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่ งกง ไหว้พระ เสริมดวง เสริมบารมี
เทีย
่ วฮอ
3 ว ัน 2 คืน

ิ ิ ค CX
โดยสายการบินคาเธ่ยแ
์ ปซฟ

เริม
่ ต้นเพียง

16,888.รายการท ัวร์+ตว๋ ั เครือ
่ งบิน

1.
2.
3.
4.
5.

่ งกง.... ว ัดแชกงและแม่กวนอิม ณ หาดรีพล ัสเบย์
ไหว้พระขอพรว ัดด ังทีฮ
่ อ
ไหว้องค์พระใหญ่ล ันเตาพร้อมนง่ ั กระเชา้ นองปิ งชมวิว 360 องศา
่ งกงจุดชมวิวทีส
ถ่ายรูปคูก
่ ับวิวทิวท ัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮอ
่ ง
ู ทีส
่ ุด
้ ปปิ้ งสุดม ันสท
์ ี่ ย่านจิมซาจุย
ิ เี้ กทเอาท์เลท
ชอ
่ , ซต
เมนูพเิ ศษ ติม
่ ซาต้นตาหร ับ ,ห่านย่าง

กาหนดการเดินทาง
ว ันที่ 14-16 ธ.ค. 2561, 01-03, 22-24, 29-31 มี.ค. 2562

18,888.-

ว ันที่ 11-13, 18-20 ม.ค. 2562

16,888.-

ว ันที่ 15-17, 22-24 ก.พ. 2562

17,888.-

้ ทางการเดินทาง
เสน
กรุงเทพ

เชา้

กลาง
ว ัน

คา่

✈

X

O

้
กรุงเทพฯ –ฮ่องกง-พระใหญ่ลน
ั เตา+กระเชานองปิ
ง+City Gate
1.

Outlet

SilkaTuen wan
HOTEL หรือเทียบเท่า
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2.
3.

ี น – Jewelry Factory –ศูนย์
ฮ่องกง – วัดแชกง-วัดหวังต ้าเซย
้
หยกและสมุนไพร -วัดเจ ้าแม่กวนอิม– ชอปปิ
้ งย่านจิมซาจุ่ย
ฮ่องกง -หาดรีพลัสเบย์-จุดชมวิววิคตอเรียพีค-กรุงเทพฯ

O

O

X

O

O

✈

SilkaTuen wan
HOTEL หรือเทียบเท่า

โปรแกรมการเดินทาง
ว ันที่ 1:

่ งกง-พระใหญ่ล ันเตา+กระเชา้ นองปิ ง+City Gate Outlet
กรุงเทพฯ –ฮอ
็ อิน สายการบินคาร์เธ่ยแ
ิ ิ ค (Cathay Pacific) อาคาร
พร ้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ เคาน์เตอร์เชค
์ ปซฟ

05.30 น.

ั ้ 4 ประตูทางเข ้าที่ 5 เคาน์เตอร์ M โดยมีเจ ้าหน ้าที่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียม
ผู ้โดยสารขาออกชน
ั ภาระให ้กับท่าน
เอกสารการเดินทางและสม

08.25 น.

ิ ิ ค (Cathay Pacific) เทีย
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ยแ
์ ปซฟ
่ วบินที่ CX700
(มีบริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ ง)

เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาท้องถิน
่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชว่ ั โมง)
12.10 น.

นํ าท่านผ่านขัน
้ ตอนการตรวจคนเข ้าเมืองเรียบร ้อยแล ้ว พร ้อมกัน ณ ทางออก EXIT B
่ งกง หลังจากผ่านพิธก
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮอ
ี ารตรวจคนเข ้า
เมืองและศุลกากรแล ้วโปรดเดินออกทาง Exit Bจากนัน
้ นําท่านเดินทาง
้
ั ผัสประสบการณ์อน
สู่ เกาะลันเตาขึน
้ กระเชานองปิ
ง เพือ
่ สม
ั น่าตืน
่ เต ้นชม
วิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต ้และภูเขาสูงแบบ360องศา ระยะทางกว่า
้
5.7 กิโลเมตรโดยใชเวลาประมาณ
25 นาที จากนัน
้ นําท่านนมัสการพระ
ั ว์กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสต
ั ว์ และพระสมันตภัทรโพธิสต
ั ว์ ณ
โพธิสต
วัดโปหลิน ซงึ่ สร ้างขึน
้ ในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็ นวัดขนาดเล็กทีม
่ พ
ี ระภิกษุ สงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ.
1924 ได ้เปลีย
่ นเป็ นศาสนสถานโปลินพร ้อมทัง้ มีการสร ้างอารามและโบสถ์เพิม
่ ขึน
้ ทําให ้ปั จจุบน
ั มีพระภิกษุ
่ ไหว ้อาหารทีเ่ นื้อสต
ั ว์ทก
เดินทางมาจําวัดกันเป็ นจํานวนมาก วัดโป่ หลินเป็ นวัดเจห ้ามเซน
ุ ชนิด วัดโปหลินตัง้ อยู่
ั ฤทธิป
ทีร่ ะดับความสูง 22 เมตร สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสม
์ ระทับกลางแจ ้งองค์ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลกจาก
่ านทีอ
เกือบทุก ๆ สว่ นของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทด
ี่ ้านล่าง ไต่ขน
ึ้ บันได 268 ขัน
้ สูฐ
่ งค์พระนั่งประทับ
ื่ มแผ่นสม
ั ฤทธิถ
อยู่เหนือระดับนํ้ าทะเล 371 เมตร องค์พระสร ้างจากการเชอ
์ งึ 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง
34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบือ
้ งล่างบริเวณทะเลจีนใต ้ทีฐ
่ านองค์พระมีรป
ู ปั ้นเทพธิดากําลัง
ั การะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชอ
ื่ ของนิกายมหายาน จึงเป็ นทีม
ื่ พระพุทธรูป
ถวายเครือ
่ งสก
่ าของชอ
ิ ปะจีนโบราณมากมาย
เทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรค์ ภายในใต ้องค์พระมีภาพศล
จากนัน
้ เทีย
่ วชมหมู่บ ้านนองปิ งทีจ
่ ําลองชวี ต
ิ ความเป็ นอยูข
่ องชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด ้วยร ้านนํ้ าชา
้
ิ ค ้าให ้เลือกซอ
ื้ อย่าง
ร ้านอาหาร ร ้ายขายของทีร่ ะลึก จากนัน
้ อิสระให ้ท่านชอปปิ
้ ง CITYGATE OUTLET มีสน
ครบครันตัง้ แต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ

คา่

ร ับประทานอาหารคา่ ณ ภ ัตตาคาร
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เดินทางเข ้าสูท
ี่ ัก Silka Tuen wan HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันที่ 2:
เชา้

ี น – Jewelry Factory –ศูนย์หยกและสมุนไพร –ว ัดเจ้า
ฮ่องกง – ว ัดแชกง-ว ัดหว ังต้าเซย
้ ปปิ้ งย่านจิมซาจุย
แม่กวนอิม- ชอ
่
ร ับประทานอาหารเชา้ โรงแรม ณ ทีพ
่ ัก หรือ ณ ภ ัตตาคาร แบบติม
่ ซา
จากนั น
้ นํ าท่า นนมั สการ วั ดหวั งต ้าเซ ีย น สร ้างขึน
้ ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุ ทศ
ิ
ึ ษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็ นผู ้มี
ให ้กับWong Tai Sin เด็กหนุ่ มผู ้ริเริม
่ ในการศก
ี นในเวลาต่อมา เป็ นวัดทีช
พลังวิเศษและกลายเป็ นเทพเจ ้าหวังต ้าเซย
่ าวฮ่องกง
ื่ ว่ามีความศก
ั ดิส
ิ ธิเ์ ป็ นหนึง่ ในวัดทีโ่ ด่งดังทีส
ื่
เชอ
์ ท
่ ด
ุ ของฮ่องกงมีเทพซงึ่ ขึน
้ ชอ
ั การะ
ในการดูแลรั กษาโรคภัยไข ้เจ็ บจะมีผู ้คนมากมายทีน
่ ํ าธูป และของมาสก
เพือ
่ ขอพรต่างๆ ตัง้ แต่เรือ
่ งความรักไปจนถึงฤกษ์ มงคลในการทําธุรกิจ สถาปั ตยกรรมภายในมีลก
ั ษณะคล ้ายวัด
ี ดงขนาดใหญ่และหลังคาสท
ี องเหลืองอร่าม..จากนัน
จีนสมัยโบราณทีม
่ เี สาสแ
้ เดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็ นวัด
ั ดิส
ิ ธิม
เก่าแก่ทม
ี่ ค
ี วามศก
์ ท
์ าก มีอายุกว่า 300 ปี ตัง้ อยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสร ้างขึน
้ เพือ
่ เป็ นอนุสรณ์ถงึ บุคคล
ื่ ว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึน
สาํ คัญคนหนึง่ เป็ นทหารมีชอ
้ ในทางภาคใต ้ของจีนและท่าน
ื่ ถือว่าหากได ้ไปกราบไหว ้และขอพรจาก
แชกงได ้ทําวีระประวัตไิ ว ้ ทําให ้คนทัว่ ไปยกย่องและคนจีนมีความเชอ
ท่านแชกงจะประสบผลสาํ เร็จในทุกประการ แล ้วจะต ้องไปหมุนกังหันนํ าโชคทีต
่ งั ้ อยู่ในวัดเพื่อจะได ้หมุนเวียน
ชวี ต
ิ ของเราและครอบครัวให ้มีความเจริญก ้าวหน ้าด ้านหน ้าทีก
่ ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ ้าหากคนทีด
่ วง
ไม่ดม
ี เี คราะห์ร ้ายก็ถอ
ื ว่าเป็ นการชว่ ยหมุนปั ดเป่ าเอาสงิ่ ร ้ายและไม่ดอ
ี อกไปให ้หมด ในองค์กังหันนํ าโชคมี 4
ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง , เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหล
มาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทน
ิ จีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพือ
่ ถวายกังหันลมเพราะ
ื่ ว่ากังหันจะชว่ ยพัดพาสงิ่ ชวั่ ร ้ายและโรคภัยไข ้เจ็บออกไปจากตัวและนํ าพาแต่ความโชคดีเข ้ามาแทน
เชอ

กลางว ัน

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
ื่ เสย
ี งในเรือ
นํ าท่านชมโรงงานทีม
่ ช
ี อ
่ งการออกแบบเครือ
่ งประดับร ้าน Jewelry Factory จากนัน
้ นํ าท่านสู่ ศูนย์
ื้ หยกแท ้หรือหยกเทียม และเลือกซอ
ื้ สมุนไพรทีไ่ ด ้รับการการันตีคณ
หยกและสมุนไพร ชมวิธก
ี ารเลือกซอ
ุ ภาพ
ื่ เสย
ี งแห่ง
จากรัฐบาลฮ่องกง เจ ้าแม่กวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom) เป็ นวัดเจ ้าแม่กวนอิมทีม
่ ช
ี อ
ั ว์แห่งความเมตตา ชว่ ยคุ ้มครองและปกปั กรักษาวัดเจ ้าแม่
หนึง่ ในฮ่องกง ขอพรเจ ้าแม่กวนอิมพระโพธิสต
กวนอิมที่ Hung HomKwun Yum Temple' เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร ้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม ้จะเป็ นวัด
ขนาดเล็ก แต่เป็ นวัดเจ ้าแม่กวนอิมทีช
่ าวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ ้าใคร
ี่ งเซย
ี มซเี ขาบอกว่าทีน
ั การะขอพรแล ้วยังมีพธิ ข
ทีช
่ อบเสย
่ แ
ี่ ม่นมากทีพ
่ เิ ศษกว่านัน
้ นอกจากสก
ี อซองอัง้ เปา
จากเจ ้าแม่กวนอิมอีกด ้วย

ั ผัสกับแหล่งชอปปิ
้
จากนัน
้ ให ้ท่านมีความสุขกับการเดินเทีย
่ วสม
้ งไม่ว่าจะเป็ น

ิ ค ้า ย่านจิมซาจุ่ย หรือ ศูนย์การค ้าต่างๆ เชน
่ HARBOUR CITY ห ้างสรรพสน
ิ ค ้าทีใ่ หญ่ทส
ย่านขายสน
ี่ ด
ุ แห่ง
้
หนึง่ ย่าน Tsim Sha Tsuiทีม
่ รี ้านค ้าแบรนด์ดงั กว่า 700 ร ้าน ร ้านอาหารอีกเกือบ 50 ร ้าน หรือ ขาชพลาด
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้
ิ ค ้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO,
ไม่ได ้...ชอปปิ
้ งทีฮ
่ ่องกง กับสน
้
ิ ค ้าทีม
ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็ นต ้น หรือชอปปิ
้ งที่ DUTY FREE ร ้านค ้าปลอดภาษี กับสน
่ ี
ื่ เสย
ี งจากทัว่ ทุกมุมโลก (อิสระอาหารคํา่ ..... เพือ
้
ั )
ชอ
่ ความสะดวกในการชอปปิ
้ งตามอัธยาศย
่ พ
เดินทางเข ้าสูท
ี่ ัก Silka Tuen wan HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันที่ 3:
เชา้

่ งกง –หาดรีพล ัสเบย์-ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นง่ ั รถรางพีคแทรม)–กรุงเทพฯ
ฮอ
ร ับประทานอาหารเชา้ โรงแรม ณ ทีพ
่ ัก หรือ ณ ภ ัตตาคาร แบบติม
่ ซา

นํ าท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak)
ั ผัสบรรยากาศ
ถ่ายรูปคูก
่ บ
ั วิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวทีส
่ งู ทีส
่ ด
ุ และสวยทีส
่ ด
ุ ของฮ่องกงสม
ื่ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ได ้ทัง้ เกาะอย่างชด
ั เจน เป็ นจุดชมวิว ชม
สดชน
ไฟตึกสูงในฮ่องกง ยอดเขาทีส
่ งู 552 เมตรจากระดับนํ้ าทะเล ตัง้ อยู่ในเกาะฮ่องกง ทีด
่ ้านบนของ The Peak
ั ้ ภายในอาคารมีพพ
มีอาคาร Peak Tower เป็ นอาคารรูปชาม หรือ ครึง่ วงกลมสูง 7 ชน
ิ ธิ ภัณฑ์หุ่นขึผ
้ งึ้ มาดาม
ิ ค ้า ร ้านอาหาร และร ้านขายของทีร่ ะลึกหลายร ้านจะเป็ นห ้าง ร ้าน
ทุสโซ่ (Madame Tussauds) ห ้างสรรพสน
ขายของฝาก ร ้านขายของ Brand name เป็ นแหล่งชอปปิ้ งทีส
่ งู ทีส
่ ด
ุ ในฮ่องกง ...จากนัน
้ นํ าท่านนมัสการขอ
พรจากเจ ้าแม่กวนอิมและเทพเจ ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลสเ์ บย์ สร ้างขึน
้ ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปี จะมี
ั การบูชาขอพรศก
ั ดิส
ิ ธิจ
นักท่องเทีย
่ วจํานวนมากเดินทางมาสก
์ ท
์ ากเจ ้าแม่กวนอิมเจ ้าแม่ทบ
ั ทิมและเทพเจ ้าแห่ง
ื่ กันว่าถ ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครัง้ ไป
โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกทีเ่ ชอ
กลางว ัน

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
่ นามบินฮ่องกง
ได ้เวลาอันสมควร พร ้อมกันทีจ
่ ุดนัดพบ เดินทางสูส

19.50 น.
21.45 น.

่ ระเทศไทย โดยสายการบิน คาร์เธ่ยแ
ิ ิ ค (Cathay Pacific) เทีย
เดินทางกลับสูป
์ ปซฟ
่ วบินที่ CX703
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจ
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้ น
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั างๆทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า โดยทางบริษ ัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และเหตสุดวิสยต่
และความปลอดภ ัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็นสาค ัญ***

**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**
่ งกง ไหว้พระ เสริมดวง เสริมบารมี 3 ว ัน 2 คืน
โปรแกรม: เทีย
่ วฮอ
ิ ิ ค CX
โดยสายการบินคาเธ่ยแ
์ ปซฟ
อ ัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 11-13 มกราคม 2562

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตัว๋
ท่านละ

16,888

16,888

14,888

4,900

7,943

16,888

16,888

14,888

4,900

7,943

17,888

17,888

15,888

4,900

8,443

17,888

17,888

15,888

4,900

8,443

18,888

18,888

16,888

4,900

9,943

18,888

18,888

16,888

4,900

9,943

18,888

18,888

16,888

4,900

9,943

CX700 BKKHKG 08.25-12.10 /
CX703 HKGBKK 200.00-22.05

วันที่ 18-20 มกราคม 2562
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 /
CX703 HKGBKK 200.00-22.05

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562
CX616 BKKHKG 06.30-10.15 /
CX703 HKGBKK 20.00-22.05

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562
CX616 BKKHKG 06.30-10.15 /
CX709 HKGBKK 22.00-00.05+1

วันที่ 01-03 มีนาคม 2562
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 /
CX703 HKGBKK 200.00-22.05

วันที่ 22-24 มีนาคม 2562
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 /
CX703 HKGBKK 200.00-22.05

วันที่ 29-31 มีนาคม 2562
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 /
CX703 HKGBKK 200.00-22.05

"ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบรู ณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,500 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครือ
่ งบิน"

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ต่ากว่ า 6 เดือน หรือ 180 วัน
ขึน้ ไปก่ อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่ างต่า 6 หน้ า
http://www.chinaprotour.com/ (GH) GO1HKG-CX001 ไหว้พระ เสริ มดวง เสริ มบารมี 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค (CX)

5

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
หมายเหตุ :
1. สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย

2. ชาวต่ างชาติเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่ าน (ไม่ รวมค่าวีซ่าสาหรับต่ างชาติและลูกค้าเป็ นผู้ดาเนินการยืน่ วีซ่าเองบริษัททัวร์
สามารถแนะนาการยื่นวีซ่าได้
3. ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น รวม 800 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน (ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ จาก
เมืองไทยแล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน้ าทัวร์ )

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่ ่อ
จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (นํ้าหนัก 30 กิโลกรัม)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับ
ครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริ ษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ ีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ ีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
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ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํ้าหนักเกิน
จากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว,
ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 800 บาท/ท่าน
ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
เงื่อนไขการจอง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจํา 10,000 บาทพร้อมกับเตรี ยมเอกสารส่งให้
เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว
2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ให้เรี ยบร้อย
ก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจานวนที่
บริษัทฯกาหนดไว้ (15ท่ านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษทั ต้อง
นําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
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6. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษทั ฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือค่าธรรม
เนียมในการมัดจําตัว๋ ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้

7. กรณี ท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรื อมัดจํามาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก
เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
8. กรณีผู้เดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริ ษทั ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้ังหมด

http://www.chinaprotour.com/ (GH) GO1HKG-CX001 ไหว้พระ เสริ มดวง เสริ มบารมี 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค (CX)
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