ทัวร์ฮ่องกง : รหัส HKG711

ฮ่องกง - พีคแทรม - พระใหญ่โป่ หลิน - กระเช้านองปิ ง

ไหว้พระ 9 วัด
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เกาะลันเตา ขึน้ กระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โปห่ ลิน...ขอพรเทพเจ้ากวนอู
นังพี
่ คแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรีย...จุดสูงสุดของฮ่องกง
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม..เจ้าแม่ทบั ทิม ณ หาดรีพสั เบย์../..สุขภาพแข็งแรง ณ วัดหวังต้าเซียน
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ..แก้ชง..หมุนกังหันนาโชค ณ วัดเชอกุงหมิว..
ขอโชคลาภเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน../..เจ้าแม่ทบั ทิม..ทินฮ่าว../..แก้ปีชง ณ วัดหยวนหยวน

พิเศษเมนู ++ลิ้มลองติ่มซำรสเลิศ+สุก้ ี HOT POT สไตล์ฮอ่ งกง

พิเศษ!!!พักฮ่องกง 2 คืน ระดับ 4 ดาว
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน :เดินทำงโดยสำยกำรบินฮ่องกง แอร์ไลน์

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – สะพานชิงหม่า - เจ้าแม่กวนอิม รีพสั เบย์
วิคตอเรีย พีคนั ่งรถรางแทรม 1 เที่ยว

** หำกท่ำนที่ตอ้ งซื้อตัวภำยใน
๋
(เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทกุ ครัง้ ก่อนทำกำร
ออกตัวเนื
๋ ่ องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ **

06.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ K สาย
การบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

08.50 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินทHX768หรือ
HX772 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง) (มื้ อที่1)
13.00 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั ่วโมง) ฮ่องกงมีวดั น่ าสนใจ
หลายแห่งคนฮ่องกงจะนิ ยมไปวัดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสาคัญอย่างวันตรุษจีน,วันไหว้
พระจันทร์ฯลฯเพื่อขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง,รา่ รวย,มีความสุขกายสุขใจหรือกิจการ
เจริญรุ่งเรือง นาท่านข้ามสะพานชิงหม่า ยาวเป็ นอันดับ 9 ของโลกเชื่อมระหว่างเกาะลันเตา
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กับฝัง่ เกาลูน เป็ นสะพาน 2 ชั้น ชั้นบนมีเลนสาหรับรถวิ่ง 6 เลน และชั้นล่างสาหรับรถไฟ 2
เลน ในเวลากลางคืนจะเปิ ดไฟสว่างไสว

เย็น

นาท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิม (รีพสั เบย์)ในแต่ละปี จะมีผูค้ นจานวนมากเดินทางมาขอพร
จากเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทบั ทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอให้มีลกู ที่วา่ กัน
ว่าถ้าใครมาขอมักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นข้ามสะพานซึ่งเชื่อว่าจะมีอายุยนื ยาวไปอีก 3 ปี
แต่มีขอ้ แม้วา่ เมื่อข้ามไปแล้วอย่าเดินย้อนกลับทางเดิม ให้เดิน ตรงไปข้างหน้าแล้วค่อยอ้อม
สะพานกลับมา จากนั้นนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั ่งรถรางพีกแทรม (1เที่ยว) ชม
ทัศนี ยภาพอันแปลกตาของอ่าววิกตอเรียและเกาลูนอีกมุมมอง พีกแทรมเป็ นพาหนะเก่าแก่
ที่สุดของฮ่องกงถือว่าเป็ นแห่งแรกในเอเชีย
เดิมเป็ นรถรางที่ใช้พลังงานไอน้ าในการ
ขับเคลื่อนและได้เปลี่ยนเป็ นการควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ซึ่งเป็ นระบบใหม่ล่าสุด
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พบกับตึกระฟ้ าที่สงู ตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรง
ตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึกแบงค์ออฟไชน่ า มีรปู ทรงเหมือน ดาบแหลมขนาดใหญ่และมีเหลี่ยม
มีมุมแหลมอยูร่ อบด้าน ส่วนเสาสูงด้านบนคล้ายหนวดของแมลงมีไว้เพื่อสื่อถึงพลัง อานาจ
และความเจริญรุ่งเรืองให้กบั อาคารหลังนี้ , อาคารเอชเอสบีซี ชาวฮ่องกงยังเชื่อว่าอาคารหลัง
นี้ มีฮวงจุย้ ที่ดีที่สุด ในฮ่องกง เพราะที่ต้งั ของอาคารเป็ นจุดบรรจบของเส้นมังกรทั้งห้า และ
การที่ตึกหันหน้าไปทางอ่าววิกตอเรียโดยไม่มีสิ่งก่อสร้างใดกีดขวาง
ก็หมายถึงความ
เจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขัดขวาง ชั้นบนสุดของตึกมีสิ่งก่อสร้างคล้าย ปื นใหญ่เป็ น
การแก้ฮวงจุย้ ให้กบั ตึกแบงค์ออฟไชน่ าที่มีลกั ษณะเป็ นดาบแหลม
ให้ท่านได้ถ่ายภาพอัน
สวยงามน่ า ประทับใจ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 2)
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั PENTA HOTEL//SAV HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว พักฮ่องกง

วันที่สองของการเดินทาง
วัดเชอกุง - วัดหวังต้าเซียน - วัดชิหลิน - วัดกวนอู
วัดหยวนหยวน - ถนนนาธาน
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 3) (บริการท่านด้วยติ่มซาขึ้ นชื่อของฮ่องกง
อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้ , ก๋วยเตีย๋ วหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น)
นาท่านเดินทางสู่วดั เชอกุง วัดแห่งนี้ สร้างเพื่อเป็ นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทพั แห่งราชวงศ์ซ่ง
ผูม้ ีชื่อเสียงทั้งด้านการรบ, ผดุงคุณธรรมและช่วยขจัดปั ดเป่ าโรคภัยสิ่งไม่ดีท้งั หลายออกไปได้
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โดยสร้างขึ้ นครั้งแรกเมื่อ 300 ปี ก่อน ต่อมาราว ปี ค.ศ. 1993 จึงได้สร้างวัดแห่งใหม่ขนมา
ึ้
ทดแทนของเดิมและนารูปปั้ นท่านนายพลที่มีความสูงถึง 10 เมตร เข้าไปตั้ง ไว้ในอาราม
ด้านในพร้อมด้วยรูปปั้ น 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึ่งอยูบ่ ริเวณทางเดินด้านนอกซ้าย-ขวา ทุก
วันที่ 2 ของเดือน แรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วดั แห่งนี้ เพื่อถวายกังหันลม
เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้ จะช่วยพัดพาสิ่งชัว่
ร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวนาพาแต่
ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้หมุนกังหันทองแดงตามความเชื่อของชาว ฮ่องกงโดยหมุน 3
รอบ นาท่านชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ที่รบั รองโดยรัฐบาลฮ่องกง ได้เชิญซินแสชื่อดังจัดวาง
ตาแหน่ งของเครื่องประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหันซึ่งเป็ นเครื่องรางตามหลักฮวงจุย้ โดย
จาลองเลียนแบบมาจาก แชกงเหมี่ยว กังหันใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใส
ศรัทธา นาท่านเดินทางสู่วดั หวังต้าเซียน หรือเทพเจ้า แห่งสุขภาพดี มาที่นี่คนมักขอให้
สุขภาพดีหรือหายป่ วย ตานานเล่าว่ารูปปั้ นองค์เทพเจ้าหว่องไท่ซินถูกนามาจาก มณฑลกวาง
ซีตน้ ศตวรรษที่ 20 โดยเหลียงได้นามาประดิษฐานอยูท่ ี่รา้ นขายยาสมุนไพรของเขา เมื่อ
ชาวบ้านมาซื้ อยา ก็ได้กราบไหว้ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และนัน่ ก็ทาให้เกิดเสียงรา่
ลือต่อกันว่าเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์จริง สามารถ ช่วยรักษาโรคภัยให้หายขาดได้ ทว่าวันหนึ่ งร้าน
ขายยาได้เกิดไฟไหม้ เหลียงจึงหยุดกิจการขายยาก่อนได้รบั บัญชาจาก หว่องไทซิน (ในฝัน)
ให้ไปสร้างวัดแห่งใหม่หา่ งจากท่าเรือเป็ นระยะทางกว่า 3,600 ก้าว ใกล้กบั หมู่บา้ นชุกหยวน
ทาง ขวาของท่าเรือเกาลูน เขาจึงจัดการสร้างวัดแห่งใหม่ขนและได้
ึ้
ต้งั ชื่อว่าวัดหว่องไท่ซิน
จากนั้นนาท่านแวะชมสินค้า ท้องถิ่นของฮ่องกง ณ ร้านหยก ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย
นาท่านสู่สานักนางชี(ChiLinNunnery)ในพระพุทธศาสนาฝ่ ายมหายานที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกแห่งนี้ โดยออกแบบตามสถาปั ตยกรรมในยุค ราชวงศ์ถงั ของจีน และ
ไม่ใช้ตะปูในการยึดสักตัว (ใช้สลักยึด) อารามแต่ละหลังจะมีองค์พระโพธิสตั ว์ให้ผูค้ นได้
กราบไหว้ ไม่วา่ จะเป็ น “พระศรีอาริยเมตไตรยหรือพระศรีอาริย”์ ที่เชื่อกันว่าเป็ นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในภัทรกัป(จะอยูศ่ าลาชั้นนอก),“พระไภษัชยคุรุ”ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางการแพทย์หรือปางของพระโพธิสตั ว์ที่คนไทยนามาทากระกริ่ง (อยูศ่ าลาชั้นในทางทิศ
ตะวันออก), “เจ้าแม่กวนอิม”พระโพธิสตั ว์แห่งเมตตา (อยูท่ ี่ศาลาชั้นในทางทิศตะวันตก)
และ“พระศากยมุนีหรือพระสมณโคดม”พระพุทธเจ้าที่คนไทยเคารพบูชา (อยูศ่ าลาชั้นใน
หลังใหญ่)
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 4)
นาท่านแวะสักการะเทพเจ้ากวนอูณวัดกวนอูคนที่นิยมมากราบไหว้วดั นี้ ส่วนใหญ่จะเป็ น
ตารวจกับผูท้ ี่ทาธุรกิจสีเทาขอพรกับเทพเจ้ากวนอูในเรื่องธุรกิจและบริวารใครทาธุรกิจก็จะ
ขอให้ฝ่าฟั นอุปสรรคไปได้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดหยวนหยวน (Yuen Yuen Institute
Temple) เป็ นวัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ่สร้างโดยพระซานหยวนกง ในปี ค.ศ. 1950 บน
พื้ นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร โดยเป็ นวัดแห่งเดียวในฮ่องกงที่บชู าทั้งศาสนาพุทธ(ทาความ
ดีละเว้น ความชัว่ ), ลัทธิขงจื้ อ(เดินทางสายกลาง) และลัทธิเต๋า(ศึกษาหาความรู)้ จุดเด่น
ของวัดนี้ นอกจากหอที่เลียนแบบมาจาก หอฟ้าเทียนถานในปั กกิ่งสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1968
ด้วยหินธรรมชาติ, ลวดลายอันงดงามของอารามต่างๆ, พิพิธภัณฑ์ หินอันแปลกตาและสวน
หินพร้อมด้วยบอนไซที่จดั ขึ้ นเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปี แล้ว ชาวฮ่องกงเชื่อว่าการไหว้
เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยบนชั้น 2 ของหอเลียนแบบหอฟ้าเทียนถาน เพื่อคุม้ ครองให้เราพ้นจาก
เคราะห์ภยั ทั้งปวง (ตรวจ สอบชื่อเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ ยประจาปี เกิดได้ที่ป้ายด้านนอก)
อิสระช้อปปิ้ งย่านฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเชี่ยนเทอร์มินอล (ถนนนาธาน) จุดนัดพบของขาช้อป
ที่รวมห้างฯ ขนาดใหญ่ 2 แห่งเข้าด้วยกัน (ภายในแบ่งออกเป็ นสองส่วน คือ ส่วน พลาซ่าและ
ร้านค้าของทางห้างฯ)โดยเน้นขายสินค้าจากแบรนด์ดงั ระดับโลกและแบรนด์ทวั ่ ไปทั้งใน
ประเทศและต่าง ประเทศรวมแล้วกว่า 700 ร้านค้า พบกับ DFS Galleria ห้างฯ ปลอดภาษี ที่
ยกขบวนแบรนด์หรูจากทัว่ โลก เช่น Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi,
Hermes, Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาให้ท่านได้เลือก ช้อปอย่างจุใจ

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 5)
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั PENTA HOTEL//SAV HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว พักฮ่องกง

วันที่สามของการเดินทาง
วัดทินฮ่าว - ศาลเจ้าแม่กวนอิม ยืมเงิน - กระเช้านองปิ ง –
วัดโป่ หลิน -ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
เช้า

เที่ยง

 บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 6) (บริการท่านด้วยติ่มซาขึ้ นชื่อของฮ่องกง
อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้ , ก๋วยเตีย๋ วหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น)
นาท่านไหว้เจ้าแม่ทบั ทิม ณ วัดทินฮ่าว Tin Hua Tmeple Shuan Wan เพื่อช่วยคุม้ ครองการ
เดินทางให้ปลอดภัย
หรือเรียกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์หรือเทพีแห่งท้องทะเล
มี
ความสามารถพิเศษเหนื อธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาว ประมงให้รอดพ้นจากพายุและความ
หายนะทางทะเล นาท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่
มีอายุกว่า 700 ปี ซึ่งเป็ นศาลดั้งเดิมของเมืองฮ่องกง ทุกๆปี คนฮ่องกงจะมาทาพิธีการ ยืม
เงินเจ้าแม่ไปบูชาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแล้วในช่วงสิ้ นปี ก็จะนามาคืน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 7)
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บ่าย

นาท่านนั ่งกระเช้านองปิ ง ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ทั้งอ่าวตุงชุงและ
สนามบินนานาชาติฮ่องกง พบกับหมู่บา้ นนองปิ ง ที่ จาลองชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวจีนมี
บรรยากาศสบายๆ แทรกตัวด้วยร้านน้ าชา, ร้านอาหาร, ร้านขายของที่ระลึก, หอพุทธประวัติ
เป็ นต้น ** หากกระเช้านองปิ ง 360 ปิ ดปรับปรุงซ่อมแซม ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม นาคณะขึ้ น
ไหว้พระโดยใช้รถแทน** วัดโป่ หลินถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็ นวัดขนาดเล็กที่มี
พระภิกษุ สงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้ เปลี่ยนเป็ นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้ง
มีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้ น จึงทาให้มีพระภิกษุ เดินทางมาจาวัดกันเป็ น จานวนมาก
นมัสการพระโพธิสตั ว์กวนอิม, พระมัญชุศรีโพธิสตั ว์และพระสมันตภัทรโพธิสตั ว์ สักการะ
พระพุทธรูป ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (สูง 34 ม.) สร้างจากทองสัมฤทธิ์ 202 แผ่น (หนัก 250
ตัน) แม้การขึ้ นไปนมัสการองค์พระจะ ต้องฝ่ าด่านบันได 268 ขั้น ด้านบนท่านจะได้พบกับ
วิวทิวทัศน์แบบ 360 องศา ชมประติมากรรมเหล่านางฟ้ าที่กาลัง ถวายเครื่องบูชาเบื้ องหน้า
พระพักตร ให้ท่านนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปหยกขาวจากศรีลงั กาที่ต้งั อยู่
ภายในห้องใต้ฐานพระ จากนั้นอิสระช้อปปิ้ ง ณ ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของ
ฮ่องกง เต็มไปด้วยร้าน แบรนด์ช้นั นากว่า 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 ที่พร้อมนาสินค้ามาลด ราคา 30 – 70% กัน
ตลอดทั้งปี
(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการช้อปปิ้ ง)
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
23.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 761 หรือ HX773
(บริการของว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง) (มื้ อที่8)
02.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ.
** หากท่านที่ตอ้ งซื้ อตั ๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั ๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ☺
(กรุป๊ ออกเดินทางได้ต้งั แต่ 15 ท่านขึ้ นไป )
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.…………………………กรณีคณะออกเดินทางได้………………………
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
เริ่มเดินทาง

กลับจาก
เดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

5 ม.ค. 61

7 ม.ค. 61

16,900.-

16,900.-

15,900.-

4,000.-

19 ม.ค. 61 21 ม.ค. 61

16,900.-

16,900.-

15,900.-

4,000.-

26 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61

16,900.-

16,900.-

15,900.-

4,000.-

2 ก.พ. 61

4 ก.พ. 61

16,900.-

16,900.-

15,900.-

4,000.-

9 ก.พ. 61 11 ก.พ. 61

16,900.-

16,900.-

15,900.-

4,000.-

16 ก.พ. 61 18 ก.พ. 61

18,900.-

18,900.-

17,900.-

4,000.-

23 ก.พ. 61 25 ก.พ. 61

16,900.-

16,900.-

15,900.-

4,000.-

2 มี.ค. 61

4 มี.ค. 61

18,900.-

18,900.-

17,900.-

4,000.-

16 มี.ค. 61 18 มี.ค. 61

16,900.-

16,900.-

15,900.-

4,000.-

23 มี.ค. 61 25 มี.ค. 61

16,900.-

16,900.-

15,900.-

4,000.-

30 มี.ค. 61 1 เม.ย.61

17,900.-

17,900.-

16,900.-

4,000.-

✓
✓
✓
✓
✓

อัตราค่าบริการรวม
ตั ๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ตอ่ ต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั ๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้ อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
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✓
✓
✓
✓

ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ภาษีน้ ามันและภาษีตั ๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั ่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซัก
รีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น อัตรา 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน (บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

**เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้ากรุณาศึกษาโปรแกรมและ รายละเอียดก่อนตัดสินใจชื้ อของโปรแกรมทัวร์ เพื่อท่าน
จะได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข และสนุกกับการเดินทางไปกับเรา**

เงื่อนไขการสารองที่นั ่ง
- กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 8,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชาระ
ก่อนเดินทาง 21 วัน)
- เนื่องด้วยกรุป๊ ที่เดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือ ผ่านต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
Charter Flight, Extra Flight เมื่อท่านยกเลิกการเดินทางจะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่า
กรณีใดๆทั้งสิ้ น
- สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
- บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (15 ท่านขึ้ นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผู ้
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
- คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผเู ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์
ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
- ถ้าลูกค้าเป็ นชาวต่างชาติเก็บเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
- ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านช้อปปิ้ งตามที่โปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 300 หยวนจีน
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- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุ
ในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
- เนื่ องจากราคาทัวร์ที่ขาย และราคาตัว๋ เครื่องบิน เป็ นราคาโปรโมชัน่ พิเศษ เพื่อเปิ ดโอกาสให้คุณลูกค้าผูส้ นใจ ได้
เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ในราคาย่อมเยา
เมื่อท่านจองทัวร์และชาระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก
เปลี่ยน หรือขอคืนเงินได้ ในทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้า-ออกเมืองทั้งประเทศไทย และต่างประเทศ
ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์
ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะทัวร์แล้ว ถ้าท่านงดใช้บริการรายการใดรายการ
หนึ่ ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์อนั พึงจะได้ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณี
ใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้ บริษัทดาเนิ นนโยบายเงื่อนไขการจ่ายเงินให้สอดคล้องกับเงื่อนต่างๆของทางต่างประเทศ จึง
ต้องขอแจ้งให้ท่านผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า และทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจจองทัวร์ และต้องขออภัยในความไม่
สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย (ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยงแปลงวันเดินและผูเ้ ดินทางได้ใน
ทุกกรณี)***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้***
- บริษทั ฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึง ,
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า เดือน แล 6ะบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น เดือน บริษัทฯไม่ 6 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า)
( รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล
หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุ
ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที)ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ่่ เกิดเหตุสุดวิสยั
ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม(
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการเพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทน ,ไม่ทานอาหารบางมื้ อ,
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั ิเหตุที่
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
- ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทั้งหมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทั้งหมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น
และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมา
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้นถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาด
บรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3.
เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-7698141 ถึง 43 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

ประเภท

หมายเลขบัญชี

สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ

นางสาวพรหมพร สนิ ทขวัญ

ออมทรัพย์ 732-2-31864-9

เดอะมอลล์ บางกะปิ

นางสาวพรหมพร สนิ ทขวัญ

ออมทรัพย์ 160-251742-5

เดอะมอลล์ บางกะปิ

บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ออมทรัพย์ 281-2-22986-8
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