ฮองกง-พระใหญลันเตา-เซินเจิ้น-มาเกา
4 วัน 3 คืน

โดยสายการคาเธยแปซิฟค
(เขา-ออกฮองกง)



เที่ยว 3 เมือง พักฮองกง 1 คืน เซินเจิ้น 2 คืน



นั่งกระเชานองปงชมวิว 360 องศา รอบเกาะลันเตา และไหวองคพระใหญลันเตา



ชมวิถีชีวิตของชาวจีนที่หมูบานวัฒนธรรมพรอมชมโชว แสงสีเสียง สุดอลังการ




ชอปปงตลาดกอปปที่คนไทยรูจักในนามมาบุญครองเซินเจิ้น “หลอหวู”
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL
และชิมขนมทารตไขขึ้นชื่อมาเกา

กําหนดการเดินทาง
30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 59

24,900.-

D1 : กรุงเทพฯ-ฮองกง-พระใหญลันเตา+

กระเชานองปง- City gate Outlet
D2 : ฮองกง-รีพัสเบย-วิคตอเรียพีค-ชอปปง
ถนนนาธาน-เซินเจิ้น
D3: เซินเจิ้น-อิสระชอปปงหลอหวูซิตี้หมูบานวัฒนธรรม+โชว
D4 : เซินเจิ้น-มาเกา-เจาแมกวนอิมปรางค
ทอง-วัดอามา-โบสถเซ็นตปอลล-เซนาโดวส
แควร-เวเนเชี่ยน-สนามบินฮองกง-กรุงเทพ
กรุงเทพฯ

HKG-LANTAU-SZX-MFM 4D3N (TG)
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วันแรก
05.30น.

กรุงเทพฯ-ฮองกง-พระใหญลันเตา+กระเชานองปง- Citygate Outlet
พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร
M ประตู 6 สายการบินคาเธยแปซิฟค โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

06.30 น.

ออกเดินทางสู ฮองกงโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ CX616

09.55 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

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นประมาณ นําทานเดินทางสูเกาะลันเตาขึ้นกระเชานองปง เพื่อสัมผัส ประสบการณ
อันนาตื่นเตนชมวิวทิวทัศนหมูเกาะทะเลจีนใตและภูเขาสูงแบบ360องศา ระยะทางกวา
5.7 กิโลเมตรโดยใชเวลาประมาณ 25 นาที...นมัสการพระโพธิสัตวกวนอิม พระมัญชูศรี
โพธิสัตว และพระสมันตภัทรโพธิสัตว ณ วัดโปหลิน ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ. 1920 เดิมเปน
วัดขนาดเล็กที่ มีพระภิกษุสงฆเพียง 3 องค ตอมาในป ค.ศ. 1924 ไดเปลี่ยนเปนศาสน
สถานโปลินพรอมทั้งมีการสรางอารามและโบสถเพิ่มขึ้นทําใหปจจุบันมีพระภิกษุเดินทาง
มาจําวัดกันเปนจํานวนมาก วัดโปหลินเปนวัดเจหามเซนไหวอาหารที่เนื้อสัตวทุกชนิด
วัดโปหลินตั้งอยูที่ระดับความสูง 22 เมตร

สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์

ประทับกลางแจงองคใหญที่สุดในโลกจากเกือบทุก ๆ สวนของเกาะ จากกระถางธูป
ขนาดใหญ ที่ ด า นล า ง ไต ขึ้ น บั น ได 268

ขั้ น สู ฐ านที่ อ งค พ ระนั่ ง ประทั บ อยู เ หนื อ

ระดับน้ําทะเล 371 เมตร องคพระสรางจากการเชื่อมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 250
ตันและสูง 34 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต

ที่

ฐานองคพระมีรูปปนเทพธิดากําลังถวายเครื่องสักการะแดพระพุทธบนสวรรคตามความ
เชื่อของนิกายมหายาน จึงเปนที่มาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถาน
แปลวาแทนบูชาบนสวรรค ภายในใตองคพระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย

จากนั้น

เที่ยวชมหมูบานนองปงที่จําลองชีวิตความเปนอยูของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัว
ดวยรา นน้ําชา รานอาหาร รายขายของที่ระลึ ก จากนั้นอิสระใหท านชอปปงอยา งจุใจ ที่
CITYGATE

OUTLET

มี สินค าใหเ ลื อกซื้อ อยา งครบครันตั้ งแต NIKE,

ADIDAS,

QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ…
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก ฮองกง Panda Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง
เชา

ฮองกง-วิคตอเรียพีค-รีพัสเบย-ชอปปงถนนนาธาน-เซินเจิ้น
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก / หรือติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้น นําทานนมัสการ วัดเจาแมกวนอิม ณ หาดรีพัลสเบย สรางขึ้นในป ค.ศ.
1993 ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จาก
เจา แม กวนอิ ม และขอพรจากเทพเจ า องคอื่ นๆ ด วย อาทิ เช น ขอพรโชคลาภ
ร่ํารวยจากเทพไฉซิงเอี้ย

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

ความ

,ขอพรเรื่องความรัก ใหสมหวังในรัก ขอพรไดจากเทพแห ง
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ความรัก และเทพเจาแหงโชคลาภองคอื่นๆ ณ ชายหาดรีพัลสเบย

ถาใครมาขอก็มัก

สมหวังทุกครั้งไป จากนั้นนําทานชมทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณจุดชมวิ ว วิคตอเรีย
พี ค (Victoria

Peak) ถ า ยรู ป คู กั บ วิ ว ทิ ว ทั ศ น ข องตึ ก สู งต า งๆ ซึ่ งได ส ร า งตามหลั ก

ฮวงจุยบนเกาะฮองกง จากนั้นนําชมโรงงานจิวเวอรรี่ ซึ่งเปนโรงงานที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของฮองกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหาซื้อไดในราคา
พิเศษ!! และนําทานเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนตางๆ อีกมากมาย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นใหทานอิสระชอปปงถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเชน ชอปปงที่ 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 นําทานเดินทางสู
เซินเจิ้นโดยรถ ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ขึ้นอยูกับสภาพการจราจร ณ วัน
เดินทาง)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก เซินเจิ้น Caa Holysun Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เชา

เซินเจิ้น-อิสระชอปปงหลอหวูซิตี้-หมูบานวัฒนธรรม+โชว
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนําทานชมสินคาพื้นเมืองของเซินเจิ้น อาทิ หยก ใบชา ครีมไขมุก ฯลฯ ฝากคนที่
ท า นรั ก และนํ า ท า นชมโรงงานผ า ไหมจี น ซึ่ งเป น สิ น ค า ขึ้ นชื่ อ และได รั บ การรั บ รองจาก
รัฐบาลจีน.. จากนั้นใหทานเพลิดเพลินกับการตอราคาสินคามากกวา 50% ที่คนไทย
ขนานนามวา มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอวู ซิตี้ ทานจะพบกับสินคากอปปแบรนด
เนมชื่อดังมากมาย

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 Caa Holysun Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เชา

เซินเจิ้น-มาเกา-วัดอามา-เจาแมกวนอิมปรางคทอง-โบสถเซ็นตปอลล-เซนาโดวสแควร
-เวเนเชี่ยน-สนามบิน-กรุงเทพ
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
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สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูมาเกา โดยเรือเฟอรี่ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) จากนั้นนําทานสูโบสถเซนตปอล โบสถเกาแก
ซึ่งมีความงดงามตามสถาปตยกรรมยุ โรปโบสถแห งนี้เคยเปนโรงเรียนสอนศาสนาแห ง
แรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ตอมาในปค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหมอยาง
รุนแรงทําใหโบสถเซนตปอลคงเหลือแคเพียงบานประตูและบันไดทางเขาดานหนาที่สงา
งามยานการคาสําคัญของมาเกา เซนาโดสแควร หรือ เซ็นเตอรพอยทมาเกา ซึ่งโดด
เดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเปนลายลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปต ยกรรมสไตล
โปรตุ เ กส อิ ส ระให ท า นได เ ดิ นเที่ ยวและแวะซื้ อ สิ น ค า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและสิ นค า แผงลอย
มากมาย..จากนั้ น นํ า ท า นแวะซื้ อ ขนมพื้ น เมื อ งมาเก า ขนมทาร ต ไข และทองพั บ ห อ
สาหร า ยที่ ขึ้นชื่ อ จากนั้ นเดิ นทางไปยั ง วั ดอาม า ซึ่ งเป นวั ด ที่ มี ชื่ อ เสี ยงมากๆ สํ า หรั บ
นักทองเที่ยวสําหรับวัดแหงนี้ตั้งอยูใกลกับทะเล ภายในวัดดูแลวก็แปลกตาดีเพราะวามี
การกอสรางกันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อํานวย เนื่องจากสถานที่แหงนี้ตั้งอยูริมเชิง
เขา เมื่อเดินพนซุมประตูก็จะพบกับศาลของเจาแมทับทิมตั้งอยู ..นอกจากนั้นก็ยังมี หอ
เมตตาธรรม ศาลเจ าแมกวนอิม ศาลพุทธเซินเจาชานหลินและยังมีศาลเจาขนาดเล็กๆ
อีกหลายศาลที่ไดมีการสรางเพื่อถวายใหแกเจาแมทับทิม ) จากนั้นนําทานนมัสการเจา
แม ก วนอิ ม ริ ม ทะเลรู ป องค เ จ า แม ก วนอิ ม สํ า ฤทธิ์ ป ระทั บ ยื น บนโคมทรงดอกบั ว ซึ่ ง
ประเทศโปรตุเกสสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกาเนื่องในโอกาสสงมอบคืนใหกับ
ประเทศจีน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส
ให ท า นอิ ส ระพั ก ผ อ นถ า ยรู ป และชมความงามสั ม ผั ส เมื อ งจํ า ลองลาสเวกั ส และได ช ม
ท อ งฟ า จํ า ลองเสมื อ นจริ ง ภายในเวเนเชี่ ย นตามอั ธ ยาศั ย ซึ่ ง แบ ง เป น โซนต า งๆ เช น
GRAND CANAL SHOP มีรานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง
เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา 300 ราน เชน
BOSSINI, G2000, GIODANO,
CONDOLA

บาย

SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอนโดลา

(ไม รวมอยู ใ นรายการราคาท า นละ120 เหรี ยญ) ล อ งไปตามคลองเวนิ ช

ภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตให
เด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ป เขาไปภายในคาสิโนไมอนุญาตทําการบันทึกภาพใด ๆ
ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ) **
**อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย**

19.30 น.

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินฮองกง

22.00 น.

ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย แปซิฟค เที่ยวบินที่ CX709

23.55 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….

** ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ***

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

หนา 4 จาก 9

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

โปรแกรม : ฮองกง-พระใหญลันเตา-เซินเจิ้น-มาเกา 4 วัน 3 คืน CX
กําหนดการเดินทาง

ราคา
ผูใหญ

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2
ผูใหญ

30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 59

24,900.-

24,900.-

ราคาเด็ก
(ไมมีเตียง)
นอนกับ 2
ผูใหญ

พักเดี่ยว
เพิ่ม

23,900.-

6,000-

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทั้ง 5 ขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง
ของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย 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)
: HKG-LANTAU-SZX-MFM 4D3N (TG)

หนา 5 จาก 9

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
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก )
คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
เงื่อนไขการจอง

1. วางเงินมัดจําทานละ 12,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 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
: HKG-LANTAU-SZX-MFM 4D3N (TG)

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
หนา 6 จาก 9

สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมี การยกเลิกการ



เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและ
ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน


กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได


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 ซึ่งมีค าใชจาย 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
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++

โรงแรมในฮองกงมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกะทัดรัต ซึ่งขึ้นอยูกับการ

ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย
การเดินทางเปนครอบครัว
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

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 พฤติกรรมของผูเดินทาง ไม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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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