GROUP&GO HONGKONG
ฮ่ องกง แก้ชง เสริมดวงครบทุกด้ าน 9 วัด
3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่ มต้น
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กาหนดเดินทาง : เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2563
เริ่มต้ นเดินทางตั้งแต่ 4 ท่ านขึน้ ไป / ราคายังไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน
***ราคานีย้ กเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันหยุดเทศกาล และช่ วงทีม่ งี านแฟร์
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สนามบินฮ่ องกง - กระเช้ านองปิ ง - พระใหญ่ โป่ วหลิน - ซิตเี้ กทส์ เอ้าท์ เลท
คณะเดินทางเช็คอิน ณ สนามบิน .... (สายการบินตามที่ท่านเลือก)
ออกเดินทางสู่ ประเทศฮ่ องกง
เดินทางถึง สนามบินฮ่ องกง (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่าน นั่งกระเช้ า ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ ที่ราบนองปิ งในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิ วทัศน์
รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้ นนองปิ งบนพื้นที่ 1.5 เฮค
ตาร์ เหนื อระดับน้ าทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการ พระใหญ่วดั โป่ หลิน หรื อ นิ ยมเรี ยกว่าพระ
ใหญ่ (ในกรณีกระเช้านองปิ งจะมีการปิ ดปรับปรุ ง จะเปลี่ยนเป็ นนัง่ รถโดยสารของทางนองปิ งแทน)
จากนั้นนาท่ านสู่ City Gate Outlet แหล่ งรวมเสื้ อผ้าแบรนด์เนม ห้ าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะ
ลันเตา ห่ างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยู่บริ เวณสถานี รถไฟใต้ดินตงชงมีเสื้ อผ้าแบ
รนด์ช้ นั นามากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเครื่ องประดับ เสื้ อผ้าเด็ก รองเท้ากีฬา และของตกแต่งบ้าน สิ นค้า
ลดพิเศษ รวมทั้งบริ เวณ ชั้น 1 ยังเป็ น Fast Food ชื่ อดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่น ๆ อีกมากมาย
ชั้นใต้ดินยังมี Supermarket มี รายการให้เลื อกซื้ อเลื อกหาไม่ ว่าจะเป็ นอาหาร ขนม อุป กรณ์ ข้าวของ
เครื่ องใช้ และ สิ นค้าอีกมากมาย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั INTERCONTINENTAL HONG KONG หรื อเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่สอง
เช้ า

วัดซีซ้าน - วัดหวังต้ าเซียน – วัดแชกงหมิว – วัดชีฉีหลิน - วัดเทียนโห่ ว
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ วัดซี ซ้ าน เป็ นวัดพุ ทธแห่ งใหม่บนฮ่องกง ซึ่ งสร้างโดยการบริ จาคเงินของมหา
เศรษฐีที่ร่ ารวยมากที่สุดในเอเชีย นามว่า "ลี กาชิง" ด้วยงบประมาณถึง 193 ล้านดอลลาร์ ซึ่ งเป็ นวัดอัน
สงบที่ต้ งั อยูบ่ นเขา มองลงมาเห็นวิวของเกาะน้อยใหญ่ของฮ่องกง มีองค์ปฏิมากรรมของเจ้าแม่กวนอิมสี
ขาว สูงถึง 76 เมตรที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก ว่ากันว่าภายในวัดยังมีหอ้ งโถงใหญ่หลายห้องไว้สาหรับ
จาวัดให้กับพระเถระระดับสู ง และพระภิกษุ ซึ่ งห้องเหล่านี้ ได้มีการติดกระจกหน้าต่างกันกระสุ นอีก
ด้วย ซึ่งวัดนี้ถือว่าเป็ น Unseen ของฮ่องกงเลยทีเดียว
***ไม่ การันตีการเข้ าชม เนื่องจากทางวัดมีกฎเกณฑ์ อนั เข้มงวดของตนเองขึน้ มา โดยเฉพาะเรื่ องการเข้ า
ชม ต้องลงทะเบียนล่วงหน้ าออนไลน์ ก่อน 30 วันเท่านั้น***

กลางวัน

รับประทานอาหารรกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนาท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซี ยน ณ วัดหวังต้ าเซี ยน หนึ่ งในวัดที่โด่ งดังที่สุ ดของฮ่องกง
เทพซึ่ งขึน้ ชื่ อเรื่ องการดูแลรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ และพบกับผูค้ นมากมายที่นาธูป และของมาสักการะเพื่อ
ขอพรต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่ องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทาธุรกิจ นาท่านสู่ วัดแชกงหมิว เป็ นวัดที่ข้ ึน
ชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกงวัดแห่ งนี้ เรารู ้จกั กันดีในนามวัดกังหันวัดนี้ มีกงั หันทองแดงที่ เชื่อกันว่าถ้า
หมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและนาแต่สิ่งดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่วดั นี้ ในวันขึ้น ปี ใหม่
ของจีน หรื อวันตรุ ษจีนนัน่ เอง ซึ่ งชาวฮ่องกงและไทยจะไปสักการะผู้ที่เกิดปี ชง จะแคล้ วคลาดในเรื่ องที่
ไม่ ดีทุกเรื่ อง เมื่อถึงบริ เวณวัดจะเห็นถึงความร่ มเย็นของวัดได้ อย่างดีทีเดียว เข้าข้างในวัด จะมีเจ้าหน้าที
วัดขายธูป นาท่านเดินทางสู่ วัดชีฉีหลิน สักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ และเทพยดาสาคัญต่าง
ๆในสานักชีของพระพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย นาท่านสักการะ เจ้ าแม่ ทับทิม วัด
เทียนโห่ ว เพื่อช่วยคุม้ ครองการเดินทางให้ปลอดภัย หรื อเรี ยกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรื อเทพีแห่ง
ท้องทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความ
หายนะทาง

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นานาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั INTERCONTINENTAL HONG KONG หรื อเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่สาม
เช้ า

ศาลเจ้ าแม่ กวนอิม รีพลัสเบย์ - วัดเจ้ าแม่ กวนอิมฮ่ องฮา - วัดหมั่นโหมว - สนามบินฮ่ องกง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านสักการะ เจ้ าแม่กวนอิมอ่าวรีพลัสเบย์ พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาที่นี่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของการ
ของบุตร ไหว้ไฉ่ ซิ้งเอี้ยขอพรโชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึ งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่ งครั้งจะมีอายุ
เพิ่มขึ้น 3 ปี อ่าวรี พลัสเบย์ สถานที่พกั ผ่อนบรรยากาศแบบปิ คนิ ค ชายทะเลและจุดที่สนใจอีกด้านหนึ่ ง
ของอ่าว นาท่านสู่ วิคตอเรียพีค ยอดเขาที่มีชื่อเสี ยงของเกาะฮ่องกง และถือเป็ นยอดเขาที่สูงเป็ นอันดับ
ที่ 24 ของฮ่องกง ขึ้นชมวิว ถ่ายรู ป ณ จุ ดชมวิว ท่านสามารถมองเห็ นวิวของเกาะฮ่องกงได้ท้ งั หมดที่
สร้างตามหลักความเชื่อเรื่ องฮวงจุย้ ถือเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดหมั่นโหม่ วัดนี้ก็เป็ นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ งของฝั่งเกาะฮ่องกง สร้างขึ้นเพื่อเป็ น
ที่กราบไหว้บูชาเทพหมัน่ (MAN) คือเทพแห่งวรรณกรรมและการเรี ยนรู ้ กับเทพโหม่ (MO) คือเทพแห่ง
สงคราม ซึ่งก็คือท่านเทพกวนอูนนั่ เอง

......... น.

ได้ เวลาอันสมควรนัดลูกค้ าตรงจุดนัดหมาย
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก
**********ขอบคุณที่ใช้บริ การ**********

อัตราค่ าบริการ เป็ นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กาหนดการดินทาง

คณะ 4 ท่าน คณะ 6 ท่าน คณะ 8 ท่ าน คณะ 10 ท่ าน พักเดี่ยว
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ เพิม่ ท่ านละ

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิม่ กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลของมาเก๊า และช่ วงที่มีงานแฟร์

อัตรานีร้ วม
 ค่าบริ การ Private Tour พร้อมไกด์ทอ้ งถิ่น (ไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 ค่ารถนาเที่ยวแบบส่ วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ กรุ งเทพฯ-ฮ่องกง / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ ามัน / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม และร้านอาหาร
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น มาตรฐานวันละ 30 HKD x 3 วัน = 90 HKD / 1 ท่านลูกค้า

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ข้ อควรทราบ :
➢ กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ แล้ว
ทางบริ ษทั ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั
➢ บริ การ Private Tour โดยมีไกด์ทอ้ งถิ่นให้บริ การ จะไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย, คนขับรถพูดภาษาอังกฤษเท่านั้น
➢ ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่ องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดั เจน เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อนกับ คนขับรถ
ของท่านและทีมฯ
➢ ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยีห่ อ้ รถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
➢ สาหรับท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทาการออกตัว๋ ก่อน
ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อเวลา
บิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการเดินทาง
➢ อัตราค่าบริ การที่แสดงข้างต้น ต้องมีผเู ้ ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณี จานวนผูเ้ ดินทางมากกว่าที่กาหนด กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่
เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึ งถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
➢ บริ ษ ัท ฯ จะไม่ รับ ผิ ด ชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ด ขึ้ น หากท่ านถู กปฏิ เสธการเข้าเมื อง อัน เนื่ องจากการกระทาที่ ส่ อ ไปในทางผิ ด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษั ทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่า ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
➢ ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
➢ ชาระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสารอง
➢ กรณี ราคารวมตัว๋ เครื่ องบินชาระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระล่วงหน้า 21 วันก่อน
เดินทาง
❖ หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
❖ หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม
เพื่อดาเนินการยืน่ ขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชาระเงินมัดจาในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
❖ อนึ่ งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริ ษทั ฯ กระทาการออกบัตรโดยสารแล้ว หรื อยืนยันการสารองห้องพักให้กบั โรงแรมแล้วหากมี
การเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตัว๋ เครื่ องบินไม่วา่ กรณี
ใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณี ตวั๋ ที่ สามารถทารี ฟันด์ได้ผูเ้ ดิ นทางต้องรอเงิ นค่ารี ฟั นด์ตามระบบและเงื่ อนไขของสายการบิ นเท่ านั้น
(ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละสาย
การบิน
❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่น ขอวีซ่าได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ ตอ้ งไม่อยูใ่ นเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
❖ หากเป็ นกรุ๊ ปราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้ อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น เมื่อท่านตกลง
จองทัวร์ โดยจ่ายเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการคืนเงินไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
โรงแรมและห้ องพัก
❖ ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้ องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้ องพักขึ้ น อยู่กับการวางรู ปแบบของแต่ ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
❖ โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
❖ โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
❖ หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
❖ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่าง ๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุน
ที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

