ฮองกง-พระใหญลันเตา-เซินเจิ้น-มาเกา
4 วัน 3 คืน

โดยสายการบินแอรเอเซีย



บินเชา-กลับดึก ไปกับสายการบินแอรเอเชีย พักฮองกง 1 คืน // เซินเจิ้น 2 คืน



นั่งกระเชานองปงชมวิว 360 องศา รอบเกาะลันเตา และไหวองคพระใหญลันเตา



ชมวิถีชีวิตของชาวจีนที่หมูบานวัฒนธรรมพรอมชมโชว แสงสีเสียง สุดอลังการ



ชอปปงตลาดกอปปที่คนไทยรูจักในนามมาบุญครองเซินเจิ้น “หลอหวู”



ไหวองคพระขอพรวัดแชกงหมิว ที่ขึ้นชื่อของชาวฮองกง



ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL และชิมขนมทารตไขขึ้นชื่อมาเกา

กําหนดการเดินทาง

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2559
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2559
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2559

20,900.23,900.23,900.-

D1 : กรุงเทพฯ-ฮองกง-พระใหญลันเตาชอป
ปง CITY GATE
D2 : ฮองกง-วิคตอเรียพีค-รีพัสเบยวัดแชกงหมิว-อิสระชอปปง-เซินเจิ้น
D3: เซินเจิ้น-อิสระชอปปงหลอหวูซิตี้หมูบานวัฒนธรรม+โชว
D4 : เซินเจิ้น-มาเกา-เจาแมกวนอิมปรางค
ทอง-วัดอามา-โบสถเซ็นตปอลล-เซนาโดวส
แควร-เวเนเชี่ยน-สนามบิน-กรุงเทพกรุงเทพฯ

HKG-LANTAU-SZX-MFM 4D3N (FD)

หนา 1 จาก 10

วันแรก
04.00 น.

กรุงเทพ-ฮองกง-พระใหญลันเตา-กระเชานองปง-วัดโปหลิน-ชอปปงCITY GATE
คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 2 เคาน
เตอรสายการบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสาร
การเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

06.45 น.

ออกเดินทางสูฮองกง โดยสายการบินแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ FD508
(บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)

10.15 น.

เดินทางถึงสนามบินฮองกง Chek Lap Kok สนามบินอันทันสมัยสะดวกสบายแหงใหม
ซึ่ งตั้ งอยู บ นเกาะลั น เตา ฮ อ งกงเป น ดิ น แดนตอนปลายสุ ด ทางตะวั น ออกเฉี ยงใต ของ
ประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง ประกอบดวย เกาะฮองกง , นิวเทอรริทอรีส ,เกาลูน
และเกาะเล็กๆอีก 235 เกาะ หลังผานพิธีการศุลกากร เดินออกทาง EXIT B
จากนั้ นนํา ท านเดิ นทางสูเ กาะลันเตาขึ้ น กระเช า นองปง เพื่ อสั ม ผัส ประสบการณ อันน า
ตื่นเต นชมวิ วทิ วทั ศน หมู เกาะทะเลจี นใตและภูเ ขาสูงแบบ360องศา ระยะทางกวา 5.7
กิโลเมตรโดยใชเวลาประมาณ 25 นาที

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนํ า ท า นนมั ส การพระโพธิ สั ต วก วนอิ ม พระมั ญ ชู ศ รีโพธิ สั ตว และพระสมันตภั ท ร
โพธิ สัต ว ณ วั ดโปหลิน ซึ่งสร างขึ้นในป ค.ศ. 1920 เดิ มเปนวั ดขนาดเล็กที่ มีพ ระภิก ษุ
สงฆเพียง 3 องค ตอมาในป ค.ศ. 1924 ไดเปลี่ยนเปนศาสนสถานโปลินพรอมทั้งมีการ
สรางอารามและโบสถเพิ่มขึ้นทําใหปจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจําวัดกันเปนจํานวนมาก
วัดโปหลินเปนวัดเจ หามเซนไหวเนื้อสัตวทุกชนิด วัดโปหลินตั้งอยูที่ระดับความสูง 22
เมตร สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจงองคใหญที่สุดในโลกจาก
เกือบทุก ๆ สวนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญที่ดานลาง ไตขึ้นบันได 268 ขั้นสู
ฐานที่องคพระนั่งประทับอยูเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร องคพระสรางจากการเชื่อม
แผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยัง
เนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต

ที่ฐานองคพระมีรูปปนเทพธิดากําลังถวายเครื่อง

สัก การะแด พระพุ ท ธบนสวรรค ต ามความเชื่ อ ของนิก ายมหายาน

จึ งเปนที่ ม าของชื่ อ

พระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถานแปลวาแทนบูชาบนสวรรค ภายในใตองค
พระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย จากนั้นนําทานเที่ยวชมหมูบานนองปงที่จําลองชีวิต
ความเปนอยูของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวดวยรานน้ําชา รานอาหาร รายขาย
ของที่ระลึก ....นําทานนมัสการ พระใหญลันเตา เปนพระพุทธรูปนั่งทําจากทองสัมฤทธิ์
กลางแจ ง ที่ มี ข นาดใหญ ที่ สุ ด ในโลก มี น้ํ า หนั ก 202 ตั น ความสู ง 24 เมตร ที่ ตั้ ง อยู
กลางแจ งของเกาะลั น เตา.... จากนั้ นอิ ส ระให ท า นช อ ปป ง อย า งจุ ใ จที่ CITY

GATE

OUTLET มีสินคาใหเลือกซื้ออยางครบครันตั้งแต NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER,
BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก ฮองกง Panda Hotel หรือระดับเดียวกัน

: HKG-LANTAU-SZX-MFM 4D3N (FD)

หนา 2 จาก 10

วันที่สอง
เชา

ฮองกง-วิคตอเรียพีค-รีพัสเบย-วัดแชกงหมิว-อิสระชอปปง-เซินเจิ้น
รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา
นํา ทา นชมทิ วทั ศน ของเกาะฮอ งกงบริเ วณจุด ชมวิว วิ ค ตอเรี ยพี ค (Victoria

Peak)

ถายรูป คูกั บวิ วทิ วทั ศน ของตึ กสู งต างๆซึ่ งไดสร างตามหลัก ฮวงจุ ยบนเกาะฮ องกง...นํ า
ทา นนมั ส การขอพรจากเจ า แม ก วนอิ ม และเทพเจ า แห งโชคลาภ ข า มสะพานต อ อายุ ที่
ชายหาดรีพัลสเบยในแตละปจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพร
ศักดิ์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิมโดยเฉพาะการขอลูกที่เ ชื่อกันวาถาใครมาขอก็มักสมหวังทุก
ครั้งไป ...จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เปนวัดเกาแกที่ มีความ
ศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกวา 300 ปตั้งอยูในเขต Shatin วัดแชกงสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณถึง
บุ ค คลสํ า คั ญ คนหนึ่ งเป นทหารมี ชื่ อ ว า ท า นแชกง เนื่ อ งจากมี เ หตุ ก ารณ จ ลาจลเกิ ด ขึ้ น
ในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีน
มีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุก
ประการ แล วจะต องไปหมุนกังหันนํา โชคที่ ตั้งอยูใ นวัดเพื่อจะไดหมุนเวียนชีวิตของเรา
และครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถาหาก
คนที่ดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเปนการชวยหมุนปดเปาเอาสิ่งรายและไมดีออกไปให
หมด ในองค กั ง หั น นํ า โชคมี 4ใบพั ด คื อ พร 4 ประการ คื อ สุ ข ภาพร า งกายแข็ ง แรง,
เดิ นทางปลอดภั ย , สมความปรารถนา และ เงิ นทองไหลมาเทมา ในทุ ก ๆวันที่ 2 ของ
เดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อวา
กังหันจะชวยพัดพาสิ่งชั่วรายและโรคภัยไขเจ็บออกไปจากตัวและนําพาแตความโชคดี
เขามาแทน...จากนั้นนําชมโรงงาน TSL ซึ่งเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอง
กงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ!! และ
นําทานเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนตางๆ อีกมากมาย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น ให ท า นอิ ส ระช อ ปป ง ถนนนาธาน ตามอั ธ ยาศั ย อาทิ เ ช น ช อ ปป ง ที่ Ocean
Terminal และ Harbour City กับสินคาแบรนดเนมชื่อดังตางๆระดับโลกกวา 700
รานคา เชน Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach ,
Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเลนที่หาง Toy r’us แหลงชอปปง
สินคาปลอดภาษีที่ DFS Galleria เชน Burberry , Cartier , Chanel , Coach ,
Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูเซินเจิ้นโดยรถ ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ขึ้นอยูกับ
สภาพการจราจร ณ วันเดินทาง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก เซินเจิ้น Perthden SZX Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

เซินเจิ้น-อิสระชอปปงหลอหวูซิตี้-หมูบานวัฒนธรรม+โชว

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนํ าท า นชมสินค าพื้ นเมื อ งของเซิ นเจิ้ น อาทิ หยก ใบชา ครี ม ไข มุ ก ฯลฯ

: HKG-LANTAU-SZX-MFM 4D3N (FD)

หนา 3 จาก 10

ฝากคนที่ท านรักและนําทานชมโรงงานผาไหมจี นซึ่งเปนสิ นคาขึ้นชื่อ และไดรับ
การรับรองจากรัฐบาลจีน

จากนั้นใหทา นเพลิดเพลินกับการต อราคาสินคามากกว า

50% ที่คนไทยขนานนามวา มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอวู ซิตี้ ทานจะพบกับสินคา
กอปปแบรนดเนมชื่อดังมากมาย อาทิ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier,
Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท านชมหมู บานวัฒนธรรม Cultural

Village

เปนศู นยแสดงชีวิต ความเป นอยู และ

วัฒนธรรมของชนเผานอยใหญ ที่กระจายตามมณฑลตาง ๆ ทั่วประเทศจีนที่ใหญที่สุด
ภายในหมูบานวัฒนธรรม มีที่อยูอาศัยของชนเผาตาง ๆ ที่สรางเทาขนาดจริง 24 แหง
จากทั้งหมด 56 เผาทั่วประเทศ ทามกลางมวลไมและสายน้ําที่รมรื่นสวยงามมีชนเผา
เจาของบานใหการตอนรับ มีการแสดงกิจกรรมประจําเผาใหชม เชน การเย็บปกถักรอย
การทําขนม การรองรําทําเพลง พรอมทั้งชมโชวศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตา
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก เซินเจิ้น Perthden SZX Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เชา

เซินเจิ้น-มาเกา-เจาแมกวนอิมปรางคทอง-วัดอามา-โบสถเซ็นตปอลล-เซนาโดวสแควร
เวเนเชี่ยน-สนามบิน-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูมาเกา โดยเรือเฟอรี่ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง(ขึ้นอยู
กับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) จากนั้นนําทานนมัสการเจาแมกวนอิมริมทะเลรูปองค
เจาแมกวนอิมสําฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรางขึ้นเพื่อเปน
อนุสรณใหกับมาเกาเนื่องในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน ..นําทานชม วัดอามา
ใหทุกทานไดกราบไหวเจาแมทับทิมที่ วัดอามา ซึ่งเปนวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สํา
หรับนักทองเที่ยวสําหรับวัดแหงนี้ตั้งอยูใกลกับทะเล ภายในวัดดูแลวก็แปลกตาดีเพราะ
วามีการกอสรางกันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อํานวย เนื่องจากสถานที่แหงนี้ตั้งอยูริม
เชิงเขา เมื่อเดินพนซุมประตูก็จะพบกับศาลของเจาแมทับทิมตั้งอยู ..นอกจากนั้นก็ยังมี
หอเมตตาธรรม ศาลเจาแมกวนอิม ศาลพุทธเซินเจาชานหลินและยังมีศาลเจาขนาดเล็กๆ
อีกหลายศาลที่ไดมีการสรางเพื่อถวายใหแกเจาแมทับทิม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

จากนั้นนําทานสูโบสถเซนตปอล โบสถเกาแกซึ่งมีความงดงามตามสถาปตยกรรมยุโรป
โบสถแหงนี้เคยเปนโรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออก
ไกล ตอมาในป ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหมอยางรุนแรงทําใหโบสถเซนตปอลคงเหลือแค
เพียงบานประตูและบันไดทางเขาดานหนาที่สงางามยานการคาสําคัญของมาเกา เซนา
โดสแควร หรือ เซ็นเตอรพอยทมาเกา ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้อง
เปนลายลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระใหทานไดเดินเที่ยว
และแวะซื้อสินคาที่มีชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย..จากนั้นนําทานแวะซื้อขนมพื้น
เมืองมาเกาขนมทารตไข และทองพับหอสาหรายที่ขึ้นชื่อ ...นําทานชม The Venetian
Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถายรูป
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และชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริงภายใน
เวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบงเปนโซนตางๆ เชน GRAND CANAL SHOP มีรานอาหาร
ชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานชื่นชอบ
และรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา 300 ราน เชนBOSSINI, G2000, GIODANO,
SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอนโดลา CONDOLA (ไมรวมอยูในรายการราคา
ทานละ120 เหรียญ) ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมี
อยูทั้งหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ป เขาไปภายใน
คาสิโนไมอนุญาตทําการบั นทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้ นและควรแตงกาย
สุภาพ) **
**อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย**
18.30 น.

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินมาเกา

22.25 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินแอรเอเชียเที่ยวบินที่ FD767
(บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)

00.15 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรม : ฮองกง - พระใหญ - เซินเจิ้น – มาเกา 4 วัน 3 คืน FD
กําหนดการเดินทาง

ราคา
ผูใหญ

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2
ผูใหญ

ราคาเด็ก
(ไมมีเตียง)
นอนกับ 2
ผูใหญ

พักเดี่ยว
เพิ่ม

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2559

20,900.-

20,900.-

19,900.-

6,500.-

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2559

23,900.-

23,900.-

22,900.-

6,500.-

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2559

23,900.-

23,900.-

22,900.-

6,500.-

** ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซิน
เจิ้น)กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัว
หิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคา
ทัว ร จึ ง เรี ย นให กั บ นั ก ท อ งเที่ ย วทุ ก ท า นทราบว า ร านรั ฐ บาลทุ ก ร า นจํ า เป นต องรบกวนทุ ก ท า นแวะชม ซื้ อ
หรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
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กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทั้ง 5 ขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง
ของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5. คณะผูเดินทางจํานวน
15

15 ทาน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูเดินทางไมถึง

ทานไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางดวยโดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา

7 วันกอนการเดินทาง
*** ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ
อัตรานี้รวม


คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักทองเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)



คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ



คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง



คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา



คาอาหารตามที่ระบุในรายการ



คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ






คายกกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแหงอาจไมมีคนขนกระเปา)
คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ยอมอยู ในขอจํากัดที่มีการตกลงไว
กับบริษัทประกันชีวิต
คาวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรต

ไทยเทานั้น)
อัตรานี้ไมรวม


คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง



คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา



คาธรรมเนียมการทําวีซากรณีที่ลูกคาเปนพาสตางชาติ เชน พาสสปอรตเยอรมัน พาสสปอรตลาว



คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง


คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
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คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก )
คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
เงื่อนไขการจอง

1. วางเงินมัดจําทานละ 12,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมน อยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดย
อัตโนมัติ
หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่

3.

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ
ทัวรทั้งหมด


หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15

ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน


เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท พรอมกับเตรียม

เอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว


การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวร

ใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือ
วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง


แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน

คืนคาใชจายทั้งหมด



แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน

เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท



แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด



สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและ
ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน


กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
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กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวน
ของทางเมืองนอก เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับ
ทานเปนกรณีไป


กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแต
สายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจาย
ตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
3.

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได

(น้ําหนักประมาณ

20

กิโลกรัม)

ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย

และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
4.ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน

หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ

ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสาย
การบินเปนผูกําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและได
ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว(กรณีตั๋ว REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน
เทานั้น
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
++

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว

(Single) และหองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตาง
ประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ
1 เตียงพับเสริม
++

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
++

โรงแรมในฮองกงมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกะทัดรัต ซึ่งขึ้นอยูกับการ

ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย
การเดินทางเปนครอบครัว
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
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ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริ ษัทฯ เปนตั วแทนในการจั ดนํ า สัม มนา และการเดิ นทางที่ มี ความชํา นาญ โดยจั ดหาโรงแรมที่ พัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดใน
การเดิ น ทาง ทั้ ง นี้ ท างบริ ษั ท ฯ ไม ส ามารถรั บ ผิ ด ชอบในอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากโรงแรมที่ พั ก
ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล,
สงครามการเมื อ ง, การผันผวนของอั ตราแลกเปลี่ ยนเงินตราระหว างประเทศ, การนั ด หยุ ด งาน, ความลา ช าของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงาน
ที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัค รราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล
เนื่อ งจากเปนสิ ทธิ พิเศษทางการทูต )

ซึ่งอยูเ หนื อการควบคุ มของบริษัท ฯ หมายรวมถึ งในระหว างการเดินทาง

ทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ
มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดิน ทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ
จะไม คื นค าใช จ า ยใดๆ รายละเอี ยดด า นการเดิ นทาง อาจมี การเปลี่ ยนแปลงได ตามความจํา เป น หรือ เพื่ อ ความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึง
ผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ
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