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HONGKONG
สบาย เย็นใจ ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระ
3 วัน 2 คืน

โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค CX
1.
2.
3.
4.
5.

ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกงและมาเก๊า
ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”
ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย , ซิตี้เกทเอาท์เลท และเวเนเชี่ยน
เมนูพิเศษ ติ่มซําต้นตําหรับ, ห่านย่าง

รายละเอียดการเดินทาง
วัน
1

2

3

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง

กรุงเทพ-ฮ่องกง-ช้อปปิ้งย่านจิมซ่าจุ่ย

ฮ่องกง–มาเก๊า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–
วัดอาม่า–โบสถ์เซนต์ปอล–เซนาโด้
สแควร์–เวเนเชี่ยน–ฮ่องกง

ฮ่องกง –Jewelry Factory –ศูนย์หยก
และสมุนไพร–วัดแชกง–วัดหวังต้าเซียน–
พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+City
Gate Outlet–กรุงเทพฯ

เครื่องแอร์บัส330-300
ที่นั่งแบบ3-3-3
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เย็น โรงแรมที่พัก

X

X
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บริการน้ําดื่มบนเครื่อง
ทั้งขาไป-ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 30 กก.

Day
1
วันแรกของการเดิ
นทาง
กรุงเทพ - ฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซ่าจุ่ย

04.00 น.พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบ
ั ท่าน
06.00 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230
11.30 น. พร้ อ มกั น ที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ เคาน์ เ ตอร์ เ ช็ ค อิ น สายการบิ น คาเธ่ ย์ แ ปซิ ฟิ ค (Cathay Pacific) อาคาร
ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 เคาน์เตอร์ M โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

14.55 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เที่ยวบินที่ CX654
(มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

18.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่อ งกง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วโปรดเดินออกทาง Exit B
จากนั้นให้ท่านมีความสุขกับการเดินเทีย
่ วสัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสินค้า ย่านจิมซาจุ่ย หรือ ศูนย์การค้าต่างๆ
เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งย่าน Tsim Sha Tsuiที่มีร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 700 ร้าน ร้านอาหาร
อีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาช้อปพลาดไม่ได้...ช้อปปิ้งที่ฮ่องกง กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US,
GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นต้น หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กั บสินค้าที่มี
ชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่
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Day
วั
นที่ส2องของการเดินทาง
ฮ่องกง–มาเก๊า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–วัดอาม่า–โบสถ์เซนต์ปอล–
เซนาโด้สแควร์–เวเนเชี่ยน–ฮ่องกง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบ ติ่มซํา
นําท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) “มาเก๊า” เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์
อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีน
กวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายัง
คาบสมุ ท รแถบนี้ เ พื่ อ ติ ด ต่ อ ค้ า ขายกั บ ชาวจี น และมาสร้ า งอาณานิ ค มอยู่ ใ นแถบนี้ ที่ สํ า คั ญ คื อ ชาว
โปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้า
มาอย่างมากมายทําให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก
อย่ างลงตัว จนสามารถเรีย กได้ว่ าเป็น “ยุโ รปใจกลางเอเชีย ” มาเก๊า อยู่ ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บน
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ํ าเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็ นอาณานิ คมของโปรตุเกส
นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นั บจากนั้น มาเก๊า ได้ก ลายเป็ นหนึ่ งในเขตปกครองพิเ ศษของจีนอย่างสมบูรณ์ แต่ยั งคง
สภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ

...จากนั้นนําท่านไหว้ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์

เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่ง

มอบคืนให้กับประเทศจีน .... นําท่านชม วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ
สําหรับนักท่องเที่ยวสําหรับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบลดหลั่นกันไป
ตามพื้ น ที่ ที่ อํา นวย เนื่ องจากสถานที่ แ ห่ ง นี้ ตั้ งอยู่ ริ ม เชิ ง เขา เมื่ อ เดิ น พ้ น ซุ้ ม ประตู ก็ จ ะพบกับ ศาลของเจ้ า แม่ ทั บ ทิม ตั้ ง อยู่ ..
นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลินและยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ได้มี
การสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทําให้วิทยาลัย
เซนต์ป อลที่อยู่ ติด กับ โบสถ์ ก็ก ลายเป็ นซากด้วยเช่ นกั นโดยรวมแล้ วโบสถ์ มาแตร์ เดอีเ ดิม วิท ยาลัย เซนต์ป อล ( St. Paul’s
College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน
ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็น
สัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วย
สถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย... จากนั้นนํา
ท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ...นําท่านชม The Venetian Resort โรงแรม
สุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส ให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและได้ชม
ท้องฟ้าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้
ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน
เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคา
ท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาต
ให้เด็กที่มีอายุต่ํากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกาย
สุภาพ) จากนั้นเดินทางกลับสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)
พักที่
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วันที่สามของการเดินทาง
ฮ่องกง –Jewelry Factory –ศูนย์หยกและสมุนไพร–วัดแชกง–
วัดหวังต้าเซียน–พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+City Gate Outlet
กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบ ติ่มซํา
นําท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับร้าน Jewelry Factory จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์หยกและ
สมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง
จากนั้นนําท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้กับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษา
ลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์
เป็นหนึ่งในวัดที่โ ด่งดัง ที่สุดของฮ่ องกงมีเทพซึ่งขึ้น ชื่อในการดูแลรั กษาโรคภัย ไข้เจ็ บจะมี ผู้คนมากมายที่นํ าธูป และของมา
สักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัย

โบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม..จากนั้น นําท่านเดินทางไปยัง
วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatinวัด
แชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมี
เหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้น ในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทํา วีระประวัติ ไว้ ทํ าให้ค น
ทั่ว ไปยกย่ อ งและคนจี น มี ค วามเชื่ อถื อ ว่ าหากได้ไ ปกราบไหว้แ ละขอพรจากท่ า นแชกงจะ
ประสบผลสําเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มี
ความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่า
เอาสิ่งร้ ายและไม่ดีอ อกไปให้หมด ในองค์กัง หัน นําโชคมี 4ใบพัด คือ พร 4 ประการ คือ สุข ภาพร่า งกายแข็ งแรง , เดิน ทาง
ปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะ
มาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้า
มาแทน

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางต่อไปไหว้ พระใหญ่ลันเตา เกาะลันเตา นําท่านนั่งกระเช้านองปิง เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นชม
วิว ทิ ว ทั ศ น์ ห มู่เ กาะทะเลจีน ใต้ แ ละภู เขาสู ง ระยะทางกว่ า 5.7 กิ โ ลเมตรโดยใช้ เ วลาประมาณ 25 นาที สามารถมองเห็ น
พระพุ ท ธรู ป ทองสัม ฤทธิ์ ป ระทั บ กลางแจ้ ง องค์ ใ หญ่ ที่ สุด ในโลกจากเกื อบทุ ก ๆ ส่ ว นของเกาะ จากกระถางธู ป ขนาดใหญ่ ที่
ด้านล่าง ไต่ขึ้ นบันได 268 ขั้นสู่ฐานที่องค์ พระนั่งประทับอยู่เหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร องค์พระสร้ างจากการเชื่อมแผ่ น
สัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ที่ฐานองค์
พระมี รูป ปั้ น เทพธิ ด ากํ า ลั ง ถวายเครื่ อ งสั ก การะแด่ พ ระพุ ท ธบนสวรรค์ ต ามความเชื่ อ ของนิ ก ายมหายาน จึ ง เป็ น ที่ ม าของชื่ อ
พระพุท ธรู ปเที ย นถานบนยอดเขานี้เ ที ย นถานแปลว่ าแท่ น บูช าบนสวรรค์ ภายในใต้ อ งค์พ ระมีภ าพศิล ปะจีน โบราณมากมาย
จากนั้นเที่ยวชม หมู่บ้านนองปิง ที่จําลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านน้ําชา ร้านอาหาร
ร้ายขายของที่ระลึก จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ CITYGATE OUTLET มีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างครบครันตั้งแต่
NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.25 น. เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เที่ยวบินที่ CX709
00.15+1 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออก
ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาท /ท่าน/ทริป**
************************************************************************
**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็น
สําคัญ**
“ราคาทัวร์สําหรับคนไทยเท่านั้น”
หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

สบาย เย็นใจ ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน CX
กําหนดการเดินทาง

วันที่ 20-22 เมษายน 2561

ผู้ใหญ่พักห้อง

เด็กมีเตียงพักกับ

เด็กไม่มีมีเตียงพัก

ละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

กับผู้ใหญ่

2 ท่าน

2 ท่าน

16,991

15,991

16,991

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 800 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ **
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น)
กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้า
ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียน
ให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับ
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีน
ทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสั ยที่ทาง บริษัทฯไม่สามารถ
ควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ )
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข้อแล้ว
7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะ
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพระสงฆ์เดินทางท่องเที่ยวเพียงลําพังโดยไม่มฆ
ี ราวาสติดตามไปด้วย

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจํานวนวันจํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกําหนด) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุม
้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ประกันเสริมสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ําดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซัก
รีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่ากําหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
การเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกงสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกงมีค่าธรรมเนียม แล้วแต่
อัตราของแต่ละประเทศนั้นที่จะเดินทางเข้าประเทศฮ่องกง

4. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกง ในกรณีเร่งด่วน
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (800 บาท ต่อท่าน/ทริป) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงิน
มัดจําแล้วเท่านั้น) หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว (ใช้เวลา
ขอวีซ่าไม่ต่ํากว่า 7 วันทําการ)
การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อน
กําหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิ กการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สําหรับ ผู้โดยสารที่ ไม่ ได้ถื อหนังสื อเดินทางไทย และทางบริษั ทฯเป็น ผู้ยื่ นวีซ่ าให้ เมื่อ ผลวี ซ่า ผ่านแล้ วมีก ารยกเลิก การ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ ครบ
ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอืน
่ ที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บ ป่วยจนไม่สามารถเดิน ทางได้ซึ่ งจะต้อ งมีใบรับ รองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษั ทฯจะพิจ ารณาเลื่อนการ
เดิน ทางของท่านไปยัง คณะต่ อไปแต่ ทั้ง นี้ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่า ยที่ ไม่ สามารถเรีย กคื นได้ เช่น ค่า ตั๋ว เครื่ องบิน ค่า ห้อ ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
กรณียน
ื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว
ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า ,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่
เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ
ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลการเดินทาง
เรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชํา ระค่า ใช้ จ่า ยส่ วนต่า งที่ สายการบิน และบริ ษัท ทัว ร์เ รีย กเก็บ และการจัด ที่นั่ งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบิน เป็ น ผู้
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดําเนินการ
ออกตั๋ว
เครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษัท ได้สํ ารองที่นั่ งพร้ อมชํา ระเงิน มัด จํา ค่าตั๋ วเครื่ องบินแล้ว หากท่า นยกเลิกทั วร์ ไม่ว่า จะด้ว ยสาเหตุใ ด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบิน
และช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตั๋วเครื่อ งบิน ทําการออกแล้ว แต่ท่ านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ เรีย กเก็ บค่า ใช้จ่ ายตามที่
เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน กําหนด
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได้ (น้ํา หนัก ประมาณ 20 กิโลกรั ม) ไม่ ใช่ผู้ ที่มีปั ญหาทางด้า นสุ ขภาพและร่ างกาย และอํ านาจในการให้ ที่นั่ ง
Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
เรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้ องพั กแบบ 3 ท่ าน/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้ องพั กอาจจะไม่ ติด กัน และบางโรงแรมอาจมี
ห้องพักแบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
กรณี ที่มีง านจั ดประชุม นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ าโรงแรมสูง ขึ้นมากและห้ องพั กในเมือ งเต็ ม บริษัท ฯขอสงวนสิท ธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่อ งเที่ย วพร้อ มทั้ งการสัม มนา ดู ง าน เพื่ อความสะดวกสบาย และเกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ในการเดิ น ทาง ทั้ ง นี้ท างบริ ษั ท ฯ ไม่ สามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่ วนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิ
พิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง
บริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัท
ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ ดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มี
เกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

