เยือนยุโรปกลางเอเชีย ไหว้พระแก้ชงกับ 5 วัดดังของมาเก๊า
ตืน่ ตาตื่นใจกับโชว์ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT
นั ่งกระเช้านองปิ ง 360 องศา + นมัสการพระใหญ่ วัดโป่ วหลิน
หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน

พิเศษ1. บินเช้า กลับดึก เข้าฮ่องกง ออกมาเก๊าเที่ยวไม่ยอ้ น

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง - กระเช้านองปิ ง – พระใหญ่ วัด โป่ วหลิ น – CITYGATE OUTLET A SYMPHONY OF LIGHTS

04.00 น.

คณะพร้อ มกัน ที่ สนามบิ น ดอนเมื อ ง บริ เวณผู ้โดยสารขาออกต่ า งประเทศ เคาน์ เตอร์
สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้กบั ทุกท่าน
บินลัดฟ้ าสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD508
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B”
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้ น นาท่ านเดิ นทางสู่ สถานี Tung Chung เพื่ อ
ขึ้ น กระเช้าลอยฟ้ า นองปิ ง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนี ยภาพ
อันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนัง่ ปรางสมาธิ
ทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการ
พระใหญ่ได้ที่วัดโป่ วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนั เตา....องค์พระสร้างจากการเชื่อม
แผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยัง
เนิ นเขาเบื้ องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั้ นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บา้ นวัฒ นธรรม
นองปิ ง (Ngong Ping Villege) ให้ท่านได้อิสระเที่ ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดง
กลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บา้ นจาลองแห่งนี้ ท่านจะได้พบความสนุ กที่ สามารถผสมผสาน
ระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัวจากนั้นข้ามกระเช้ากลับมาช๊อปปิ้ ง

06.35 น.
10.15 น.
กลางวัน

อิสระ ที่หา้ งดัง Citygate Outlet Mall ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบ
รนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็ น Burberry
รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้
จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย
นาท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคา่ คืน การ
แสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รบั การบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสียง
ถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้ นที่อาคารตึกระฟ้ าสาคัญต่างๆ ที่ต้งั อยูส่ องฟากฝั ่งของ

อ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสง
สว่างตระการตาเป็ นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั CRUISE HOTEL เทียบเท่า
วันที่สอง

ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ งนาธาน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซาขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบ
กุง้ , ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (2) นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแช
กง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่ง
ดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่ วดั นี้ ในวันขึ้ นปี ใหม่ นาท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็ น
สินค้าโอท็อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็ นภูมิปัญญาพื้ นบ้านของคนจีนใน
การใช้ยารักษาโรค น าท่ านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดี ไชน์ ที่
ได้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน
(คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ ว่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วน
ใหญ่เดินทางมาวัดนี้ เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) นาท่านเดินทางสู่ โรงงานชอคโลแลต ให้ท่านได้
เลือกชิม เลือกซื้ อเป็ นของฝาก จากนั้ นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้
ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุ่ย
มักจะตั้งต้นกันที่ สถานี จิม ซาจุ่ย มี รา้ นขายของทั้งเครื่องหนั ง , เครื่ องกี ฬ า, เครื่องใช้ไฟฟ้ า ,
กล้องถ่ายรูป ฯลฯและสินค้าแบบที่ เป็ นของพื้ นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อน
มากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ ชื่ อ OCEAN TERMINAL ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
ห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงรายกันอยู่ และมี ท างเชื่อมติ ดต่อกัน สามารถเดิ น ทะลุ ถึงกันได้ (อิสระ
อาหารค ่าตามอัธยาศัย)
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั CRUISE HOTEL เทียบเท่า

วันที่สาม

ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – วัดลินฟง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดเปากง – วัดกวนไท –
เวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซาขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนม
จีบกุง้ , ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (4) นาท่ านเดินทางสู่ มาเก๊า ด้วยเรือเฟอร์รี่ใช้
เวลาประมาณ 1 ชั ่วโมง มาเก๊า” นับเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานและน่ าสนใจ ใน
อดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ ยน
เป็ นชนชาติด้งั เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทร
แถบนี้ เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิ คมอยูใ่ นแถบนี้ ที่สาคัญคือ ชาวโปรตุเกส
ได้นาพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้า
มาอย่างมากมายทาให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกอย่างลงตัว จนสามารถเรียกได้ว่าเป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"..นาท่านไหว้พระ 5 วัด
แก้ปีชงกับ วัดสาคัญ สาหรับคนปี ขาล, ปี มะเส็ง, ปี วอก และปี กุ น นาท่ านเดินทางสู่ วัดอาม่ า
หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม (ไหว้พระแก้ชงวัดที่ 1) ที่ สร้างขึ้ นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์
เทพทิดาแห่งท้องทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็ นรูปเรือสาเภาโบราณ เป็ น
สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า บริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจ้าแม่อาม่าย่า งเท้าขึ้ นสู่แผ่นดินมาเก๊า ด้านหน้า
มีรูปปั้ นสิงห์โตอยู่ 2 ตัว มีความเชื่อว่าหากหมุนลูกแก้วที่อยูใ่ นปากไปทางขวา 3 ครั้ง จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ วัดลินฟง (ไหว้พระแก้ชงวัดที่ 2) เป็ นวัด 1 ใน 3 ที่ เก่าแก่ที่สุดใน 'มา
เก๊า' ตามประวัติสร้างขึ้ นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ห มิ งราวปี ค.ศ. 1592 ให้ท่ านได้ไหว้พระขอพร
เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (ไหว้พระแก้ชงวัดที่ 3) เป็ นหนึ่ งในวัดใหญ่ที่
ผูค้ นนิ ยมมากราบไหว้กันเป็ นจานวนมาก สร้างขึ้ นในศตวรรษที่ 13 ให้ท่านได้ขอพร เรื่ อง
การเงิน เพื่อให้เงินทองไหลมาเทมา สาหรับคนปี ชงขอพรไม่ให้เกิดการขัดสนเรื่องเงินทอง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดเปากง (ไหว้พระแก้ชงวัดที่ 4) วัดนี้ มีเทพประธานของศาลชื่อ
ว่า 'เทพเปากง' หรือ 'เปาปุ้ นจิ้ น' ที่ เราๆ ท่านๆ รูจ้ กั กันดีเป็ นเทพแหน่ งความยุติธรรม ผูค้ น
ส่วนใหญ่ที่มาพรจากเทพเปากงให้ช่วยปั ดเป่ าคนปองร้าย หรือศัตรู นอกจากนี้ อีกหนึ่ งทีเด็ดก็
คือที่นี่มีหอเทพไท้ส่วยเอี๊ย 60 องค์ สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการปี ชง เพื่อปั ดเป่ าศัตรู ความเจริญรุ่งเรือง
และสุ ขภาพ สาหรับคนปี ชงที่ มีปัญหาต่างๆ จากร้ายกลายเป็ นดี สาหรับคนปี ชง จากนั้ นนา
ท่านเดินทางสู่ วัดกวนไท (ไหว้พระแก้ชงวัดที่ 5) หรือที่ คนไทยเรียกว่าวัดเทพเจ้ากวนอู
สร้างขึ้ นเพื่อบูชาเทพกวนอู ได้รบั การบันทึกจาก UNESCO ให้เป็ น 1 ในมรดกโลก เทพเจ้ากวน
อูเป็ นเทพแห่งความซื่ อสัตย์ จึงชื่น ชอบและได้รับ การเคารพในฐานะเทพอุ ป ถัม ภ์แ ละเทพผู ้
คุม้ ครองของผูพ้ ิทกั ษ์สนั ติราษฏร์ ตารวจ นักการเมือง และผูน้ าประเทศนิ ยมมากราบไหว้เพราะ
เชื่อว่าสามารถปกป้ องสิ่งชัว่ ร้ายต่างๆ และช่วยเสริมบารมีในการปกครองและคุ ้มครองบริวาร
เพื่อปกป้ องสิ่งชัว่ ร้าย ช่วยเสริมบารมี สาหรับคนปี ชง
จากนั้นนาท่านชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN HOTEL ตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรม
แบบบารอธีมของโรงแรมเป็ นแบบสถาปั ตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิ ส ท่านจะได้พบกับ
ร้านค้าช้อปปิ้ งกว่า 350 ร้าน มีท้ังสิ นค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยังมี สปาสุ ด
หรูห ราให้ท่ านเลื อ กใช้บ ริ การ มี รา้ นอาหารกว่า 20 ร้านและที่ นั่งรองรับ กว่า 1,000 ที่ นั่ง
ภายในมี เนื้ อที่ กว้างขวางที่ สามารถใช้ในการจัดนิ ทรรศการหรือสัมมนาและท่ านยังสามารถ
ล่อ งเรื อกอนโดล่า(ไม่ รวมค่า ล่อ งเรื อ หากลูก ค้าต้อ งการล่อ งเรื อ ค่ าใช้จ่ายประมาณ 12 8
เหรียญฮ่ องกง/ท่ าน) ภายในบริ เวณของโรงแรมและยังมี ขบวนพาเหรดให้ท่ านได้ชื่นชมอัน
ตระการตา ** อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย **

22.20 น.
00.20 น.

.....กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสูส่ นามบิน.....
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD767
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

14 - 16 พฤษภาคม 2559
21 - 23 พฤษภาคม 2559
28 – 30 พฤษภาคม 2559
04 – 06 มิถุนายน 2559
16 - 18 มิถุนายน 2559
25 - 27 มิถุนายน 2559
02 – 04 กรกฎาคม 2559
09 – 11 กรกฎาคม 2559

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
9,999
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900

1 เด็ก 2
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่ เด็กมี เด็กไม่มีเตียง
เตียง
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
16,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้
แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
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 ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นัก ท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับ เงิน ค่าบริก ารคื น นั ก ท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ

3. การเดินทางที่ ตอ้ งการันตีมัดจาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรือ

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้ เป็ นทัวร์แ บบเหมา หากท่ า นไม่ ได้ร่ ว มเดิ น ทางหรื อ ใช้บ ริ ก ารตามที่ ระบุ ไว้ในรา ยการไม่ ว่า
บางส่ ว นหรื อ ทั้ งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับ
ประเทศที่ ไม่ มี วีซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วีซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ด ชอบค่ าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล ค า
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริก ารนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่างประเทศ ณ วันที่ ท างบริ ษั ท เสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ ย นเงิ นตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไม่ เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์ เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่ องกงมี กฎหมายห้ามน าผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ทามาจากพื ช และเนื้ อสัตว์ทุ กชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก
ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่ จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่
ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

