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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ (สุ วรรณภูม)ิ - เมืองฮ่ องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊ อก) - กระเช้ านองปิ ง - พระใหญ่วดั โปหลิน - ซิตี้
เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิน้ - หล่ อหวู่ ช้ อปปิ้ ง เซ็นเตอร์ พิเศษ !! เมนูเป๋ าฮือ และ ไวน์ แดง (-/-/D)
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คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เช็คอิน K สายการบิน HONG KONG
AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน
และหัวหน้าทัวร์ ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุ ญาตให้นา
อาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมี โทษปรั บและจับ ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **
ออกเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน HONG KONG
AIRLINES เที่ยวบินที่ HX 762 ** บริ การ Snack และ น้ าดื่มบนเครื่ องบิน
ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4 ชัว่ โมง 45 นาที **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง
** ตามเวลาท้องถิ่น จะเร็ วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่ โมง **
** เนื่องจากมีหลายไฟลท์บิน เช็คไฟล์ทการเดินทางท้ายโปรแกรม **
นาท่านเดินทางสู่ สถานี กระเช้ านองปิ ง 360 องศา (Ngong Ping 360) ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุ งสู่ ที่ราบ
นองปิ งใน เวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับ สถาปั ตยกรรมจีน
โบราณของหมู่บา้ นนองปิ งบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนื อระดับน้ าทะเล 371 เมตร นาท่านเดิ นทางสู่ วัดพระ
ใหญ่โปหลิน (Polin Monastery) เพื่อให้ท่านนมัสการพระใหญ่วดั โปหลิน หรื อ นิ ยมเรี ยกว่าพระใหญ่แห่ ง
เกาะลันเตา เพื่อเป็ นสิ ริมงคล ** ในกรณี ที่กระเช้านองปิ ง งดให้บริ การ ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็ นนัง่ รถโดยสารของทางนองปิ ง เป็ นการทดแทน **
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระใหญ่ โปหลิน (Polin Monastery) หรื อนิ ยมเรี ยกว่าพระใหญ่ลนั เตา องค์พระสร้าง
จากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสู ง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ ไปยังเนินเขา
เบื้องล่างบริ เวณทะเลจีนใต้จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บา้ นวัฒนธรรมนองปิ ง ให้ท่านได้อิสระ
เที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริ เวณหมู่บา้ นจาลองแห่ งนี้ ท่านจะได้พบ
ความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริ ญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว นาท่านเดินทางสู่
ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท (City Gate Outlet) เป็ นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง อยูใ่ กล้กบั สนามบินฮ่องกง
ติดกับสถานี รถไฟ Tung Chung Station ซึ่ งเป็ นสถานที่ข้ ึนกระเช้าไปไหว้พระใหญ่นองปิ ง มีแบรนด์
ต่างประเทศให้เลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทั้งคนฮ่องกงและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาช้อปปิ้ งกัน
ที่นี่จนเต็มห้างเลยทีเดี ยว นอกจากส่ วนของห้างแล้วยังมีร้านอาหารต่างๆ , ศูนย์อาหาร Food Republic ,
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ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต , โรงภาพยนตร์ และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong ห้าง City Gate Outlet มีแบ
รนด์ต่างๆให้เลือกมากกว่า 90 แบรนด์ เช่น Nike , Addidas , New Balance , Burburry , Coach , Michel
Kor , Kate Spade , Polo Ralph Lauren , The Northface , Armani Exchange , Bally , Crocs , Columbia ,
Esprit , Evisu , Guess , Giordano , Levis , Lacoste , Puma , Tumi และ Timberland

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันเพือ่ ความสะดวกในการช๊ อปปิ้ ง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิน้ หรือ ซาจั่น , ซิมจุ่ม (Shenzhen) โดยรถโค้ ช ** ท่านจาเป็ นต้องรับสัมภาระ
และดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน **
หมายเหตุ :ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางมีจานวนไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริ ษทั ขออนุ ญาติเปลี่ ยนการข้ามแดนจากฮ่องกงสู่ เซิ นเจิ้น
เป็ นรถไฟ
เซิ นเจิ้นเป็ นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน เมืองเซิ นเจิ้น เป็ นเมืองชายแดนริ ม
ฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพ้นื ที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซิ นเจิ้นแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ เขตเมืองเซิ นเจิ้น
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซิ นเจิ้น และเขตมณฑลเซิ นเจิ้น สมัยก่อนเมืองเซิ นเจิ้นเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมง เมื่อ
ปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคัดเลื อกให้เป็ นเขตเศรษฐกิ จพิเศษทาให้มีความเจริ ญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้
มากขึ้น มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ อาคารสานักงาน โรงแรม และสิ่ งปลูกสร้ างต่างๆ พร้ อมทั้งจานวน
ประชากรก็เพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า นาท่านเดินทางสู่ หล่ อหวู่ ช้ อปปิ้ ง เซ็ นเตอร์ (Lowu Shopping Center)
แหล่ งละลายทรั พย์ของนักช้อปปิ้ ง เป็ นห้างช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ ของเมื องเซิ นเจิ้น แหล่ งช้อปปิ้ งที่ ดึงดู ด
ขาช้อปทั้งหลาย นักช้อปปิ้ งส่ วนใหญ่จะเรี ยกที่นี่วา่ มาบุญครองของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ้าน
เรา ตึกสู ง 5 ชั้น ข้างในตึกจะมีสินค้าพื้นเมืองมากมาย กระเป๋ า เสื้ อผ้า รองเท้า ซึ่ งเป็ นสิ นค้าเลียนแบบแบ
รนด์เนมสารพัดยี่ห้อชื่ อดังๆ ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็ น กุชชี่ อามานี่ หลุ ยส์ วิตตอง เวอร์ ซาเช แอร์ เมส ปราด้า
ฯลฯ ที่นี่มีวางขายให้เลือกซื้ อหามากมาย ราคากระเป๋ าใบละ 100 หยวนก็มี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ของไทย
แน่นอน ส่ วนนาฬิ กาข้อมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรื อนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000
บาท ของไทย และด้วยความที่สินค้าเลียนแบบของจริ งเหล่านี้ มีความคล้ายคลึงเหมือนกันกับของจริ งเป็ น
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อย่างมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว เรี ยกว่าเหมือนกันอย่างกับแกะก็วา่ ได้ แยกไม่ออกเลยเวลาเอา
ของจริ งกับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงทาให้สินค้าเลียนแบบเหล่านี้ขายดิบขายดีเป็ นอย่างมาก
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูเป๋ าฮือ และ ไวน์ แดง

พักที่

FX HOTEL , SHENZHEN หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

เมืองเซินเจิน้ - วัดกวนอู - ร้ านหยก - ร้ านครีมไข่ มุก - ร้ านผ้าไหม - เมืองจูไห่ - ด่ านกงเป่ ย - สวนหยวนห
มิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ พิเศษ !! ชมโชว์วฒ
ั นธรรม

เช้ า

(B/L/D)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่ อสัตย์ ความกตัญญู
รู้คุณความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมีท่านเปรี ยบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็ง
เด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมัน่ คงดัง่ ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคย
ประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่ องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ าแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้
เกิ ดความสมบูรณ์ดว้ ยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์ หรื อบริ วารที่ไว้ใจได้นนั่ เอง ดังนั้น ประชาชนคนจีนจึงนิ ยม
บูชา และกราบไห้ท่านเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลต่อตนเองและครอบครั วในทุกๆด้าน นาท่านเดิ นทางสู่
ร้ านหยก (Chinese Jade Shop) , ร้ านครี มไข่ มุก (Pearl Cream Shop) , ร้ านผ้ าไหม (Chinese Silk Shop)
ศูนย์รวมสิ นค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยง คุณภาพดีของเมือง ท่านสามารถเลือกซื้ อเพื่อเป็ นของฝากได้ที่นี่

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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ท่านเดิ นทางสู่ เมืองจู ไห่ (Zhuhai) โดยรถโค้ ช ผ่าน ด่ านกงเป่ ย ** ท่านจาเป็ นต้องรั บสัมภาระและดูแล
สัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดิ นทาง
ข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการผ่านด่ านตรวจคนเข้าเมืองประมาณ 45-60 นาที
เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิ จพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่ ” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็ น
“เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” นาท่านเดินทางสู่ สวนยวนหมิงหยวน หรื อ พระราชวังฤดู
ร้ อนโบราณ (Old Summer Palace) เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากแห่ งหนึ่ ง ปั จจุบนั หากล่าวถึ ง
พระราชวังฤดูร้อนก็จะหมายถึงอี๋เหอหยวน แต่สมัยก่อนพระราชวังฤดูร้อนตั้งอยูท่ ี่หยวนหมิงหยวนมาก่อน
แต่หลังจากถูกเผาทาลาย พระราชวังฤดูร้อนจึงถูกสร้างใหม่ที่อี๋เหอหยวนพระราชวังฤดูร้อนที่หยวนหมิง
หยวนถูกสร้างขึ้นในปี 1707 สมัยจักรพรรดิคางซี และถูกเผาทาลายลงในปี 1860 จากการบุกของกองทัพ
อังกฤษในช่วงสงครามฝิ่ นครั้งที่สองปั จจุบนั หยวนหมิงหยวนเหลือเพียงซากปรักหักพังที่เป็ นร่ องรอยของ
พระราชวังเก่า โดยซากที่เหลื อนั้นมีแต่พระราชวังส่ วนที่สร้างเป็ นแบบยุโรปซึ่ งใช้หินสร้างเท่านั้น ส่ วน
อาคารแบบจีนดั้งเดิม ซึ่ งใช้ไม้สร้างนั้นไม่เหลื อซากเลย จนทาให้คนคิดว่าพระราชวังที่นี่แต่เดิ มเป็ นแบบ
ยุโรป ทั้งที่จริ งๆส่ วนนี้เป็ นเพียงส่ วนน้อย แต่พ้นื ที่ส่วนใหญ่ปัจจุบนั เป็ นสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ รัฐบาล
จีนเคยมีแผนที่จะสร้างพระราชวังในหยวนหมิงหยวนขึ้นมาใหม่เหมือนกับที่ทากับสิ่ งก่อสร้ างหลายแห่ ง
ในปั ก กิ่ ง แต่ สุ ด ท้า ยก้ต ัด สิ น ใจเหลื อ ซากเอาไว้ เพื่ อ เก็ บ ไว้เ ป็ นความทรงจ า บริ เ วณที่ เ รี ย กรวมๆว่ า
สวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนนี้ที่จริ งแบ่งเป็ นสามส่ วนใหญ่ๆ คือ หยวนหมิงหยวน ฉี่ ชุนหยวน และ ฉาง
ชุ นหยวน ปั จจุบนั ทางเข้าหลักของที่นี่อยูท่ ี่ฉี่ชุนหยวน ชมโชว์ วัฒนธรรมจีน (Traditional Show) โชว์
แสง สี เสี ยง ซึ่ งเป็ นโชว์ประกอบการแต่งกายต่างๆ อาทิเช่น เฉี ยนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธี
ปราบดาภิ เษก และการละเล่ นในพระราชพิธีต่างๆ (หมายเหตุ : หากกรณี ที่ฝนตก หรื อเหตุ สุดวิสัย ไม่
สามารถชมโชว์ได้ ทางบริ ษทั ฯ ขออนุญาตปรั บเปลี่ยนโปรแกรมหรื อคืนเงินค่าชมโชว์ ตามอัตรากรุ๊ ปเป็ น
การทดแทน)
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ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์ สมุนไพรจีน บัวหิมะ - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่ า ซากโบสถ์ เซนต์ ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า – เมืองจู่ไห่ (B/L/D)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนนัง่ รถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลียบชำยหำดทีส่ วยงำมแสนจะโร
แมนติก ซึง่ ทำงรัฐบำลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมทิ ศั น์ ได้อย่ำงสวยงำมเหมำะสำหรับกำรพักผ่อนหย่อนใจ
และทีไ่ ด้ช่อื ว่ำเป็ นถนนคู่รกั เพรำะว่ำภำยในบริเวณถนนริมชำยหำดแห่งนี้ได้มกี ำรนำเก้ำอี้ หรือม้ำนัง่
ซึง่ ทำมำสำหรับ 2 คนนังเท่
่ ำนัน้ จึงได้ช่อื ว่ำถนนคู่รกั ปจั จุบนั เป็ นทีน่ ิยมของบรรดำคู่รกั มำพักผ่อนกัน
มำกมำย นำท่ำนผ่ำนชม สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิ ชเชอร์ เกิ รล์ (Zhuhai Fisher Girl) สำวงำม
กลำงทะเล สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่ำวเซียงหู สร้ำงขึน้ จำกหินแกรนิตทรำย เป็ นรูปแกะสลัก
สูง 8.7 เมตร น้ำหนักโดยประมำณ 10 ตัน หวีหนีสำวงำมทีย่ นื ถือไข่มุก บิดเอวพลิว้ ริว้ ชำยผ้ำพัดพลิว้
อุ่นรอยยิม้ ทัง้ บนใบหน้ำถึงมุมปำก เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง บ่งบอกถึงควำมอุ ดมสมบูรณ์รุ่งเรืองแห่ง
เมืองจูไห่นนเอง
ั่
ไม่ว่ำใครไปเมืองจูไห่ ก็ตอ้ งแวะเวียนกันไปเยีย่ มเธอ นำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์สมุนไพร

จีน บัวหิ มะ (Chinese Herbal Shop) ศูนย์รวมสินค้ำพืน้ เมืองทีม่ ชี ่อื เสียง คุณภำพดีของเมือง ท่ำน
สำมำรถเลือกซือ้ เพื่อเป็นของฝำกได้ทน่ี ่ี
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เป็ ดปักกิ่ ง
ั่
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) เป็ นพื้นที่บ นชำยฝ งทำงใต้
ของประเทศจีน ปกครองโดย
ประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็ นอำณำนิคมของยุโรปทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ุดในจีน ตัง้ แต่ คริสต์ศตวรรษที่
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16 อ ำนำจอธิป ไตยเหนื อ มำเก๊ ำ ได้ย้ำ ยไปที่ส ำธำรณรัฐ ประชำชนจีน ในพ.ศ. 2542 กลำยเป็ น เขต
ปกครองพิเ ศษของจีน มำเก๊ ำ ได้ ม ีบ ทบำทที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ จีน และตะวัน ตกโดยเฉพำะระหว่ ำ ง
คริสต์ศตวรรษที่ 16 และ คริสต์ศตวรรษที่ 19 ผู้ท่อี ำศัยอยู่ในมำเก๊ำส่วนใหญ่ พูดภำษำกวำงตุ้ง เป็ น
ภำษำแม่ ภำษำแมนดำริน ภำษำโปรตุเกส และภำษำอังกฤษก็มพี ูดด้วย นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดอาม่า
หรือเรียกอีกชื่อว่ำ วัดม่าก๊อก (A-Ma Temple) เป็นวัดเก่ำแก่ทส่ี ุดในมำเก๊ำ คำว่ำ "อำม่ำ" นี้ เป็ นทีม่ ำ
ั ่ ม่ ำเก๊ำ
ของคำว่ำ "มำเก๊ำ" ในปจั จุบนั สืบเนื่องมำจำก เมื่อนักเดินทำงชำวโปรตุเกส เดินทำงมำขึน้ ฝงที
ตรงบริเ วณวัด นี้ แล้ว ได้ถ ำมกับ ชำวบ้ำ นว่ ำ เกำะนี้ช่ือ ว่ ำ อะไร ชำวบ้ำ นตอบไปว่ ำ "ม่ำ ก๊ อ ก" ชำว
โปรตุเกสจึงเรียกประเทศนี้เรื่อยมำ จนสุดท้ำย กลำยเป็ นมำเก๊ำนี่เอง นำท่ำนเดินทำงสู่ ซากโบสถ์
เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็ นซำกโบสถ์คำทอลิกในเขตซำนตูอนั โตนีโอ มำเก๊ำ ประเทศจีน
(เขตกำรปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหม้และพำยุไต้ฝุ่นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซำก
ประตู เดิมเคยเป็ นโบสถ์สำคัญของมำเก๊ำ ก่อสร้ำงเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอติ ในสมัย
นัน้ เป็นหนึ่งในโบสถ์คำทอลิกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเอเชีย

นำท่ำนเดินทำงสู่ จตุรสั เซนาโด้ (Senado Square) เป็ นจัตุรสั เมืองมำเก๊ำ และเป็ นส่วนหนึ่งของ
Unesco ศูนย์ประวัตศิ ำสตร์ของมำเก๊ำมรดกโลก เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ำรูปสำมเหลีย่ มยำวและเชื่อมต่อ
, Largo ทำ São Domingos ทีป่ ลำยด้ำนหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ทีอ่ ่นื ๆ ครอบคลุม
พืน้ ที่ 3,700 ตำรำงเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรสั ได้รบั กำรตัง้ ชื่อตำม Leal Senado ซึง่ เป็ นสถำนทีน่ ัดพบ
ของชำวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึง่ ตัง้ อยู่ตรงหน้ำจัตุรสั ทีอ่ ำคำร Leal Senado ตัง้ อยู่
ั้
ในปจั จุบนั สวนเล็ก ๆ ที่ต งั ้ อยู่ต รงกลำงของจัตุ รสั เนื้ อ เรื่อ งรูปปนทองสั
มฤทธิ ์เบง Nicolau เดอ
ั ้ กดึงลงในเหตุ ก ำรณ์ 12-3 ขณะที่ Mesquita เป็ น
Mesquita ยืนอยู่เหนือเสำหินดึงดำบ รูปปนถู
ผูร้ บั ผิดชอบกำรตำยของทหำรจีนควิงจำนวนมำก น้ ำพุถูกสร้ำงขึน้ และยังคงยืนอยู่ในปจั จุบนั ส่วนใหญ่
ของอำคำรรอบๆจัตุรสั มีสไตล์ยุโรปและอนุ สำวรีย์หลำยแห่งได้รบั กำรคุ้มครองดูแลเป็ นอย่ำงดีโดย
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รัฐบำล นำท่ำนเดินทำงสู่ เดอะ เวนี เชียน มาเก๊า (The Venetian Macau) เป็ นชื่อโรงแรมหรูในมำ
เก๊ำ ภำยในมีห้องพักรับรองหลำยพันห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่ให้บริกำร และมีคำสิโนที่นัก
พนันและนักท่องเที่ยวระดับไฮโซมำเล่ นกันเพื่อควำมสนุ กสนำน มำกกว่ำเล่นเพื่อ ผลำญทรัพย์เชิง
อบำยมุข ตลอดจนมีแหล่งจับจ่ำยระดับโลกรวมอยู่ในทีเ่ ดียวกัน และยังมีเรือกอนโดล่ำบริกำรสำหรับผู้
ต้องกำรล่องเรือในบรรยำกำศเวนิส ประเทศอิตำลี่ แบบจำลองด้วยเช่นกัน ในส่วนทีเ่ ป็ นตัวตึก ซึง่ เป็ น
ทีต่ งั ้ ของโรงแรมและคำสิโนนัน้ มีพน้ื ทีม่ ำกถึง 980,000 ตำรำงเมตร สูง 40 ชัน้ จนได้รบั กำรบันทึก
สถิตวิ ่ำเป็ นโรงแรม ทีต่ งั ้ อยู่แบบเดี่ยวๆที่ใหญ่ท่สี ุดในเอเชีย และยังเป็ นอำคำรทีม่ ขี นำดใหญ่ท่สี ุดเป็ น
อันดับ 6 ของโลกอีกด้วย ภำยในตัวอำคำรทัง้ หมด ถูกออกแบบตำมสไตล์อติ ำเลียน และทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุด
คงหนีไม่พน้ บนเพดำน ทีว่ ำดลวดลวยเอำไว้อย่ำงวิจติ รบรรจง สำหรับพืน้ ที่ ทีแ่ บ่งเป็ นคำสิโนนัน้ มีมำก
ถึง 50,700 ตำรำงเมตร แบ่งเป็ น 4 โซนใหญ่ๆ คือ Golden Fish , Imperial House , Red Dragon
และ Phoenix พร้อมกับเครือ่ ง Slot Machines อีกกว่ำ 3,400 เครื่อง และโต๊ะเล่นกำรพนันอีก 900 โต๊ะ
อีกทัง้ ยังมีห้องโถงขนำดใหญ่ ที่มที ่นี งั ่ มำกถึง 15,000 ทีน่ ัง่ ไว้สำหรับกำรจัดงำนพิเศษ เช่น กำรจัด
กีฬำชกมวยนัดพิเศษต่ำงๆ และกำรแข่งขันบำสเก็ตบอล เป็นต้น และถ้ำใครทีร่ กั กำรช้อปปิ้งนัน้ กำรมำ
เยือนเวเนเชียน มำเก๊ำ คงกลำยเป็นสวรรค์ไปเลยทีเดียว เพรำะทีน่ ่ีได้จดั แบ่งพืน้ ทีใ่ ห้นักท่องเทีย่ วได้ช้
อปปิ้งมำกถึง 150,000 ตำงรำงเมตร ซึง่ เป็นทีต่ งั ้ ของร้ำนค้ำแบรนด์เนม กว่ำ 350 ร้ำน ทีต่ งั ้ อยู่รำยรอบ
ของแกรนด์ คำเนล ซึง่ จำลองแบบมำจำกเมืองเวนิส ประเทศอิตำลี พร้อมกับเรือกอนโดลำมำกกว่ำ 50
ลำ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องกำรล่องเรือชมควำมสวยงำมของเวเนเชียน มำเก๊ำแบบเต็มๆ โดยเรือ
กอนโดลำเหล่ำนี้ จะล่องไปตำมคลอง 3 คลอง ทีอ่ ยูภ่ ำยในอำคำร และมีทำงออกเชื่อมกับทะเลสำบด้ำน
นอกอีกด้วย และทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุดในย่ำนช็อปปิ้งนี้ คงหนีไม่พน้ เพดำนสีฟ้ำสดใส ทีถ่ ูกเพนท์เป็ นลวดลำย
ของก้อนเมฆน้ อยใหญ่ จนทำให้คนที่เดินช้อปปิ้ งอยู่นัน้ ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดีย ว (ยังไม่รวมค่ำ
ล่ อ งเรือ กอนโดล่ ำ ประมำณ 120 เหรีย ญมำเก๊ ำ และ บริก ำรเสริม อื่น ๆ ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่กับ ระดับ กำร
ให้บริกำรทีท่ ่ำนต้องกำร สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ทห่ี วั หน้ำทัวร์) บริเวณเดียวกัน จะเป็ น เดอะ ปารี
เชียน มาเก๊า (The Parisian Macao) หรือทีร่ จู้ กั กันในนำมของ หอไอเฟลแห่งเมืองมำเก๊ำ ทีน่ ่ีจำลอง
หอไอเฟลจำกเมืองปำรีส ประเทศฝรังเศส
่ มำตัง้ ไว้ทห่ี น้ำโรงแรม ซึง่ มีขนำดเล็กกว่ำของจริงประมำณ 1
เท่ำ ควำมสูงเทียบได้กบั ตึก 33 ชัน้ บนหอไอเฟลแห่งนี้ มีรำ้ นอำหำรสุดหรู และ จุดชมวิวอยู่ เปิ ดตัว
เมื่อปลำยปี 2016 เพื่อเฉลิมฉลอง ปี 2017 ที่น่ีมหี ้องพักสูงสุดถึง 3,000 ห้อง ไม่รวมส่วนต่ำงๆ ของ
โรงแรมตัง้ แต่สปำ Health Club สระว่ำยน้ ำ คำสิโน และโรงละครขนำดควำมจุถงึ 1,200 ทีน่ งั ่ ตกแต่ง
อย่ำงหรูหรำลงตัวสไตล์อติ ำเลียน สมกับเป็ นโรงแรมคำสิโนทีแ่ ท้จริง โดยได้แรงบันดำลใจมำจำกเมือง
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คา่

ปำรีส ประเทศฝรังเศส
่ เมืองคลำสสิคตลอดกำลทีข่ น้ึ ชื่อด้ำนควำมงดงำมทำงสถำปตั ยกรรมและสิง่ ปลูก
สร้ำงชื่อก้องโลกอย่ำงหอไอเฟล โดยเรำจะต้องไปซือ้ ตั ๋วทีช่ นั ้ 5 ในร้ำนขำยของทีร่ ะลึก Shop 550 (ยัง
ไม่รวมค่ำขึน้ ลิฟต์ โดยจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรชึ้นไปชมวิวในชัน้ ต่ำงๆ ดังนี้ Weekdays ตั ๋วชมวิวในชัน้ 7
และ 37 ผูใ้ หญ่รำคำ 168 MOP , เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี รำคำ 138 MOP ตั ๋วชมวิวในชัน้ 7 เท่ำนัน้
ผูใ้ หญ่รำคำ 98 MOP , เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี รำคำ 68 MOP Weekends (เสำร์ , อำทิตย์ และวันหยุด)
ตั ๋วชมวิวในชัน้ 7 และ 37 ผูใ้ หญ่รำคำ 188 MOP , เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี รำคำ 158 MOP ตั ๋วชมวิวใน
ชัน้ 7 เท่ำนัน้ ผูใ้ หญ่รำคำ 118 MOP , เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี รำคำ 88 MOP)
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่

365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

เมืองฮ่ องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้ าเซียน - ร้ านจิวเวอรี่ – ถนนนาธาน - ย่ านจิมซาจุ่ย เมืองฮ่ องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุ งเทพฯ (สุ วรรณภูมิ) (B/L/-)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่ องกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอรี่ ** ท่านจาเป็ นต้องรับสัมภาระและดูแลสัมภาระ
ผ่านด่ านด้วยตัวท่านเอง ทุ กท่าน ** (หรื อเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่ งสาธารณรั ฐประชาชนจี น (Hong
Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็ นเขตปกครองตนเองริ มฝั่งทาง
ใต้ของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตร์ มีสามเหลี่ ยมปากแม่น้ าจูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็ นที่
รู้จกั ในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรื อธรรมชาติลึก มีเนื้ อที่ 1,104 กม. และประชากรกว่าเจ็ดล้านคน
เป็ นเขตที่ มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่ นที่สุดเขตหนึ่ งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชื้ อชาติจีน และ
6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่ วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุง้ ของฮ่องกงกาเนิ ดจากมณฑลกวางตุง้ ที่อยู่ติด
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ซึ่ งประชากรจานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิ สต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ต้ งั แต่คริ สต์
ทศวรรษ 1930 ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง **
นาท่านเดินทางสู่ รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรู ปจันทน์เสี้ ยวแห่งนี้ ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ ง และยังใช้
เป็ นฉากในการถ่ า ยท าภาพยนตร์ หลายเรื่ องมี รูป ปั้ นของเจ้า แม่ ก วนอิ ม และเจ้า แม่ ทินโห่ วซึ่ ง ท าหน้า ที่
ปกป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพร
จากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่ งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึ งเชื่ อกันว่าข้ามหนึ่ งครั้ง
จะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ห่ านย่าง

นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็ นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนให้
ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตานานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยัง
ไม่ได้รวมประเทศเป็ นปึ กแผ่นเฉกเช่นปั จจุบนั นี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู ้เพื่อช่วงชิ ง
อาณาจักรน้อยใหญ่ ตานาน แชกงหมิ ว ศาลของท่านแชกง ซึ่ งมี ประวัติเล่ าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเองยังมี
นักรบเอกชื่ อ "แช กง" เป็ นแม่ทพั ปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยาเกรงต่อกาลังพลที่กล้า
หาญในกองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรู ทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4
ใบพัดติดไว้ดา้ นหน้ารถศึกนาขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า มีความเชื่ อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหัน
นี้ ไป ณ ที่ ใดๆ กังหันนี้ จะช่ วยเสริ มสิ ริมงคล นาพาแต่ความโชคดี มี อานาจเข้มแข็ง เสริ มกาลังใจให้แก่
กองทัพของท่าน ชื่อเสี ยงในการนาทัพสู ้ศึกของท่านจึงเป็ นตานานมาจนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กว่าปี ที่แล้วเดิมที
วัดนี้ เป็ นวัดเล็กๆ เป็ นวัดที่เก่าแก่และอนุ รักษ์โบราณสถานซึ่ งอยู่ทางด้านหลังของเรื อนใหม่ วัดเรื อนใหม่
สร้างเสร็ จในปี 1993 บนเนื้ อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั้ นสู งใหญ่ของท่านแชกงซึ่ งเป็ นเทพประจา
วัดแห่ งนี้ ซึ่ งทางด้า นข้า งมี อาวุธ รบของทหารแบบโบราณ และมี กงั หันอยู่หลายตัว มี ก ลองด้านละตัว
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ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรื อที่เรี ยกว่า "กังหันนาโชค" เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชี วิต
และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดจะต้องตีกลองให้เสี ยงดังสนัน่ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
วิธีสักการะบูชาเทพเจ้าที่วดั แชกงหมิว
เริ่ มแรกให้ไหว้เทวดาฟ้ าดิ นและเจ้าที่ จุดที่จะไหว้น้ ี จะอยู่กลางแจ้ง สาหรั บการไหว้ขอพรเทพเจ้าแชกง
ทางวัดจะจัดเป็ นชุด สาหรับไหว้เทพเจ้าแชกงโดยตรง ค่าใช้จ่าย 38เหรี ยญ ในชุ ดนั้นจะมีกระดาษไหว้เจ้า 1
ชุด , ธูปมังกรสี แดง 3 ดอก , ธูปดอกเล็ก 1 กา พอซื้ อธูปเสร็ จแล้ว ท่านสามารถยื่นธู ปชุ ดนี้ ให้เจ้าหน้าที่ช่วย
จุดได้เลย ระหว่างรอเจ้าหน้าที่จุดธู ป ให้เรานากระดาษไหว้เจ้าที่ได้มา เขียนชื่ อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิ ด
ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะเคราะห์ เสริ มความเป็ นสิ ริมงคล ปั ดเป่ าสิ่ งดีๆเข้ามา นาพาสิ่ งไม่ดีออกไป
วิธีการไหว้เทวดาฟ้ าดิน (กลางแจ้ง )
1. ขั้นตอนแรกให้เราหันออกจากวัด แล้ว บอกชื่ อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด แล้วบอกวัตถุประสงค์ที่มา
ทาบุญวัดนี้ ไหว้ 3 ครั้ง
2. หันกลับมาด้านใน ไหว้ 3 ครั้ง แล้วจึงปั กธูป
3. ให้เราปั กธูปมังกรทั้ง 3 ดอก ที่กระถางกลาง
4. ต่ อไปนาธู ป ดอกเล็ ก หัน หน้า เข้า วัด ไหว้พ ร้ อ มบอกชื่ อ นามสกุ ล อี ก ครั้ ง ปั ก ธู ป เล็ ก ทั้ง 3. กระถาง
กระถาง ละ 3 ดอก
5. เมื่อปั กธูปทั้ง 3 ดอกเสร็ จ ยังเหลือธูปอยูก่ าใหญ่ๆ ให้เราแยกไว้ก่อน 3ดอก เพื่อไปปักด้านใน
6. ส่ วนที่เหลือกาใหญ่ๆ ให้ปักกระถางกลางแจ้งทั้งหมดให้แล้วเสร็ จ ก่อนที่จะเดินเข้าไปด้านใน
วิธีสักการะด้านใน
1. หลังจากจุดธู ปไหว้ดา้ นนอก ให้เข้ามาสักการะท่านด้านใน และยืนอยูเ่ บื้องหน้ารู ปปั้ นขนาดมหึ มาของ
ท่านแชกง พร้อมธูป 3 ดอกและกระดาษไหว้เจ้า ให้อธิ ษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมัน่ และตั้งใจ
แล้วจึงไปหมุนกังหัน ที่อยูส่ องด้านข้างๆ รู ปปั้ นท่านแชกง
2. วิธีหมุนกังหัน ให้หมุน 3 ครั้ง และ ตั้งจิตอธิ ษฐานขอสิ่ งที่เราอยากได้ เชื่อว่า "กังหันนาโชค" จะหมุนแต่
สิ่ งดีๆ เข้ามาในชีวติ โดยหลักการที่ถูกบอกต่อ คือ หมุนตามเข็มนาฬิกา 3 ครั้ง
3. ก่อนที่จะออกจากวัดอย่าลืมตีกลองให้เสี ยงดังสนัน่ เพื่อให้พรนั้นสมปรารถนาและให้ดงั ทัว่ ฟ้ าดิน (มี
เคล็ดลับคือหากไหว้พระก่ อนเที่ยง ให้ตีระฆังก่อนตีกลอง แต่หากเราไปไหว้ตอนบ่าย ให้ตีกลองก่ อนตี
ระฆัง จึงจะเป็ นลาดับพิธีกรรมที่ถูกต้อง)
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4. ผูท้ ี่เคยซื้ อจี้กงั หันแชกงหมิวจากร้ าน สามารถนาไปไหว้ขอพรท่านแชกง เดิ นวนรอบกระถางธู ป 3
รอบ และขอพรให้กงั หันนาแต่สิ่งที่ดีๆ เข้ามา
5. สาหรับกระดาษไหว้เจ้า ให้นาไปใส่ ในรถเข็น มีจุดใส่ อยูบ่ ริ เวณด้านหน้า ให้นาไปวางในรถได้เลย
โดยที่จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยนาไปทาพิธีให้ เป็ นอันเสร็ จพิธี
นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดไหว้พระสละโสด และเสี่ ยง
เซี ยมซี สุดแม่น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงี ยบ ใบไม้ใบ
หญ้าได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถนั วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนื อของประเทศฮ่องกง (ฝั่งแผ่นดินใหญ่) อยู่
ถนนหวังต้าเซี ยน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึ่ งวัดแห่ งนี้ เป็ นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่าง
เทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซี ยน แต่เป้ าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพเจ้า
องค์น้ ีแต่อย่างใด แต่เป็ นการเดินมาข้างๆ ซึ่ งจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรื อเทพเจ้า
หยกโหลว เป็ นรู ปปั้ นสี ทองมีเสี้ ยวพระจันทร์ อยู่ดา้ นหลังประทับอยู่ ซึ่ งชาวจีนต้องมาขอพร
ความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์น้ ีตอ้ งใช้ดา้ ยแดงผูน้ ิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี
นาท่านเดิ นทางสู่ โรงงานเครื่ องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลื อกซื้ อ เครื่ องประดับที่
สวยงาม ไม่เหมื อนใคร เป็ นของฝากไปให้คนที่ ท่านรั ก หรื อเลื อกซื้ อเป็ นสาหรั บเสริ มดวง
ชะตาของตัวท่านเอง ซึ่ งมีลกั ษณะสวยงาม โดดเด่น เป็ นรู ปกังหันลมที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่นิยมกันทัว่ โลก
ที่ถือกาเนิ ดขึ้นที่นี่ และเพราะห้าง City Gate Outlet อยูใ่ กล้กบั สนามบินมาก นัง่ รถบัสประมาณ 15 นาทีก็
ถึง ทาให้ที่นี่เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่นกั ท่องเที่ยวหลายคนนิ ยมมาแวะช่วงขากลับ นาท่านเดินทางสู่ ร้ านหยก
(Chinese Jade Shop) ศูนย์รวมสิ นค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยง คุ ณภาพดีของเมือง ท่านสามารถเลื อกซื้ อเพื่อ
เป็ นของฝากได้ที่นี่ นาท่านเดินทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่าน จิม
ซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) มักจะตั้งต้นกันที่ สถานี จิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่ องหนัง , เครื่ องกีฬา ,
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า , กล้อง ถ่ายรู ป ฯลฯ และสิ นค้าแบบที่เป็ นของพื้นเมืองฮ่องกงอยูด่ ว้ ยและตามซอกตึกอัน
ซับซ้อนมากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญ่ชื่อ Ocean Terminal ซึ่ งประกอบไปด้วยห้างสรรพสิ นค้า
เรี ย งรายกัน และมี ท างเชื่ อ มติ ด ต่ อ สามารถเดิ น ทะลุ ถึ ง กันได้ ได้เ วลาอัน สมควรน าท่ า นเดิ น ทางสู่
เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่ องกง
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21.45

23.55

ออกเดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิ น HONG
KONG AIRLINE เที่ ย วบิ นที่ HX 761 ** บริ ก าร Snack และ น้ า ดื่ มบนเครื่ องบิ น / ใช้เวลาบิ น
โดยประมาณ 2 ชัว่ โมง 15 นาที **
เดิ น ทางถึ ง ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ กรุ ง เทพฯ ประเทศไทย โดยสวัส ดิ ภ าพและความ
ประทับใจ
** เนื่องจากมีหลายไฟลท์บิน เช็คไฟล์ทการเดินทางท้ายโปรแกรม **

** หากลูกค้ าท่ านใดทีจ่ าเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ ,
ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ น
ไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบใน
วันจองทัวร์ ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง **
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อัตราค่ าบริการ
ราคา ผู้ใหญ่ ราคา 1 เด็ก
กาหนดการเดินทาง

รายละเอียดไฟล์ทบิน และ เวลาบิน

ท่านละ

2 ผู้ใหญ่

(พัก 1 ห้ อง (เด็กต่ากว่า
2 ท่าน)

ห้ องพัก
เดี่ยว เพิม่

18มีเตียง)

ไม่ ใช้ ตั๋ว
เครื่องบิน ท่าน
ละ

เดือนตุลาคม 2561
07 – 10 ตุลาคม 61

07OCT HX762 BKKHKG 04.40-

12,999

15,999

3,500

7,900

14,999

17,999

4,000

8,900

13,999

16,999

3,500

7,900

14,999

17,999

4,000

8,900

09.00
10OCT HX761 HKGBKK 21.4523.55
11 - 14 ตุลาคม 61

11OCT HX768 BKKHKG 08.2512.20
15OCT HX769 HKGBKK 00.3502.35

14 - 17 ตุลาคม 61

14OCT HX762 BKKHKG 04.4009.00
17OCT HX761 HKGBKK 21.4523.55

21 - 24 ตุลาคม 61

21OCT HX768 BKKHKG 08.2512.20
25OCT HX769 HKGBKK 00.3502.35

900
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** อัตราค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500
บาท / ทริป / ต่ อลูกค้ า ผู้เดินทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้ นเฉพาะ เด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วัน
เดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้ มากกว่านีไ้ ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน **
** ราคาเด็กอายุต่ากว่ า 2 ปี (Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่ านละ 5,900 บาท ** (ไม่ มีที่นั่งบนเครื่องบิน)
** บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานีเ้ ฉพาะนักท่องเทีย่ ว ทีถ่ ือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสื อเดินทาง
ต่ างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมเพิม่ จากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์
100 USD กรุ ณาติดต่ อสอบถามเป็ นกรณีพเิ ศษ **
**พาสปอร์ ตของผู้เดินทาง ต้ องมีอายุมากกว่ า 6 เดือนขึน้ ไป!!!**
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮ่ องกงร่ วมกับการท่องเทีย่ วแห่ งฮ่ องกงเพือ่ โปรโมทสิ นค้ าพืน้ เมือง ในนามของ
ร้ านรัฐบาล คือ บัวหิมะ หยก จิวเวอรี่ ฯลฯ ซึ่งจาเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ
จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้ าทุกท่ านว่ า ร้ านรั ฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความ
พอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านทุกเมือง ทางบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่านเป็ นจานวนเงิน 500 เหรียญฮ่ องกง / คน / ร้ าน

** กรณีต้องการตัดกรุ๊ ปส่ วนตัว หรือ กรุ๊ ปเหมา ทีส่ ถานะผู้เดินทางเป็ น เด็กนักเรี ยน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขาย
เครื่องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่ างชาติ หรือคณะทีต่ ้ องการให้ เพิม่ สถานทีข่ อดูงาน กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ เพือ่ แจ้ ง
รายละเอียด โดยละเอียด เพือ่ เสนอราคาใหม่ ทกุ ครั้ ง ไม่ สามารถอ้ างอิงโปรแกรมจากในซีรี่ส์ได้ กรณีที่โปรแกรมมีการ
เปลีย่ นแปลง **
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อัตราค่ าบริการนี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Class รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่า
ภาษีน้ ามันทุกแห่ง



ค่า ธรรมเนี ย มการโหลดกระเป๋ าสั ม ภาระลงใต้ท ้องเครื่ องบิ น ตามเงื่ อนไขที่ ท างบริ ษ ทั กับ สายการบิ น
HONGKONG AIRLINE คือ อนุ ญาตให้ผเู ้ ดิ นทางทุกท่าน โหลดกระเป๋ าลงใต้ทอ้ งเครื่ องบินได้ ท่ านละไม่
เกิน 20 กิโลกรัม และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่ อง มีนา้ หนักไม่ เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น



ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบุ



ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณี มีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ท าให้โรงแรมตามก าหนดการณ์ เต็ม ทางบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรั บ เปลี่ ย น
โรงแรมที่พกั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม



ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณี ไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม)



ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดิ นทางท่องเที่ยว วงเงิ นประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรม
ธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิ
บาร์ ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั่ บนเครื่ องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พิเศษหากสามารถทาได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
สายการบิ น และ รุ่ นของเครื่ องบิ นแต่ ล ะไฟล์ท ที่ ใ ช้บิ น ซึ่ ง อาจเปลี่ ย นแปลงได้อยู่ที่ ส ายการบิ นเป็ นผู ้
กาหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ในกรณี ที่ ป ระเทศจี น มี ป ระกาศให้ ยื่น ขอวีซ่ า กระทันหันก่ อนการเดิ นทาง (ยกเลิ ก มาตรา 144 ) จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยื่นธรรมดา 5 วันทาการ) 3,550 บาท (ยื่นแบบ
เร่ งด่วน 3 วันทาการ) 4,150 บาท โดยยืน่ วีซ่าที่สถานทูตจีน
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× ทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่ านละ 1,500 บาท/ทริ ป/ต่ อลูกค้ า ผู้
เดินทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้ นเฉพาะ เด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่าน
สามารถให้ มากกว่านีไ้ ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการออกใบเสร็ จรับเงินในนามบริ ษทั
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
 กรุ ณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนออกเดิ นทาง พร้ อมชาระเงินมัดจาจานวน 10,000 บาท
และตัดที่นงั่ การจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุ ณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00
น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิ กอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมี
ความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรี ยดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณี ที่มีคิวรอ
(Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรี ยด เรามีที่นงั่ ราคาพิเศษจานวนจากัด
 เมื่อท่านชาระเงินไม่วา่ จะทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ
ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
 หากช าระเงิ น ในแต่ ล ะส่ ว นแล้ว โปรดส่ ง ส าเนาเอกสาร หลัก ฐานการช าระเงิ น พร้ อ มระบุ ชื่ อ ผูจ้ อง
โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรี ยดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรื อ ไลน์ ที่ท่านสะดวก
 ส่ งรายชื่ อสารองที่ นงั่ ผูเ้ ดิ นทางจาเป็ นจะต้องส่ งสาเนาหนังสื อเดิ นทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู ้
เดินทางครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุคงเหลืออย่ างน้ อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศ
ไทย และจะต้องมี หน้า ว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมื อชื่ อพร้ อมยืนยันว่าต้องการเดิ นทางท่ องเที่ ย ว
โปรแกรมใด , พีเรี ยดวันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พกั ของท่าน(ในกรณี ที่ท่านเดินทาง
มากกว่า 2 ท่าน), เบอร์ โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณี ที่ท่านไม่ส่งสาเนาหนังสื อเดินทาง หน้าแรกที่มีรูป
ถ่าย และ ข้อมูลผูเ้ ดิ นทาง ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริ ษทั ฯ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
รับผิดชอบต่อค่าเสี ยหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใช้ในการจอง
ตัว๋ เครื่ องบินหรื อ บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้ น
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เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่ า 30 วัน ก่ อนวันเดินทาง คืนเงิ นค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระ
แล้ว
** ยกเว้น พีเรี ยดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
 ยกเลิก การเดินทาง 15 วัน ก่ อ นวันเดินทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่คื นเงิ นค่า บริ การที่ ชาระมาแล้ว
ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการ
นาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ ส่วนใดส่ วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น เช่น
สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่ อ) จะต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัททราบล่ วงหน้ า อย่ างน้ อย 20 วัน
ก่ อนออนออกเดินทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ ออกเอกสารเรี ยบร้ อยแล้ว ไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ช่ วงพีเรี ยดวันที่เดิ นทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
 กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือ่ นวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่ าใช้ จ่าย
การดาเนินการต่ างๆ ที่เกิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนิ นการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
 กรณีในราคาทัวร์ พิเศษ(Promotion) หากทาการจองและชาระเงินมาแล้ ว ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ยกเลิก และไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นตัว๋ เครื่ องบินชนิ ดราคาพิเศษ (กรุ๊ ป) ราคาตัว๋ เครื่ องบิน
โปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริ ษทั ได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund ได้ หมายถึง
เรี ยกเงินคืนได้บางส่ วน) ผูเ้ ดินทางจาเป็ นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
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 กรณีที่ท่านต้ องการยกเลิกการเดินทาง เนื่ องจากเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมื อง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคี ภยั ทั้งๆ ที่ สายการบิ น หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ ท่าน
เดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด หรื อ
บางส่ วนให้กบั ท่าน
 บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้ังหมด หรื อบางส่ วนให้ กับท่ านในกรณี
ดังนี้
- กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้า
ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่
ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
- กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะเดินทางจาเป็ นต้ องมีขึ้นต่า 15 ท่ าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดิ นทางได้ หากผูเ้ ดิ นทาง
ทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน
เดินทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไป
ในพีเรี ยดวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดิ นทางใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ กรุ ณาอย่าเพิ่งคอนเฟิ ร์ มลางาน
 ในกรณีที่ ต้ องทา วีซ่าข้ ามด่ านจีนจะมีค่าใช้ จ่ายอยู่ทปี่ ระมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้ วซี ่ ากรุ๊ ป)
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ รายการทัวร์ สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ ,
การเมือง , สายการบิน เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวฮ่องกง ตาม
กฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถให้บริ การวันละ 10 ชั่วโมง มิ อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุ เทศก์และ
คนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลัก
จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
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 หนังสื อเดินทาง หรือ พาสปอร์ ต ผูเ้ ดิ นทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดื อน ณ วันเดินทาง
กลับถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สาหรับประทับตราที่ด่านตรวจคนออก และ
เข้าเมือง
 เนื่องจากการท่ องเที่ยวในครั้ งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายขาดกับบริ ษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ทาง
บริ ษทั จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริ การบางส่ วนที่ท่านไม่ตอ้ งการได้รับบริ การ
 กรณีทที่ ่ านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้ าเมือง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึน้ และ
จะไม่ สามารถคืนเงินค่ าทัวร์ ทที่ ่านชาระเรียบร้ อยแล้ว
 หากวันเดินทาง เจ้ าหน้ าทีส่ ายการบิน หรือ ด่ านตรวจคนออก และ เข้ าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดินทาง หรือ
พาสปอร์ ตของท่ านชารุ ด เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางสาย
การบิน หรื อ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่ อนุ ญาตให้ ท่านเดินทางต่ อไปได้ ดังนั้น
กรุ ณาตรวจสอบสภาพหนัง สื อเดิ นทางของท่า นให้เรี ยบร้ อยก่ อนออกเดิ นทาง กรณี ช ารุ ด กรุ ณาติ ดต่ อ
กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสื อเดิ นทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ
ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริ ษทั เร็ วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสื อเดินทาง หากท่านได้
ส่ งเอกสารมาที่บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว กรณี ที่ยงั ไม่ออกตัว๋ เครื่ องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย
แต่ หากออกตัว๋ เครื่ องบิ นเรี ย บร้ อยแล้ว ทางบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเรี ย กเก็ บ ค่า ใช้จ่า ยที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
ทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ ตวั๋ เครื่ องบิ นแบบกรุ๊ ปจะออกก่ อนออกเดิ นทางประมาณ 14-20 วัน ก่ อนออก
เดินทาง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละกรุ๊ ปเป็ นสาคัญ
 ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน
หากต้องการเลื่ อนวันเดิ นทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยก
เก็บ
 เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่ องบิน จะเป็ นไปตามที่สายการบิ นกาหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ แต่ท้ งั นี้และทั้งนั้น ทางบริ ษทั จะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นงั่ ด้วยกัน อย่างที่ดีสุด
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 ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อาจอยูค่ นละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ระบบการจัดการของ
โรงแรม
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้า
ของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ
สภาพอากาศ ภัย ธรรมชาติ วาตภัย อัค คี ภยั หรื อ ไม่ ว่า จะด้ว ยสาเหตุ ใ ดๆ ก็ ต าม (ซึ่ ง เป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่
นอกเหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ) โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 หากในวันเดิ นทาง สถานที่ ท่องเที่ ยวใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุ ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่ องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่ านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นเทีย่ วบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้ วง
, การนัดหยุดงาน , การก่ อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่ าน , เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่ องเทีย่ วเอง
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับ
เงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆ ทั้งหมด
 รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้ งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเรี ยบร้ อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคี ยงกัน ซึ่ งอาจจะปรั บเปลี่ ยนตามที่ ระบุ ใ น
โปรแกรม
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 กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่ วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่ น ใช้ วลี แชร์ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง หรื อตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริ ษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 มัคคุ เทศก์ พนั กงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่ มีสิทธิในการให้ คาสั ญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่ าน ต่ อห้ องหรื อห้ องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสิ ทธิ ในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ ยว อาจไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่ม หรื อ หากมีทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตามจริ งทั้งหมด
 บริการนา้ ดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ่ มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุ ดท้าย ของการ
เดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มีน้ าดื่มแจก
** เมื่อท่านชาระเงินค่ าทัวร์ ให้ กบั ทางบริษัทฯแล้ว ไม่ ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับ
เงื่อนไขข้ อตกลงทั้งหมดนีแ้ ล้ ว **
** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้ วางใจ ให้ เราบริ การ **

