วันแรก
05.30 น.

08.15 น.
12.15 น.

เที่ยง
15.30 น.
16.30 น.

กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง – มาเก๊ า – เวเนเชี่ยน
คณะผู้ร่วมเดินทางพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร
ขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M สายการบิน คาเธ่ ต์แปซิฟิค
แอร์ เวย์ (CX) **สังเกตป้าย Smile Trip ** พนักงานต้ อนรับและหัวหน้ า
ทัวร์ ให้ การต้ อนรับพร้ อมติดป้ายชื่อและรับเอกสารการเดินทาง บัตรที่นง่ั
บนเครื่ องบิน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า-ออกเมือง
สายการบินการจัดที่น่ ังบนเครื่ องบิน
ทางสายการบินเป็ นผู้
กําหนด ทางบริษัทไม่ สามารเข้ าไปแทรกแซงได้ แต่ จะทําการ
Request ให้ ได้ เท่ านัน้ อาทิเช่ น กรณีขอรถวีลแชร์ หรื อต้ องการ
อาหารพิเศษซึ่งต้ องแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง 3 วันหากถึงวัน
เดินทางมีลูกค้ าบางท่ านไม่ สามารถเดินทางได้ กรุ ณาแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ก่อนทําการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ ฮ่ องกงโดย สายการบินคาเธ่ ต์แปซิฟิค แอร์ เวย์
เที่ยวบินที่ CX700
ถึงสนามบิน เช็คแล๊ ปก๊ อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองนํา
ท่านเดิน ทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของ
ประเทศฮ่องกง "ฮ่ องกง" เป็ นภาษากวางตุ้ ง ซึ่ง มาจากภาษาจี น
กลาง ว่ า "เซี ยงกั่ ง ” ความหมายก็ไม่ เหมื อนใคร หมายความว่ า
"ท่ าเรื อหอม" มีความเป็ นมา สืบเนื่องมาแต่ครัง้ ที่กวางตุ้ง เป็ นแหล่ง
ปลูกไม้ หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็ นสินค้ าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ า
กัน ที่ทา่ เรื อนํ ้าลึกตอนใต้ สดุ
รั บประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูม่ าเก๊ าโดยเรื อเฟอร์ ร่ี อนั ทันสมัยโดยใช้ เวลาการ
เดินทางประมาณ 1 ชม.
ถึงมาเก๊ า ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองนําท่านเดินทางสูท่ ี่พกั THE
VENETIAN MACAO RESORT HOTEL โรงแรมหรู ระดับ 6 ดาว
ให้ ทุกท่ านได้ อสิ ะตามอัธยาศัยเพื่อสัมผัสบรรยากาศของ
ลาสเวกัสแห่ งใหม่ ของเอเชีย ภายในพร้ อมสรรพด้ วยสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ให้ ความบันเทิง และช้ อปปิ ้ งที่แกรนด์ คาแนลช้ อป
พบกับร้ านค้ าแบรนด์ เนมชื่อดังมากมายกว่ า 350 ร้ าน ให้ ทา่ นได้

วันที่สอง
เช้ า

สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่งเพื่อลิ ้มลองเมนูตา่ งๆ ที่ทา่ นชื่นชอบ
ท่านสามารถนัง่ เรื อกองโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม
(ค่าบริการไม่รวมอยูใ่ นราคาทัวร์ ) หรื อจะเสี่ยงโชคที่คาสิโนซึง่ มีอยู่
ทังหมด
้
4 โซนใหญ่
**อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกสบายของทุกท่ าน ให้ ทุกท่ าน
ได้ มีเวลาภายในเวเนเชี่ยนอย่ างเพียงพอและเพลิดเพลินต่ อการช้
อปปิ ้ ง**
ที่พัก The Venetian Macau Hotel & Resort ระดับ 6 ดาว
วัดเจ้ าแม่ กวนอิม-โบสถ์ เซนต์ ปอล-เซนาโด้ สแควร์ -ความงามฮ่ องกงยามราตรี
บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ณ ภัตตาคาร Cafe’
Deco ภายในเวเนเชี่ยน
จากนันนํ
้ าท่านสัมผัสกับเมือง มาเก๊ า ดินแดนแห่งการพนันและคาสิโน
นามระบือ นอกจากนี ้ มาเก๊ า มีภาพความงามแห่งศิลปวัฒนธรรมของ
โลกตะวันออกและตะวันตกให้ ได้ ชื่นชมและยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความ
เชื่อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่าง
กลมกลืน กว่าจะเป็ นชื่อ “มาเก๊ า” มีท่ มี าจาก “อาม่ า” องค์ เทพธิดา
แห่ งท้ องทะเลผู้ศักดิ์สทิ ธิ์ ตามตํานานเล่ าสืบต่ อกันมาว่ า “อาม่ า”
มีพระนามเดิมว่ า “หลิงม่ า” หญิงสาวชาวฟูเจีย้ นที่วันหนึ่งเธอ
ต้ องการข้ ามฝั่ งมายังคาบสมุทรดอกลิลลี่ขาว หรื อ “เอ้ าเหมิน”
ตามชื่อในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากับเรื อของชาวประมงชรา
คนหนึ่งซึ่งเป็ นเพียงเรื อลําเล็กๆ ที่ยอมให้ หลิงม่ า โดยสารมาด้ วย
ในระหว่ างที่เรื อล่ องอยู่กลางทะเล เกิดมีพายุขนึ ้ อย่ างรุ นแรงทํา
ให้ เรื อหลายลําต้ องอับปาง แต่ ด้วยปาฏิหาริย์ในคําสั่งฟ้ าของห
ลิงม่ าทําให้ เรื อที่เธอโดยสารมา เข้ าถึงฝั่ งได้ อย่ างปลอดภัย ทันที
ที่หลิงม่ าก้ าวเท้ าขึน้ สู่ฝ่ ั งเธอก็ลอยขึน้ ไปบนฟ้ าและหายลับไป
ชาวประมงทัง้ หลายต่ างเชื่อกันว่ าเธอ คือ องค์ เทพธิดาแห่ งท้ อง
ทะเล นับตัง้ แต่ นัน้ ดินแดนแห่ งนีก้ ไ็ ด้ รับการขนานนามว่ า “อ่ าว
ของ อาม่ า” หรือ “อา-หม่ า-เกา” ที่เพีย้ นเสียงมาเป็ น “มาเก๊ า” ใน
ปั จจุบัน นําท่านผ่าน เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล ซึง่ โปรตุเกสสร้ างขึ ้นเพื่อ
เป็ นอนุสรณ์ให้ กบั มาเก๊ า เนื่องในโอกาสที่สง่ มอบ มาเก๊ าคืนให้ กบั จีน
นําท่านสู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิม นมัสการเจ้ าแม่ กวนอิมที่เก่ าแก่ ท่ สี ุด
ในมาเก๊ ามีอายุราว 600 กว่ าปี

กลางวัน

คํ่า

วันที่สาม

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ โบสถ์ เซนต์ ปอล โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความ
งดงามตามสถาปั ตยกรรมยุโรป นําท่านสู่จุดกําเนิดแห่งมาเก๊ า ณ ซาก
ประตูโบสถ์เซนต์ปอล ซึ่งโบสถ์แห่งนีเ้ คยเป็ นโรงเรี ยนสอนศาสนาแห่ง
แรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835
เกิดเพลิงไหม้ อย่างรุ นแรงทําให้ โบสถ์ เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบาน
ประตูและบันไดทางเข้ าด้ านหน้ าที่สง่างาม จากนัน้ นําท่านสู่ เซนาโด้
แสควร์ เซ็นเตอร์ พอยท์แห่งมาเก๊ า ซึ่งโดดเด่นด้ วยพื ้นถนนที่ปลู าดด้ วย
กระเบื ้องเป็ นลอนคลื่นล้ อมรอบด้ วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระ
ให้ ท่านได้ เดินเที่ยวและช้ อปปิ ง้ สินค้ าที่ มีชื่ อเสียงและสินค้ าแผงลอย
มากมาย
ได้ เวลานัดหมาย นําทุกท่ านเดินทางสู่ท่าเรื อเฟอรี่ เพื่อเดินทางสู่
ฮ่ องกง
นําท่ านชม เดอะพีค มักได้ รับกล่ าวขานว่ าเป็ นจุดหมายปลายทาง
สุ ด แสนประทั บใจของฮ่ องกง แค่ ร ะหว่ า งขึน้ ไปก็แทบจะทํา ให้
หลงมนต์ ส เน่ ห์ แ ล้ ว พี คแทรม เปิ ดให้ บ ริ การในปี 1888แรกเริ่ มมีขึน้
สําหรับผู้ว่าการรัฐอังกฤษและผู้อยู่อาศัยในเดอะพีคเท่านัน้ แต่ปัจจุบนั
ไม่วา่ ใครก็สามารถใช้ บริ การรถรางที่มีความลาดชันที่่สุดในโลกนี ้ได้ การ
เดินทางขึน้ สู่เดอะพี คโดยรถรางใช้ เวลาเพียง 7 นาที แถมยังได้ สัมผัส
ประสบการณ์ ที่ น่ า จดจํ า ขณะที่ ร ถรางไต่ ขึ น้ ไปผ่ า นวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ อั น
เหลือเชื่อ แม้ ไม่ใช่จดุ ที่สงู ที่สดุ ของฮ่องกง หากวิคตอเรี ยพีค ถือเป็ นจุด
ชมวิ ว ที่ ส วยที่ สุด เพราะนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ ไ ปเยื อ นวิ ค ตอเรี ย พี ค จะ
สามารถมองเห็ น วิ ว ของเกาะฮ่ องกงได้ ทั ้ง หมด ตั ้ง แต่ อ่ าว
วิคตอเรี ย ตึกระฟ้ า เรื อเฟอร์ รี่ และสีสัน ของแสงไฟยามคํ่าคื น
ของฝั่ งเกาลูน ทัง้ หมดสร้ างตามหลักความเชื่อเรื่ องฮวงจุ้ย
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Stanford Mongkok Hotel หรื อ
เทียบเท่ า
โรงแรมใกล้ แหล่ งช้ อปปิ ้ งย่ าน Mongkok ตลาดกลางคืน Lady
Market
วัดแชกงหมิว – เจ้ าแม่ กวนอิมรี พัลส์ เบย์ – ช้ อปปิ ้ งย่ านจิมซาจุ่ย

เช้ า

กลางวัน

รั บประอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซํา)
หลังอาหารนําท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกงผ่านชมย่านธุรกิจการค้ า
ต่างๆ อันทันสมัยเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว” เป็ นวัดที่เชื่อกันว่ าถ้ าหมุน
กังหัน 3 รอบจะขับไล่ ส่ งิ ชั่วร้ ายหรื อสิ่งไม่ เป็ นมงคลออกไปและนํา
แต่ ส่ งิ ดีๆเข้ ามาในชีวติ ซึ่งชาวฮ่ องกงนิยมไปสักการะที่วัดแห่ งนี ้
เป็ นจํานวนมาก
จากนันนํ
้ าท่านสู่ รี พัลส์ เบย์ หรื ออ่ าวนํา้ ตืน้ ซึ่งชื่ออ่าวนีไ้ ด้ มาจากชื่อ
เรื อรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อา่ วอ่าวด้ านนี ้เป็ นอ่าวนํ ้าตื ้น
ซึง่ ได้ รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้ านหนึ่งของ
อ่า วมี วัดเจ้ า แม่กวนอิม ถื อ เป็ น วัดสํ า คัญ อี กวัดหนึ่งของเกาะฮ่ อ งกง
สร้ างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวจํ านวนมากมาขอพร
เจ้ าแม่ กวนอิ ม ,เจ้ าแม่ ทั บ ทิ ม และเทพเจ้ าต่ างๆ ก่ อสร้ าง
ประดิษฐานไว้ มากมาย ตามความเชื่อถือศรั ทธา พระสังกัจจจาย
บูชาเพื่อความสุข, เจ้ าสมุทร เทพเจ้ าแห่ งโชคการงาน พระกาฬ
เทพเจ้ า แห่ ง ความมั่ ง คั่ ง มี เ ทพแห่ ง วาสนา เทพแห่ ง ดวงชะตา
รวมทัง้ กามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้ วยด้ ายแดง และอธิษฐาน
ด้ วยการลูบคลําหินก้ อนกลมอย่ างตัง้ ใจ
จากนันนํ
้ าท่านสู่ โรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่ งดังที่สุดบนเกาะฮ่ องกงของ
บริษัท ฮ่ องกง จิวเวลรี่ กรุ๊ ป จํากัด ได้ เกิดแรงบันดาลใจ นํากังหัน
มาพลิกแพลงเป็ น จี ้ ล้ อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวาง
ตําแหน่ งของเพชรแต่ ละเม็ด ซึ่งถือเป็ นเครื่ องรางตามหลักฮวงจุ้ย
ซึ่ง จํ า ลองเลี ย นแบบมาจาก “แซ้ ก๋ง เมี๋ ย ว” กัง หัน ใหญ่ 4 ใบพัด ที่ ช าว
ฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธา ที่ “วัดเชอกุง” ซึ่งเป็ นวัดที่ดงั มากและมีตํานาน
ความเชื่อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไป
โดยรอบแล้ ว จะทําให้ ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่ง
ชัว่ ร้ ายต่างๆ ออกไปได้
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลัง อาหารอิ สระให้ ท่านได้ ช้อ ปปิ ง้ เลือกซื อ้ สิน ค้ าตามอัธยาศัย ย่ า น
ถนนนาธาน เช่ น นํา้ หอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่ างๆ หรื อช้
อปปิ ้ งสินค้ า BRAND NAME ชัน้ นํ าที่ มีให้ ท่ านเดิน เลื อกช้ อปปิ ้ ง
มากกว่ า 700 ร้ านค้ า อาทิ GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI,
DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy‘ RUs

วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง

นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Stanford Mongkok Hotel หรื อ
เทียบเท่ า
โรงแรมใกล้ แหล่ งช้ อปปิ ้ งย่ าน Mongkok ตลาดกลางคืน Lady
Market
กระเช้ านองปิ ง – ไหว้ พระใหญ่ โป่ วหลิน – ช้ อปปิ ้ ง City Gate – กรุ งเทพฯ
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซํา)
บริ การท่านด้ วยโจ๊ กหอมกรุ่ น และซาลาเปา ต้ นตําหรับรสชาติกวางตุ้ง
แท้ ๆ หลังอาหาร นําท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจ
การค้ าต่างๆ อันทันสมัย หลังอาหารนํา
นําท่านสู่ เกาะลันเตา เกาะใหญ่ ท่ ีสุดของฮ่ องกง ซึ่งมีขนาดใหญ่
เป็ นสองเท่ าของเกาะฮ่ องกง นําท่านนั่ งกระเช้ า Ngong ping 360
จากตุ ง ชุ ง สู่ ท่ ี ร าบนองปิ ง ในเวลา 25 นาที ท่ า นจะได้ ช มทิ ว ทัศ น์
รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของ
หมูบ่ ้ านนองปิ งบนพื ้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับนํ ้าทะเล 371เมตร
จากนัน้ นําท่ านกราบนมัสการขอพรกับองค์ Tian Tan Buddha
Statue องค์ พระสร้ างจากการเชื่อมแผ่ นสัมฤทธิ์ถงึ 200 แผ่ น
หนัก 202 ตันและสูง 24 เมตร องค์ พระหันพระพักตร์ ไปยังเนิน
เขาเบือ้ งล่ างบริเวณทะเลจีนใต้ หากไม่ ได้ มาสักการะพระใหญ่ ก็
เหมือนมาไม่ ถงึ ฮ่ องกง ต้ องใช้ เวลาสร้ างนานกว่ า 12ปี จึงเสร็จ
สมบูรณ์ รอบข้ างขององค์พระใหญ่มีเทวดา 6 องค์กําลังถวายสิ่งของ 6
ชิ ้นที่มีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ
ความมีสมาธิ ซึง่ ทังหมดคื
้
อหนทางที่จะพาสรรพสัตว์สนู่ ิพพาน ด้ านล่าง
ของพระใหญ่มีอาคาร 3 ชัน้ บริ เวณชัน3
้ มีพระบรมสารี ริกธาตุของ
พระพุทธเจ้ าบรรจุอยู่
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารเดิ น ทางขึ น้
นองปิ งในกรณี ท่ ี กระเช้ าปิ ดปรั บปรุ งหรื อสภาพอากาศไม่
เอือ้ อํานวย โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าและสงวนสิทธิ์การคืนเงิน
ทุกกรณี
รั บประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําทุกท่านช้ อปปิ ง้ ที่ห้างดัง City gate Outlet Mall อิสระช้ อป
ปิ ้ งตามอัธยาศัยกับ Outlet สินค้ าแบรนด์ เนมระดับโลกมากมาย

เช่ น Polo Ralph Laurent, Coach, Kate Spade, Esprit, Guess,หรื อ
ว่ า Burberry ก็มีให้ ท่านได้ เลือกซือ้ ได้ อย่ างอิสระ
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยซึ่งมีร้านอาหารให้ ท่านสามารถ
เลือกทานได้ ภายในซิตีเ้ กตส์
ได้ เวลานัดหมาย....เดินทางสู่สนามบินฮ่ องกง
20.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินคาเธ่ ต์แปซิฟิค แอร์
เวย์ (CX) เที่ยวบินที่ CX703 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
ฟรี )
22.05 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............
พร้ อมความประทับใจ

ตารางวันเดินทาง
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ2 ท่ าน

29 มี.ค. – 1 เม.ย. 61

25,900

เด็กอายุต่าํ กว่ า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่
มีเตียง+
มีเตียง+
ไม่ มีเตียง+
1 ผู้ใหญ่
2 ผู้ใหญ่
2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

25,900

10,000

24,900

23,900

*** ราคาทัวร์ ดังกล่ าว ไม่ มีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรื อ กระเป๋า ***
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับเส้ นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชันทั
้ ศนาจรไป-กลับพร้ อมคณะ และค่าภาษี
สนามบินทุกแห่งที่มี
ุ ต้ องการ
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้ องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรื อเทียบเท่า ** กรุณาระบุลกั ษณะห้ องที่คณ
เพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริ ษัท ขออนุญาตจัดเป็ น
เตียง Twin ให้ กบั ผู้เข้ าพักสําหรับ The Venetian Macau Resort บริ ษัทสวงนสิทธิ์ในการจองห้ องเป็ นแบบ Royale
Suite ทุกห้ อง
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่ารถรับ-ส่งและนําเที่ยวตามรายการ
 หัวหน้ าทัวร์ นําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

 ค่านํ ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน
 ประกันอุบัตเิ หตุระหว่ างเดินทาง วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดเสื ้อผ้ า ค่ามินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้ องการสัง่ เพิ่มกรุณาแจ้ งหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.)
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่าวีซา่ สําหรับพาสปอร์ ตต่างชาติหรื อต่างด้ าว
 ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%(คิดคํานวณจากค่าบริ การ กรณีต้องการใบกํากับภาษี )ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (คํานวณจาก
ค่าบริ การ)
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถประมาณ คนละ 120 HKD/ทริ ป เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้ นเด็กทารก
เงื่อนไขการให้ บริการและการยกเลิก
1. กรุ ณาชําระค่ ามัดจําท่ านละ 15,000 บาท ทันทีหลังจากทําการจอง พร้ อมแฟกซ์ หรื ออีเมลล์ หน้ าพาสปอร์ ตที่
ชัดเจน เพื่อทําการจอง ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน หากไม่มีการชําระมัดจําถือว่าการจองไม่สมบูรณ์
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ที่วางมัดจําก่อน
2. เงื่อนไขการยกเลิก 2.1 ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วัน คืนเงินมัดจําบางจํานวน หากมีการเกิดค่าใช้ จ่าย เช่น ทาง
บริ ษัทได้ มดั จําตัว๋ กับสายการบินแล้ ว หรื อ ทางบริ ษัทได้ มีการการันตีโรงแรมกับแลนด์ทางเมืองนอกแล้ ว
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บมัดจํา 80% ของจํานวนเงินมัดจํา
2.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทุกกรณี ยกเว้ นกรณีหาคนมาเดินทางแทนได้
และต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติมกรณีตวั๋ เครื่ องบิน/ตัว๋ เรื อ ได้ ทําการออกแล้ วและต้ องทําการแก้ ไขชื่อ
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจําคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. *** บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ ้นนองปิ ง ในกรณีที่กระเช้ าปิ ดปรับปรุง หรื อสภาพอากาศ
ไม่เอื ้ออํานวยจากทางเจ้ าหน้ าที่ไม่อนุญาติให้ ขึ ้นเพราะถือหลักความปลอดภัย ดังนันจะไม่
้
มีการคืนเงินทุกกรณี ***
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
6. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุใช้ งาน ไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทรับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อการ
ท่องเที่ยวเท่านัน้ (หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6เดือน บริ ษัทไม่รับผิดชอบหากไม่เหลือถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )

7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาพิเศษกรณีทา่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวัน,คืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้
8. เมื่อทานตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนผ่านตัวแทนบริ ษัทฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯทางบริ ษัทจะถือ
ว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นแล้ วทังหมด
้
9. ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนใขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้ วจึงวางมัดจํา*****
10. ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจํากับสายการบิน หรื อค่ ามัดจําที่พักโดยตรง
หรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่ าทัวร์ ทงั ้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมา
จ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่มีการขึ ้นลงของเงินตรา
ต่างประเทศและจากการปรับขึ ้นค่านํ ้ามันของสายการบิน
 รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมทังนี
้ ้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็ น
สําคัญ
 บริ ษัทฯเป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหา นัดหยุดงาน
การเมือง ความล่าช้ า การจราจร หรื อภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ ทา่ นเกิดประโยชน์
และความสุขในการท่องเที่ยว การยกเลิกเที่ยวบิน หรื อความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทางบริ ษัทจะแก้ ไขให้ ดีที่สดุ
 หากเกิดกรณีทรัพย์สนิ หรื อเอกสารส่วนตัวสูญหายซึง่ จะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์
 หรื อคณะที่สญ
ู หายให้ ถือเป็ นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ ตามความจําเป็ น และเหมาะสม
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนั เนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้ วง ความไม่สงบทางการเมือง
 กรุณาตรงต่อเวลาทุกครัง้ ที่มีการนัดหมาย
 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถงึ 10 ท่าน
 **ออกเดินทางขันตํ
้ ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ ) 15 ท่านขึ ้นไป (มีหวั หน้ าทัวร์ )**
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ
 การท่องเที่ยวประเทศจีนนันจะต้
ร้ านจิวเวอร์ ร่ ี แต่ไม่ได้ มีการบังคับซื ้อ หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
 ***ในกรณีท่ ีลูกค้ าจองทัวร์ และชําระค่ ามัดจําแล้ ว ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทแจ้ ง
ข้ างต้ น**

