ิ เจิน
่ งกง เซน
ฮอ
้ จูไห่ มาเก๊า
4 ว ัน 3 คืน
โดยสายการบิน Emirate Airline (EK)

10 ท่ าน (ไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ แต่ มเี จ้ าหน้ าทีส่ ่ งกรุ๊ปทีส่ นามบิน และมีไกด์ ไทยรอรับทีฮ่ ่ องกง)
15 ท่ าน (มีหัวหน้ าทัวร์ และมีเจ้ าหน้ าทีส่ ่ งกรุ๊ปทีส่ นามบิน และมีไกด์ ไทยรอรับทีฮ่ ่ องกง)

กําหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561

1

ออกในนาม
วันแรก

กรุ งเทพฯ–ฮ่ องกง-เซินเจิน้

(อาหารเย็น)

10.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น
4 ประตูทางเข้าที่
9 เคาน์เตอร์ T
14.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่
EK 384 นําท่านเหิ นฟ้ าสู่ฮ่องกงด้วย Air Bus A380 เครื่ องบิน 2
ชั้น สุ ดอลังการ!! ท่านจะพบกับที่นงั่ Economy รุ่ นใหม่นง่ั สบาย มีทีวีจอ 10.6 นิ้วไวท์สกรี นดิจิตอลส่ วนตัว ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับช่องเอ็นเตอร์เทนเม้นท์กว่า 1,000 ช่อง และทุกที่นง่ั มีจุดเชื่อมต่อ USB ซึ่งท่านสามารถดู
ภาพยนต์จาก Lap Top ของท่านเอง (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
18.05 น.
ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชัน่ แนลแอร์พอร์ต ( Chek Lap Kok) ลงทุนด้วยเงินจํานวนมหาศาลร่ วม
แสนล้านด้วยการถมทะเลเป็ นเกาะขนาดมหึ มาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรแล้วโปรดเดินออกทาง Exit B จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เซินเจิน้ (โดยรถไฟ โดยประมาณ 1
ชั่วโมง) เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ ตัวเมืองเซิน
เจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทศั น์ และสภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม “เมืองเซินเจิน้ ”
ซึ่งเป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้ เป็ นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สาํ คัญของจีนทาง
ตอนใต้และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
 รับประทานอาหารคํา่ Set Box
คํา่
ทีพ่ กั FX HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า

วันทีส่ อง

วัดกวนอู-เซินเจิน้ -จูไห่ -วัดผู่โถว-สวนหยวนหมิงหยวน+โชว์ -ช้ อปปิ้ งตลาดกงเป่ ย
(อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple ไห ว้ เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญ�ู
ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคภาพ บารมี ท่านเปรี ยบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว องอาจ ไม่
ครั่นคร้ามต่อศรัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมัน่ คงดัง่ ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพร
ท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพลํ้าแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ดว้ ยคน
ข้างเคียงที่ซื่อสัตย์ หรื อบริ วารที่ไว้ใจได้นนั่ เอง ดังนั้นประชาชนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็ น
สิ ริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆด้าน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองจู่ไห่ โดยรถโค้ช “เมืองจูไห่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่ ” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็ น “เมืองมหัศจรรย์แห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
กลางวัน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรื อบัวหิ มะให้ท่านรับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน
รวมทั้งให้บริ การนวดฝ่ าเท้าและนําท่าน ชมสิ นค้ าพืน้ เมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ผ้าไหม ใบชา หยกฯลฯ เพื่อ

2

คํา่

ฝากคนที่ท่านรัก...จากนั้นนําท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สงั กระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่
กวนอิมเพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่อ
อายุยนื นาน จากนั้นนําท่านสู่ พระราชวังหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคล้ายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุ งปักกิ่ง
พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไห่ ทําให้สวนแห่ งนี้โอบล้อม
ด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ น
พื้นที่ราบ สิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริ งในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร
ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุ งปกกิ่ง เป็ นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหิ นคู่
สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตําหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว นําท่านชมโชว์ อลังการประกอบแสง สี
เสี ยง ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและ
การละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู ้..จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้านานาชนิดที่ ตลาดใต้
ดินกงเป่ ย เสมือนเดินอยูใ่ น LOWU CENTRE ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสิ นค้าราคาถูกทั้ง กระเป๋ า ก้อป
ปี้ แบรนด์เนมดังต่างๆ หรื อเลือกซื้อเสื้ อผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครื่ องประดับสําหรับคุณผูห้ ญิง
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั SILVER ART HOTELหรือระดับเทียบเท่ า

วันทีส่ าม

ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-จูไห่ -มาเก๊า-วัดอาม่ า-เจ้ าแม่ กวนอิม-เซนาโด้ สแควร์ -โบสถ์ เซ็นต์ พอล-เดอะเวเนเชี่ยน

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางผ่านชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็ นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจู
ไห่ ได้ทาํ ไว้ข้ ึนเพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและยังเป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย...จากนั้นชมสัญลักษณ์
ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรี ยกว่า “หวีหนี่” รู ปปั้ นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิ มทะเล ออกเดินทางสู่
มาเก๊า โดย รถโค้ ช ผ่ านด่ านกงเป่ ย ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดิน
ประมาณ 45-60 นาที
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม รู ปปั้นเจ้ าแม่ กวนอิม ( Kun Iam Statue) โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็ น
อนุสรณ์ให้กบั มาเก๊า เนื่องในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน องค์รูปปั้ นเป็ นสี ทองมีพระลักษณ์ละม้าย
ชาวตะวันตก ประดิษฐานบนดอกบัว ภายในฐานรู ปปั้นจะเป็ นพิพิธภัณฑ์ซ่ ึงแสดงถึงประวัติความเป็ นมา และ
วัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง บริ เวณนี้เป็ นสถานที่ ซึ่งชาวมาเก๊า นิยมมาพักผ่อนมากที่สุดแห่ งหนึ่ง ถนนที่อยูใ่ กล้
กับองค์รูปปั้ น เรี ยกว่า ถนน ดร.ซุนยัดเซ็น ในยามคํ่าคืน จะมีร้านอาหาร ผับ บาร์เปิ ดให้บริ การ อีกทั้งมี เลขมงคล
8 ทั้งหมด 3จุดให้ท่านสังเกตุ มีความเชื่อว่าหากท่านใดมองหาเลขมงคล 8 ครบจะมีโชคลาภกลับมาจากนั้นนํา
ท่านเดินทางสู่ วัดอาม่ า หรือ วัดเจ้ าแม่ ทบั ทิม ที่ชาวมาเก๊านิยมไปกราบไหว้เจ้าแม่อาม่า ซึ่งถือกันว่าเป็ นเทพธิดา
แห่งท้องทะเลผูม้ ีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวประมงทั้งหลายเรี ยกดินแดนตรงนี้วา่ A-Ma Goa หมายถึง อ่าวของอาม่า
นาน ๆ เข้าเสี ยงก็เปลี่ยนไปเป็ นมาเก๊า ณ ที่แห่งนี้ได้ผสมผสานทั้งความเป็ นขงจื๊อ เต๋ า พุทธ และความเชื่อท้องถิ่น

กลางวัน

(อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
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คํา่

เข้าไว้ดว้ ยกันอย่างเหนียวแน่นมาช้านาน จากนั้นนําท่านชม โบสถ์ เซ็นต์ พอล สัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊า สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1602 เพื่อใช้เป็ นโรงเรี ยนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตก ต่อมาได้เกิดเพลิงไหม้ ทําให้เกิด
ความเสี ยหายทั้งหลัง คงเหลือเพียงประตูหน้าและบันไดทางเข้าเท่านั้น ปัจจุบนั ได้รับการเสนอชื่อกับองค์การ
ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกอีก จากนั้นนําท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ ายที่
ขึ้นชื่อนําท่านเดินทางสู่ ย่ านการค้ าเซนาโด้ สแควร์ ที่โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็ นลอนคลื่น
เปรี ยบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยอาคารสไตล์ยโุ รปหลากสี สนั ที่นี่จดั ว่าเป็ นแหล่งช้อป
ปิ้ งที่รวมไว้ซ่ ึงร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งแฟชัน่ แบรนด์เนม ร้านแผงลอย เฟอร์นิเจอร์โบราณ อัญมณี
เครื่ องประดับ ของที่ระลึก ฯลฯ เรี ยกว่าจะหาซื้ออะไรในมาเก๊ามาที่นี่ที่เดียวก็ได้ครบ นําท่านเที่ยวชมและสัมผัส
ความอลังการของ เดอะ เวเนเชี่ยน หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมที่เนรมิตบรรยากาศของเมืองเวนิสในอิตาลี มีลาํ
คลองเวนิชและเรื อพายกองโดล่า บรรยากาศของจัตุรัสเซ็นต์มาร์คสแควร์ มาไว้ในโรงแรมเวเนเชี่ยนแห่งนี้ ที่
หรู หราและ ใหญ่สุดในเอเชีย ภายในถูกตกแต่งด้วยภาพเขียนบนเพดานที่งดงาม หรื อท่านจะลองเสี่ ยงโชคใน
คาสิ โน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งร้านค้ายีห่ อ้ ดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายใน
เมืองเวนิสของโรงแรม หรื อท่านอาจจะเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ (แต่ละโชว์ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการ
ชมโชว์เอง)
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ จูไห่ โดยรถโค้ช ผ่านด่านกงเป่ ย
ทีพ่ กั SILVER ART HOTELหรือระดับเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่
จูไห่ -ฮ่ องกง-วัดกังหัน-Jewelry Factory-วัดหวังต้ าเซียน-ศูนย์ หยกและสมุนไพรอิสระช้ อปปิ้ งถนนนาธานสนามบิน-ฮ่ องกง-กรุ งเทพฯ
(อาหารเช้า/กลางวัน)
เช้ า
10.00 น.

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยเรื อเฟอรี่ (ใช้เวลาในการ เดินทาง 1 ชัว่ โมงโดยประมาณ)
จากนั้นนําท่านสู่ วัดกังหัน หรือ วัดแชกง เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุมากกว่า 300 ปี ตั้งอยูใ่ นเขต
ซาถิ่นวัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่ง เป็ นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมี
เหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทาํ วีระประวัติไว้ ทําให้คนทัว่ ไปยกย่องและคน
จีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็ จในทุกประการ แล้วจะต้อง
ไปหมุนกังหันนําโชคที่ต้ งั อยูใ่ นวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบ ครัวให้มีความเจริ ญก้าวหน้าด้าน
หน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็ นการช่วยหมุนปัดเป่ าเอาสิ่ งร้าย
และไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กงั หันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง , เดินทาง
ปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา จากนั้นนําท่านนมัสการ วัดหวังต้ าเซียน (เทพเจ้ าหวังต้ า
เซียน) ซึ่งเป็ นวัดที่มีอายุกว่าครึ่ งศตวรรษ วัดมีความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็ นวัดที่ชาว
ฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็ นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้
เจ็บ จะมีผคู ้ นมากมายที่นาํ ธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่ องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการ
4

ทําธุรกิจ วัดแห่ งนี้คนไทยนิยมมาสักการะขอพรเป็ นจํานวนมากที่ลานบูชาจะเห็นคนหนุ่มสาว จนถึงคนสูงวัย
เขย่าเซียมซีกราบไหว้ขอพรกัน หลังจากนั้นจะนําท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับ
ร้าน Jewelry Factory จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์ หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแท้หรื อหยกเทียม และ
เลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง
กลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านมีความสุ ขกับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้ งไม่วา่ จะเป็ น
ย่ านขายสิ นค้ า Tsim Sha Tsui หรื อ
ศูนย์การค้าต่างๆ เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสิ นค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่งย่าน Tsim Sha Tsui ที่มีร้านค้าแบ
รนด์ดงั กว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรื อ ขาช้อปพลาดไม่ได้...ช้อปปิ้ งที่ฮ่องกง กับสิ นค้า
หลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,
G2000 เป็ นต้น หรื อช้อปปิ้ งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสิ นค้าที่มี ชื่อเสี ยงจากทัว่ ทุกมุมโลก จากนั้น
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปสนามบิน
21.50 น. เดินทางจากฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่
EK 385
23.45 น. ถึงสนามสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
********************************

สํ าหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา
ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็ นสํ าคัญ**

“ราคาทัวร์ สําหรับคนไทยเท่ านั้น”
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โปรแกรม ฮ่ องกง เซินเจิน้ จูไห่ มาเก๊ า 4 วัน 3 คืน
วันทีเ่ ดินทาง
05-08 เม.ย. 61
06-09 เม.ย. 61
28 เม.ย.-01 พ.ค. 61
อัตราค่ าบริการรวม

ราคาผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน
18,900
18,900
14,900

เด็กอายุตาํ่ กว่ า
12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
22,400
22,400
18,400

เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12
ปื พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่ าน (เสริมเตียง)
22,400
22,400
18,400

เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
(ไม่ เสริมเตียง)
22,400
22,400
18,400

พักเดีย่ ว
4,900
4,900
4,900

1. ตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ (ชั้นประหยัด) เส้นทาง กรุ งเทพฯ – ฮ่องกง – กรุ งเทพฯ
2. ค่าที่พกั 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุหรื อเทียบเท่า
3. ค่าอาหารตามที่ระบุ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ
5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ าํ มัน (ราคา ณ วันที่ 4 ม.ค. 2556)
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ)
2. ค่ าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% และค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7 %
3. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.)
4. ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถประมาณ 160 HKD ตลอดการเดินทาง
5. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
6. ค่ าภาษีเชื้อเพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ (ตามข้ อกําหนดของสายการบิน)
เงื่อนไขในการจอง
1. แจ้งจองพร้อมชื่อผูเ้ ดินทาง และเบอร์ติดต่อกลับพร้อมแฟ็ กซ์สาํ เนาพาสปอร์ตเข้ามาจองที่บริ ษทั
2. ชําระมัดจําท่ านละ 10,000 บาท เพือ่ ยืนยันการเดินทางและชําระเงินส่ วนทีเ่ หลือก่อนออกเดินทาง 15 วันทําการ
3. ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจําเมื่อชําระเงินแล้ว เนื่องจากทางบริ ษทั ฯต้องวางเงินมัดจําค่าตัว๋ และค่าที่พกั กับทางสายการบิน
และตัวแทนต่างประเทศ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
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2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่าน
ได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นง่ั บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหา
นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. หนังสื อเดินทาง (PASSPORT) จะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
11. ราคานี้สาํ หรับผูเ้ ดินทางที่ถือหนังสื อเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น กรณี ผเู ้ ดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรื อพาสปอร์ต
ไทยต่างด้าว จะมีค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
12. ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรม หรื อรายการอาหาร โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ ึนอยูต่ ามความเหมาะสม
13. กรุ๊ ปออกเดินทาง 10 ท่ านขึน้ ไป
10 ท่ าน (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ แต่ มีเจ้ าหน้ าทีส่ ่ งกรุ๊ปทีส่ นามบิน และมีไกด์ ไทยรอรับทีฮ่ ่ องกง)
15 ท่ าน (มีหัวหน้ าทัวร์ และมีเจ้ าหน้ าทีส่ ่ งกรุ๊ปทีส่ นามบิน และมีไกด์ ไทยรอรับทีฮ่ ่ องกง)
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