เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยีย่ มชมเวเนเชี่ยน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้ งย่านดังอาทิถนนนาธาน

พิเศษ1. เที่ยวสุดคุม้ เต็มวัน บินเช้า กลับดึก
พิเศษ2. อิสระช็อปปิ้ งจัดเต็มทั้งฮ่องกง และ มาเก๊า
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วันแรก
05.30 น.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่ วหลิน
พร้อ มกั น ที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้ น 4 ประตู 5 เคาน์ เ ตอร์ K สายการบิ น HONG KONG
AIRLINES พบเจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตัว๋
08.50 น. บินลัดฟ้ าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX768 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
12.40 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนั เตา....องค์พระสร้างจาก
การเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไป
ยังเนินเขาเบื้ องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้สมั ผัสกับหมู่บา้ นวัฒนธรรมนองปิ ง
ให้ท่ านได้อิสระเที่ ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บา้ น
จาลองแห่งนี้ ท่านจะได้พบความสนุ กที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้
ได้อย่างลงตัว (หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิ งปิ ดซ่อมบารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อนาท่านขึ้ นสู่ยอดเขาแทน และจะทาการคืนเงินค่าส่วนต่าง
กระเช้าท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง)

จากนั้ น ให้ท่ า นได้อิ ส ระ ที่ ห ้า งดั ง City gate Outlet Mall ให้ท่ า นช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า ตามอั ธ ยาศั ย กั บ
OUTLET สิ นค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะ
เป็ น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้
ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ
ค ่า
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั DORSETT TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
วันที่สอง
เช้า

ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ – เก็บภาพประทับใจกับ
หอไอเฟล - เวเนเชียน – ฮ่องกง
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซาขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้ ,
ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (3) นาท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ (ประมาณ 1 ชัว่ โมง)
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า นาท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและ
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เที่ยง

เก็บรักษาศิลปะวัตถุ เก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมายเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมที่คงอยูม่ าได้
ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุม้ ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF
BENEVOLENCE,ศาลเจ้า แม่ ก วนอิ ม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุ ท ธ ZHENJIAO CHANLIN
ไม่พลาดให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิมทาร์ตไข่ จากนั้นผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่
กวนอิ ม ปรางค์ ท องสร้า งด้ว ยทองสั ม ฤทธิ์ ทั้ ง องค์ มี ค วามสู ง 18 เมตรหนั ก กว่ า 1.8 ตั น
ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรืองรองเหลืองอร่าม
งดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่า
กลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่ เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่ โปรตุเกสตั้งใจ
สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน และนาท่านชม วิหาร
เซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้ เคยเป็ นส่วนหนึ่ งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปใน
ปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอล
สร้างขึ้ นในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทัง่ เกิด
เพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วน
ใหญ่ และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่
ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางสู่ THE PARISIAN
MACAO ให้ท่ า นได้สัม ผัส บรรยากาศของ
จากนั้ นเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่
จาลองมาจากฝรัง่ เศส ซึ่ งหอไอเฟลที่ ม า
เก๊ า ถื อ ได้ว่ า เป็ นหอไอเฟลจ าลองที่ ใ หญ่
ที่สุดและเหมือนจริงที่สุดในโลก โดยมีการ
ประดับไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถขึ้ นไปชมวิวที่ช้นั 7 และ
ชั้น 37 โดยที่ช้นั นี้ ท่านจะสามารถมองเห็นวิวพาโนรามาของฝั ่งโคไทของมาเก๊า สามารถขึ้ นชมวิว
ได้ต้งั แต่เวลา 10.0-22.00 น. (รายการไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์) นาท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN
MACAU โรงแรมคาสิ โนหรูระดับ 6 ดาว เชิญ ท่ านสัม ผัส บรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของ
เอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอานวยความสะดวกที่ ให้ความบันเทิ ง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่ แก
รนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับ
ภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้ มลองเมนู ต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่ เรือกอนโดล่าล่องไป
ตามคลองเวนิ ชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ท้งั หมด 4
โซนใหญ่ **อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้ อสินค้า หรือเสี่ยง
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โชค**
นาท่านเดินทางสู่กลับ ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ (ประมาณ 1 ชัว่ โมง) เดินทางกลับสู่ที่พกั
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั DORSETT TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้ งนาธาน – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซาขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้ ,
ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (5) นาท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชค
ลาภเพื่อเป็ นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่ ง
ครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้ น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รบั พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่
ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้ อคู่ ณ จุดนี้ ได้อีกด้วย

นาท่านชม ร้านยาสมุนไพร เป็ นสินค้าโอท็อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็ นภูมิ
ปั ญ ญาพื้ นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค นาท่ านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ ขึ้นชื่อของ
ฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รบั รางวัลอันดับเยีย่ ม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อ
กันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่วดั นี้
ในวันขึ้ นปี ใหม่ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้ งที่ยา่ นจิมซาจุย่ ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่ง
รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้ อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุ
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ใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิ ยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่
คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่ กว้างขวางเหล่านี้ เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้ อที่ จาหน่ ายสินค้า แบรนด์
เนมของดีไซน์ เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุ กมุมโลก อีกทั้งยังเป็ นที่ ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับ
อาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้ งที่ โอ
เชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนาที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700
ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก
คุณหนูที่ Toy’s Us * อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*
*หมายเหตุ ช่วง SUMMER SALE ลด 50%-90% จะอยูใ่ นช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. 60*

บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์
23.55 น.
01.55 น.

อัตราค่าบริการ
รายละเอียด
เที่ยวบิน

กาหนดการเดินทาง
12-14 สิงหาคม 2560
21-23 ตุลาคม 2560
11-13 พฤศจิกายน 2560
18-20 พฤศจิกายน 2560

ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ

HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (21.45-23.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)

ผูใ้ หญ่หอ้ ง 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
2-3 ท่าน เด็กมีเตียง
19,999
19,999
17,999
17,999

19,999
19,999
17,999
17,999

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
18,999
18,999
16,999
16,999
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พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
4,500
4,500
4,500
4,500

25-27 พฤศจิกายน 2560
9-11 ธันวาคม 2560
16-18 ธันวาคม 2560
29-31 ธันวาคม 2560
13-15 มกราคม 2561
19-21 มกราคม 2561
20-22 มกราคม 2561
26-28 มกราคม 2561
27-29 มกราคม 2561
3-5 กุมภาพันธ์ 2561
10-12 กุมภาพันธ์ 2561
23-25 กุมภาพันธ์ 2561
3-5 มีนาคม 2561
10-12 มีนาคม 2561
17-19 มีนาคม 2561
23-25 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561

ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ

HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (21.45-23.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (21.45-23.55)

17,999
19,999
17,999
19,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999

17,999
19,999
17,999
19,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999

16,999
18,999
16,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999

4,500
4,500
4,500
5,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรม
ทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน
จาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับ
ใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
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 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าวีซ่ากรุป๊ (วีซ่าหน้าด่าน) เข้าประเทศจีน
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณี ที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มิ นิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่ มที่ สงั ่ เพิ่ มนอกเหนื อรายการ (กรุณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 100 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
• โรงแรมที่ พักที่ อาจะมี การสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึ งผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วันทาการ
2. นักท่องเที่ยวชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่
ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า
กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อี เมลล์ หรื อเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับ เงิน คื นที่ บ ริ ษั ทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่ อ ทาเรื่ องขอรับ เงิ น
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ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดิ นทางไม่น้อยกว่ า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับ สายการบิ น หรื อ ผ่ า นตัว แทนในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ จะไม่ มี ก ารคื น เงิ น มั ด จ าหรื อ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิ เสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นั กท่องเที่ ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ ยวทุกท่านยินดีที่จะ
ชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทาง
ได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่ หนั งสื อ เดิ นทาง และอื่ นๆ เพื่ อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิ น ในกรณี ที่ นัก ท่ องเที่ ยวมิ ได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดั งนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ า งประเทศ ค่า ตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิ ลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่ งมี ซิปล็ อคปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น
ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้
ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่ จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ ตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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