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คา่

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES พบ
เจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตัว๋
บินลัดฟ้ า สู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
(ที่นั ่ง 3-4-3 มีจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั ่ง)

ถึ งสนามบิน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B”
จากนั้นนาท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็ นสะพานที่ถือได้ว่าเป็ นสะพานรางคู่ ที่ยาว
ที่สุดในโลก
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (1) นาท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์
เริ่ มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคา่ คืน การแสดงมัลติ มีเดี ยสุ ดยอดตระการตาที่ ได้รับการ
บัน ทึ ก ในกิ น เนสบุ๊ ค ว่า เป็ นการแสดงแสงและเสี ย งถาวรที่
ยิ่ง ใหญ่ ที่ สุ ด ของโลกครอบคลุ ม พื้ นที่ อ าคารตึ ก ระฟ้ าส าคัญ
ต่างๆที่ต้งั อยู่สองฟากฝั ง่ ของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้ าของ
ตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสง
สว่างตระการตาเป็ นสี ต่างๆ แสดงให้เห็ น ถึ ง บรรยากาศอัน
คึกคักของฮ่องกง
ที่พกั SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่ า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ – เวเนเชียน –
ฮ่องกง – เลดี้ มาร์เก็ต

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ มาเก๊า ด้วย
เรือเฟอรี่ใช้เวลาประมาณ 1 ชั ่วโมง “มาเก๊า” นับเป็ นเมืองที่มีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน
และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาว
จีนกวางตุง้ และฟูเจี้ ยนเป็ นชนชาติด้งั เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกส
ได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้ เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคม
อยู่ ใ นแถบนี้ ที่ ส าคั ญ คื อ ชาวโปรตุ เ กสได้น าพาเอาความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทางด้า น
สถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทาให้มาเก๊า
กลายเป็ นเมื องที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว
จนสามารถเรียกได้ว่าเป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย " นาท่านเดิ นทางสู่ วัดอาม่ า เป็ นวัดที่
เก่ า แก่ ที่ สุ ด และเก็ บ รัก ษาศิ ล ปะวัต ถุ เ ก่ า แก่ ซึ่ ง มี มู ล ค่ า มหาศาลไว้ม ากมายเป็ นอาคาร
สถาปั ตยกรรมที่ ค งอยู่ม าได้ย าวนานที่ สุ ด ของมาเก๊า ในบริ เวณวัด มี ศ าลาซุ ม้ ประตู GATE
PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN
และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN ไม่พลาดให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิมทาร์ต ไข่ พร้อม
ของพรจะสมหวัง ชมองค์รูปปั้ นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง ที่ต้ังอยู่ริมทะเลเจ้าแม่กวนอิ
มองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ท้งั องค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 18 ตัน ประดิ ษฐานอยู่
บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดยามเย็นเป็ นประกายเรื องรองเหลื องอร่าม
งดงามจับตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆจะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็ นเจ้าแม่กวนอิ มลูกครึ่งคือปั้ น
เป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิ ม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็ น หน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ ก็ เพราะว่า
เป็ นเจ้าแม่กวนอิ มที่โปรตุ เกส ตั้งใจสร้าง ขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบ
มาเก๊าคืนให้กบั จีน....

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) หลังอาหารท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้
เคยเป็ นส่วนหนึ่ งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ น
มหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชี ยตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้ นในปี
1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ1601 ตามลาดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ใน
ปี 1835 ทั้งวิทยาลัยและโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึ กฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และ
บันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึ งสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่
ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก...แวะช้อปปิ้ งย่าน เซนาโด้สแควร์ ถื อได้ว่าเป็ นทาเลทองทาง
ธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆไว้มากมาย มีเสื้ อผ้าทุกแบบทุก
สไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆของมาเก๊าวางขายอยูด่ ว้ ยเรียกว่าช้อปปิ้ งที่นี่
แห่งเดียวก็คุม้ เกินพอ

นาท่านชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN HOTEL ตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรมแบบ
บารอธี มของโรงแรมเป็ นแบบสถาปั ตยกรรมประวัติ ศาสตร์ของชาวเวนิ ส ท่า นจะได้พบกับ
ร้านค้าช้อปปิ้ งกว่า 350 ร้าน มีท้งั สินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยังมีสปาสุ ด
หรูหราให้ท่านเลื อกใช้บริ การ มีรา้ นอาหารกว่า 20 ร้านและที่ นั่งรองรับกว่า 1,000 ที่ นั่ง
ภายในมีเนื้ อที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิ ทรรศการหรือสัมมนาและท่านยังสามารถ
ล่องเรื อกอนโดล่า(ไม่รวมค่าล่อ งเรื อ หากลูกค้าต้องการล่องเรื อค่าใช้จ่ายประมาณ 120
เหรียญฮ่องกง/ท่าน) ภายในบริ เวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชื่นชมอัน
ตระการตา นาท่านเดินทางกลับสู่เกาะฮ่องกงด้วยเรือเฟอร์รี่ ประมาณ 1 ช.ม

คา่

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (4) หลังอาหารนาท่านเดิ นทางสู่ เลดี้ มาร์เก็ต ให้ท่านได้
เลือกซื้ อสินค้าจาพวกกระเป๋า, เครื่ องประดับ, ของเล่น , เครื่ องสาอาง และของแต่งบ้าน
เล็กๆน้อยๆ ร้านแผงลอยต่างๆ
ที่พกั SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค – รีพลั ส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – เกาะลันเตา – พระใหญ่วัดโป่ ว
หลิน – CITYGATE OUTLET
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่ มซาขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า , ขนม
จีบ กุ ง้ , ก๋ วยเตี๋ ย วหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (5) จากนั้ น น าท่ า นเที่ ย วเกาะฮ่ อ งกงขึ้ นชมวิ ว เขา
VICTORIA PEAK จุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ สดชื่น สามารถชม
ทัศนี ยภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ท้งั เกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ยังตื่ นตากับตึ ก
ระฟ้ าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่กอ่ สร้างตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึ กเซ็นทรัลพลาซ่า ,
ตึ ก ไชน่ าแบงค์แ ละตึ กอื่ น ๆ อันเป็ นที่ ต้ัง ของธุ รกิ จ ชั้น นาของฮ่อ งกงพร้อ มทั้ง ถ่ ายภาพอัน
สวยงามน่ าประทับใจ นาท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดี ไชน์ ที่
ได้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่
กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคลที่ บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้าม
สะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้ น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รบั พลัง
จากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอ
พรเรื่องเนื้ อคู่ ณ จุดนี้ ได้อีกด้วย.นาท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็ นสินค้าโอท็ อปท้องถิ่ นของ
ฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถื อเป็ นภูมิปัญญาพื้ นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค นา
ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อ
กันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่งดี ๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่
วัดนี้ ในวันขึ้ นปี ใหม่

เช้า

กลางวัน

คา่

วันที่สี่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) นาท่านนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน หรือ
นิยมเรียกว่ าพระใหญ่ลันเตา....องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น
หนัก 250 ตันและสู ง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนิ นเขาเบื้ องล่างบริเวณ
ทะเลจีนใต้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้สมั ผัสกับหมูบ่ า้ นวัฒนธรรมนองปิ ง ให้ท่านได้อิสระเที่ยว
ชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บา้ นจาลองแห่งนี้ ท่าน
จะได้พบความสนุ กที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิ มไว้ได้อย่างลง
ตัว (หมายเหตุ: กรณี กระเช้านองปิ งปิ ดซ่ อมบารุ ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อนาท่านขึ้ นสู่ยอดเขาแทน และจะทาการคืนเงินค่าส่วน
ต่างกระเช้าท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง)

อิสระ ที่หา้ งดัง Citygate Outlet Mall ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้า
แบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็ น
Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่
ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (7)
ที่พกั SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
ช้อปปิ้ งจิมซ่าจุย่ – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า

22.20 น.
00.05 น.

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซาขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบ
กุง้ , ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (8) นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้
ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุ่ย
มักจะตั้งต้นกันที่สถานี จิมซาจุ่ย มีรา้ นขายของทั้งเครื่องหนั ง , เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า,
กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็ นของพื้ นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึ กอันซับซ้อน
มากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วย
ห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติ ดต่ อกันสามารถเดิ นทะลุถึงกันได้ (อิสระ
อาหารกลางวัน/เย็น) .....กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน.....
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINE เที่ยวบินที่ EK 385
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**************************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
01 – 04 มีนาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
21,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
21,999
20,999

พักเดี่ยว
เพิ่ม
6,000

 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึ งผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายวันสุ ดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้
แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ า ร ถ รั บ -ส่ ง แ ล ะน าเที่ ย วต า ม
รายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมัค คุ เทศก์ค อยบริ ก ารตลอด
การเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่ าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่ าท าหนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่า โทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่ าอิ นเตอร์เน็ ต ค่ าซัก รี ด มิ นิบ าร์ในห้อ ง รวมถึ งค่ าอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ สงั ่ เพิ่ ม นอกเหนื อ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 120 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณีเช็ คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ

3. การติ ดต่ อ ใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดิ นทาง หรือเลื่อนการเดิ นทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็น เอกสารการยกเลิกที่
บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดิ นทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัท
จะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ ย ว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตี มดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด

4. การติ ดต่ อ ใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้ เป็ นทัวร์แ บบเหมา หากท่ านไม่ไ ด้ร่ วมเดิ น ทางหรื อใช้บริ การตามที่ ร ะบุ ไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่ วนหรื อทั้ง หมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริ ษั ทจะไม่คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15
ท่า น โดยจะแจ้ง ให้ก ับ นั ก ท่อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ทราบล่ วงหน้า อย่า งน้อ ย 7 วัน ก่อ นการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่ มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภูมิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ ง ของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้ง นี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน

การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะน าติ ดตัวขึ้ นเครื่ องบิ น ต้อ งมี ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไม่ เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่าน
ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก
ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติ ดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่
ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

