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เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า,โบสถ์เซนต์ปอล,เยีย่ มชมเวเนเชี่ยน
ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค+นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด
REPULSE BAY +ตืน่ ตาตืน่ ใจกับโชว์ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT
นั ่งกระเช้านองปิ ง 360 องศา+นมัสการพระใหญ่ วัดโป่ หลิน
หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว+ช้อปปิ้ งย่านดังอาทิ
ถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+เลดี้ มาร์เก็ต

พิเศษ1. บินหรูกบั เครื่องลาใหญ่ A380
พิเศษ2. พักฮ่องกงระดับ 4ดาว ไม่เหนื่อยลากกระเป๋า
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วันแรก
11.00 น.
13.45 น.

17.10 น.

คา่

วันที่สอง
เช้า

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES พบ
เจ้าหน้าที่ทาํ การเช็คอินตัว๋
บินลัดฟ้ า สู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
(ที่นั ่ง 3-4-3 มีจอทีวีสว่ นตัวทุกที่นั ่ง)

ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B”
จากนั้นนําท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็ นสะพานที่ถือได้วา่ เป็ นสะพานรางคู่ ที่ยาว
ที่สุดในโลก
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (1) นําท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์
เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคา่ คืน การแสดงมัลติ มีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการ
บัน ทึ ก ในกิ น เนสบุ๊ ค ว่า เป็ นการแสดงแสงและเสี ย งถาวรที่
ยิ่ง ใหญ่ ที่ สุ ดของโลกครอบคลุ ม พื้ นที่ อ าคารตึ ก ระฟ้ า สํา คัญ
ต่างๆที่ต้งั อยู่สองฟากฝั ่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้ าของ
ตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสง
สว่างตระการตาเป็ นสี ต่างๆ แสดงให้เ ห็น ถึ งบรรยากาศอัน
คึกคักของฮ่องกง
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั PENTA HOTEL/REGAL AIRPORT เทียบเท่า
ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ – เวเนเชียน –
ฮ่องกง – เลดี้ มาร์เก็ต
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) จากนั้ นนํ าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ด้วย
เรือเฟอรี่ใช้เวลาประมาณ 1 ชั ่วโมง “มาเก๊า” นับเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน
และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาว
จีนกวางตุง้ และฟูเจี้ ยนเป็ นชนชาติด้งั เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกส
ได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้ เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคม
อยู่ ใ นแถบนี้ ที่ ส าคั ญ คื อ ชาวโปรตุ เ กสได้น าพาเอาความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทางด้า น
สถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทาให้มาเก๊า
กลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว
จนสามารถเรียกได้ว่าเป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" นําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็ นวัดที่
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เก่ า แก่ ที่ สุ ด และเก็ บ รัก ษาศิ ล ปะวัต ถุ เ ก่ า แก่ ซึ่ ง มี มู ล ค่ า มหาศาลไว้ม ากมายเป็ นอาคาร
สถาปั ตยกรรมที่ ค งอยู่ม าได้ย าวนานที่ สุ ด ของมาเก๊า ในบริ เ วณวัดมี ศ าลาซุ ม้ ประตู GATE
PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN
และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN ไม่พลาดให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิมทาร์ตไข่ พร้อม
ของพรจะสมหวัง ชมองค์รูปปั้ นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง ที่ต้งั อยู่ริมทะเลเจ้าแม่กวนอิ
มองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ท้งั องค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 18 ตัน ประดิษฐานอยู่
บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดยามเย็นเป็ นประกายเรืองรองเหลืองอร่า ม
งดงามจับตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆจะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งคือปั้ น
เป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระพักตร์เป็ น หน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ ก็ เพราะว่า
เป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกส ตั้งใจสร้าง ขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบ
มาเก๊าคืนให้กบั จีน....

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) หลังอาหารท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้
เคยเป็ นส่วนหนึ่ งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ น
มหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวัน ออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้ นในปี
1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ1601 ตามลําดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ใน
ปี 1835 ทั้งวิทยาลัยและโบสถ์ถูกทําลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และ
บันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวัน ตกและมีอยู่
ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก...แวะช้อปปิ้ งย่าน เซนาโด้สแควร์ ถือได้วา่ เป็ นทําเลทองทาง
ธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆไว้มากมาย มีเสื้ อผ้าทุกแบบทุก
สไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆของมาเก๊าวางขายอยูด่ ว้ ยเรียกว่าช้อปปิ้ งที่นี่
แห่งเดียวก็คุม้ เกินพอ

คา่

วันที่สาม
เช้า
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นําท่านชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN HOTEL ตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรมแบบ
บารอธี มของโรงแรมเป็ นแบบสถาปั ตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิ ส ท่านจะได้พบกับ
ร้านค้าช้อปปิ้ งกว่า 350 ร้าน มีท้งั สินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยังมีสปาสุด
หรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการ มีรา้ นอาหารกว่า 20 ร้านและที่นัง่ รองรับกว่า 1,000 ที่นัง่
ภายในมีเนื้ อที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิ ทรรศการหรือสัมมนาและท่านยังสามารถ
ล่องเรือกอนโดล่า(ไม่รวมค่าล่องเรือ หากลูกค้าต้องการล่องเรือค่าใช้จ่ายประมาณ 120
เหรียญฮ่องกง/ท่าน) ภายในบริเวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชื่นชมอัน
ตระการตา นาท่านเดินทางกลับสูเ่ กาะฮ่องกงด้วยเรือเฟอร์รี่ ประมาณ 1 ช.ม
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (4) หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เลดี้ มาร์เก็ต ให้ท่านได้
เลือกซื้ อสินค้าจําพวกกระเป๋า, เครื่องประดับ, ของเล่น, เครื่องสําอาง และของแต่งบ้าน
เล็กๆน้อยๆ ร้านแผงลอยต่างๆ
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL เทียบเท่า
ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค – รีพลั ส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - กระเช้านองปิ ง – พระใหญ่วดั
โป่ วหลิน – CITYGATE OUTLET
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซําขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนม
จี บ กุ ง้ , ก๋ ว ยเตี๋ ย วหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (5) จากนั้ น นํ า ท่ า นเที่ ย วเกาะฮ่ อ งกงขึ้ นชมวิว เขา
VICTORIA PEAK จุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชม
ทัศนี ยภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ท้งั เกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ยังตื่นตากับตึก
ระฟ้ าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า,
ตึ ก ไชน่ าแบงค์และตึ กอื่ นๆ อัน เป็ นที่ ต้ังของธุ รกิ จ ชั้น นํ าของฮ่ องกงพร้อมทั้งถ่ ายภาพอัน
สวยงามน่ าประทับใจ นําท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่
ได้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่
กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้าม
สะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้ น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รบั พลัง
จากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอ
พรเรื่องเนื้ อคู่ ณ จุดนี้ ได้อีกด้วย.นําท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็ นสินค้าโอท็อปท้องถิ่นของ
ฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็ นภูมิปัญญาพื้ นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค นํ า
ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อ
กันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นําแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่
วัดนี้ ในวันขึ้ นปี ใหม่

กลางวัน

คา่
วันที่สี่
เช้า

22.20 น.
00.05 น.
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สถานี Tung Chung เพื่อ
ขึ้ น กระเช้าลอยฟ้ า นองปิ ง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนี ยภาพ
อันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนัง่ ปราง
สมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถ
นมัสการพระใหญ่ได้ที่วดั โป่ หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนั เตา....องค์พระสร้างจาก
การเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระ
พักตร์ไปยังเนินเขาเบื้ องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั้ นอิสระให้ท่านได้สมั ผัสกับหมู่บา้ น
วัฒนธรรมนองปิ ง (Ngong Ping Villege) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชม
การแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บา้ นจําลองแห่งนี้ ท่านจะได้พบความสนุ กที่สามารถ
ผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัวจากนั้นข้ามกระเช้ากลับมา
ช๊อปปิ้ ง

อิสระ ที่หา้ งดัง Citygate Outlet Mall ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้า
แบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็ น
Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่
ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั ... PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL เทียบเท่า
ช้อปปิ้ งจิมซ่าจุย่ – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซําขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบ
กุง้ , ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (8) นําท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้
ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุ่ย
มักจะตั้งต้นกันที่สถานี จิมซาจุ่ย มีรา้ นขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า,
กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็ นของพื้ นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อน
มากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วย
ห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ (อิสระ
อาหารกลางวัน/เย็น) .....กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสูส่ นามบิน.....
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINE เที่ยวบินที่ EK 385
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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** หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
*** ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ ***

คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

01 – 04 ธันวาคม 2559
08 – 11 ธันวาคม 2559
09 – 12 ธันวาคม 2559
05 – 08 มกราคม 2560
12 – 15 มกราคม 2560
14 – 17 มกราคม 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
21,900
21,900
22,900
20,900
20,900
20,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
21,900
21,900
22,900
20,900
20,900
20,900

20,900
20,900
21,900
19,900
19,900
19,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้ าเป็ นหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้ วมาจาหน่ายวันสุดท้ ายลูกทัวร์ ท่านใดสนใจสามารถซื ้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ต้องซื ้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ ทงสิ
ั ้ ้น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ า
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทีย่ วตามรายการ
 ค่าทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมือ้ ทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
 ค่า ใช้จ่ ายส่ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการที่ระบุ เช่น ค่า ทําหนังสือ เดิน ทาง ค่า โทรศัพ ท์ ค่า โทรศัพ ท์ท างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้ าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ท่านละ 120 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
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เงื่อนไขการชาระค่าบริ การ
1. นักท่องเทีย่ วหรือเอเจนซีต่ อ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพือ่ สํารองทีน่ งั ่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่ วหรือเอเจนซีไ่ ม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถอื ว่านักท่องเทีย่ วสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นนั ้ ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษท
ั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปี นนั ้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษทั
เงื่อนไขการยกเลิ กการเดิ นทาง
1. กรณีทน่ี กั ท่องเทีย่ วหรือเอเจนซีต่ อ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเทีย่ วหรื อเอเจนซี(่ ผู้
มีช่อื ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบ่ ริษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
แจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษทั ไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณี
ใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเทีย่ วหรือเอเจนซีต่ อ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทีย่ วหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ชี ่อื ในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบ่ ริษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต่ อ้ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงือ่ นไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าํ ระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าํ ระแล้ว
2.3 ยกเลิก ก่ อ นวัน เดิน ทางน้ อ ยกว่า 15 วัน ไม่คืน เงิน ค่า บริก ารที่ชํา ระแล้ว ทัง้ หมดทัง้ นี้ ทางบริษัท จะหัก
ค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช่ าํ ระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเทีย่ วให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว เช่น
การสํารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
3. การเดินทางทีต่ อ้ งการันตีมดั จําหรือซือ้ ขาดแบบมีเงือ่ นไข หรือเทีย่ วบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทัง้ หมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปี นนั ้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนี กั ท่องเทีย่ วเดินทางไม่ถงึ 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้ีสาํ หรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านัน้
2. ทัวร์น้ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนห รือ
ทัง้ หมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คนื เงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้ หมดให้แก่ทา่ น
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี นี ักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเทีย่ วหรือเอเจนซีท่ ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไ่ ม่มวี ซี า่
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และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มวี ซี ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีท่จี ะชําระ
ค่าบริการเพิม่ จากการทีม่ นี ักท่องเทีย่ วร่วมเดินทางน้อยกว่าทีท่ างบริษทั กําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีทจ่ี ะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั ๋วเครื่องบิน ในกรณีทน่ี ักท่องเทีย่ วหรือเอเจนซีม่ ไิ ด้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กบั ทางบริษทั พร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิใ์ นการเปลี่ย นแปลงรายการการเดิน ทางตามความเหมาะสมเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริงของประเทศทีเ่ ดินทาง ทัง้ นี้บริษทั จะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วทีม่ ไิ ด้เกิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลีย่ นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น
เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คาํ นวณจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท่ างบริษทั เสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ ขึน้ ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ค่าภาษีเชือ้ เพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่มอี ํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษทั เว้นแต่มเี อกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของบริษทั กํากับเท่านัน้
ข้อแนะนาก่อนการเดิ นทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนํ าติดตัวขึน้ เครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิ้น
และรวมกันทุกชิน้ ไม่เกิน 1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่ มีซปิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาด
บรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีก่ าํ หนดจะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโ่ หลดใต้ทอ้ งเครือ่ งบินเท่านัน้
2. สิง่ ของทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬี าฯ จะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าทีโ่ หลดใต้ทอ้ งเครือ่ งบินเท่านัน้
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนํ าผลิตภัณฑ์ท่ที ํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่
เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อทีจ่ ะมาจากสิง่ เหล่านี้ หากเจ้าหน้าทีต่ รวจพบ จะต้องเสียค่าปรับ
ในอัตราทีส่ งู มาก

