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เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยีย่ มชมเวเนเชี่ยน
ชมพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
ขอพรวัดหวังต้าเซียน ให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ
ช้อปปิ้ งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิต้ ี + ตลาดกงเป่ ย

พิเศษ1. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ ดปั กกิ่ง
พิเศษ2. โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง
พิเศษ3. พักโรงแรมระดับ 3 ดาว
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กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วิคตรอเรีย พีค – รีพลัส เบย์ - วัดหวังต้าเซียน – เซินเจิ้ น
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิ น CATHAY PACIFIC
พบเจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตัว๋
บินลัดฟ้ าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX616 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
(มีจอส่วนตัวทุกที่นั ่ง)

ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้ นนาท่ านเที่ ยวเกาะฮ่ องกงชมวิวโดยรถโค้ช สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ สดชื่น สามารถชม
ทัศนี ยภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ท้งั เกาะอย่างชัดเจน ณ
VICTORIA PEAKทั้งนี้ ยังตื่นตากับตึกระฟ้ าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่
ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็ นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่ าแบงค์และ
ตึ ก อื่ น ๆ อัน เป็ นที่ ต้ัง ของธุ ร กิ จ ชั้น น าของฮ่ อ งกงพร้อ มทั้ งถ่ า ยภาพอัน
สวยงามน่ าประทับใจ นาท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง
พบกับงานดีไชน์ ที่ได้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวง
จุย้ พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคลที่บริเวณ
ชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่ อกันว่ าข้ามหนึ่ งครั้งจะมี อายุเพิ่ม ขึ้ น 3 ปี
จากนั้นให้ท่านได้รบั พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง
อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรือ่ งเนื้ อคู่ ณ จุดนี้ ได้อีกด้วย.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียก
วัดนี้ ว่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาว
ฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้ เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง
ไร้โรคภัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เซิ่นเจิ้ น โดยรถโค้ช (ใช้
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เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั FX HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

เซิ่นเจิ้ น – ช้อปปิ้ งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อนั ตระการตา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
จากนั้ น น าท่ านช้อปปิ้ งที่ หลอหวู่ พบกับ สิ น ค้าราคาถู ก แหล่งใหญ่ ของเซิ น เจิ้ น ซึ่ งคนไทยรูจ้ ัก
ในนามมาบุ ญ ครองเมื อ งไทย มี สิ น ค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋ า รองเท้า นาฬิ ก า
เสื้ อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากสาหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง และให้ท่านได้รบั เลือก
ชม ร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งจู ไ ห่ โดยรถโค้ช แวะชม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท าจากผ้า ไหมจี น
ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน นาท่านชม สวน
หยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็ นสวนจาลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปั กกิ่ง หลังถูกทาลายโดยพันธมิตร
ในปี ค.ศ. 1860 และเสี ยหายจนยากแก่ ก ารบู ร ณะ พระราชวังหยวนหมิ งใหม่ ได้งบประมาณ
ก่อสร้างถึ ง 600 ล้านหยวน สร้างขึ้ นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทาให้
สวนแห่งนี้ โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000
ตารางเมตร ซึ่ งมีขนาดเท่ ากับสวนเดิมในกรุงปั กกิ่ง สิ่งที่ ทาให้สวนหยวนหมิ งหยวนแห่งใหม่ มี
ความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็ นศิลปะแบบตะวันตกผสม
กับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจาลองมาจากสถานที่ใน
ประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วฒ
ั นธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ ได้เปิ ดให้
บุคคลเข้าชมตั้งแต่วนั ที่ 1กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็ นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้า
เป็ นพื้ นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้ นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้ น มีมากกว่า 100 ชิ้ น อาทิ เสา
หินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตาหนักเจิ้ งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ ยว

เที่ยง
บ่าย
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บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้ อ+ไวน์แดง
จากนั้นชม โชว์อนั ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผูแ้ สดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการ
แสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉี ยนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่น
ต่างๆ อี กมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณี ฝนตก หรือเหตุสุดวิ สัย ไม่ สามารถดูโชว์ได้ ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโชว์ท่านละ 40 หยวน)
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั JIN JIANG HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ถนนคู่ รั ก The Lover’s Road – มาเก๊ า - นมั ส การเจ้า แ ม่ กวน อิ ม /ชิ ม ขน ม พื้ น เมื อง
โบสถ์เซนพอลล์-เซนาโด้สแควร์- ชมเดอะเวเนเชี่ยน – ตลาดกงเป่ ย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
จากนั้ น น าท่ า นนั ่งรถผ่ า นชมทิ วทั ศ น์ ของ ถนนคู่ รัก The Lover’s Road ถนนเรี ย บชายหาดที่
สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่ งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ ได้มีการ
นาเก้าอี้ หรือม้านั ง่ ซึ่งทามาสาหรับ 2 คนนั ง่ เท่านั้ น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รกั ปั จจุบันเป็ นที่นิยมของ
บรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของ
เมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถื อไข่มุกอยู่ริมทะเล และชมสินค้ายา
ประจาบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง
ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะให้ท่านได้เยีย่ มชม ไข่มุก ซึ่งเป็ นไข่มุกน้ าจืดขึ้ นชื่อของเมืองจีน สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่ สู่ มาเก๊า ซึ่งเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน และน่ าสนใจใน
อดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ ยนเป็ น
ชนชาติด้งั เดิม จนมาถึ งช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้
เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิ คมอยูใ่ นแถบนี้ ที่สาคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพา
เอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปั ตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่าง
มากมาย ทาให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก
อย่างลงตัว จนเรียกได้วา่ เป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า ผ่ านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ท้งั องค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัว
ดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรืองรองเหลื องอร่ามงดงามจับตา เจ้ าแม่กวนอิ
มองค์นี้เป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็ นหน้า
พระแม่มารี ที่ เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่ โปรตุ เกสตั้งใจสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์
ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน และนาท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้
เคยเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิท ยาลัยเซนต์ป อล ซึ่ งก่ อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ น
มหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้ นในปี 1580
แต่ถูกทาลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิง ไหม้ในปี 1835
ทั้งวิ ท ยาลัย และโบสถ์ถู ก ท าลายจนเหลื อ แต่ ด า้ นหน้ า ของตึ ก ฐานโบสถ์ส่ ว นใหญ่ และบัน ได
ด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่ง
เดียวเท่านั้ นในโลก แวะช้อปปิ้ งย่าน เซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็ นทาเลทองทางธุ รกิจของมาเก๊า
เพราะรวบรวมสิ นค้าคุ ณ ภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มี เสื้ อผ้าทุ กแบบทุ กสไตล์ และยังมี
สินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยูด่ ว้ ยเรียกว่าช้อปปิ้ งที่นี่แห่งเดียวก็คุม้ เกิน
พอ น าท่ านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิ โนหรู ระดับ 6 ดาว เชิ ญ ท่ านสัม ผั ส
บรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอานวยความสะดวกที่ ให้
ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย
กว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้ มลองเมนู ต่างๆ ที่ท่า นชื่นชอบ
ท่านสามารถนัง่ เรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิ ชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ) หรือจะ
เสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ท้งั หมด 4 โซนใหญ่ จากนั้ นนาท่านเดินทางกลับสู่จูไห่ นาท่านสู่ ตลาด
ใต้ดินกงเป่ ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปปิ้ งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือก
ซื้ อ อาทิ เช่น โทรศัพท์มือถื อ , เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้ อผ้าตามแฟชัน่ ตาม
ฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหาร และขนม

ค ่า

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (9) เมนูพิเศษ!! เป็ ดปั กกิ่ง
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นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั JIN JIANG HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่หา้

จูไห่ – ฮ่องกง – วัดแชกง – ช้อปปิ้ งนาธาน – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
นาท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ (ประมาณ 1 ชัว่ โมง) นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิ ว
เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่ านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่ง
ชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่วดั นี้ ในวันขึ้ นปี ใหม่ นาท่านเยี่ยมชม
โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขนชื
ึ้ ่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริม
ดวงเรื่องฮวงจุย้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าแบรน
เนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานี จิม
ซาจุ่ย มีรา้ นขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบ
ที่ เป็ นของพื้ นเมื อ งฮ่ อ งกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึ ก อัน ซับ ซ้อ นมากมายมี SHOPPING COMPLEX
ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมี ทาง
เชื่อมติ ดต่อกันสามารถเดิ นทะลุ ถึงกันได้ **อิสระอาหารกลางวัน และคา่ ตามอัธยาศัย เพื่ อ
ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง**
22.00 น. บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX709
23.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

24 – 27 มกราคม 2559

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
11,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
11,900

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
11,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
3,500

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรม
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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
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 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 150 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 โรงแรมที่ พักที่ อาจะมี การสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึ งผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงิน ค่าบริ การส่ วนที่ เหลื อทั้งหมดก่อนวันเดิ น ทางอย่างน้อ ย 15 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น อีเมลล์ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุกร์
เวลา 9.00 น. – 17.00 น. วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
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1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ

2.

3.

4.

5.

เจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่ บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อ
ทาเรื่อ งขอรับ เงินค่ าบริ การคื น โดยแนบหนั งสื อมอบอานาจพร้อมหลัก ฐานประกอบการมอบอานาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดย
มีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
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
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น อีเมลล์ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 17.00 น. คิดว่านอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี
นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ราคาทัวร์เป็ นราคาพิเศษที่ได้รบั การสนับสนุ นการรัฐบาล หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะลงร้าน ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 130 หยวน/ร้าน
3. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วั นก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่าง
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น้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจาก
การที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
5. ทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับ ผิ ดชอบค่ าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คานาหน้าชื่ อ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง
ให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
8. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่เกิ น 1,000 มิ ลลิ ลิต ร โดยแยกใส่ถุ งพลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ นถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์
ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูง
มาก
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