม่ได้แล้วไม่วา่ จะเป็ นวิวของตึกสู งระฟ้ าของเกาะฮ่องกงหรื อทัศนี ยภาพอันแปลกตา
ของอ่าววิคตอเรี ยและเกาลูนพีคแทรมเป็ นพาหนะเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกงเปิ ดให้บริ การมาตั้งแต่ปีค.ศ.1888 ถือว่า
เป็ นแห่ งแรกในเอเชี ยเดิมเป็ นรถรางที่ใช้พลังงานไอน้ าในการขับเคลื่อนแต่ในปี ค.ศ. 1926 ก็ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็ น
ระบบเกียร์ ไฟฟ้ าและเปลี่ยนเป็ นการควบคุ มด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซ่ ึ งเป็ นระบบใหม่ล่าสุ ดจากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ.1989 จากนั้นนาท่านชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรู ปจันทร์ เสี้ ยวแห่ งนี้ สวย
ทีสุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ ไปหลายเรื่ อง พร้อมสั กการะเจ้ าแม่ กวนอิม และเจ้าแม่ทิน
โห่วซึ่ งทาหน้าที่ปกป้ องคุม้ ครองชาวประมงโดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ ชายหาดนมัสการขอพร
จากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคลข้ามสะพานต่ออายุ แล้วนาท่านชม วัดหมันโหม๋ ว เป็ น
วัดที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ อีกวัดหนึ่ ง ที่เป็ นที่นิยมสักการะและขอพร ของคนฮ่องกง ภายในวัดมีเทพเจ้า 2 องค์ คือ เทพเจ้า
หมัน่ (หมัน่ เชิ งไตกวั้น) และ เทพเจ้าโหมวไต (กว้านไตกวั้น) เทพเจ้าหมัน่ ไตกวั้น จะมีปากกาอยู่ในกามือ ส่ วน
เทพเจ้าโหมวไตกวั้น หรื อ เทพเจ้ากวนอู จะมีถือมีดอยูใ่ นมือ วัดนี้ มีเรื่ องเล่าน่าสนใจอยูว่ า่ คนฮ่องกงสมัยก่อนนั้น
จะไม่ชอบที่จะไปโรงพัก ฉะนั้นเมื่อเกิดเรื่ องอาชญากรรมขึ้นมาอย่างเช่น ของหาย หรื อมีขโมย แล้วต้องการค้นหา
ความจริ ง คู่ กรณี จะไปที่ วดั นี้ จะเข้ามาสาบานต่อหน้าองค์เทพเจ้าโม๋ ไ ตหรื อองค์เทพเจ้ากวนอู โดยคนที่ กล้า
สาบานจะเป็ นคนพูดจริ ง ส่ วนคนที่ไม่กล้าสาบานจะเป็ นคนผิดหรื อเป็ นขโมย ส่ วนเทพเจ้าหมัน่ ไตกวั้น จะดู แล
เกี่ ยวกับเอกสาร และหนังสื อต่ างๆ ฉะนั้นคนฮ่ องกงจะพาบุ ตรหลานไปกราบไหว้ และขอให้ลูกหลาน เรี ย น
หนังสื อเก่ง สอบได้ดี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
หลังรับประมานอาหารนาท่านเดินทางสู่ ถนนนาธาน ย่ านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์ มินอล ให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้ ง
เลือกซื้ อสิ นค้าฝากคนที่ท่านรักทางบ้านสนุกสนานกับการเลือกสิ นค้าราคาพิเศษอาทิเช่นเสื้ อผ้า,รองเท้า,
กระเป๋ า,เข็ดขัด,น้ าหอมสิ นค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆทั้งBvlgari, BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, Louis
vuitton, miumiu, ST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE
HONGKONG,ESPRIT,G2000

17.00 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมาย***

20.45 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร โดยเทีย่ วบินที่ TG607
**บริ การอาหารร้อนและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**

22.25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาเข้าโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว

24 เม.ย. 63

26 เม.ย. 63

29,999

29,999

29,999

7,900

**กรุ๊ปการันตีเดินทางเมื่อมีผ้เู ดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป**
**ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ เดินทางเมื่อจานวนไม่ ถึงกาหนด**
้ บัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อ ไปและกลับกรุง เทพฯ แต่ละกรุ๊ป นั น
หากท่า นต ้องซือ
้ จะคอนเฟิ ร์ม ก่อนประมาณ 10 วันก่อ นเดิน ทาง
้ บัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส
กรุณาสอบถามเทีย
่ วบินคอนเฟิ รม
์ กับเจ ้าหน ้าทีก
่ อ
่ น กรุณาเลือกซือ
่ ามารถเลือ
่ นวันและเวลาในการ
เดินทางได ้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่นความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน การยกเลิกเทีย
่ วบิน มีการยุบเทีย
่ วบินรวมกัน
ตารางการการเดินทางมีการเปลีย
่ นแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล ้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง
พาณิชย์ หรือเหตุผลทางด ้านความปลอดภัยเป็ นต ้น เหตุผลต่างๆทีอ
่ ยูเ่ หนือความควบคุมของบริษัท ผู ้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถ
คืนค่าใช ้จ่ายต่างๆได ้ในทุกกรณี













อัตราค่ าบริการรวม
ตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสียค่ าเปลีย่ นแปลงตัว๋
ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดีย่ ว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 30 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
ภาษีนา้ มันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์

อัตราค่ าบริการไม่ รวม





ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัตภิ ัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ ให้ ออก
และเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บริษัทฯ
เงื่อนไขการสารองทีน่ งั่ และการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่ านละ 10,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่ อนเดินทาง 35 วัน)
กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทาง
ของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจานวนที่บริษัทฯ
กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระ
ค่ าเสียหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่ าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทมี่ ผี ้เู ดินทางไม่ ถึง 10 ท่ าน ไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทางไปด้ วยโดยทาง
บริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 10 วันก่ อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋ว เนื่ องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ าน
ออกตัว๋ ภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่ าท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออกประเทศใด ๆ ก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจี ุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ วเท่ านั้น (หนังสื อ
เดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )

 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อ
จลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย
ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่ องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัตเิ หตุทเี่ กิดจากความประมาทของ
นักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีทที่ ่ านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ นชื่ อได้
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่ าท่ านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ
เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มกี ารคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่านโดนปฎิเสธการเข้ า
และออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้องทาพาสปอร์ ตเล่ มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ ที่
ชัดเจน สิ่งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

