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เทีย่ ว 3 เมือง พักฮ่ องกง 1 คืน เซินเจิน้ 2 คืน
นั่งกระเช้ านองปิ งชมวิว 360 องศา รอบเกาะลันเตา และไหว้ องค์ พระใหญ่ ลนั เตา
ชมวิถีชีวติ ของชาวจีนที่หมู่บา้ นวัฒนธรรมพร้อมชมโชว์ แสงสี เสี ยง สุ ดอลังการ
ช้อปปิ้ งตลาดก๊อปปี้ ที่คนไทยรู ้จกั ในนามมาบุญครองเซินเจิ้น “หล่อหวู่”
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL
และชิมขนมทาร์ตไข่ข้ ึนชื่อมาเก๊า

กําหนดการเดินทาง
วันแรก
05.00น.
08.00 น.
11.45 น.

กลางวัน

03-06 เม.ย. 58
24,900.11-14, 13-16 เม.ย.58
27,900.กรุงเทพฯ-ฮ่ องกง-พระใหญ่ ลนั เตา+กระเช้ านองปิ ง- Citygate Outlet
พร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ บริ เวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย โดย
มีเจ้ าหน้ าทีค่ อยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสั มภาระให้ กบั ท่าน
เหิ รฟ้ าสู่ ฮ่ องกงโดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG600
เดินทางถึงสนามบินฮ่ องกง Chek Lap Kok สนามบินอันทันสมัยสะดวกสบายแห่ งใหม่ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเกาะลันเตา
ฮ่องกงเป็ นดิ นแดนตอนปลายสุ ดทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะ
ฮ่องกง , นิวเทอร์ริทอรี ส์ ,เกาลูน และเกาะเล็กๆอีก 235 เกาะ หลังผ่านพิธีการศุลกากร เดินออกทาง EXIT B
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นประมาณ นําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตาขึ้นกระเช้ านองปิ ง เพื่อสัมผัสประสบการณ์ อนั น่ าตื่ นเต้นชมวิว
ทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้และภูเขาสู งแบบ360องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที...
นมัสการพระโพธิสัตว์ กวนอิม พระมัญชู ศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่ งสร้างขึ้นในปี
ค.ศ. 1920 เดิมเป็ นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็ นศาสนสถานโปลิ
นพร้ อมทั้งมีการสร้ างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นทําให้ปัจจุบนั มีพระภิกษุเดิ นทางมาจําวัดกันเป็ นจํานวนมาก วัด

(GH) ฮ่องกง-พระใหญ่ลนั เตา-เซินเจิ้น-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (TG) เม.ย. 24,900-27,900.-
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คํ่า

โป่ หลิ นเป็ นวัดเจห้ามเซ่ นไหว้อาหารที่ เนื้ อสัตว์ทุกชนิ ด วัดโปหลิ นตั้งอยู่ที่ระดับความสู ง 22 เมตร สามารถ
มองเห็นพระพุทธรู ปทองสัมฤทธิ์ ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกือบทุก ๆ ส่ วนของเกาะ จากกระถาง
ธู ปขนาดใหญ่ที่ดา้ นล่าง ไต่ข้ ึนบันได 268 ขั้นสู่ ฐานที่องค์พระนัง่ ประทับอยู่เหนื อระดับนํ้าทะเล 371 เมตร องค์
พระสร้างจากการเชื่ อมแผ่นสัมฤทธิ์ ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสู ง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ ไปยังเนิ น
เขาเบื้องล่างบริ เวณทะเลจีนใต้ ที่ฐานองค์พระมีรูปปั้ นเทพธิ ดากําลังถวายเครื่ องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์
ตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็ นที่มาของชื่อพระพุทธรู ปเทียนถานบนยอดเขานี้ เทียนถานแปลว่าแท่นบูชา
บนสวรรค์ ภายในใต้องค์พระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย จากนั้นเที่ยวชมหมู่บา้ นนองปิ งที่จาํ ลองชีวิตความ
เป็ นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้ านนํ้าชา ร้ านอาหาร ร้ ายขายของที่ระลึ ก จากนั้นอิสระให้
ท่านช้อปปิ้ งอย่างจุ ใจที่ CITYGATE OUTLET มีสินค้าให้เลื อกซื้ ออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE, ADIDAS,
QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ…
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ ฮ่ องกง Panda Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันทีส่ อง ฮ่ องกง-วิคตอเรียพีค-รีพสั เบย์ -ช้ อปปิ้ งถนนนาธาน-เซินเจิน้
เช้ า

กลางวัน

คํ่า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลัง จากนั้น นํา ท่ า นนมัส การ วัด เจ้ า แม่ กวนอิม ณ หาดรี พั ล ส์ เบย์ สร้ า งขึ้ น ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ ล ะปี จะมี
นักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์ สิทธิ์ จากเจ้าแม่กวนอิม และขอพรจากเทพเจ้าองค์อื่นๆ
ด้วย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความรํ่ารวยจากเทพไฉ่ซิงเอี้ย ,ขอพรเรื่ องความรัก ให้สมหวังในรัก ขอพรได้จากเทพ
แห่งความรัก และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆ ณ ชายหาดรี พลั ส์เบย์ ถ้าใครมาขอก็มกั สมหวังทุกครั้งไป จากนั้น
นําท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริ เวณจุดชมวิว วิคตอเรี ยพีค (Victoria Peak) ถ่ายรู ปคู่กบั วิวทิวทัศน์ของตึก
สู งต่างๆ ซึ่ งได้สร้ างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง จากนั้นนําชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ ซึ่ งเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสี ยง
ที่สุดของฮ่องกงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ!! และนําท่านเลือกซื้ อยา
สมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านอิสระช้ อปปิ้ งถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้ งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับ
สิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel ,
Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ DFS
Galleria เช่น Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ สมควรแก่เวลา นํา
ท่านเดินทางสู่ เซินเจิน้ โดยรถ ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง (ขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจร ณ วันเดินทาง)
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ เซินเจิน้ Caa Holysun Hotel หรือระดับเดียวกัน

(GH) ฮ่องกง-พระใหญ่ลนั เตา-เซินเจิ้น-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (TG) เม.ย. 24,900-27,900.-
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วันทีส่ าม

เซินเจิน้ -อิสระช้ อปปิ้ งหล่อหวู่ซิตี-้ หมู่บ้านวัฒนธรรม+โชว์

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชมสิ นค้ าพืน้ เมืองของเซิ นเจิ้น อาทิ หยก ใบชา ครี มไข่มุก ฯลฯ ฝากคนที่ท่านรักและนําท่านชม
โรงงานผ้ าไหมจีนซึ่ งเป็ นสิ นค้าขึ้นชื่ อและได้รับการรับรองจากรัฐบาลจีน.. จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลิ นกับการต่อ
ราคาสิ นค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซิ นเจิ้น หรื อหลอวู่ ซิ ตี้ ท่านจะพบกับสิ นค้าก๊อปปี้
แบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis
Vuitton, Chole ฯลฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมหมู่บ้านวัฒนธรรม Cultural Village เป็ นศูนย์แสดงชี วิตความเป็ นอยูแ่ ละวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อย
ใหญ่ ที่กระจายตามมณฑลต่าง ๆ ทัว่ ประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดภายในหมู่บา้ นวัฒนธรรม มีที่อยูอ่ าศัยของชนเผ่าต่าง
ๆ ที่สร้างเท่าขนาดจริ ง 24 แห่ ง จากทั้งหมด 56 เผ่าทัว่ ประเทศ ท่ามกลางมวลไม้และสายนํ้าที่ร่มรื่ นสวยงามมีชน
เผ่าเจ้าของบ้านให้การต้อนรับ มีการแสดงกิจกรรมประจําเผ่าให้ชม เช่น การเย็บปั กถักร้อย การทําขนม การร้องรํา
ทําเพลง พร้อมทั้งชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตา
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักทีเ่ ซินเจิน้ Caa Holysun Hotel หรือระดับเดียวกัน

กลางวัน

คํ่า

วันทีส่ ี่

เซินเจิ้น-มาเก๊ า-วัดอาม่ า-เจ้ าแม่ กวนอิมปรางค์ ทอง-โบสถ์ เซ็นต์ ปอลล์ -เซนาโด้ วสแควร์ -เวเนเชี่ ยนสนามบิน-กรุงเทพ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ มาเก๊ า โดยเรื อเฟอรี่ ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง(ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) จากนั้นนํา
ท่านสู่ โบสถ์ เซนต์ ปอล โบสถ์เก่าแก่ซ่ ึ งมีความงดงามตามสถาปั ตยกรรมยุโรปโบสถ์แห่ งนี้ เคยเป็ นโรงเรี ยนสอน
ศาสนาแห่ งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุ นแรงทําให้
โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างามย่านการค้าสําคัญของมาเก๊า เซนา
โด้ สแควร์ หรื อ เซ็ นเตอร์ พอยท์ มาเก๊ า ซึ่ งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็ นลายลอนคลื่ นล้อมรอบ
ด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุ เกส อิ สระให้ท่านได้เดิ นเที่ ยวและแวะซื้ อสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงและสิ นค้าแผงลอย
มากมาย..จากนั้นนํา ท่ า นแวะซื้ อขนมพื้นเมืองมาเก๊ า ขนมทาร์ ต ไข่ และทองพับ ห่ อสาหร่ า ยที่ขึ้นชื่ อ จากนั้น
เดินทางไปยังวัดอาม่ า ซึ่ งเป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงมากๆ สําหรับนักท่องเที่ยวสําหรับวัดแห่ งนี้ ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ทะเล ภายใน
วัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบลดหลัน่ กันไปตามพื้นที่ที่อาํ นวย เนื่ องจากสถานที่แห่ งนี้ ต้ งั อยู่
ริ มเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุ ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทบั ทิมตั้งอยู่ ..นอกจากนั้นก็ยงั มี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้า
แม่กวนอิม ศาลพุทธเซิ นเจ้าชานหลินและยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้า
แม่ทบั ทิ ม) จากนั้นนําท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิ มริ มทะเลรู ปองค์เจ้าแม่กวนอิมสําฤทธิ์ ประทับยืนบนโคมทรง
ดอกบัว ซึ่ งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าเนื่องในโอกาสส่ งมอบคืนให้กบั ประเทศจีน

(GH) ฮ่องกง-พระใหญ่ลนั เตา-เซินเจิ้น-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (TG) เม.ย. 24,900-27,900.-
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กลางวัน
บ่ าย

17.30 น.
21.15 น.
23.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม The Venetian Resort โรงแรมสุ ดหรู เลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรู ป
และชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้ าจําลองเสมือนจริ งภายในเวเนเชี่ ยนตามอัธยาศัยซึ่ ง
แบ่งเป็ นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่ อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ ง
เพื่อลิ้ ม ลองเมนู ต่างๆ ที่ ท่านชื่ นชอบและร้ า นค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้ าน เช่ นBOSSINI, G2000,
GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรื อ ล่องเรื อกอนโดล่า CONDOLA (ไม่รวมอยูใ่ นรายการราคาท่านละ
120 เหรี ยญ) ล่องไปตามคลองเวนิ ชภายในโรงแรมหรื อจะเสี่ ยงโชคคาสิ โนซึ่ งมีอยู่ท้ งั หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่
อนุ ญาตให้เด็กที่มีอายุต่าํ กว่า 18 ปี เข้าไปภายในคาสิ โนไม่อนุ ญาตทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิ โนทั้งสิ้ น
และควรแต่งกายสุ ภาพ) **
**อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย**
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินไทยสมายล์ เทีย่ วบินที่ TG2677
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ….
โปรแกรม : ฮ่ องกง-พระใหญ่ลนั เตา-เซินเจิน้ -มาเก๊า 4 วัน 3 คืน TG/Thai Smile
ราคาเด็ก
ราคาเด็ก
ราคา
กําหนดการเดินทาง
(มีเตียง)
(ไม่ มีเตียง)
ผู้ใหญ่
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่ นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิม่

03-06 เม.ย. 58

24,900.-

24,900.-

22,900.-

4,500.-

11-14 , 13-16 เม.ย.58

27,900.

27,900

25,900.

5,500-

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ นเจิ้น) กําหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่ มุก, ใบชา, ใยไผ่ ไหม,
หยก ซึ่ งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
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
(GH) ฮ่องกง-พระใหญ่ลนั เตา-เซินเจิ้น-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (TG) เม.ย. 24,900-27,900.-
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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

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

(GH) ฮ่องกง-พระใหญ่ลนั เตา-เซินเจิ้น-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (TG) เม.ย. 24,900-27,900.-
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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 อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
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
 กรณี ท่านได้ชา
ํ 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
(GH) ฮ่องกง-พระใหญ่ลนั เตา-เซินเจิ้น-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (TG) เม.ย. 24,900-27,900.-
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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 จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (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
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้ อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการเดิ นทาง ทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรั บผิดชอบในอุ บตั ิ เหตุ หรื อความเสี ยหายที่เกิ ดจากโรงแรมที่ พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุ บตั ิ เหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่ าช้าของเที่ ยวบิ น, สายการเดิ นเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่ น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดิ นทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ
ตามเงื่ อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดิ นทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/
หรื อ ต่างประเทศ มิ ให้เดิ นทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติ กรรมของผูเ้ ดิ นทาง ไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง
โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ท ธิดังกล่ าว บริ ษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
(GH) ฮ่องกง-พระใหญ่ลนั เตา-เซินเจิ้น-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (TG) เม.ย. 24,900-27,900.-
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