ฮองกง พระใหญลันเตา มาเกา
4 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน Emirate Airline



บินดวยเครื่องลําใหญ A380 นั่งสบาย มีจอทุกที่นั่ง



สัมผัสประสบการณชมวิว 360 องศาผานทางกระเชานองปงและนมัสการองคพระใหญลันเตา



ไหวองคเจาแมกวนอิม และเทพเจาองคอื่นๆ และขามสะพานตออายุ ณ หาดรีพัสเบย



ชม VENETIAN ในบรรยากาศลาสเวกัสแหงเอเซีย กับทองฟาจําลองที่สวยงาม



ถายภาพที่ระลึกกับมรดกโลก ที่ประตูโบสถเซ็นพอลล ที่ตั้งเดนสงาอยูบริเวณใจกลางเมือง



พิเศษ...อาหารเมนู หานยาง

กําหนดการเดินทาง

10-13 ธ.ค. 58
19-22 ก.พ 59

ราคา
ราคา

22,900 บาท
23,900

บาท

D1 : กรุงเทพฯ-ฮองกง
D2 : ฮองกง-พระใหญลันเตา+City Gate
Outlate
D3 : ฮองกง-ไหวเจาแมกวนอิม ณ หาด
รีพลัสเบย-วิคตอเรียพีค-วัดแชกง-ชออปง
ถนนนาธาน-มาเกา
D4 : มาเกา-วัดอามา-เจาแมกวนอิมริม
ทะเล-โบสถเซ็นพอลล-เซนาโดแสควร-เวเน
เชี่ยน-สนามบินฮองกง-กรุงเทพฯ
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วันแรก

กรุงเทพฯ-ฮองกง

10.30 น.

พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคาน
เตอร T

สายการบิน Emirate Airlines โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกดาน

เอกสารเดินทางและสัมภาระ
14.00 น.
18.05 น.

ออกเดินทางสู ฮองกงโดยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK384
เดินทางถึงสนามบินฮองกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.)ซึ่งตั้งยูบน
เกาะลันเตา ฮองกงเปนดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนติดกับ
มณฑลกวางตุง ประกอบดวย เกาะฮองกง,นิวเทอรริทอรีส,เกาลูน และเกาะเล็กๆอีก 235
เกาะ หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองแลว พรอมกัน ณ ทางออก EXIT B นําทาน
เดินทางสูตัวเมือง ระหวางทางไดขามสะพานชิงหมา ซึ่งเปนสะพานแขวนที่ยาวที่สุดใน
โลก มีระยะทาง 2.3 กิโลเมตร

ค่ํา
วันที่สอง

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก ฮองกง Panda Hotel / หรือระดับเดียวกัน
ฮองกง-พระใหญลันเตา+กระเชานองปง-ชอปปง Citygate Outlet Mall

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก //หรือ ทานติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นประมาณ นําทานเดินทางสูเกาะลันเตาขึ้นกระเชานองปง เพื่อสัมผัสประสบการณ
อันนา ตื่นเต นชมวิวทิว ทัศน หมูเกาะทะเลจี นใตและภู เขาสู งแบบ360องศา ระยะทางกว า
5.7 กิโลเมตรโดยใชเวลาประมาณ 25 นาที...นมัสการพระโพธิสัตวกวนอิม พระมัญชูศรี
โพธิสัตว และพระสมันตภัทรโพธิสัตว ณ วัดโปหลิน ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ. 1920 เดิมเปน
วัด ขนาดเล็ก ที่มี พระภิก ษุส งฆเ พียง 3 องค ตอ มาในป ค.ศ. 1924 ไดเ ปลี่ ยนเปนศาสน
สถานโปลินพรอมทั้งมีการสรางอารามและโบสถเพิ่มขึ้นทําใหปจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมา
จําวัดกันเปนจํานวนมาก วัดโปหลินเปนวัดเจหามเซนไหวอาหารที่เนื้อสัตวทุกชนิด วัดโป
หลิ นตั้ งอยูที่ ระดับ ความสูง 22 เมตร

สามารถมองเห็นพระพุท ธรู ปทองสัม ฤทธิ์ป ระทั บ

กลางแจงองคใหญที่สุดในโลกจากเกือบทุก ๆ สวนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญที่
ดานลาง ไตขึ้นบันได 268 ขั้นสูฐานที่องคพระนั่งประทับอยูเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร
องคพระสรางจากการเชื่อมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค
พระหั น พระพั ก ตร ไ ปยั ง เนิ น เขาเบื้ อ งล า งบริ เ วณทะเลจี น ใต

ที่ ฐ านองค พ ระมี รู ป ป น

เทพธิดากําลังถวายเครื่องสักการะแดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของนิกายมหายาน
จึงเปนที่มาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถานแปลวาแทนบูชาบนสวรรค
ภายในใต อ งค พ ระมี ภ าพศิ ล ปะจี น โบราณมากมาย

จากนั้ น เที่ ย วชมหมู บ า นนองป ง ที่

จําลองชีวิตความเปนอยูของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวดวยรานน้ําชา รานอาหาร
รายขายของที่ระลึก
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นอิสระใหทานชอปปงอยางจุใจที่ CITYGATE OUTLET มีสินคาใหเลือกซื้ออยาง
ครบครันตั้งแต NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN
ฯลฯ…
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** อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย**
เขาสูที่พัก ฮองกง Panda Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม

ฮองกง-ไหวเจาแมกวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย-วิคตอเรียพีค-วัดแชกง-ชอปปงถนนนาธาน-มาเกา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก //หรือ ทานติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
นําทานนมัสการ วัดเจาแมกวนอิม ณ หาดรีพัลสเบย สรางขึ้นในป ค.ศ.1993 ในแตละปจะ
มีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิม และ
ขอพรจากเทพเจาองคอื่นๆ ดวย อาทิเชน ขอพรโชคลาภ ความร่ํารวยจากเทพไฉซิงเอี้ย ,
ขอพรเรื่องความรัก ใหสมหวังในรัก ขอพรไดจากเทพแหงความรัก และเทพเจาแหงโชค
ลาภองค อื่ น ๆ ณ ชายหาดรี พั ล ส เ บย ถ า ใครมาขอก็ มั ก สมหวั ง ทุ ก ครั้ ง ไป นํ า ท า นชม
ทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรียพีค (Victoria Peak) ถายรูปคูกับวิว
ทิวทัศนของตึกสูงตางๆ ซึ่ งไดสรางตามหลักฮวงจุยบนเกาะฮองกง จากนั้นนําชมโรงงาน
TSLซึ่ งเป นโรงงานที่ มี ชื่ อ เสี ยงที่ สุ ด ของฮ อ งกงในเรื่ อ งการออกแบบเครื่ อ งประดั บ ท า น
สามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ!!และนําทานเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน ตางๆ อีกมากมาย…
จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เปนวัดเกาแกที่มี ความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกวา 300 ป
ตั้งอยูในเขต Shatin วัดแชกงสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเปนทหารมี
ชื่อวาทานแชกง เนื่องจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีนและทานแชกง
ไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถื อวาหากไดไปกราบไหว
และขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหันนําโชค
ที่ตั้งอยูในวัดเพื่อจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดาน
หนาที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถาหากคนที่ดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเปนการชวย
หมุ นป ด เป า เอาสิ่ งร า ยและไมดี อ อกไปให ห มด ในองค กั งหันนํ า โชคมี 4ใบพั ด คือ พร 4
ประการ คือ สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทอง
ไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้
เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อวากังหันจะชวยพัดพาสิ่งชั่วรายและโรคภัยไขเจ็บออกไปจาก
ตัวและนําพาแตความโชคดีเขามาแทน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร..เมนูพิเศษ หานยาง
จากนั้ นใหท านอิ สระช อปป งตามอัธยาศัย อาทิ เชน ชอปป งที่ Ocean

Terminal

และ

Harbour City กับสินคาแบรนดเนมชื่อดังตางๆระดับโลกกวา 700 รานคา เชน Amani,
Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton ,
บาย

Chole, ของเด็กเลนที่หาง Toy r’us แหลงชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ DFS Galleria เชน
Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ
สมควรแก เ วลา นํ า ท า นเดิ น ทางสู ท า เรื อ มาเก า เพื่ อ นั่ ง เรื อ เฟอรี่ ใช ร ะยะเวลา
ประมาณ 50 นาที (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง)
**อิสระทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย**
เขาสูที่พัก มาเกา Grand view Hotel หรือระดับเดียวกัน
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วันที่สี่

มาเกา –เจาแมกวนอิมริมทะเล-วัดอามา-โบสถเซ็นพอลล-เซนาโดแสควร-เวเนเชี่ยน
สนามบินฮองกง - กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
หลั งจากทานอาหารเช าเรียบร อย นํา ทา นนมัส การเจา แม กวนอิ มริ มทะเลรู ปองค เจ าแม
กวนอิมสําฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณ
ใหกับมาเกาเนื่องในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน ..นําใหทุกทานไดกราบไหวเจาแม
ทับทิมที่ วัดอามา ซึ่งเปนวัดที่มีชื่อเสียงมากๆสําหรับนักทองเที่ยวสําหรับวัดแหงนี้ตั้งอยู
ใกลกับทะเล ภายในวัดดูแลวก็แปลกตาดีเพราะวามีการกอสรางกันแบบลดหลั่นกันไปตาม
พื้นที่ที่อํานวย เนื่องจากสถานที่แหงนี้ตั้งอยูริมเชิงเขา เมื่อเดินพนซุมประตูก็จะพบกับศาล
ของเจาแมทับทิมตั้งอยู ..นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจาแมกวนอิม ศาลพุทธ
เซินเจาชานหลินและยังมีศาลเจาขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ไดมีการสรางเพื่อถวายใหแก
เจาแมทับทิม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสูโบสถเซนตปอล โบสถเกาแกซึ่งมีความงดงามตามสถาปตยกรรมยุโรปโบสถแหง
นี้เคยเปนโรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ตอมาใน
ปค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหมอยางรุนแรงทําใหโบสถเซนตปอลคงเหลือแคเพียงบานประตู
และบันไดทางเขาดานหนาที่สงางามยานการคาสําคัญของมาเกาเซนาโดสแควร หรือ เซ็น
เตอรพอยทมาเกาซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเปนลายลอนคลื่นลอมรอบ
ดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและแวะซื้อสินคาที่มีชื่อเสียง
และสินคาแผงลอยมากมาย จากนั้นนําทานแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเกาขนมทารตไข และ
ทองพับหอสาหรายนําทานชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการใน
บรรยากาศลาสเวกั ส ให ท า นอิ ส ระพั ก ผ อ นถ า ยรู ป และชมความงามสั ม ผั ส เมื อ งจํ า ลอง
ลาสเวกัสและไดชมท องฟา จําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบงเป น
โซนตางๆ เชน GRAND CANAL SHOP มีรานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคาร
กวา 30 แหง เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา
300 ราน เชนBOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอน
โดลา CONDOLA (ไมรวมอยูในรายการราคาทานละ120 เหรียญ) ลองไปตามคลองเวนิช
ภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็ก
ที่มีอายุต่ํากวา 18 ป เขาไปภายในคาสิโนไมอนุญาตทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโน
ทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ)**
จากนั้ นนํ าทุ กท านเดิ นทางสูฮ องกงโดยเรื อเฟอรรี่ ประมาณ 50 นาที (ขึ้นอยู กั บ
สภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) เพื่อเดินทางสูสนามบินฮองกง
** อิสระทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย**

21.50 น.

ออกเดินทาง โดยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK385

23.45 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….

** ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ***
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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 มาเกา พระใหญลันเตา 4 วัน 3 คืน (EK)

กําหนดการเดินทาง

ราคา
ผูใหญ

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2 ผูใหญ

ราคาเด็ก
(ไมมีเตียง)
นอนกับ 2 ผูใหญ

พักเดี่ยว
เพิ่ม

10-13 ธ.ค. 2015

22,900.-

22,900.-

20,900.-

8,000.-

19-22 ก.พ. 2016

23,900.-

23,900.-

22,900.-

8,000.-

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทั้ง 5 ขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง
ของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5. คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูเดินทางไมถึง 15
ทานไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางดวยโดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 7 วัน
กอนการเดินทาง

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
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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 หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
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
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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) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน 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 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 และชวยเหลือผูอน
ื่ ไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย

และ

อํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
4.ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ทาน
จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุป

เปนไปโดยสายการ

บินเปนผูกําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว(กรณีตั๋ว REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น
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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

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริ ษัทฯ เปนตั วแทนในการจั ดนํ า สัม มนา และการเดิ นทางที่ มี ความชํา นาญ โดยจั ดหาโรงแรมที่ พัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,
อันเนื่ อ งจากอุ บั ติ เหตุ รวมถึ งภั ยธรรมชาติ , โจรกรรม, วิ นาศกรรม, อั คคี ภั ย , การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปน
สิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน
หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่
ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก
หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไม ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุม
โรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจาย
ใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจน
ความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ
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