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ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL และชิมขนมทาร์ตไข่ข้ ึนชื่อมาเก๊า
นัง่ กระเช้านองปิ ง ชมวิว 360 องศา ไหว้องค์ประใหญ่ลนั เตาองค์สัมฤทธิ์ ที่ใหญ่ที่สุด
ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ย่านถนนนาธาน
เที่ยว OCT หุบเขาใบชา ที่เที่ยวแห่งใหม่ของเซินเจิ้น พร้อมชมโชว์สุดตระการตา
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ข้ ึนชื่อของมาเก๊า
ลิ้มลองติ่มซําต้นตําหรับแสนอร่ อย อันเลื่องชื่อของฮ่องกง

กําหนดการเดินทาง
12-15 , 13-16 เม.ย. 58
27,900 บาท
วันแรก
กรุงเทพฯ-มาเก๊า-วัดอาม่ า –เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล-โบสถ์ เซ็นต์ ปอล-เซนาโด้ ว์สแควร์ -เวเนเชี่ยน
04.00 น.
06.35 น.
10.20 น.

พร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินแอร์
เอเชีย โดยมีเจ้ าหน้ าทีค่ อยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสั มภาระให้ กบั ท่าน
เหิ รฟ้ าสู่ มาเก๊า โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD760
เดินทางถึงสนามบินมาเก๊าผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง“มาเก๊ า”เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์
อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้
และฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิมจนมาถึ งช่ วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดิ นเรื อเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้
เพื่ อติ ดต่ อค้าขายกับ ชาวจี นและมาสร้ า งอาณานิ ค มอยู่ใ นแถบนี้ ที่ สํา คัญคื อชาวโปรตุ เกสได้นํา พาเอาความ
เจริ ญรุ่ ง เรื องทางด้า นสถาปั ตยกรรมและศิ ล ปวัฒนธรรมของชาติ ตะวันตกเข้า มาอย่า งมากมายทํา ให้ม าเก๊ า
กลายเป็ นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรี ยกได้วา่ เป็ น
“ยุโรปใจกลางเอเชี ย ” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั่ งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ ยมปากแม่น้ าํ
เพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็ นอาณานิคมของโปรตุเกสนานถึง 400 ปี จนกระทัง่ วันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999โปรตุเกสทํา
พิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั สาธารณรัฐประชาชนจีนนับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็ นหนึ่ งในเขตปกครองพิเศษของ
จี นอย่า งสมบู รณ์ แต่ ย งั คงสภาพทางการเมื องการปกครองในรู ป แบบของหนึ่ ง ประเทศสองระบบ..นํา ท่ า น

(GH) มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-เซินเจิ้นฮ่องกง-พระใหญ่ลนั เตา 4 วัน 3 คืน (FD) 12-15 ,13-16 เม.ย. 27,900.-
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กลางวัน

คํ่า

นมัส การ เจ้ า แม่ ก วนอิม ริ ม ทะเลรู ป องค์เ จ้า แม่ ก วนอิ ม สํา ฤทธิ์ ประทับ ยืน บนโคมทรงดอกบัว ซึ่ ง ประเทศ
โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าเนื่องในโอกาสส่ งมอบคืนให้กบั ประเทศจีน...นําท่านชม วัดอาม่ า
ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทบั ทิมที่ วัดอาม่า ซึ่ งเป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงมากๆ สําหรับนักท่องเที่ยว สําหรับวัดแห่ ง
นี้ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบลดหลัน่ กันไปตามพื้นที่ที่อาํ นวย
เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ต้ งั อยูร่ ิ มเชิ งเขา เมื่อเดินพ้นซุ ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทบั ทิมตั้งอยู.่ .นอกจากนั้น
ก็ยงั มี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซิ นเจ้าชานหลิน และ ยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่
ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทบั ทิม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ โบสถ์ เซนต์ ปอลโบสถ์เก่าแก่ซ่ ึ งมีความงดงามตามสถาปั ตยกรรมยุโรปโบสถ์แห่ งนี้ เคยเป็ นโรงเรี ยน
สอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุ นแรง
ทําให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม ย่านการค้าสําคัญของมา
เก๊า เซนาโด้สแควร์ หรื อ เซ็นเตอร์ พอยท์ มาเก๊ า ซึ่ งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็ นลายลอนคลื่น
ล้อมรอบด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดิ นเที่ยวและแวะซื้ อสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงและสิ นค้า
แผงลอยมากมาย..จากนั้นนําท่านแวะซื้ อขนมพื้นเมืองมาเก๊า..นําท่านเยี่ยมชม The Venetian Resort โรงแรม
คาสิ โนหรู ระดับ 6 ดาว ท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชี ยภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่ งอํานวย
ความสะดวกที่ ให้ความบันเทิ ง และสถานที่ ช้อปปิ้ งที่ แกรนด์แคนแนลช๊ อป พบกับร้ านค้าแบรนด์เนมชื่ อดัง
มากมายกว่า 350 ร้ าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ งเพื่อลิ้มลองเมนู ต่าง ๆ ที่ ท่านชื่ นชอบ..ท่าน
สามารถนัง่ เรื อกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิ ชภายในโรงแรม(ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรื อจะเสี่ ยงโชคคาสิ โน
ซึ่ งมีอยูท่ ้ งั หมด 4 โซนใหญ่..
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ มาเก๊า Grandview Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง

มาเก๊า-เซินเจิน้ -ช้ อปปิ้ งหล่อหวู่-โอเว่ อร์ ซีไชนีสทาวน์ +โชว์

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทุ กท่านเดินทางไปเซิ นเจิ้นโดยรถเรื อเฟอร์ รี่ 1 ชั่ วโมง (ขึ้นอยู่กบั สภาพการจราจร ณ วัน เดิ นทาง)
“เมืองเซิ นเจิ้น” ซึ่ งเป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้ เป็ นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่
สําคัญของจีนทางตอนใต้และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย ...นําท่านเพลิดเพลินกับ
การต่อราคาสิ นค้ามากกว่า50% ที่คนไทยขนานนามว่ามาบุญครองเซิ นเจิ้น หรื อ หล่ อหวู่มอลล์ ท่านจะพบกับ
สิ นค้าก๊อปปี้ แบรนด์เนมชื่ อดัง อาทิ Amani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis
Vuitton, Chole ฯลฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ โอเว่อร์ ซีไชนีสทาวน์ (OCT-East) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเซิ นเจิ้น สิ่ งปลูกสร้างจากฝี มือมนุษย์
บนเนื้อที่ 9 ตารางกิโลเมตรมีรูปแบบตกแต่งที่เน้นการผสมผสานระหว่างชี วิตคนเมืองและการคืนกลับสู่ ความ

กลางวัน
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คํ่า

เป็ นธรรมชาติซ่ ึ งประกอบไปด้วย 3 ส่ วนใหญ่ๆได้แก่ Knight Valley, Tea Stream Valley และ Wind Valley ซึ่ ง
ในโซนต่างๆจะเน้นการพักผ่อนหย่อนใจด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและรวมไปถึงการสนุ กกับกีฬาการแจ้ง
ในรู ปแบบต่างๆไม่วา่ จะเป็ นสวนนํ้าขนาดใหญ่ เครื่ องเล่นมากมายอาทิ
เช่น ล่องแก่น รถไฟเหาะ และสนามกอล์ฟ (ไม่รวมในรายการ)หรื อท่านใดต้องการพักผ่อนด้วยการทํา SPA ที่นี่
ก็มีให้บริ การที่ The Interlaken Spa เช่นกัน (ไม่รวมในรายการ)ในส่ วนของสวนหย่อมสําหรับการพักผ่อนจะมี
การตกแต่งด้วย ต้นไม้ แม่น้ าํ และสถานที่โล่งเพื่อการพักผ่อนหรื อท่านสามารถเดินเล่นและเลือกซื้ อของที่ระลึก
หรื อท่านจะเลือกไปสักการะ องค์รูปปั้ นเจ้าแม่กวนอิมนัง่ อยูบ่ นดอกบัวก็ได้(ไม่รวมในรายการ) ท่านสามารถดู
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ที่ http://www.octeast.com นํา ท่ า นชมหุ บ เขาใบชา เป็ นหมู่ บ ้า นที่ แสดงให้เห็ นถึ ง
วัฒนธรรมผสมระหว่างตะวันตกและตะวันออกโดยเอาเรื่ องราวของใบชา เซ็ น ดอกไม้ และไม้ไผ่ มาประดับ
ตกแต่งหมู่บา้ นภายในหมู่บา้ นถูกจัดขึ้นให้เห็ นวัฒนธรรมชาของจีนและเป็ นที่พกั ผ่อนใจไปกับธรรมชาติซ่ ึ งผู ้
เดินทางสามารถเข้าแวะชิมใบชาตามแบบต้นฉบับดั้งเดิมของประเทศจีนและยังได้เรี ยนรู ้ถึงความลึกลํ้า ความลํ้า
ค่าความงดงามของใบชา
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักทีเ่ ซินเจิน้ Caa Holysun Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

เซินเจิน้ -ฮ่ องกง-พระใหญ่ ลนั เตา+กระเช้ านองปิ ง- CITYGATE OUTLET

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชมสิ นค้ าพืน้ เมืองของเซินเจิ้น อาทิ หยก ใบชา ครี มไข่มุก ฯลฯ ฝากคนที่ท่านรักและนําท่านชม
โรงงานผ้ าไหมจีนซึ่ งเป็ นสิ นค้าขึ้นชื่ อ... จากนั้นนําทุกท่านเดินทางไปฮ่องกงโดยรถโค้ช 1 ชัว่ โมง (ขึ้นอยู่กบั
สภาพการจราจร ณ วันเดินทาง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตาขึน้ กระเช้ านองปิ งเพื่อสัมผัสประสบการณ์อนั น่าตื่นเต้นชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล
จีนใต้และภูเขาสู งแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที..จากนั้นนําท่านเที่ยว
ชมหมู่บ้านนองปิ งที่จาํ ลองชี วิตความเป็ นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้ านนํ้าชาร้ านอาหาร
ร้านขายของที่ระลึก...นําท่านนมัสการ พระใหญ่ลนั เตาเป็ นพระพุทธรู ปนัง่ ทําจากทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ าํ หนัก 202 ตัน ความสู ง 24 เมตร ที่ต้ งั อยูก่ ลางแจ้งของเกาะลันเตา..จากนั้นนําท่านนมัสการ
พระโพธิสัตว์ กวนอิมพระมัญชู ศรี โพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่ งสร้ างขึ้นในปี ค.ศ.
1920 เดิมเป็ นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ.1924 ได้เปลี่ยนเป็ นศาสนสถานโปลินพร้
อมทั้งมีการสร้ างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นทําให้ปัจจุบนั มีพระภิกษุเดิ นทางมาจําวัดกันเป็ นจํานวนมาก.จากนั้น
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจที่ CITY GATE OUTLET มีสินค้าให้เลื อกซื้ ออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE,
ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY, CITY CHAIN ฯลฯ
** อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย **
พักทีฮ่ ่ องกง Panda Hotel /Regal Riverside Hotel หรือระดับเดียวกัน

กลางวัน

(GH) มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-เซินเจิ้นฮ่องกง-พระใหญ่ลนั เตา 4 วัน 3 คืน (FD) 12-15 ,13-16 เม.ย. 27,900.-
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วันทีส่ ี่

ฮ่ องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้ าเซียน-ช้ อปปิ้ งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา
จากนั้นนําท่านนมัสการ วัดหวังต้ าเซียน หรือ วัดหว่องไทซิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เพื่ออุทิศให้กบั Wong Tai
Sin เด็กหนุ่ มผูร้ ิ เริ่ มในการศึกษาลัทธิ เต๋ าจนกลายเป็ นผูม้ ีพลังวิเศษและกลายเป็ นเทพเจ้าหวังต้าเซี ยนในเวลา
ต่อมา ปั จจุบนั ถื อเป็ นวัดของลัทธิ เต๋ าที่มีคนมากราบไหว้มากที่สุด สถาปั ตยกรรมภายในมีลกั ษณะคล้ายวัดจีน
สมัยโบราณที่ มีเสาสี แดงขนาดใหญ่และหลังคาสี ทองเหลื องอร่ าม ภายในมีสวนที่จดั เลี ยนแบบสวนในปั กกิ่ ง
และยังมีความแม่นยําในเรื่ องของการเสี่ ยงเซี ยมซี อีกด้วย...จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรื อ วัดกังหัน ใน
ทุกๆ วันที่ 2 ของเดื อนแรกตามปฏิ ทินจี น ชาวฮ่องกงและนักธุ รกิ จจะมาวัดนี้ เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่ อว่า
กังหันจะช่ วยพัดพาสิ่ งชั่วร้ ายและโรคภัย ไข้เจ็บ ออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดี เข้ามาแทน…นําชม
โรงงานจิวเวอร์ รี่ ซึ่ งเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของฮ่องกงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับ สามารถซื้ อได้
ในราคาพิเศษ!! และนําท่านเลือกซื้ อยาสมุนไพรจีน ต่างๆ อีกมากมาย..
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ห่ านย่ าง
บ่ าย
ให้ท่านอิสระช้ อปปิ้ งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้ งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสิ นค้าแบ
รนด์เนมชื่ อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Amani Prada Gucc Burburry Carlier Chanel Coach
Dior Fendi Louis Vuitton Chole ฯลฯ, ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'us, ร้านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ DFS
Galleria
** อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย **
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกงเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
20.50 น.
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD503
22.30 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ นเจิ้น) กําหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่ มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม,
หยก ซึ่ งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
โปรแกรม : มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-เซินเจิน้ -ฮ่ องกง-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน
ราคาเด็ก
ราคา
กําหนดการเดินทาง
(มีเตียง)
ผู้ใหญ่
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(ไม่ มีเตียง)
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิม่

12-15 , 13-16 เม.ย.58

25,900.-

6,000.-

27,900.-

27,900.-

(GH) มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-เซินเจิ้นฮ่องกง-พระใหญ่ลนั เตา 4 วัน 3 คืน (FD) 12-15 ,13-16 เม.ย. 27,900.-
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กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทั้ง 5 ข้ อ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ของไทยไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขีน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีจํานวนผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ า
ทัวร์ ไทยร่ วมเดินทางด้ วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 7 วันก่ อนการเดินทาง
*** ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่
ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั ภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว
๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงค์ อยู่ต่อ จะต้ องไม่ เกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีค่าใช้ จ่ายทีท่ างสายการบินกําหนด)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชา
ํ นาญเส้นทาง
 ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พก
ั บางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋ า)
 ค่ าวีซ่ากรุ๊ ปแบบ 144 ชั่ วโมง (ไม่ สามารถทําคืนได้ ในกรณีลูกค้ าทีม
่ ีวซี ่ าอยู่แล้ วและสํ าหรับพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น)
 ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั
ประกันชีวติ
อัตรานีไ้ ม่ รวม

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง

ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา

ค่าธรรมเนียมการทําวีซ่ากรณี ที่ลูกค้าเป็ นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอร์ ตเยอรมัน พาสสปอร์ ตลาว
(GH) มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-เซินเจิ้นฮ่องกง-พระใหญ่ลนั เตา 4 วัน 3 คืน (FD) 12-15 ,13-16 เม.ย. 27,900.-
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ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง,
ค่า
นํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 15 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง

ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
เงื่อนไขการจอง
วางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ในกรณี
นี้บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
อุบตั ิเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
เงื่อนไขการสํารองที่นงั่

กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจํา 10,000 บาท พร้อมกับเตรี ยมเอกสารส่ ง
ให้เรี ยบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ว

การชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้อยก่อนกําหนด เนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษท
ั ฯ จะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋
ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้


(GH) มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-เซินเจิ้นฮ่องกง-พระใหญ่ลนั เตา 4 วัน 3 คืน (FD) 12-15 ,13-16 เม.ย. 27,900.-
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กรณี ท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหัก
ค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมือง
นอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
่ เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
 กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด


ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
(กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
++ เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
++ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
++ โรงแรมในฮ่องกงมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องมีขนาดกะทัดรัต ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผูส้ ู งอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกันท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแล
คณะทัวร์ ท้ งั หมด
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสํ าหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
(GH) มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-เซินเจิ้นฮ่องกง-พระใหญ่ลนั เตา 4 วัน 3 คืน (FD) 12-15 ,13-16 เม.ย. 27,900.-
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แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ
ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/
หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ

(GH) มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-เซินเจิ้นฮ่องกง-พระใหญ่ลนั เตา 4 วัน 3 คืน (FD) 12-15 ,13-16 เม.ย. 27,900.-
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