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

 น่ังกระเชานองปงชมวิว 360 องศา  รอบเกาะลันเตา และไหวองคพระใหญลันเตา

 ชมวิถีชีวิตของชาวจีนที่หมูบานวัฒนธรรมพรอมชมโชว แสงสีเสียง สุดอลังการ

 ชอปปงตลาดกอปปที่คนไทยรูจักในนามมาบุญครองเซินเจ้ิน “หลอหวู”

 ไหวองคพระขอพรวัดแชกงหมิว ที่ข้ึนชื่อของชาวฮองกง

 ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL และชิมขนมทารตไขข้ึนชื่อมาเกา

กําหนดการเดินทาง 29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2559 20,900.-
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2559 23,900.-
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2559 23,900.-

D1 : กรุงเทพฯ-ฮองกง-พระใหญลันเตาชอป
ปง CITY GATE
D2 : ฮองกง-วิคตอเรียพีค-รีพัสเบย-
วัดแชกงหมิว-อิสระชอปปง-เซินเจิ้น
D3: เซินเจิ้น-อิสระชอปปงหลอหวูซิต้ี-
หมูบานวัฒนธรรม+โชว
D4 : เซินเจิ้น-มาเกา-เจาแมกวนอิมปรางค
ทอง-วัดอามา-โบสถเซ็นตปอลล-เซนาโดวส
แควร-เวเนเช่ียน-สนามบิน-กรุงเทพกรุงเทพฯ

ฮองกง-พระใหญลันเตา-เซินเจิ้น-มาเกา
4 วัน 3 คืน

โดยสายการบินแอรเอเซีย
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วันแรก กรุงเทพ-ฮองกง-พระใหญลันเตา-กระเชานองปง-วัดโปหลิน-ชอปปงCITY  GATE

04.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 2 เคาน

เตอรสายการบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสาร

การเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

06.45 น. ออกเดินทางสูฮองกง  โดยสายการบินแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ FD508

(บนเคร่ืองมีบริการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม)

10.15 น. เดินทางถึงสนามบินฮองกง Chek Lap Kok สนามบินอันทันสมัยสะดวกสบายแหงใหม

ซ่ึงตั้งอยูบนเกาะลันเตา ฮองกงเปนดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของ

ประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง ประกอบดวย เกาะฮองกง , นิวเทอรริทอรีส ,เกาลูน

และเกาะเล็กๆอีก 235 เกาะ หลังผานพิธีการศุลกากร เดินออกทาง EXIT B

จากน้ันนําทานเดินทางสูเกาะลันเตาข้ึน กระเชานองปง เพ่ือสัมผัสประสบการณอันนา

ตื่นเตนชมวิวทิวทัศนหมูเกาะทะเลจีนใตและภูเขาสูงแบบ360องศา ระยะทางกวา 5.7

กิโลเมตรโดยใชเวลาประมาณ 25 นาที

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนําทานนมัสการพระโพธิสัตวกวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว และพระสมันตภัทร

โพธิสัตว ณ วัดโปหลิน ซ่ึงสรางข้ึนในป ค.ศ. 1920 เดิมเปนวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุ

สงฆเพียง 3 องค ตอมาในป ค.ศ. 1924 ไดเปลี่ยนเปนศาสนสถานโปลินพรอมทั้งมีการ

สรางอารามและโบสถเพ่ิมข้ึนทําใหปจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจําวัดกันเปนจํานวนมาก

วัดโปหลินเปนวัดเจ หามเซนไหวเน้ือสัตวทุกชนิด วัดโปหลินตั้งอยูที่ระดับความสูง 22

เมตร สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจงองคใหญที่สุดในโลกจาก

เกือบทุก ๆ สวนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญที่ดานลาง ไตข้ึนบันได 268 ข้ันสู

ฐานที่องคพระน่ังประทับอยูเหนือระดับนํ้าทะเล 371 เมตร องคพระสรางจากการเชื่อม

แผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยัง

เนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต ที่ฐานองคพระมีรูปปนเทพธิดากําลังถวายเคร่ือง

สักการะแดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเปนที่มาของชื่อ

พระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขาน้ีเทียนถานแปลวาแทนบูชาบนสวรรค ภายในใตองค

พระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย จากน้ันนําทานเที่ยวชมหมูบานนองปงที่จําลองชีวิต

ความเปนอยูของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวดวยรานนํ้าชา รานอาหาร รายขาย

ของที่ระลึก....นําทานนมัสการ พระใหญลันเตา เปนพระพุทธรูปน่ังทําจากทองสัมฤทธิ์

กลางแจงที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก มีนํ้าหนัก 202 ตัน ความสูง 24 เมตร ที่ตั้งอยู

กลางแจงของเกาะลันเตา.... จากน้ันอิสระใหทานชอปปงอยางจุใจที่ CITY GATE

OUTLET มีสินคาใหเลือกซ้ืออยางครบครันตั้งแต NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER,

BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

เขาสูที่พัก ฮองกง Panda Hotel หรือระดับเดียวกัน
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วันที่สอง ฮองกง-วิคตอเรียพีค-รีพัสเบย-วัดแชกงหมิว-อิสระชอปปง-เซินเจิ้น

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบต่ิมซํา

นําทานชมทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรียพีค (Victoria Peak)

ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงตางๆซ่ึงไดสรางตามหลักฮวงจุยบนเกาะฮองกง...นํา

ทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภ ขามสะพานตออายุที่

ชายหาดรีพัลสเบยในแตละปจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพร

ศักดิ์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิมโดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันวาถาใครมาขอก็มักสมหวังทุก

คร้ังไป ...จากน้ันเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เปนวัดเกาแกที่มีความ

ศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกวา 300 ปตั้งอยูในเขต Shatin วัดแชกงสรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณถึง

บุคคลสําคัญคนหน่ึงเปนทหารมีชื่อวาทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดข้ึน

ในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีน

มีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุก

ประการ แลวจะตองไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยูในวัดเพ่ือจะไดหมุนเวียนชีวิตของเรา

และครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถาหาก

คนที่ดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเปนการชวยหมุนปดเปาเอาสิ่งรายและไมดีออกไปให

หมด ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพรางกายแข็งแรง,

เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของ

เดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนักธุรกิจจะมาวัดน้ีเพ่ือถวายกังหันลมเพราะเชื่อวา

กังหันจะชวยพัดพาสิ่งชั่วรายและโรคภัยไขเจ็บออกไปจากตัวและนําพาแตความโชคดี

เขามาแทน...จากน้ันนําชมโรงงาน TSL ซึ่งเปนโรงงานที่มีช่ือเสียงที่สุดของฮอง

กงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ!! และ

นําทานเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนตางๆ อีกมากมาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันใหทานอิสระชอปปงถนนนาธาน 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  นําทานเดินทางสูเซินเจ้ินโดยรถ ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ข้ึนอยูกับ

สภาพการจราจร ณ วันเดินทาง

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

เขาสูที่พัก เซินเจิ้น Perthden SZX Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม เซินเจิ้น-อิสระชอปปงหลอหวูซิต้ี-หมูบานวัฒนธรรม+โชว

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

จากน้ันนําทานชมสินคาพื้นเมืองของเซินเจิ้น อาทิ หยก ใบชา ครีมไขมุก ฯลฯ
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ฝากคนที่ทานรักและนําทานชมโรงงานผาไหมจีนซึ่งเปนสินคาข้ึนช่ือและไดรับ

การรับรองจากรัฐบาลจีน จากน้ันใหทานเพลิดเพลินกับการตอราคาสินคามากกวา

50% ที่คนไทยขนานนามวา มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอวู ซิต้ี ทานจะพบกับสินคา

กอปปแบรนดเนมชื่อดังมากมาย อาทิ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier,

Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมหมูบานวัฒนธรรม Cultural Village เปนศูนยแสดงชีวิตความเปนอยูและ

วัฒนธรรมของชนเผานอยใหญ ที่กระจายตามมณฑลตาง ๆ ทั่วประเทศจีนที่ใหญที่สุด

ภายในหมูบานวัฒนธรรม มีที่อยูอาศัยของชนเผาตาง ๆ ที่สรางเทาขนาดจริง 24 แหง

จากทั้งหมด 56 เผาทั่วประเทศ ทามกลางมวลไมและสายนํ้าที่รมร่ืนสวยงามมีชนเผา

เจาของบานใหการตอนรับ มีการแสดงกิจกรรมประจําเผาใหชม เชน การเย็บปกถักรอย

การทําขนม การรองรําทําเพลง พรอมทั้งชมโชวศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตา

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

เขาสูที่พัก เซินเจิ้น Perthden SZX Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ส่ี เซินเจิ้น-มาเกา-เจาแมกวนอิมปรางคทอง-วัดอามา-โบสถเซ็นตปอลล-เซนาโดวสแควร
เวเนเช่ียน-สนามบิน-กรุงเทพฯ

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูมาเกา โดยเรือเฟอร่ีใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง(ข้ึนอยู

กับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) จากน้ันนําทานนมัสการเจาแมกวนอิมริมทะเลรูปองค

เจาแมกวนอิมสําฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซ่ึงประเทศโปรตุเกสสรางข้ึนเพ่ือเปน

อนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน ..นําทานชม วัดอามา

ใหทุกทานไดกราบไหวเจาแมทับทิมที่ วัดอามา ซ่ึงเปนวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สํา

หรับนักทองเที่ยวสําหรับวัดแหงน้ีตั้งอยูใกลกับทะเล ภายในวัดดูแลวก็แปลกตาดีเพราะ

วามีการกอสรางกันแบบลดหลั่นกันไปตามพ้ืนที่ที่อํานวย เน่ืองจากสถานที่แหงน้ีตั้งอยูริม

เชิงเขา เม่ือเดินพนซุมประตูก็จะพบกับศาลของเจาแมทับทิมตั้งอยู ..นอกจากน้ันก็ยังมี

หอเมตตาธรรม ศาลเจาแมกวนอิม ศาลพุทธเซินเจาชานหลินและยังมีศาลเจาขนาดเล็กๆ

อีกหลายศาลที่ไดมีการสรางเพ่ือถวายใหแกเจาแมทับทิม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย จากน้ันนําทานสูโบสถเซนตปอล โบสถเกาแกซ่ึงมีความงดงามตามสถาปตยกรรมยุโรป

โบสถแหงน้ีเคยเปนโรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออก

ไกล ตอมาในปค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหมอยางรุนแรงทําใหโบสถเซนตปอลคงเหลือแค

เพียงบานประตูและบันไดทางเขาดานหนาที่สงางามยานการคาสําคัญของมาเกา เซนา

โดสแควร หรือ เซ็นเตอรพอยทมาเกา ซ่ึงโดดเดนดวยพ้ืนถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้อง

เปนลายลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระใหทานไดเดินเที่ยว

และแวะซ้ือสินคาที่มีชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย..จากน้ันนําทานแวะซ้ือขนมพ้ืน

เมืองมาเกาขนมทารตไข และทองพับหอสาหรายที่ข้ึนชื่อ...นําทานชม The Venetian

Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถายรูป
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และชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริงภายใน

เวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซ่ึงแบงเปนโซนตางๆ เชน GRAND CANAL SHOP มีรานอาหาร

ชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง เพ่ือลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานชื่นชอบ

และรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300 ราน เชนBOSSINI, G2000, GIODANO,

SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอนโดลา CONDOLA (ไมรวมอยูในรายการราคา

ทานละ120 เหรียญ) ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซ่ึงมี

อยูทั้งหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป เขาไปภายใน

คาสิโนไมอนุญาตทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งส้ินและควรแตงกาย

สุภาพ) **

**อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย**

18.30 น. สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินมาเกา

22.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินแอรเอเชียเที่ยวบินที่ FD767

(บนเคร่ืองมีบริการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม)

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

พักเด่ียว
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.-

** ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน ***

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซิน

เจิ้น)กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัว

หิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคา

ทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อ

หรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน



: HKG-LANTAU-SZX-MFM 4D3N (FD) หนา 6 จาก 10
www.qetour.com

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 ทาน ข้ีนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูเดินทางไมถึง

15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางดวยโดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา

7 วันกอนการเดินทาง

*** ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งส้ิน ***

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับภาวะอากาศ

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ

อัตราน้ีรวม

 คาตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นนักทองเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)

 คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง

 คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

 คายกกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแหงอาจไมมีคนขนกระเปา)
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท ทั้งน้ียอมอยู ในขอจํากัดที่มีการตกลงไว

กับบริษัทประกันชีวิต

 คาวีซากรุปแบบ 144 ช่ัวโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรต

ไทยเทาน้ัน)

อัตราน้ีไมรวม

 คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

 คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา

 คาธรรมเนียมการทําวีซากรณีที่ลูกคาเปนพาสตางชาติ เชน พาสสปอรตเยอรมัน พาสสปอรตลาว

 คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
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 คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก )
 คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา

เงื่อนไขการจอง

1. วางเงินมัดจําทานละ 12,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซา

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดย

อัตโนมัติ

3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดข้ึน

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ

ทัวรทั้งหมด

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15

ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท พรอมกับเตรียม

เอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวร

ใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือ

วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง

 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด

 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด

 สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและ

ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ

คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
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 กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การหักคาใชจายบางสวนที่เกิดข้ึนจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวน

ของทางเมืองนอก เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดข้ึนแลวกับ

ทานเปนกรณีไป

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแต

สายการบินและชวงเวลาเดินทาง

2. หากตั๋วเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจาย

ตามที่เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน

สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย

และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

4.ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ

ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสาย

การบินเปนผูกําหนดซ่ึงทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและได

ดําเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว(กรณีตั๋ว REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน

เทาน้ัน

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก

++ เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว

(Single) และหองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตาง

ประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ

1 เตียงพับเสริม

++ กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

++ โรงแรมในฮองกงมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกะทัดรัต ซ่ึงข้ึนอยูกับการ

ออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย

การเดินทางเปนครอบครัว

หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ

(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง

ติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ

หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
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ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร

ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดใน

การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก

ยานพาหนะ, อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล,

สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของ

เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงาน

ที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล

เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทาง

ทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่

รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ

มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ

จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความ

เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึง

ผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ




