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เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยีย่ มชมเวเนเชี่ยน
เก็บภาพประทับใจกับรูปปั้ นสาวงาม หวีหนี่ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
นมัสการขอพรไหว้พระแก้ชงกับ 5 วัดดังของมาเก๊า
ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง ช้อปปิ้ งสินค้าราคาถูก ณ ตลาดใต้ดินกงเป่ ย

พิเศษ1. อาหารทุกมื้อพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
พิเศษ2. โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิงหยวน

วันแรก
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กรุงเทพฯ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล – ตลาดกงเป่ ย –
จูไห่

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA พบเจ้าหน้าที่
ทําการเช็คอินตัว๋
06.45 น. บินลัดฟ้ าสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบิน FD760
10.20 น. ถึงสนามบิน มาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นํ าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ซึ่งเป็ นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน และน่ าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่ บา้ นเกษตรกรรมและประมง
เล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ ยนเป็ นชนชาติด้ังเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาว
โปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้ เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิ คมอยู่
ในแถบนี้ ที่ สําคัญคือชาวโปรตุ เ กสได้นําพาเอาความเจริ ญรุ่งเรื องทางด้านสถาปั ตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทําให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้วา่ เป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) หลังอาหาร เพื่อเข้าวัดแก้ปีชงกับ วัดสําคัญสาหรับคนปี
ขาล, ปี มะเส็ง, ปี วอก และปี กุน นําท่านเดินทางสู่วดั อาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทบั ทิม (ไหว้พระแก้
ชงวัดที่ 1) ที่สร้างขึ้ นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์เทพทิดาแห่งท้องทะเล ภายในศาลจะมีหิน
ขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็ นรูปเรือสําเภาโบราณ เป็ นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า บริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจ้า
แม่อาม่าย่างเท้าขึ้ นสู่แผ่นดิ นมาเก๊า ด้านหน้ามีรูปปั้ นสิ งห์โตอยู่ 2 ตัว มีความเชื่อว่าหากหมุ น
ลูกแก้วที่อยูใ่ นปากไปทางขวา 3 ครั้ง ให้ทา่ นที่เกิดปี ชงไหว้วดั นี้ เพื่อเสริมความเป็ นสิริมงคล นํา
ท่านแวะชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ท้งั องค์ มี
ความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับ
แดดเป็ นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง
คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะว่าเป็ น
เจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบ
04.00 น.

มาเก๊าคืนให้กบั จีน และนําท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้ เคยเป็ นส่วนหนึ่ งของวิทยาลัยเซนต์
ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรก
ของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้ นในปี 1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ
1601 ตามลําดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทําลายจนเหลือแต่

คํา่

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง
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ด้านหน้า ของตึ ก ฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบัน ไดหน้ าด้านหน้ า ของตึ ก แสดงให้เ ห็ นถึ งสไตล์ผสม
ระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ ี่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก แวะช้อปปิ้ งย่าน เซนาโด้ส
แควร์ ถือได้วา่ เป็ นทําเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้
มากมาย มีเสื้ อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขาย
อยู่ดว้ ยเรียกว่าช้อปปิ้ งที่นี่แห่งเดียวก็คุม้ เกินพอ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่จูไห่ โดยรถโค้ช เมืองจูไห่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน และได้รบั การยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็ น “เมือง
มหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (2) หลังจากนั้น นําท่านสู่ตลาดใต้ดินกงเป่ ยหรือตลาดใต้ดิน
แหล่งช้อปปิ้ งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ อ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ,
เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้ อผ้าตามแฟชัน่ ตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหาร
และขนม
พักที่ JINJIANG HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า
ถนนคูร่ กั The Lover’s Road – ชมรูปปั้ นสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ – สวนหยวนหมิง
หยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นั ง่ รถผ่านชมทิวทัศน์ ของถนนคู่รกั The
Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์
ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายในบริเวณ
ถนนริมชายหาดแห่งนี้ ได้มีการนําเก้าอี้ หรือม้านัง่ ซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนัง่ เท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนน
คู่รกั ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่” จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ สาวงาม
กลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริม
ทะเล และชมสินค้ายาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ําร้อนลวก,
แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะให้ท่านได้เยี่ยมชม ไข่มุก ซึ่งเป็ นไข่มุกนํ้าจืดขึ้ นชื่อ
ของเมืองจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนําท่านแวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นใน
หน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน นําท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็ นสวนจําลองจากสวน
หยวนหมิงที่นครปั กกิ่ง หลังถูกทําลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การ
บูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้างขึ้ นใหม่อีกครั้ง ณ
ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทําให้สวนแห่งนี้ โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่
ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปั กกิ่ง สิ่งที่
ทําให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตก
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สวนที่เป็ นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วฒ
ั นธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ ได้เปิ ดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วนั ที่ 1กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็ นต้นมา มี
ภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้ นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้ นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้ น
มีมากกว่า 100 ชิ้ น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตําหนั กเจิ้ งต้ากวางหมิง สะพาน
เก้าเลี้ ยว

เย็น

วันที่สาม
เช้า

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...เป๋าฮื้ อ+ไวน์แดง (5)
จากนั้นชม โชว์ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผแู ้ สดงกว่า 100 ชีวติ ซึ่งประกอบด้วยการแสดง
ชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีก
มากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโชว์ทา่ นละ 40 หยวน)
พักที่ JINJIANG HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า
จูไห่ – มาเก๊า – วัดลินฟง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดเปากง – วัดกวนไท - เวเนเชี่ยน กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) หลังอาหารนํ าท่านเดินทางข้ามด่านกงเป่ ย
กลับมาสู่ มาเก๊า เพื่อเข้าวัดแก้ปีชงต่อกับ 4 วัดสําคัญสาหรับคนปี ขาล, ปี มะเส็ง, ปี วอก และปี กุน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดลินฟง (ไหว้พระแก้ชงวัดที่ 2) เป็ นวัด 1 ใน 3 ที่เก่าแก่ที่สุดใน 'มา
เก๊า' ตามประวัติสร้างขึ้ นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงราวปี ค.ศ. 1592 ให้ท่านได้ไหว้พระขอพรเพื่อให้มี
สุขภาพที่ดี

เที่ยง

22.25 น.
00.15 น.
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จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (ไหว้พระแก้ชงวัดที่ 3) เป็ นหนึ่ งในวัดใหญ่ที่ผูค้ น
นิ ยมมากราบไหว้กนั เป็ นจํานวนมาก สร้างขึ้ นในศตวรรษที่ 13 ให้ท่านได้ขอพร เรื่องการเงิน
เพื่อให้เงินทองไหลมาเทมา สําหรับคนปี ชงขอพรไม่ให้เกิดการขัดสนเรื่องเงินทอง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั้นนํ าท่านเดินทางสู่ วัดเปากง (ไหว้พระแก้ชงวัดที่ 4) วัดนี้ มีเทพประธานของศาลชื่อว่า
'เทพเปากง' หรือ 'เปาปุ้นจิ้ น' ที่เราๆ ท่านๆ รูจ้ กั กันดีเป็ นเทพแหน่ งความยุติธรรม ผูค้ นส่วนใหญ่
ที่มาพรจากเทพเปากงให้ช่วยปั ดเป่ าคนปองร้าย หรือศัตรู นอกจากนี้ อีกหนึ่ งทีเด็ดก็คือที่นี่มีหอเทพ
ไท้ส่วยเอี๊ย 60 องค์ สําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการปี ชง เพื่อปั ดเป่ าศัตรู ความเจริญรุ่งเรือง และสุขภาพ สําหรับ
คนปี ชงที่มีปัญหาต่างๆ จากร้ายกลายเป็ นดี สําหรับคนปี ชง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดกวนไท
(ไหว้พระแก้ชงวัดที่ 5) หรือที่คนไทยเรียกว่าวัดเทพเจ้ากวนอู สร้างขึ้ นเพื่อบูชาเทพกวนอู ได้รบั
การบันทึกจาก UNESCO ให้เป็ น 1 ในมรดกโลก เทพเจ้ากวนอูเป็ นเทพแห่งความซื่อสัตย์ จึงชื่นชอบ
และได้รับ การเคารพในฐานะเทพอุ ป ถัม ภ์แ ละเทพผู ้คุ ม้ ครองของผู ้พิ ทัก ษ์ สัน ติ ร าษฏร์ ตํา รวจ
นักการเมือง และผูน้ ําประเทศนิ ยมมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าสามารถปกป้ องสิ่งชัว่ ร้ายต่างๆ และช่วย
เสริมบารมีในการปกครองและคุม้ ครองบริวาร เพื่อปกป้ องสิ่งชัว่ ร้าย ช่วยเสริมบารมี สําหรับคนปี ชง
นําท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัส
บรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอํานวยความสะดวกที่ ให้
ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย
กว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้ มลองเมนู ต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ
ท่านสามารถนัง่ เรือกอนโดล่าล่องไปตาม

คลองเวนิ ชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ท้งั หมด 4 โซน
ใหญ่ ถึงเวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน มาเก๊า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD767
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
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** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
กําหนดการเดินทาง

ห้องละ

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็ก
มีเตียง

2-3 ท่าน
18 – 20 พฤศจิกายน 2559
25 – 27 พฤศจิกายน 2559
02 – 04 ธันวาคม 2559
03 – 05 ธันวาคม 2559
09 – 11 ธันวาคม 2559
10 – 12 ธันวาคม 2559
16 – 18 ธันวาคม 2559
23 – 25 ธันวาคม 2559
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2560
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2560
13 – 15 มกราคม 2560
20 – 22 มกราคม 2560

8,900
8,900
9,900
10,900
9,900
10,900
9,900
9,900
13,900
13,900
8,900
8,900

8,900
8,900
9,900
10,900
9,900
10,900
9,900
9,900
13,900
13,900
8,900
8,900

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว
เพิ่ม

เด็กไม่มีเตียง
8,900
8,900
9,900
10,900
9,900
10,900
9,900
9,900
13,900
13,900
8,900
8,900

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
5,500
5,500
3,500
3,500

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋วเครื่องบิน
4,900
4,900
5,900
6,900
5,900
6,900
5,900
5,900
5,900
6,900
5,900
5,900

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจําเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรม
ทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และ
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 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 ยในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 120 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ลูกค้า
เป็ นหลัก
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อ
ทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน
โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ
หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่
ไม่มีวซี ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวซี ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่ง
หน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และ
สามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น
ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้
ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด
ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

