รหัสทัวร B2B1900229

ทัวรฮองกง ไหวพระ เฮง เฮง เฮง 3 วัน 2 คืน (CX)

ไหวพระขอพรวัดดังที่ฮองกง วัดแชกงและเจาแมกวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย
ไหวองคพระใหญลน
ั เตาพรอมนั่งกระเชานองปงชมวิว 360 องศา
ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

05.30 น.

กรุงเทพฯ –ฮองกง-พระใหญลน
ั เตา+กระเชานองปง+City Gate Outlet

พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอรเช็คอิน สายการบินคารเธยแป

ซิฟค (Cathay Pacific) อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขาที่ 5

เคานเตอร M โดยมีเจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ
08.15 น.

12.10 น.

เดินทางและสัมภาระใหกับทาน

ออกเดินทางสู ฮองกง โดยสายการบินคาเธยแปซิฟค (Cathay Pacific)
เที่ยวบินที่ CX700

(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาทองถิ่น
เร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอยแลว พรอมกัน ณ ทางออก EXIT B

จากนั้นนําทานเดินทางสู เกาะลันเตาขึ้นกระเชานองปง เพื่อสัมผัสประสบการณ
อันนาตื่นเตนชมวิวทิวทัศนหมูเกาะทะเลจีนใตและภูเขาสูงแบบ360องศา

ระยะทางกวา 5.7 กิโลเมตรโดยใชเวลาประมาณ 25 นาที จากนั้นนําทาน
นมัสการพระโพธิสัตวกวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว และพระสมันตภัทร

โพธิสัตว ณ วัดโปหลิน ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ. 1920 เดิมเปนวัดขนาดเล็กที่มี

พระภิกษุสงฆเพียง 3 องค ตอมาในป ค.ศ. 1924 ไดเปลี่ยนเปนศาสนสถานโป

ลินพรอมทั้งมีการสรางอารามและโบสถเพิ่มขึ้นทําใหปจจุบันมีพระภิกษุเดินทาง
มาจําวัดกันเปนจํานวนมาก วัดโปหลินเปนวัดเจหามเซนไหวอาหารที่เนื้อสัตว
ทุกชนิด วัดโปหลินตั้งอยูที่ระดับความสูง 22 เมตร สามารถมองเห็น

พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจงองคใหญที่สุดในโลกจากเกือบทุก ๆ

สวนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญที่ดานลาง ไตขึ้นบันได 268 ขั้นสูฐาน
ที่องคพระนั่งประทับอยูเหนือระดับนํ้าทะเล 371 เมตร องคพระสรางจากการ
เชื่อมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องคพระหัน
พระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใตที่ฐานองคพระมีรป
ู ปﻤน

เทพธิดากําลังถวายเครือ
่ งสักการะแดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของ

นิกายมหายาน จึงเปนที่มาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถาน
แปลวาแทนบูชาบนสวรรค ภายในใตองคพระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย
จากนั้นเที่ยวชมหมูบานนองปงที่จําลองชีวิตความเปนอยูของชาวจีนมี

บรรยากาศสบายๆแทรกตัวดวยรานนํ้าชา รานอาหาร รายขายของที่ระลึก

จากนั้นอิสระใหทานชอปปﻤง CITYGATE OUTLET มีสน
ิ คาใหเลือกซื้ออยาง
ครบครันตั้งแต NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP,
คํ่า

วันที่ 2
เชา

BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

เดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก ฮองกง Panda Hotel หรือเทียบเทา

ฮองกง – วัดแชกง-วัดหวังตาเซียน – Jewelry Factory –ศูนยหยกและ
สมุนไพร -วัดเจาแมกวนอิม– ชอปปﻤงยานจิมซาจุย

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา

จากนั้นนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน สรางขึ้นในป ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศ

ใหกับWong Tai Sin เด็กหนุมผูริเริ่มในการศึกษาลัทธิเตาจนกลายเปนผูมี

พลังวิเศษและกลายเปนเทพเจาหวังตาเซียนในเวลาตอมา เปนวัดที่ชาวฮองกง

เชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์เปนหนึ่งในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อใน
การดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บจะมีผูคนมากมายที่นําธูป และของมาสักการะเพื่อ
ขอพรตางๆ ตั้งแตเรื่องความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ

สถาปตยกรรมภายในมีลักษณะคลายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ

และหลังคาสีทองเหลืองอราม..จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เปนวัดเกาแกที่

มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกวา 300 ปตั้งอยูในเขต Shatinวัดแชกงสรางขึ้น
เพื่อเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเปนทหารมีชื่อวาทานแชกง เนื่องจากมี
เหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว

ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพร
จากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหันนํา

โชคที่ตงั้ อยูในวัดเพื่อจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมค
ี วาม

เจริญกาวหนาดานหนาที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถาหากคนที่ดวงไมดีมี
เคราะหรายก็ถือวาเปนการชวยหมุนปดเปาเอาสิ่งรายและไมดีออกไปใหหมด

ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพรางกายแข็งแรง,
เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่
2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวาย

กังหันลมเพราะเชื่อวากังหันจะชวยพัดพาสิ่งชั่วรายและโรคภัยไขเจ็บออกไป
กลางวัน

จากตัวและนําพาแตความโชคดีเขามาแทน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทานชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดั บ ราน Jewelry

Factory จากนั้นนําทานสู ศูนยหยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแท

หรือหยกเที ย ม และเลือกซื้ อสมุ น ไพรที่ได รั บ การการัน ตี คุ ณ ภาพจากรัฐ บาล
ฮองกง เจาแมกวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom) เปนวัดเจาแม

กวนอิมที่มีชื่ อเสีย งแหงหนึ่ งในฮองกง ขอพรเจาแมก วนอิมพระโพธิสัต วแห ง

ความเม ตตา ช ว ยคุ ม ครองและป กป ก รั ก ษ าวั ด เจ า แม ก วนอิ ม ที่ Hung

HomKwun Yum Temple' เป น วั ด เก า แก ข องฮ อ งกงสร า งตั้ ง แต ป ค.ศ.
1873 ถึงแมจะเปนวัดขนาดเล็ก แตเปนวัดเจาแมกวนอิมที่ชาวฮองกงนับถือ
มาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแนนวัด ถาใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขา

บอกว า ที่ นี่ แ ม น มากที่ พิ เศษกว า นั้ น นอกจากสั ก การะขอพรแล ว ยั ง มี พิ ธี ข อ
ซองอั้งเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย

จากนั้นใหทานมีความสุขกับการเดิน

เที่ ย วสั ม ผั ส กั บ แหล ง ช อ ปป ﻤง ไม ว า จะเป น ย า นขายสิ น ค า ย า นจิ ม ซาจุ ย หรื อ
ศู น ย ก ารค า ต า งๆ เช น HARBOUR CITY ห า งสรรพสิ น ค า ที่ ใ หญ ที่ สุ ด แห ง
หนึ่งยาน Tsim Sha Tsuiที่มีรานคาแบรนดดังกวา 700 ราน รานอาหารอีก

เกือบ 50 ราน หรือ ขาชอปพลาดไมได...ชอปปﻤงที่ฮองกง กับสินคาหลากหลาย

ช นิ ด อ า ทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI,
FERAGAMO, BALLY, G2000เป น ต น ห รื อ ช อ ป ป ﻤง ที่ DUTY FREE
รานคาปลอดภาษี กับสินคาที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก

(อิสระอาหารคํ่า..... เพื่อความสะดวกในการชอปปﻤงตามอัธยาศัย)
เดินทางเขาสูที่พัก ฮองกง Panda Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3
เชา

ฮองกง -หาดรีพลัสเบย-จุดชมวิววิคตอเรียพีค-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา

นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณยอดเขา The Peak หรือ

วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะ
ฮองกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของฮองกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น

สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮองกงและเกาลูน ไดทั้งเกาะอยาง
ชัดเจน เปนจุดชมวิว ชมไฟตึกสูงในฮองกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจาก

ระดับนํ้าทะเล ตั้งอยูใ นเกาะฮองกง ที่ดานบนของ The Peak มีอาคาร Peak
Tower เปนอาคารรูปชาม หรือ ครึ่งวงกลมสูง 7 ชั้น ภายในอาคารมี

พิพิธภัณฑหุนขึ้ผึ้งมาดามทุสโซ (Madame Tussauds) หางสรรพสินคา

รานอาหาร และรานขายของที่ระลึกหลายรานจะเปนหาง รานขายของฝาก ราน
ขายของ Brand name เปนแหลงชอปปﻤงที่สูงที่สุดในฮองกง ...จากนั้นนําทาน
นมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส

เบย สรางขึ้นในป ค.ศ.1993 ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทาง

มาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิมเจาแมทับทิมและเทพเจาแหง
โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันวาถาใครมาขอก็มักสมหวังทุกครัง้ ไป
กลางวัน

19.50 น.
21.50 น.

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาอันสมควร พรอมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสูสนามบินฮองกง

เดิ น ทางกลั บ สู ป ระเทศไทย โดยสายการบิ น คาร เ ธ ย แ ปซิ ฟ ค (Cathay
Pacific) เที่ยวบินที่ CX703

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
**รถรางพีคจะถูกระงับในชวงแรกตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2562 จนถึง เดือนกรกฎาคม
2562

เปลี่ยนใชรถขึ้นแทน เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนารถรางพีค**
อัตราคาบริการ
ผูใหญ

กําหนด

การเดินทาง

12.10 /CX709 HKGBKK

เด็กอายุ2ป

เด็กอายุ2ป

แตไมถึง18ป

แตไมถึง18ป

แตไมถึง18ป

พักกับผูใหญ

พักกับผูใหญ

พักกับผูใหญ

ทานละ

ทานละ

ทานละ

16,888

16,888

16,888

20,888

20,888

17,888

17,888

พักหองละ 23 ทาน

ทานละ

วันที่ 17-19 พ.ค. 62

CX700 BKKHKG 08.15-

เด็กอายุ2ป

ราคา

พักเดี่ยว

ทานละ

ทานละ

18,888

10,313

5,000

20,888

18,888

10,688

5,000

17,888

17,888

15,888

9,688

5,000

17,888

17,888

15,888

9,688

5,000

[มีเตียง]
1 ทาน

[มีเตียง]
2 ทาน

[ไมมีเตียง]
2 ทาน

22.25-00.20+1

ไมรวมตั๋ว

เพิ่ม

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562
CX700 BKKHKG 08.1512.10 /CX617 HKGBKK
21.35-23.30

วันที่ 07-09 มิถุนายน 2562
CX700 BKKHKG 08.1512.10 /CX703 HKGBKK
19.50-21.50

วันที่ 14-16มิถุนายน 2562

CX700 BKKHKG 08.1512.10 /CX703 HKGBKK
19.50-21.50

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562

CX700 BKKHKG 08.1512.10 /CX703 HKGBKK

19,888

19,888

19,888

17,888

11,688

6,000

18,888

18,888

18,888

16,888

9,988

5,000

17,888

17,888

17,888

15,888

8,988

5,000.

19,888

19,888

19,888

17,888

8,988

5,500.

19,888

19,888

19,888

17,888

8,988

5,500.

18,888

18,888

18,888

16,888

9,988

5,000

19.50-21.50

วันที่ 05-07 กรกฎาคม 2562
CX700 BKKHKG 08.1512.10 /CX703 HKGBKK
19.50-21.50

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2562
CX700 BKKHKG 08.1512.10 /CX703 HKGBKK
19.50-21.50

วันที่ 02-04 สิงหาคม 2562
CX700 BKKHKG 08.1512.10 /

CX703 HKGBKK 19.5021.50

วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562

CX700 BKKHKG 08.1512.10 /

CX703 HKGBKK 19.5021.50

วันที่ 06-08 กันยายน 2562
CX700 BKKHKG 08.1512.10 /CX703 HKGBKK
19.50-21.50

วันที่ 20-22 กันยายน 2562
CX700 BKKHKG 08.1512.10 /CX703 HKGBKK

18,888

18,888

18,888

16,888

9,988

5,000

21,900

21,900

21,900

19,900

11,000

6,000

19.50-21.50

วันที่ 11-13 ตุลาคม 2562

CX700 BKKHKG 08.1512.10 /CX703 HKGBKK
19.50-21.50

วันที่ 12-14 ตุลาคม 2562

CX700 BKKHKG 08.1512.10 /CX617 HKGBKK

21,900

21,900

21,900

19,900

11,000

6,000

21,900

21,900

21,900

19,900

11,000

6,000

21,900

21,900

21,900

19,900

11,000

6,000

2135-2330

วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562

CX700 BKKHKG 08.1512.10 /CX703 HKGBKK
19.50-21.50

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2562

CX700 BKKHKG 08.1512.10 /CX703 HKGBKK
19.50-21.50

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 6,500 บาท
ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

วันที่ 11-13, 12-14, 18-20, 25-27 ตุลาคม 2562 ทานละ 7,500 ราคานี้รวมรายการทัวร
ตั๋วเครื่องบิน

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 800 บาท /ทริป/ตอทาน***

เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึน
้ ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษท
ั ฯเพื่อเช็ค
วากรุปมีการ คอนเฟรม
 เดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระคาบริการ

3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท

3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง

4.การยกเลิการเดินทาง

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด

4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท

4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด

4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมี
การการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER
FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ

เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ

ทั้งสิ้น

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุนโดย

ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและญี่ปุน ขึ้นอยูกับการพิจารณา

ของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม

เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

อัตราคาบริการนี้รวม

1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย
่ นระดับชั้นที่นั่งจากชัน
้ ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช
คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น

2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม

สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสม
ตอไป **

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การ
บินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คาประกัน

วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **

- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน

บาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน

บาท]

7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คาซัก

รีด คาโทรศัพท

3. คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 800 บาท /ทริป/ตอทาน

หมายเหตุ :

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ

ตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขน
ึ้ อยูกับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

