(ZGHKG002)

วันแรก

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับ
หอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชีย่ น – ฮ่องกง
04.00 น พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA
06.45 น. บินลัดฟ้าสู่ มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD760
10.20 น. ถึง สนามบิน มาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ซึ่งเป็นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมง
เล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้ งและฟูเจี้ย นเป็น ชนชาติดั้ง เดิม จนมาถึงช่วงต้น ศตวรรษที่ 16 ชาว
โปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่
ในแถบนี้ ที่ สํ าคั ญคื อชาวโปรตุเกสได้นํ าพาเอาความเจริ ญรุ่ ง เรื องทางด้า นสถาปัต ยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทําให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมตะวัน ออกและตะวั นตกอย่ างลงตัว จนเรี ยกได้ว่า เป็น “ยุโ รปใจกลางเอเชีย ”
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์
เทพทิ ดาแห่ งท้องทะเล ภายในศาลจะมี หินขนาดใหญ่ซึ่ง แกะสลักเป็ นรูปเรือสํา เภาโบราณ เป็ น
สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า บริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้าขึ้นสู่แผ่นดินมาเก๊า ด้านหน้ามีรูป
ปั้นสิงห์โตอยู่ 2 ตัว มีความเชื่อว่าหากหมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากไปทางขวา 3 ครั้ง ให้ท่านที่เกิดปีชง
ไหว้วัดนี้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล นําท่านผ่านชม เจ้า แม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจ้าแม่ก วนอิม
ปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บน
ฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่
กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็น
หน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุ เกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นําท่านชม วิห ารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี
1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก

โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ
จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทําลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึก
ฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและ
ตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO
ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ จากนั้นเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จําลองมาจากฝรั่งเศส ซึ่งหอ
ไอเฟลที่มาเก๊าถือได้ว่าเป็นหอไอเฟลจําลองที่ใหญ่ที่สุดและเหมือนจริงที่สุดในโลก โดยมีการประดับ
ไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถขึ้นไปชมวิวที่ชั้น 7 และ ชั้น 37
โดยที่ชั้นนี้ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั่งโคไทของมาเก๊า สามารถขึ้น
ชมวิวได้ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

นําท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศ
ของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง
และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน
ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนั่ง
เรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน
ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่

**อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเสี่ยงโชค หรือเลือกซื้อสินค้า **
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)
ที่พัก
SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีส่ อง
วิคตรอเรีย พีค-เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิง้ จิมซาจุย่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซําขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง
ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก เป็นต้น (2)
จากนั้นนําท่านนั่งรถเที่ยวเกาะฮ่องกง เก็บภาพประทับใจกับ VICTORIA PEAK จุดชมวิวสวยที่สุด
ของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกง
และเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่
ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของ
ธุรกิจ ชั้นนําของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ เยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่
ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
พร้อมนมัส การขอพรจาก เจ้ าแม่ก วนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคลที่บริเวณ
ชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้ง
ยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

ที่พัก
วันทีส่ าม
เช้า

นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อ
กันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นําแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้
ในวันขึ้นปีใหม่ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่อง
ไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดิน ทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพ
แข็งแรง ไร้โรคภัย สมควรแก่เวลานําท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้
เลือกซือ้ สินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนัน้ อิสระให้ทา่ นเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้ง
ต้นกันทีส่ ถานีจมิ ซาจุย่ มีร้านขายของทัง้ เครื่องหนัง เครื่องกีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING
COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่
และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่
ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI
และอีกมากมาย *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*
SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
นัง่ กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สถานี TUNG CHUNG เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยัง
เกาะลันเตาเพื่อ นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา....องค์พระ
สร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระ
พัก ตร์ไ ปยัง เนิน เขาเบื้อ งล่า งบริเ วณทะเลจี น ใต้ จากนั้น อิ ส ระให้ท่ า นได้ สัม ผั สกั บ หมู่ บ้ าน
วัฒ นธรรมนองปิ ง ให้ ท่ านได้ อิ ส ระเที่ ย วชม ร้ า นค้ า ร้ า นอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้ ง
มากมาย บริเวณหมู่บ้านจําลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความ
เจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว (หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบํารุง ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อนําท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน และจะ
ทําการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง)

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLETS MALL ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตาม
อัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO,
RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยีห่ อ้ และชัน้ ใต้
ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ***
21.35 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD503
23.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

***********************************************
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
12 – 14 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561
27 – 29 ตุลาคม 2561
02 – 04 พฤศจิกายน 2561
03 – 05 พฤศจิกายน 2561
09 – 11 พฤศจิกายน 2561

ผู้ใหญ่หอ้ งละ
2-3 ท่าน
13,999
13,999
13,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
13,999
13,999
13,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
12,999
12,999
12,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999

พักเดีย่ ว
เพิม่
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

10 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 18 พฤศจิกายน 2561
17 – 19 พฤศจิกายน 2561

14,999
14,999
14,999

14,999
14,999
14,999

13,999
13,999
13,999

3,500
3,500
3,500

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนาม
ของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผ้าไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่งจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมี
ผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชีแ้ จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มี
ความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็นหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจําหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่
ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1.
2.

3.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นั่ง
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวัน หยุดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้น ๆถือ ว่าเป็ นวันหยุดทํา การของทาง
บริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนั ก ท่อ งเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ ต้อ งการขอรับ เงิ น ค่า บริก ารคื น นั กท่ องเที่ย วหรื อเอเจนซี่ (ผู้ มี ชื่อ ใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบ
อํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้ ง ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ ท ราบล่วงหน้ า อย่ า งน้ อ ย 7 วั นก่ อ นการเดิ น ทางสํ าหรับ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า และอย่ างน้ อ ย 10 วั น ก่ อ นการเดิ น ทางสํ า หรั บ ประเทศที่ มี วีซ่ า แต่ ห ากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่ อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ไ ด้ เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริษั ท เช่ น ภั ย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การปฏิ วั ติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ย นแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราต่ างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ าภาษี เชื้ อเพลิง ค่ าประกันภั ยสายกา รบิ น การเปลี่ย นแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะนํ า ติ ด ตั วขึ้ น เครื่ อ งบิ น ต้ อ งมี ขนาดบรรจุ ภั ณ ฑ์ ไ ม่ เ กิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1
ใบเท่า นั้น ถ้าสิ่งของดัง กล่าวมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ม ากกว่า ที่กํา หนดจะต้อ งใส่กระเป๋าใบใหญ่แ ละฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

