ฮ่องกง - พีคแทรม - ดิสนีย์แลนด์ - ไหว้พระ 5 วัด 3

2

โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)
เต็มอิ่ม กับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์พร้อมชมพลุและขบวนพาเหรด
นั่งพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรีย จุดสูงสุดของฮ่องกง
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม..เจ้าแม่ทับทิม ณ หาดรีพัส เบย์ สุขภาพแข็งแรง ณ วัดหวังต้าเซียน
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนาโชค ณ วัดเชอกุงหมิว
ขอโชคลาภเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน เจ้าแม่ทับทิม..ทินฮ่าว
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กลับก๊อก - รีพัส เบย์ - นั่งรถรางพีกแทรม
วันที่2 ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
วันที่3 วัดเชอกุง - ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ร้านหยก - วัดทินฮ่าว - ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน - อิสระช้อปปิ้งย่าน
ฮาร์เบอร์ พลาซ่า - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - สะพานชิงหม่า - เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์ - วิคตอเรีย พีค
นั่งรถรางแทรม 1 เที่ยว
09.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ K สายการบินฮ่องกง
แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
11.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX - 772
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (1)
15.05 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
นํา
ท่านข้ามสะพานชิงหม่า ยาวเป็นอันดับ 9 ของโลกเชื่อมระหว่างเกาะลันเตากับฝั่งเกาลูน เป็นสะพาน 2 ชั้น ชั้น
บนมีเลนสําหรับรถวิ่ง 6 เลน และชั้นล่างสําหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสว่างไสว นําท่าน
สักการะ
เจ้าแม่กวนอิม (รีพัส เบย์) ในแต่ละปีจะมีผู้คนจํานวนมากเดินทางมาขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่
ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอให้มีลูกที่ ว่ากันว่าถ้าใครมาขอมักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้น
ข้ามสะพานซึ่งเชื่อว่าจะมีอายุ
ยืนยาวไปอีก 3 ปี แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อข้ามไปแล้วอย่าเดินย้อนกลับทาง
เดิม ให้เดิน ตรงไปข้างหน้าแล้วค่อยอ้อมสะพานกลับมา จากนั้นนําท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่ง
รถรางพีกแทรม (1 เที่ยว) ชมทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่าววิกตอเรียและเกาลูน
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อีกมุมมอง พีกแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกงถือว่าเป็นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็นรถรางที่ใช้พลังงาน
ไอน้ําในการขับเคลื่อนและได้เปลี่ยนเป็นการควบคุมด้วย
ระบบไมโครโพรเซสเซอร์ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พบกับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและ
อาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกแบงค์ออฟไชน่า มีรูปทรงเหมือน ดาบแหลมขนาดใหญ่และ
มีเหลี่ยมมีมุมแหลมอยู่รอบด้าน ส่วนเสาสูงด้านบนคล้ายหนวดของแมลงมีไว้เพื่อสื่อถึงพลัง อํานาจและความ
เจริญรุ่งเรืองให้กับอาคารหลังนี้, อาคารเอชเอสบีซี ชาวฮ่องกงยังเชื่อว่าอาคารหลังนี้มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ในฮ่องกง
เพราะที่ตั้งของอาคารเป็นจุดบรรจบของเส้นมังกรทั้งห้า และการที่ตึกหันหน้าไปทางอ่าววิกตอเรียโดยไม่มี
สิ่งก่อสร้างใดกีดขวาง ก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขัดขวาง ชั้นบนสุดของตึกมี
สิ่งก่อสร้างคล้าย ปืนใหญ่เป็นการแก้ฮวงจุ้ยให้กับตึกแบงค์ออฟไชน่าที่มีลักษณะเป็นดาบแหลม ให้ท่านได้
ถ่ายภาพอันสวยงามน่า ประทับใจ
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SILKA TSUEN WAN HOTEL / SILKA FAR EAST HOTEL หรือระดับ
เทียบเท่า
วันที่สองของการเดินทาง
ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซา) (3)
นําท่านเดินทางสู่
Main Street USA :

Tomorrowland : (Buzz Lightyear Astro Blasters)
Mountain)
Stitch Encounter
Adventureland :
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Fantasyland :

Disney in the Star
Fireworks
Toy Story Land :
RC Racer
Grizzly Gulch :

(
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ (1 ชั่วโมง)
นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SILKA TSUEN WAN HOTEL / SILKA FAR EAST HOTEL หรือระดับ
เทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง วัดเชอกุง - วัดหวังต้าเซียน - วัดทินฮ่าว - ศาลเจ้าแม่กวนอิม ยืมเงิน - ถนนนาธาน
ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซา) (4)
นําท่านเดินทางสู่วัดเชอกุง วัดแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่งผู้มีชื่อเสียงทั้งด้าน
การ
รบ, ผดุงคุณธรรมและช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 300 ปีก่อน
ต่อมาราว ปี ค.ศ. 1993 จึงได้สร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนของเดิมและนํารูปปั้นท่านนายพลที่มีความสูงถึง
10 เมตร เข้าไปตั้ง ไว้ในอารามด้านในพร้อมด้วยรูปปั้น 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึ่งอยู่บริเวณทางเดินด้านนอก
ซ้าย-ขวา ทุกวันที่ 2 ของเดือน แรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อถวายกังหันลม
เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้จะช่วยพัดพาสิ่งชั่ว ร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวนําพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้
ท่านได้หมุนกังหันทองแดงตามความเชื่อของชาว ฮ่องกงโดยหมุน 3 รอบ
นําท่านชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ที่รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง ได้เชิญซินแสชื่อดังจัดวาง ตําแหน่งของ
เครื่องประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหันซึ่งเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย โดยจําลองเลียนแบบมาจาก แชกง
เหมี่ยว กังหันใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธา
นําท่านเดินทางสู่วัดหวังต้าเซียน หรือเทพเจ้า แห่งสุขภาพดี มาที่นี่คนมักขอให้สุขภาพดีหรือหายป่วย ตํานาน
เล่าว่ารูปปั้นองค์เทพเจ้าหว่องไท่ซินถูกนํามาจาก มณฑลกวางซีต้นศตวรรษที่ 20 โดยเหลียงได้นํามา
ประดิษฐานอยู่ที่ร้านขายยาสมุนไพรของเขา เมื่อชาวบ้านมาซื้อยา ก็ได้กราบไหว้ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ต่างๆ และนั่นก็ทําให้เกิดเสียงร่ําลือต่อกันว่าเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์จริง สามารถ ช่วยรักษาโรคภัยให้หายขาดได้ ทว่า
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วันหนึ่งร้านขายยาได้เกิดไฟไหม้ เหลียงจึงหยุดกิจการขายยาก่อนได้รับบัญชาจาก หว่องไทซิน (ในฝัน) ให้ไป
สร้างวัดแห่งใหม่ห่างจากท่าเรือเป็นระยะทางกว่า 3,600 ก้าว ใกล้กับหมู่บ้านชุกหยวนทาง ขวาของท่าเรือ
เกาลูน เขาจึงจัดการสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นและได้ตั้งชื่อว่าวัดหว่องไท่ซิน จากนั้นนําท่านแวะชมสินค้า ท้องถิ่นของ
ฮ่องกง ณ ร้านหยก ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่าน
ณ
Tin Hua Tmeple Shuan Wan

นําท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน (สถานีรถไฟฟ้าฮงฮัม) สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีอายุกว่า 700 ปี
ซึ่งเป็นศาลดั้งเดิมของเมืองฮ่องกง ทุกๆปี คนฮ่องกงจะมาทําพิธีการ ยืมเงินเจ้าแม่ไปบูชาเพื่อความเจริญรุ่งเรือง
แล้วในช่วงสิ้นปีก็จะนํามาคืน อิสระช้อปปิ้งย่านฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเชี่ยน เทอร์มินอล(ถนนนาธาน) จุดนัดพบ
ของขาช้อปที่รวมห้างฯ ขนาดใหญ่ 2 แห่งเข้าด้วยกัน (ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนพลาซ่าและร้านค้า
ของทางห้างฯ) โดยเน้นขายสินค้าจากแบรนด์ดังระดับโลกและแบรนด์ทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศรวม
แล้วกว่า 700 ร้านค้า พบกับ DFS Galleria ห้างฯ ปลอดภาษีที่ยกขบวนแบรนด์หรูจากทั่วโลก เช่น Burburry,
Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, Hermes, Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาให้ท่านได้
เลือกช้อปอย่างจุใจ
(
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
23.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX - 761
(บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (6)
02.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
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อัตราค่าบริการ
ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า

-3
(

19-21 . . 61
19,900.19,500.18,900.4,000.26-28 . . 61
19,900.19,500.18,900.4,000.2-4 . . 61
19,900.19,500.18,900.4,000.9-11 . . 61
19,900.19,500.18,900.4,000.23-25 . . 61
19,900.19,500.18,900.4,000.2-4 . . 61
20,900.20,500.19,900.4,500.9-11 . . 61
19,900.19,500.18,900.4,000.16-18 . . 61
19,900.19,500.18,900.4,000.23-25 . . 61
19,900.19,500.18,900.4,000.คาแนะนา สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลา
การเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับ
ท่านในภายหลัง
ทัง้ นี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
***เงื่อนไขสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบินและไกด์ท้องถิ่นพูดไทยได้คอย
บริการ)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย)
3. การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง, มาเก๊า นั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านหยก ร้านจิวเวอร์รี่ ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 500 HKD
/ ท่าน ทาง บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
4. ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่นของสายการบิน ต้องทําการจองพร้อมหน้าพาสและเมื่อที่นั่งคอนเฟิร์ม ต้องทําการจ่ายเงิน
ค่าทัวร์ เต็มจํานวนทันที และเมื่อออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได้
อัตราค่าบริการรวม
*ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) ชั้นทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลง หรือ
ต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน)
*ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
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*ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการระบุ พักห้องละ 2 ท่าน (กรุณาระบุลักษณะห้องที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกสบายของตัว
ท่านเอง : Twin = ห้อง 2 เตียง : Double = ห้อง 1 เตียงใหญ่ : Single = ห้องเตียงเดี่ยว : Triple = ห้อง 3 เตียง : หากไม่
มีการระบุ ทางบริษัทฯ ขออนุญาติ จัดเป็นเตียง Twin ให้กับท่าน
*ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้ และขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลง เมนูอาหาร ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน)
*ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
*ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
*ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
*ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ใน
ข้อจํากัดที่มีการ ตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการไม่รวม
*ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, มัคคุเทศก์ (120 HKD/ ผู้โดยสาร 1 ท่าน) เด็กจ่ายค่าทิปเท่ากับผู้ใหญ่ *ค่าทําหนังสือ
เดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ
*ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
*ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่มีน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรัม
*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระเงิน
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสําเนา
หน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
25 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่
ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วันทําการ คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วันทําการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 7-14 วันทําการ คิดค่าใช้จ่าย 50% เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 1-6 วันทําการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกรณี
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พัก
โดยตรง หรือ ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มีการ คืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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หมายเหตุ
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทาง บริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย,
ความล่าช้าหรือจาก อุบัติเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่าง ประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน, บริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
***เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึ้นในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง
***ฮ่องกง รณรงค์เรื่องการใช่ถุง กรณีไปซื้อของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถุงจาก
ร้านค้า ต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 เซ็นต์ กรุณา พกถุงผ้าไปด้วยทุกครั้งที่จับจ่ายซื้อของทุกชนิด
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