เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่ า ,โบสถ์ เซนต์ ปอล, เยียมชมเวเนเชียน
ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรู ระดับ 6 ดาว
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจําลอง ณTHE PARISIAN MACAO
นมัสการขอพรไหว้ พระวัดหวังต้ าเซียน + วัดแชกงหมิว ณ ฮ่ องกง

วันแรก
04.00 น.
06.45 น.
10.20 น.

เทียง

กรุ งเทพฯ - มาเก๊ า - วัดอาม่ า - เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ ปอล - เก็บภาพ
ประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน - เวเนเชียน - ฮ่ องกง
พร้ อมกันทีสนามบินดอนเมือง ชั น 3 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA
พบเจ้ าหน้ าทีทําการเช็คอินตัว
บินลัดฟ้ าสูม่ าเก๊ าโดยเทียวบิน FD760
ถึงสนามบิน มาเก๊ า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองนําท่านเดินทางสูม่ าเก๊ าซึงเป็ นเมือง
ทีมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊ าเป็ นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรม
และประมงเล็กๆ โดยมีชาวจี นกวางตุ้งและฟูเจี ยนเป็ นชนชาติดั งเดิม จนมาถึงช่วงต้ น
ศตวรรษที 16 ชาวโปรตุเกสได้ เดินเรื อเข้ ามายังคาบสมุทรแถบนี เพือติดต่อค้ าขายกับชาว
จี น และมาสร้ างอาณานิ ค มอยู่ใ นแถบนี ที สํา คัญ คื อ ชาวโปรตุเ กสได้ นํ า พาเอาความ
เจริ ญรุ่ งเรื องทางด้ านสถาปั ตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ ามาอย่าง
มากมาย ทําให้ มาเก๊ ากลายเป็ นเมืองที มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกอย่างลงตัว จนเรี ยกได้ วา่ เป็ น“ยุโรปใจกลางเอเชีย”
นําท่านเดินทางสู่วัดอาม่ า หรื อ ศาลเจ้ าแม่ ทับทิม ทีสร้ างขึ นเพืออุทิศถวายให้ กบั อาม่า
องค์เทพทิดาแห่งท้ องทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ งแกะสลักเป็ นรู ปเรื อสําเภา
โบราณ เป็ นสัญลักษณ์ทีบง่ บอกว่า บริ เวณนี คือ จุดแรกทีเจ้ าแม่อาม่าย่างเท้ าขึ นสูแ่ ผ่นดิน
มาเก๊ า ด้ านหน้ ามีรูปปั นสิงห์โตอยู่ 2 ตัว มีความเชื อว่าหากหมุนลูกแก้ วทีอยู่ในปากไป
ทางขวา 3 ครั ง ให้ ทา่ นทีเกิดปี ชงไหว้ วดั นี เพือเสริ มความเป็ นสิริมงคล
นํา ท่า นแวะชม เจ้ าแม่ ก วนอิ มริ มทะเลหรื อเจ้ า แม่ก วนอิม ปรางค์ ทองสร้ างด้ ว ยทอง
สัมฤทธิ ทั งองค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดู
งดงามอ่อนช้ อย สะท้ อนกับแดดเป็ นประกายเรื องรองเหลืองอร่ ามงดงามจับตา เจ้ าแม่
กวนอิมองค์นี เป็ นเจ้ าแม่กวนอิมลูกครึ ง คือปั นเป็ นองค์ เจ้ าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระ
พักตร์ เป็ นหน้ าพระแม่มารี ทีเป็ นเช่นนี ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมทีโปรตุเกสตั งใจสร้ าง
ขึ นเพือเป็ นอนุสรณ์ให้ กบั มาเก๊ าในโอกาสทีสง่ มอบมาเก๊ าคืนให้ กบั จีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1)
นําท่านชมวิหารเซนต์ ปอลโบสถ์แห่งนี เคยเป็ นส่วนหนึงของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึงก่อตั ง
ในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของ
เอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้ างขึ นในปี 1580 แต่ถกู ทําลายถึงสองครั ง ในปี 1595
และ 1601 ตามลําดับ จนกระทังเกิดเพลิงไหม้ ในปี 1835 ทั งวิทยาลัย และโบสถ์ถกู ทําลาย
จนเหลือแต่ด้านหน้ าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้ าด้ านหน้ าของตึกแสดงให้

ทีพกั

วันทีสอง
เช้ า

เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ ีนีเพียงแห่งเดียวเท่านั นในโลก
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAOให้ ท่านได้ สมั ผัสบรรยากาศของ
จากนั นเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที จําลองมาจากฝรังเศส ซึงหอไอเฟลทีมาเก๊ าถือ
ได้ ว่าเป็ นหอไอเฟลจํ าลองที ใหญ่ ทีสุดและเหมือ นจริ งที สุด ในโลก โดยมีการประดับไฟ
ทั งหมด6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั น โดยท่านสามารถขึ นไปชมวิวทีชั น7 และ ชั น
37 โดยทีชั นนี ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั งโคไทของมาเก๊ า
สามารถขึ นชมวิวได้ ตั งแต่เวลา10.0-22.00 น. (ไม่ รวมค่ าขึ นลิฟท์)
นําท่านเยียมชม THE VENETIAN MACAUโรงแรมคาสิโนหรู ระดับ 6 ดาว เชิญท่าน
สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้ อมสรรพด้ วย สิ งอํานวยความ
สะดวกทีให้ ความบันเทิง และสถานทีช้อปปิ งทีแกรนด์แคนแนลช๊ อป พบกับร้ านค้ าแบรนด์
เนมชือดังมากมายกว่า 350 ร้ าน ให้ ท่านได้ สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพือลิ มลอง
เมนูต่างๆ ที ท่านชื น ชอบ ท่า นสามารถนังเรื อ กอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิ ชภายใน
โรงแรม (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ) หรื อจะเสียงโชคคาสิโน ซึงมีอยูท่ ั งหมด4 โซนใหญ่
**อิ สระอาหารคํ าตามอัธ ยาศั ย เพื อความสะดวกในการเสี ยงโชค หรื อ เลือ กซื อ
สินค้ า **
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกงโดยเรื อเฟอร์ รี (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)
SILKATSUENWAN HOTEL ระดับเดียวกัน

วิคตรอเรี ย พีค - รี พลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้ าเซียน - ช้ อปปิ งจิมซาจุ่ย
บริ การอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วยติ มซําขึ นชือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า,
ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตียวหลอด, โจ๊ ก เป็ นต้ น (2)
จากนั นนําท่านเทียวเกาะฮ่องกง เก็บภาพประทับใจกับVICTORIA PEAKจุดชมวิวสวย
ทีสดุ ของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริ สทุ ธิ สดชืน ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ
เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ ทั งเกาะอย่างชัดเจน ทั งนี ยังตืนตากับตึกระฟ้ าทีสงู ตระหง่านและ
อาคารต่างๆ ทีก่อสร้ างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า,ตึกไชน่าแบงค์และตึก
อืนๆ อันเป็ นทีตั งของธุรกิจ ชั นนําของฮ่องกงพร้ อมทังถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ
นําท่านเยียมชมโรงงานจิวเวอร์ รี ทีขึ นชือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที ได้ รับรางวัลอันดับ
เยียม และใช้ ในการเสริ มดวงเรื องฮวงจุ้ย
พร้ อมนมัสการขอพรจากเจ้ า แม่ กวนอิม และเทพเจ้ าแห่งโชคลาภเพื อ เป็ นสิริ มงคลที
บริ เวณชายหาด REPULSE BAYข้ ามสะพานต่ออายุซึงเชือกันว่าข้ ามหนึงครั งจะมีอายุ
เพิมขึ น3ปี จากนั นให้ ทา่ นได้ รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึงถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังทีดีทีสดุ
ของฮ่องกง อีกทังยังให้ ทา่ นได้ ขอพรเรื องเนื อคู่ ณ จุดนี ได้ อีกด้ วย

กลางวัน

เย็น
พักที

นําท่านเยียมชมโรงงานจิวเวอร์ รี ทีขึ นชือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที ได้ รับรางวัลอันดับ
เยียม และใช้ ในการเสริ มดวงเรื องฮวงจุ้ย
นําท่านชมร้ านยาสมุนไพรเป็ นสินค้ าโอท็อปท้ องถินของฮ่องกง ให้ ท่านได้ ชมยาจีน ซึงถือ
เป็ นภูมิปัญญาพื นบ้ านของคนจีนในการใช้ ยารักษาโรค
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเดินทางสูว่ ัดแชกงหมิวเพือสักการะเทพเจ้ าแชกง และให้ ท่านหมุนกังหันทองแดง
ทีเชือกันว่าถ้ าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิงชัวร้ ายและ นําแต่สิงดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไป
สักการะทีวดั นี ในวันขึ นปี ใหม่
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรี ยกวัดนี ว่า หว่องไท่ซิน)
เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้ อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี เพือขอพรให้ สขุ ภาพ
แข็งแรง ไร้ โรคภัย
สมควรแก่เวลานําท่านช้ อปปิ งสินค้ าปลอดภาษี ณ DUTY FREEให้ ท่านได้ เลือกซื อ
สินค้ าแบรนเนมต่ างๆ จากนั นอิสระให้ ท่านเต็มอิมกับการช้ อปปิ งย่ านจิมซาจุ่ย
มั ก จะตั ง ต้ น กั น ที ส ถานี จิ ม ซาจุ่ ย มี ร้ านขายของทั ง เครื อ งหนั ง, เครื อ งกี ฬ า,
เครืองใช้ ไฟฟ้า, กล้ องถ่ ายรู ปฯลฯและสินค้ าแบบทีเป็ นของพื นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและ
ตามซอกตึกอันซับซ้ อนมากมายมี SHOPPING COMPLEXขนาดใหญ่ชื อOCEAN
TERMINALซึงประกอบไปด้ วยห้ างสรรพสินค้ าเรี ยงรายกันอยู่ และมีทางเชื อมติดต่อกัน
สามารถเดิ นทะลุถึ ง กัน ได้ ใ ห้ แบรนด์ ดั งมากมายให้ ท่ า นได้ เลื อ กซื อ ไม่ ว่า จะเป็ น
COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO,
BOSSINI และอีกมากมาย
*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*
SILKATSUENWAN HOTEL ระดับเดียวกัน

วันทีสาม กระเช้ านองปิ ง- นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน - CITYGATE OUTLET - กรุ งเทพฯ
เช้ า

บริ การอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วยติ มซําขึ นชือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า,
ขนมจีบกุ้งก๋วยเตียวหลอด, โจ๊ ก เป็ นต้ น (4)
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ สถานี TUNG CHUNGเพือขึ นกระเช้ าลอยฟ้านองปิ ง 360
องศาไปยังเกาะลันเตาเพื อ นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลินหรื อ นิ ยมเรี ยกว่ าพระ
ใหญ่ ลันเตา....องค์ พระสร้ างจากการเชือมแผ่ นสัมฤทธิ ถึง 200 แผ่ น หนัก 250 ตัน
และสูง 34 เมตร องค์ พระหันพระพักตร์ ไปยังเนินเขาเบื องล่ างบริเวณทะเลจีนใต้
จากนั นอิสระให้ ทา่ นได้ สมั ผัสกับหมูบ่ ้ านวัฒนธรรมนองปิ ง ให้ ทา่ นได้ อิสระเทียวชม ร้ านค้ า
ร้ านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้ งมากมายบริ เวณหมู่บ้านจําลองแห่งนี ท่านจะได้ พบ

กลางวัน

21.35 น.
23.20 น.

ความสนุกทีสามารถผสมผสานระหว่างความเจริ ญและวัฒนธรรมดั งเดิมไว้ ได้ อย่างลงตัว
(หมายเหตุ: กรณีกระเช้ านองปิ งปิ ดซ่ อมบํารุ ง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการ
เปลียนเป็ นรถโค้ ชของอุทยาน เพือนําท่ านขึ นสู่ยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงิน
ค่ าส่ วนต่ างกระเช้ าท่ านละ 40 เหรียญฮ่ องกง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั นให้ ทา่ นอิสระช้ อปปิ ง ทีห้างดังCITYGATE OUTLET MALLให้ ท่านช้ อปปิ งสินค้ า
ตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้ าแบรนด์ เนมระดับโลกมากมาย เช่ น COACH,
ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCEหรื อว่ าจะเป็ น BURBERRYรวมทั งรองเท้ า
กีฬามากมายหลายยีห้อ และชั นใต้ ดินจะมี SUPERMARKETขนาดใหญ่ ให้ ท่านได้
จับจ่ ายกันได้ อย่ างจุใจ
***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที FD503
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครื องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ)
กรุณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีทกุ ครั งก่อนทําการออกตัว
เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท
หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **

คณะยืนยันการเดินทางที 9 ท่ านมีหวั หน้ าทัวร์

อัตราค่ าบริการ
14-16 ตุลาคม 2560

ผู้ใหญ่
2-3 ท่ าน
15,999

28-30 ตุลาคม 2560

15,999

15,999

14,999

3,500

03-05 พฤศจิกายน 2560

15,999

15,999

14,999

3,500

11-13 พฤศจิกายน 2560

15,999

15,999

14,999

3,500

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560

15,999

15,999

14,999

3,500

03-05 มีนาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

10-12 มีนาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

กําหนดการเดินทาง

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดียวเพิม

15,999

14,999

3,500

16-18 มีนาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

17-19 มีนาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

23-25 มีนาคม 2561

16,999

16,999

15,999

3,500

24-26 มีนาคม 2561

16,999

16,999

15,999

3,500

20-22 เมษายน 2561

16,999

16,999

15,999

3,500

21-23 เมษายน 2561

16,999

16,999

15,999

3,500

04-06 พฤษภาคม 2561

16,999

16,999

15,999

3,500

11-13 พฤษภาคม 2561

16,999

16,999

15,999

3,500

12-14 พฤษภาคม 2561

16,999

16,999

15,999

3,500

18-20 พฤษภาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

19-21 พฤษภาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

25-27 พฤษภาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

26-28 พฤษภาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่ องเทียวแห่ งเมืองจีนเพือโปรโมทสินค้ าพื นเมือง ในนาม
ของร้ านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่ มุก, ใบชา, ใยไผ่ ไหม, หยก ซึงจําเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี แจงลูกค้ าทุกท่ านว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวน
ทุกท่ านแวะชม ซื อหรือไม่ ซื อขึ นอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั งสิ น และถ้ าหาก
ลูกค้ าไม่ มคี วามประสงค์ จะเข้ าร้ านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที
เกิดขึ นจากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้ าน
 โรงแรมทีพกั ทีอาจะมีการสลับปรับเปลียนขึ นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้ าเป็ น
หลัก
 หมายเหตุ ทีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้ วมาจําหน่ายวันสุดท้ ายลูกทัวร์ ท่านใดสนใจสามารถซื อได้ แต่ถ้าท่าน
ใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ ทั งสิ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ า

อัตราค่ าบริการนี รวม
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพกั ตามทีระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื อทีระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
ค่าวีซา่ กรุ๊ป (วีซา่ หน้ าด่าน) เข้ าประเทศจีน
อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี ยวเข้ าประเทศจีน **ในกรณีทีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้ าด่าน (วีซ่ากรุ๊ ป)ผู้เดินทาง
จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการทําวีซา่ เพิม ท่านละ 1,500 บาท**
 ค่า ใช้ จ่ า ยส่ว นตัว นอกเหนื อจากรายการที ร ะบุ เช่น ค่าทํ า หนัง สือ เดิ น ทาง ค่าโทรศัพ ท์ ค่า โทรศัพ ท์ ทางไกล ค่า
อินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื องดืมทีส ังเพิมนอกเหนือรายการ(กรุ ณาสอบถามจาก
หัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน ท่านละ 90 เหรี ยญ/ทริ ป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการชําระค่ าบริการ
1. นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นักท่องเที ยวหรื อเอเจนซีต้องชําระเงิ นค่าบริ การส่วนที เหลือทั งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณี
นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีไม่ชําระเงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์ นั นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรื อเอเจนซี(ผู้
มีชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือ
แจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี
ใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเทียวหรื อเอเจนซี (ผู้มีชือในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรื องขอรับเงิน
ค่าบริ การคื น โดยแนบหนังสือมอบอํา นาจพร้ อมหลัก ฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชํ าระเงิ น
ค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้ นําเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื อนไขการคืนเงินค่าบริ การ
ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การทีชําระแล้ วทั งหมด
ทั งนี ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายทีได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การทีชําระแล้ วเนืองในการเตรี ยมการจัดการนําเทียวให้ แก่
นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครื องบิน การจองทีพกั ฯลฯ
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรื อซื อขาดแบบมีเงือนไข หรื อเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ Extra Flight
กับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทั งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้ อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์ นี สําหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านั น
2. ทัวร์ นี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อ
ทั งหมด หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า -ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่ว่าบางส่วนหรื อ
ทั งหมดให้ แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที มีนกั ท่องเทียวร่ วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้ งให้ กบั นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที ยวทุกท่านยินดีทีจะชําระ

4.

5.

6.

7.

8.

ค่าบริ การเพิมจากการทีมีนกั ท่องเทียวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าทีทางบริ ษัทกําหนดเพือให้ คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีทีจะให้ บริ การต่อไป
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื อ นามสกุล คํานําหน้ าชื อ
เลขทีหนังสือเดินทางและอื นๆ เพื อใช้ ในการจองตัวเครื องบิน ในกรณีที นกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีมิได้ ส่งหน้ า
หนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชําระเงินมัดจํา
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลี ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื อให้ ส อดคล้ องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที เดินทางจริ งของประเทศที เดินทาง ทั งนี บริ ษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที เพิมขึ นของนักท่องเที ยวทีมิได้
เกิดจากความผิดของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลี ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุ
สุดวิสยั อืน เป็ นต้ น
อัตราค่าบริ การนี คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนั น ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการปรั บราคาค่าบริ การเพิ มขึ น ในกรณีที มีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ ค่าตัวเครื องบิน ค่าภาษี เชื อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทกํากับเท่านั น

ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที จะนําติดตัวขึ นเครื องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ น
และรวมกันทุกชิ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมา
ให้ เจ้ าหน้ าทีตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านั น ถ้ าสิงของดังกล่าวมีขนาด
บรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าทีโหลดใต้ ท้องเครื องบินเท่านั น
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และ
ฝากเจ้ าหน้ าทีโหลดใต้ ท้องเครื องบินเท่านั น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ ามนําผลิตภัณฑ์ที ทํามาจากพืช และเนื อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่
เนื อสัตว์ ไส้ กรอกฯ เพื อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที จะมาจากสิงเหล่านี หากเจ้ าหน้ าที ตรวจพบ จะต้ องเสีย
ค่าปรับในอัตราทีสงู มาก

