ฮองกง-นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน Emirate Airline (EK)




สักการะขอพร กับ 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮองกง
วัดหวังตาเซียน, วัดแชกงหมิว, สํานักนางชี, พระใหญลันเตา, เจาแมกวนอิม ณ หาดรีพัสเบย



อิ่มอรอยกับติ่มซํารสตนตํารับ และอาหารกวางตุง สไตลฮองกง



อิสระชอปปงสินคาแบรนดเนม ยานดังจิมซาจุย

กําหนดเดินทาง

19,900.-

31 ธันวาคม – 2 มกราคม 2559

1. กรุงเทพฯ-ฮองกง- & Symphony of Light
2. วัดหวังตาเซียน-สํานักนางชี–วัดแชกงหมิวพระใหญลันเตา+กระเชานองปง-City Gate
Outlet
3. วิคตอเรียพีค-หาดรีพัสเบย-อิสระชอปปงถนน
นาธาน-กรุงเทพฯ
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วันแรก
10.00 น.

กรุงเทพฯ – ฮองกง – Symphony of Light
พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4
เคานเตอร T สายการบิน Emirate Airlines (EK) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความ
สะดวกดานเอกสารเดินทางและสัมภาระ

13.45 น.

ออกเดินทางสู ฮองกงโดยสายการบิน Emirate Airlines (EK) เที่ยวบินที่ EK384

17.30 น.

เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยูบนเกาะ
ลั นเตา ฮ อ งกงเป นดิ นแดนตอนปลายสุ ด ทางตะวั นออกเฉี ยงใต ของประเทศจี นติ ด กั บ
มณฑลกวางตุง หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว พรอมกัน ณ ทางออก EXIT B
จากนั้นนําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย ผานสะพานแขวนซิงหมา (TSING
MA BRIDGE) ซึ่งเปนสะพานแขวนทางรถยนต ที่มีความยาวมากกวา 2.2 กิโลเมตรซึ่ง
ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอรแมน ฟอสเตอร ระหวางทางทานจะ
ไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกง จากนั้นนําทานชม Avenue Of Star ทานจะไดพบกับรอย
ประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเปนแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวูดตะวันออก อาทิ
ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหวย, จางมานอวี้, เจ็ท ลี, มิเชลโหยว ยังไมรวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได
ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนตพรอมชมโชวยิงแสงเลเซอรประกอบแสงเสียงสุดตระการ
ตาตอบโตกันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights (โชวรอบ 20.00 น. ใน
กรณีเดินทางมาทันเวลา)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก Panda Hotel or Regal Riverside Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง ฮองกง – วัดหวังตาเซียน – วัดชีหลิน – วัดแชกงหมิว – พระใหญลันเตา+กระเชา
นองปง – อิสระชอปปง CITY GATE OUTLET MALL
เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา
จากนั้นนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน หรือ วัดหวองไทซิน สรางขึ้นในป ค.ศ. 1921
เพื่ออุทิศใหกับ Wong Tai Sin เด็กหนุมผูริเริ่มในการศึกษาลัทธิเตาจนกลายเปนผูมี
พลังวิเศษและกลายเปนเทพเจาหวังตาเซียนในเวลาตอมา ปจจุบันถือเปนวัดของลัทธิ
เตาที่มีคนมากราบไหวมากที่สุด สถาปตยกรรมภายในมีลักษณะคลายวัดจีนสมัยโบราณ
ที่มีเสาสีแดงขนาดใหญและหลังคาสีทองเหลืองอราม ภายในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวน
ในปกกิ่งและยังมีความแมนยํา ในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีอีกดวย...จากนั้นนําทานชม
วัดชีหลิน สํานักนางชีในพระพุทธศาสนาฝายลัทธิมหายานที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวัน
ออกเฉียงใตสรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1930 แลวเสร็จในป ค.ศ.2000 โดยสถาปตยกรรมเปน
รูปแบบของราชวงศถังของจีน ตัวอารามจะมีมากมายหลายหลังซึ่งแตละหลังจะมีองศพระ
โพธิสัตวใหผูคนไดกราบไหว ...จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน ใน
ทุกๆ วันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮองกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกัง
หันลมเพราะเชื่อวากังหันจะชวยพัดพาสิ่งชั่วรายและโรคภัยไขเจ็บออกไปจากตัวและนํา
พาแตความโชคดีเขามาแทน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้นเดินทาง สูเกาะลันเตา ซึ่งถือไดวาเปนแหลงทองเที่ยวอันมีเอกลักษณระดับโลก
ของฮองกงนําทานสัมผัสกับประสบการณที่นาตื่นตาตื่นใจจากกระเชาลอยฟานองปง
(Ngong Ping Skyrail 360) เสนทางการทองเที่ยวบนรถกระเชาเคเบิลที่สามารถชม
ทัศนียภาพอันงดงามไดแบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมูบานนองปง
บนเกาะลันเตา ระยะทางกวา 5.7 ก.ม.จากรถกระเชาทานจะไดชมทัศนียภาพอันงดงาม
ของสนามบินนานาชาติฮองกงทิวทัศนเหนือทองทะเลของทะเลจีน ใต ทิวทัศนของเนิน
เขาอันเขียวขจี ลําธาร น้ําตกและปาอันเขียวชอุมของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเชาไป
ถึงสุดทางทานจะไดสักการะพระใหญเกาะลันเตาซึ่งเปนพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลาง
แจงที่ใหญที่สุดในโลก องคพระทําขึ้นจากการเชื่อมแผนทองสัมฤทธิ์ กวา 200 แผน เขา
ดวยกัน น้ําหนักรวม 250 ตัน และสูง34เมตร หันพระพักตไปทางดานทะเลจีนใตและมอง
อยางสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องลางซึ่งเปนพระพุทธรูปนั่ง ทําจากทองสัมฤทธิ์
กลางแจงที่ใหญที่สุด นอกจากนี้ทานอาจจะเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมูบาน
นองปง อาทิเชน หยก ไข มุกหรือเครื่องประดับตริสตัลเพื่อเตือนความทรงจําแหงการมา
เยือน...จากนั้นอิสระใหทานชอปปงอยางจุใจที่ CITY GATE OUTLET มีสินคาใหเลือก
ซื้อ อย างครบครั นตั้ งแต NIKE,

ADIDAS,

QUICK

SILVER,

BODYSHOP,

BALLY, CITY CHAIN ฯลฯ
(อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย)
เขาสูที่พัก Panda Hotel or Regal Riverside Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันสาม
เชา

ฮองกง – วิคตอเรียพีค – รีพัลสเบย – ชอปปงถนนนาธาน – กรุงเทพ
รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา
นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณเขา วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถาย
รูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกง จากนั้นนําทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวน
อิมและเทพเจาแหงโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลสเบย สรางขึ้นในป ค.ศ.1993 ในแตละป
จะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิมเจา
แมทับทิมและเทพเจาแหงโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันวาถาใครมาขอก็มักสม
หวังทุกครั้งไป..จากนั้นนําชมโรงงานจิวเวอรรี่ ซึ่งเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
ฮองกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ !!
และนําทานเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนตางๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ~ หานยาง
ใหทานอิสระชอปปงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน ชอปปงที่ Ocean Terminal และ
Harbour City กับสินคาแบรนดเนมชื่ อดังตางๆ ระดับโลกกวา 700 รานคา อาทิ เชน

บาย

Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi,
Louis Vuitton, Chole ฯลฯ หางขายของเด็กเลน Toy r'us รานชอปปงสินคาปลอด
ภาษีที่ DFS Galleria
*** อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย ***
สมควรแกเวลาพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสูสนามบินฮองกง
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21.15 น.

ออกเดินทาง โดยสายการบิน Emirate Airline(EK) เที่ยวบินที่ EK385

23.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ ….

** ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซิน
เจิ้น) กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัว
หิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร
จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อ
ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรม : ฮองกง-นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน EK
กําหนดการเดินทาง

ราคา
ผูใหญ

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2
ผูใหญ

ราคาเด็ก
(ไมมีเตียง)
นอนกับ 2 ผูใหญ

พักเดี่ยว
เพิ่ม

31 ธันวาคม – 2 มกราคม 2559

19,900.-

19,900.-

18,900.-

5,500.-

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทั้ง 5 ขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง
ของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5. คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูเดินทางไมถึง 15
ทานไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางดวยโดยทางบริษัทฯ

จะแจงใหทานทราบลวงหนา 7 วัน

กอนการเดินทาง
*** ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ
อัตรานี้รวม


คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักทองเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)



คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ



คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
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คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา



คาอาหารตามที่ระบุในรายการ



คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ




คายกกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแหงอาจไมมีคนขนกระเปา)
คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ยอมอยู ในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับ
บริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไมรวม



คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง



คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา



คาธรรมเนียมการทําวีซากรณีที่ลูกคาเปนพาสตางชาติ เชน พาสสปอรตเยอรมัน พาสสปอรตลาว



คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง




คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก )
คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
เงื่อนไขการจอง

1. วางเงินมัดจําทานละ 12,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่

3.

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา

4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ
ทัวรทั้งหมด



หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน

ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ


บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้

เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน
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เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท พรอมกับเตรียม

เอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว


การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง


แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน

คืนคาใชจายทั้งหมด



แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน

เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท



แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด



สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทา น


กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตั๋ว ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได


กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

หักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของ
ทางเมืองนอก เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทาน
เปนกรณีไป


กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแต
สายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจาย
ตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
3.

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย

และ

อํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
4.ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ทาน
จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจั ดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบิน
เปนผูกําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว(กรณีตั๋ว REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น
: HKG-TEMPLE 3D2N (EK)

หนา 6 จาก 8
www.topthaiholidays.co.th

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
++

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว

(Single) และหองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตาง
ประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1
เตียงพับเสริม
++ กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
++ โรงแรมในฮองกงมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกะทัดรัต ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย
การเดินทางเปนครอบครัว
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริ ษั ท ฯ เป น ตั ว แทนในการจั ด นํ า สั ม มนา และการเดิ นทางที่ มี ค วามชํ า นาญ โดยจั ด หาโรงแรมที่ พั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรั บผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,
อั น เนื่ อ งจากอุ บั ติ เ หตุ ร วมถึ ง ภั ย ธรรมชาติ , โจรกรรม, วิ นาศกรรม, อั ค คี ภั ย , การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัค รราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปน
สิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไม ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้ น ที่ มี ก ารปลอมแปลงเอกสารเพื่ อ การเดิ น ทาง รวมถึ ง มี สิ่ งผิ ด กฎหมาย บริ ษั ท ฯ จะไม คื น ค า ใช จ า ยใดๆ
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ
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