กำหนดวันเดินทำง
กำหนดกำรเดินทำง
19-21 ต ุลำคม 2561
26-28 ต ุลำคม 2561
27-29 ต ุลำคม 2561
02-04 พฤศจิกำยน 2561
09-11 พฤศจิกำยน 2561
16-18 พฤศจิกำยน 2561
23-25 พฤศจิกำยน 2561
30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561
07-09 ธันวำคม 2561
08-10 ธันวำคม 2561
14-16 ธันวำคม 2561
21-23 ธันวำคม 2561
28-30 ธันวำคม 2561
29-31 ธันวำคม 2561
30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62

ผูใ้ หญ่
15,900
15,900
15,900
16,900
17,500
17,500
16,900
16,900
17,900
17,900
15,900
15,900
23,900
23,900
23,900

รำคำทัวร์
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
15,900
14,900
15,900
14,900
15,900
14,900
16,900
15,900
17,500
16,500
17,500
16,500
16,900
15,900
16,900
15,900
17,900
16,900
17,900
16,900
15,900
14,900
15,900
14,900
23,900
22,900
23,900
22,900
23,900
22,900

พักเดี่ยว
5,500
5,500
5,500
5,900
6,500
6,500
5,900
5,900
6,500
6,500
5,500
5,500
6,900
6,900
6,900

ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
หมำยเหต ุ สำมำรถออกเดินทำงได้ขนั้ ต่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป
ค่ำทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ
*** อัตรำกำรให้ทิป ผูใ้ หญ่ และเด็ก 1,200 บำทต่อท่ำน ขออน ุญำตเก็บที่ส ุนำมบินส ุวรรณภูมิ ***

04:30 น.

06:45 น.
10:30 น.

พ ร้ อ ม กั น ที่ ส น ำ ม บิ น ส ุ ว ร ร ณ ภู มิ
เคำน์เ ตอร์เ ช็ ค อิ น เคำนเตอร์ M ชั้น 4
ทำงเข้ำประต ู 5 อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก
ระหว่ ำ งประเทศ สำยกำรบิ น คำเธ่ ย ์ แ ป
ซิ ฟิ ค โดยมี เ จ้า หน้า ที่ ข องบริ ษั ท ฯ คอย
อานวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็ค
เอกสาร สัมภาระ และทีน่ งั ่ ก่อนออกเดินทาง
นำท่ ำ นเดิ นทำงส ู่ เกำะฮ่ อ งกง โดย
เที่ยวบินที่ CX 616
ถึ ง สนำมบิ น ฮ่ อ งกง Chek Lap Kok เกำะ
ลันเตำ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื อง
และศุลกากร จุดนัดพบประตูทางออก นาท่าน
เดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็ นสะพาน
แขวนสาหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวทีส่ ดุ ของ
โลกมี ร ะยะทาง2.2กิ โ ลเมตรซึ่ ง ได้รั บ การ
ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ ดัง ระดับ โลกนอร์
แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิ ว
ทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

หรือเที่ยวบิน
06:00 น. พ ร้ อ ม กั น ที่ ส น ำ ม บิ น ส ุ ว ร ร ณ ภู มิ
เคำน์เ ตอร์เ ช็ ค อิ น เคำนเตอร์ M ชั้น 4
ทำงเข้ำ ประต ู 5-6 อำคำรผูโ้ ดยสำรขำ
ออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบิ นคำเธ่ ย ์
แปซิฟิค(CX) โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษ ัทฯ
คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน ในกำร
ตรวจเช็คเอกสำร สัมภำระ และที่นั่งก่อน
ออกเดินทำง
08:15 น. นำท่ำนเดินทำงส ู่ เกำะฮ่องกง โดย
เที่ยวบิ นที่ CX 700
12:15 น. ถึ ง สนำมบิ นฮ่ อ งกง Chek Lap Kok เกำะ
ลันเตำ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร จุดนัดพบประตูทางออก นาท่าน
เดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็ นสะพาน
แขวนสาหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวทีส่ ดุ ของ
โลกมี ร ะยะทาง2.2กิ โ ลเมตรซึ่ ง ได้รั บ การ
ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ ดัง ระดับ โลกนอร์
แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิ ว
ทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัคตำคำร
บ่ำย นาท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจ้าไซ่
ซิ่งเอี๊ยทีช่ ายหาดนา้ ตื้นที่ อ่ำวรีพลัสเบย์ ไหว้พระ ขอ
พร องค์เจ้าแม่กวนอิม ริมหาด ทีส่ ิ่งหลายๆ คนมาขอ
แล้ว ก็ ส มหวั ง กั น บ่ อยครั้ ง ให้ท่านได้ รั บ พลั ง 1 ใน
จุดฮวงจุย้ ที่ดีที่สดุ ในฮ่องกง ศาลาแปดเหลี่ยม หรื อ
แม้กระทัง่ ได้ขา้ มสะพานต่ออายุ ทีเ่ ชือ่ ว่าเมื่อได้เดินข้าม
1 รอบ จะต่ออายุได้ถึง 3 ปี
จากนัน้ เดินทางสู่ จ ุดชมวิว ตอนกลำงของเขำ
วิคตอเรีย ทีม่ ีความสูง 397 เมตร เพลิดเพลินการ
ถ่ายรูป เกาะฮ่อ0งกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่
ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะน้อยในทะเลจีนใต้

ย่ ำ นจิ มซำจ ยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั ่ง เกาลูน
หากท่านต้องการอัพเดตเทรนด์ล่ าสุดของฮ่องกง ต้องถนน
นาธาน ย่ านจิ ม ซาจุ่ย บนฝั ่ง เกาลูน ถื อเป็ นแหล่ ง ช้อปแห่ง
แรกของเกาะฮ่ อ งกงที่ ทั น สมั ย ที่ ส ุด มี ร ้า นค้า ไว้เ กื อ บทุก
ประเภท รวมทั้ง โรงแรมนับ สิ บ และห้างสรรพสิ น ค้าขนาด
ใหญ่ ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้าสมัยสุด
ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จั บ จ่ า ย ไม่ ว่ า จะเป็ น
เสื้ อ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า กล้อ งดิ จิ ต อล
โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชัน่ ทีม่ ีเอกลักษณ์เป็ น
ของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย ให้ได้เลือกมิกซ์แอนด์แมช
ได้อย่างเมามันส์กันเลยทีเดียว สวรรค์ของนักท่องเทีย่ วอย่าง
แท้จ ริ ง นับ ว่ าเป็ นแหล่ ง ขายเครื่ องใช้ไ ฟฟ้ า กล้องดิจิ ต อล
โทรศั พ ท์มื อ ถื อ และอุป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก มากมาย หาก
นักท่องเที่ยวควรจะต่อรองราคาให้ดี เพราะอาจจะเจอที่ถ กู
กว่าในร้านถัดไป ทางที่ดีควรเดินส ารวจราคาหลายๆ ร้าน
ก่อนตัดสินใจเมืองทีไ่ ม่เคยหลับ
*** อำหำรค่ำ ไม่รวมอยู่ในรำยกำรท่องเที่ยว เพื่อให้
ท่ำนได้เพลิดเพลินเต็มที่กบั กำรช้อปปิ้ งอย่ำงเต็มที่ท่ำน
สำมำรถทำนอำหำรได้สะดวกสบำย ***

20:00 น.

นาท่านชม Symphony of light เป็ นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลกทีถ่ กู บันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด
เรคคอร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิ ดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีตา่ งๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชัน้ นา
กว่า 40 แห่ง โดยเวลาทีใ่ ช้ในการแสดงประมาณ 15 นาที เท่านัน้
นำท่ำนเข้ำที่พกั CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / Hotel Ease Tsuen Wan
หรือระดับเทียบเท่ำ

วันสองของกำรเดินทำง FREE DAY FOR YOU

วันอิสระสาหรับทุกท่าน สามารถเลือกท่องเทีย่ วได้ตามใจท่านต้องการ เลือก อิสระช้อปปิ้ งที่ ถนนจิมซำจยุ่ ขึน้ ชือ่ ว่ามาเที่ยว
ฮ่องกง สิ่งทีไ่ ม่ควรพลาด คือ ช็อปปิ้ ง เพราะ ฮ่องกงถือเป็ นเขตปลอดภาษีและท่าเรือนา้ ลึกสาหรับขนถ่ายสินค้า นับเป็ นประตูส่ปู ระเทศ
จีน และจากจีนสู่โลกก็ว่าได้ สินค้าแบรนด์เนมมากมายเลยมีขายราคาไม่แพงทีฮ่ ่องกง แหล่งช็อปปิ้ งสาคัญที่ไม่ควรพลาด คือ ถนน
นาธานบนฝั ง่ เกาลูนทีม่ ีย่านช็อปปิ้ งดัง ๆ อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ม่งก๊ก (Mong Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมีรา้ นค้า
ตลอดสองข้างทาง หรือทัวร์เสริมอื่นๆ

ทัวร์เสริม 1 : HONGKONG DISNEYLAND
ผูใ้ หญ่ รำคำ 3,500 บำท

เด็ก รำคำ 2,900 บำท (เด็กอำย ุระหว่ำง 3 – 11 ปี )
( บริกำรสำหรับ 10 ท่ำนขึ้นไป โดยมีหวั หน้ำทัวร์เดินทำงไปด้วย โดยรถไฟ )
บัตรเข้ำสวนสนุกสำมำรถเล่นเครือ่ งเล่นแบบไม่จำกัดจำนวนครัง้ ภำยในวัน

ทัวร์เสริม 2 : ขึ้นกระเช้ำ NGONG PING 360 แบบธรรมดำ
ผูใ้ หญ่ รำคำ 1,550 บำท
เด็ก รำคำ 1,300 บำท (เด็กอำย ุระหว่ำง 3 – 11 ปี )
( บริกำรสำหรับ 10 ท่ำนขึ้นไป โดยมีหัวหน้ำทัวร์เดินทำงไปด้วย โดยรถไฟ )

ห้ำง City Gate Outlet เป็ นห้าง Outlet ขนาดใหญ่ ที่สดุ ของ
ฮ่องกง อยู่ใกล้กับสนามบินฮ่องกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung
Chung Station ซึ่ ง เป็ นสถานที่ ขึ้ น กระเช้า ไปไหว้ พ ระใหญ่
นองปิ ง(Ngong Ping) มีแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย
Sale กัน 40-70% จนทัง้ คนฮ่องกงและนักท่องเที่ยวต่างพา
กันมาช้อปปิ้ งกันทีน่ จี่ นเต็มห้างเลยทีเดียว นอกจากส่วนของ
ห้างแล้วยังมีรา้ นอาหารต่างๆ, ศูนย์อาหาร Food Republic,
ซุป เปอร์ ม าร์เ ก็ ต , โรงภาพยนตร์ และโรงแรม Novotel City
Gate Hong Kong
ห้าง City Gate Outlet มี แบรนด์ต่างๆให้เ ลื อกมากกว่ า 90
แบรนด์ เช่ น Nike, Addidas, New Balance, Burburry, Coach,
Michel Kor, Kate Spade, Polo Ralph Lauren, The Northface,
Armani Exchange, Bally, Crocs, Columbia, Esprit, Evisu, Guess,
Giordano, Levis, Lacoste, Puma, Tumi แล ะ Timberland แล ะ
เพราะห้าง City Gate Outlet อยู่ใกล้กับสนามบินมาก นัง่ รถ
บั ส ประมาณ 15 นาที ก็ ถึ ง ท าให้ที่ นี่ เ ป็ นแหล่ ง ช้อ ปปิ้ งที่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วหลายคนนิ ย มมาแวะช่ ว งขากลั บ โดยฝาก
กระเป๋ าไว้ที่ Locker แล้วค่อยไปช้อปปิ้ งกัน

*** อำหำรเช้ำ อำหำรเที่ยงและอำหำรค่ำไม่รวมอยู่ในรำยกำรท่องเที่ยว
เพื่อให้ท่ำนได้เพลิดเพลินเต็มที่กบั โปรแกรมที่ล ูกค้ำเลือก ***
นำท่ำนเข้ำที่พกั CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / Hotel Ease Tsuen Wan หรือระดับเทียบเท่ำ

วันสำมของกำรเดินทำง

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซำ ณ.ภัตตำคำร
จำกนัน้ นำท่ำ นไปไหว้เ จ้ำแม่ กวนอิ มฮ่ อ งฮ ำ Hung Hom Kwun Yum
Temple เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1873 เป็ นหนึง่ ในวัด
ที่ชาวฮ่องกงนั้นเลื่อมใสกันมาก ด้วยความที่เจ้าแม่กวนอิมนัน้ เป็ นเทพเจ้า
แห่งความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใครมีทกุ ข์รอ้ นอะไรก็ มักจะมากราบไหว้ขอพร
ให้เจ้าแม่นนั้ ช่วยเหลือ นอกเสียจากนี้ที่นี่ยังขึ้นชือ่ ในเรื่ องเซียมซีที่แม่ นมาก
และ ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย โดยคนส่วนใหญ่ จ ะ
นิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็ นศิริมงคลในเทศกาลปี ใหม่ ซึ่งทางวัดจะ
จ าหน่ า ยอุป กรณ์ ส าหรั บ เซ่ น ไหว้พ ร้อ มซองแดงไว้ใ ห้ผ มู้ าขอพร เมื่ อ
สักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นาซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์
เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ ไว้ซึ่งภายในซอง
จะมีจานวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้ม ากน้อยแล้วแต่โชคถ้าหากเราประสพ
ความสาเร็ จเมื่อมี โอกาสไปฮ่องกงอี กก็ ค่ อยกลับ ไปทาบุญ ช่วงเทศกาล
ตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเทีย่ วไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้อง
ต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็ สามารถใช้เวลาอื่นๆ ตลอดทั้งปี เพื่อขอ
ซองแดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เซ่นไหว้จ ากทางวั ด
เพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง

วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็ นทีร่ ่าลือถึงความศักดิส์ ิทธิ์ เรื่องของกังหันลมทีพ่ ัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เชือ่ ว่าการหมุน
กังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็ นดีได้ ทาให้วัดนีม้ ีชอื่ เรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนีเ้ ป็ นวัด
เล็กๆ ทีเ่ ก่าแก่และได้อนุรักษ์ไว้เป็ นโบราณสถาน อยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็ จในปี 1993 บนเนือ้ ที่ 50,000
ตารางฟุต สร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบผูซ้ ึ่งปกป้องจักรพรรดิราชองค์สดุ ท้ายแห่งวงค์ซ่ง
ธรรมเนียมกำรไหว้เทพเจ้ำแชกง
•
•
•
•
•
•

เมื่อเข้ำไปในศำลให้ยืนอยู่เบื้องหน้ำรูปปั้นขนำดมหึมำของท่ำนแชกง
อธิษฐำนขอพรและมองหน้ำท่ำน อย่ำงมุ่งมัน่
ทำพิธีหมุนกังหันแห่งโชคชะตำ โดยใช้น้ ิวชี้หมุนกังหันตำมเข็มนำฬิกำ
ถ้ำชีวิตในปี ที่ผ่ำนมำไม่ดี ให้ใช้มือซ้ำยหมุนด้ำนซ้ำยไปขวำ
ถ้ำชีวิตดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจำกขวำไปซ้ำย
เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ตีกลอง อีก 3 ครัง้ ดังๆ เพื่อให้เป็ นที่รบั รูท้ วั่ กันทัง้ ฟ้ำดิน และให้พรนัน้ สมประสงค์

นาท่านชม Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) นาท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้ำเซียน หนึง่ ในวัดที่โด่งดังทีส่ ดุ
ของฮ่องกง เทพซึ่งขึน้ ชือ่ ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและ พบกับผูค้ นมากมายทีน่ าธูป และ ของ มาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตัง้ แต่
เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทาธุรกิจ หรือตามทีค่ นไทยเรียกกันอย่างคุน้ ปากเป็ นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “วัดหวังต้าเซียน”นั้น
เป็ นวัดลัทธิเต๋าทีช่ าวฮ่องกงและนักท่องท่องที่ เดินทางมาเทีย่ วฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชือ้ สายจีนให้ความศรัทธากันมาก วัดนีม้ ีอายุ
กว่าร้อยปี ละได้ชอื่ ว่าเป็ น วัดทีใ่ ครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกสิ่ง เดิมทีวัดนีเ้ ป็ นเพียงศาลเจ้าเล็กๆ ในย่าน Wan Chai
ทางเกาะฮ่องกง ภายหลังได้มีการรวบรวมเงินบริจาคแล้วย้ายวัดมาตัง้ อยู่บนเกาะเกาลูนในทีป่ ั จจุบัน

จากนั้นนาท่านเยี่ยมชม งำนฮวงจย้ ุ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงาน
ดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับ ยอดเยี่ ยม เครื่ องประดับกังหันนาโชค จี้
แหวน กาไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ก าร
งาน ค้าขายธุร กิ จ ใดๆก็ ร่ งุ เรื องมากมาย เดิน ทางไปที่ใ ดหนใดก็
แคล้วคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็ สมดัง่ ใจปรารถนาทุกประการ
และร้านปี่ เซี่ยะหยก สัตว์นาโชคลาภความมัง่ มี
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัคตำคำร

Ladies Market เป็ นตลาดกลางคื น ของฮ่ อ งกง ที่ มี
ชือ่ เสียงโด่งดังในหมู่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติและมีคน
พลุกพล่านมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัน หยุด
สุดสัปดาห์อย่างเสาร์ -อาทิตย์ เนื่องจากที่นี่เต็ม ได้ไป
ด้วยของขายมากมายหลายประเภท ทัง้ เสื้อผ้า รองเท้า
เครื่ องประดับ แฟชัน่ รวมไปถึ ง ของที่ร ะลึก ด้ว ย โดย
ส่วนใหญ่จะเน้นไปทีส่ ินค้าสาหรับผูห้ ญิงเหมือนชื่อของ
ตลาด นอกจากนั้นที่นี่ยังจุดเด่นอยู่ตรงที่สิน ค้าราคา
ถูก สามารถต่อรองได้ถึงครึ่งต่อครึ่งเลย
ได้เวลำนัดหมำยนำท ุกท่ำนเดินทำงสสู่ นำมบิ น
ฮ่องกง
21.25 น. เหิรฟ้ำกลับกร ุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่
CX 617
23.15 น. เดินทำงถึงกร ุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพฯ
หรือเที่ยวบิน
22.25 น. เหิรฟ้ำกลับกร ุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่
CX 709
00.15 น. เดินทำงถึงกร ุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพฯ

………………………………………………………….

ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
หมำยเหต ุ สำมำรถออกเดินทำงได้ขนั้ ต่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป

ทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ **
สำหรับผูใ้ หญ่ และ เด็ก 1,200 บำท ต่อล ูกค้ำ 1 ท่ำน
**ขออน ุญำตเก็บทิปที่ส ุนำมบิ นส ุวรรณภ ูมิ**
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน

อัตรำนี้รวมบริกำร
•
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค ชัน้ ประหยัดเส้นทางกรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ
•
ค่าภาษีนา้ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตรา
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และ ท่ำนต้องชำระเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม
•
ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
•
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
•
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
•
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
•
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
•
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี ซึ่งเป็ นอัตรา ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และ ท่ำนต้องชำระเพิ่ม หำกสำย
กำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม
•
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•
ค่าประกันอุบัติเหตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรำนี้ไม่รวมบริกำร
•
ค่ำทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ *** อัตรำกำรให้ทิป ผูใ้ หญ่ และเด็ก 1,200 บำทต่อท่ำน ***
•
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน
•
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
•
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเองค่าโทรศัพท์
ค่าซักรีด ฯลฯ
•
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
•
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
•
สาหรับราคานี้บริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีทอ่ งเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
•
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3%
กำรชำระเงิน
•
ทางบริษัทฯ จะขอเก็ บเงินค่ ามัด จาค่ า บริก ารทัว ร์เป็ นจ านวนเงิน 10,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่ง ท่ า น
หลังจากมีการทาจองสารองที่นงั ่ แล้ว 2 วันทาการ
•
สาหรับค่าบริการทัวร์สว่ นที่เหลือ จะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษัท
ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
•
หากผูโ้ ดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตัว๋ โดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์
ทัง้ หมด

กำรยกเลิก
•
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทัง้ หมด และในการคืนมัดจา ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่เต็มจานวนการมัดจา
•
หากผูโ้ ดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตัว๋ โดยสารเครื่องบินแล้ว บริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์
ทัง้ หมด
หมำยเหต ุ
•
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
•
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
ห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผล
ใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือ
บางส่วน
•
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
•
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
•
เนือ่ งจากตัว๋ เครื่องบินที่ทางบริษทั ฯ ได้ทาการจองไว้เป็ นตัว๋ เครื่องบินแบบกรุป๊ ดังนัน้ ที่นงั ่ ทางสายการบินจะ
จัดให้เป็ นโซนกรุป๊ มาให้ ทางบริษทั ฯไม่สามารถที่จะร้องขอได้ว่าจะขอที่นงั ่ โซนใหม่ และในบางครัง้ ที่นงั ่ บน
เครื่องบน อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันหมดกับคนในครอบครัว แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจ้าที่และหัวหน้าทัวร์จะ
พยายามอย่างเต็มที่ เผื่อที่จะได้นงั ่ ด้วยกันกับคนในครอบครัว ทัง้ นี้จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน และโปรด
เข้าใจ
•
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผูร้ ว่ มเดินทำงจอยกรป๊ ุ หน้ำร้ำนไม่ ถึง 15
ท่ำน

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือนนับจำกวันที่
เดินทำงกรณีอำยุหนังสือเดินทำงน้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง
ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งสำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กบั ทำงบริษทั ฯอีกครัง้
หำกมีกำรผิดพลำดทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำบริกำรทัวร์ หรือชำระค่ำบริกำรทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ***
*** ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ ***

BOOKING FROM
Date / วันที่ ................................
From: / จำก ………………………………………….. Company / บริษทั ……………………………………..
Tel: / โทร ……………………………………………… E-Mail : …………………………………………………..
Attn: / เรียนค ุณ …………………………………….. THE KEY TOUR
โปรแกรมที่จอง ..................................................................... โดยสำยกำรบิ น ....................
วันที่เดินทำง ................................................ จำนวนผูเ้ ดินทำง ...........................................
แบ่งเป็นผูใ้ หญ่ ............................... ท่ำน เด็กต่ำกว่ำ 12 ปี ไม่มีตียง ............................ ท่ำน
ชื่อ – นำมสก ุลผูจ้ อง ...........................................................................................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก : เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................
เบอร์มือถือ ................................................................................
ห้องพัก 1 ท่ำน ............................. ห้อง ห้องพัก 2 ท่ำน ............................ ห้อง
เตียงเสริม .................................... ห้อง เด็กพักกับผูใ้ หญ่ .......................... ห้อง
อำหำร:

☐ ไม่ทำนเนื้อวัว ☐ ไม่ทำนเนื้อหมู ☐ ไม่ทำนสัตว์ปีก ☐ มังสวิรตั ิ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

