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 บินดวยเคร่ืองลําใหญ A380 นั่งสบาย มีจอทุกที่นั่ง

 สัมผัสประสบการณชมวิว 360 องศาผานทางกระเชานองปงและนมัสการองคพระใหญลันเตา

 ไหวองคเจาแมกวนอิม และเทพเจาองคอ่ืนๆ และขามสะพานตออายุ ณ หาดรีพัสเบย

 ชม VENETIAN ในบรรยากาศลาสเวกัสแหงเอเซีย  กับทองฟาจําลองที่สวยงาม

 ถายภาพที่ระลึกกับมรดกโลก ที่ประตูโบสถเซ็นพอลล ที่ตั้งเดนสงาอยูบริเวณใจกลางเมือง

 พิเศษ...อาหารเมนู หานยาง

กําหนดการเดินทาง

10-13 ธ.ค. 58 ราคา 22,900 บาท
19-22 ก.พ 59 ราคา 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

ฮองกง พระใหญลันเตา มาเกา
4 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน Emirate Airline



: HKG-LANTAU-MFM 4 D by EK หนา 2 จาก 9

วันแรก กรุงเทพฯ-ฮองกง

10.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 เคาน

เตอร T สายการบิน Emirate Airlines โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกดาน

เอกสารเดินทางและสัมภาระ

14.00 น. ออกเดินทางสู ฮองกงโดยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK384
18.05 น. เดินทางถึงสนามบินฮองกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.)ซ่ึงตั้งยูบน

เกาะลันเตา ฮองกงเปนดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนติดกับ

มณฑลกวางตุง ประกอบดวย เกาะฮองกง,นิวเทอรริทอรีส,เกาลูน และเกาะเล็กๆอีก 235

เกาะ หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองแลว พรอมกัน ณ ทางออก EXIT B นําทาน

เดินทางสูตัวเมือง ระหวางทางไดขามสะพานชิงหมา ซ่ึงเปนสะพานแขวนที่ยาวที่สุดใน

โลก มีระยะทาง 2.3 กิโลเมตร

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก ฮองกง Panda Hotel / หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง ฮองกง-พระใหญลันเตา+กระเชานองปง-ชอปปง Citygate Outlet Mall

เชา รับประทานอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก //หรือ ทานต่ิมซํา ณ ภัตตาคาร

จากน้ันประมาณ นําทานเดินทางสูเกาะลันเตาข้ึนกระเชานองปง เพ่ือสัมผัสประสบการณ

อันนาตื่นเตนชมวิวทิวทัศนหมูเกาะทะเลจีนใตและภูเขาสูงแบบ360องศา ระยะทางกวา

5.7 กิโลเมตรโดยใชเวลาประมาณ 25 นาที...นมัสการพระโพธิสัตวกวนอิม พระมัญชูศรี

โพธิสัตว และพระสมันตภัทรโพธิสัตว ณ วัดโปหลิน ซ่ึงสรางข้ึนในป ค.ศ. 1920 เดิมเปน

วัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆเพียง 3 องค ตอมาในป ค.ศ. 1924 ไดเปลี่ยนเปนศาสน

สถานโปลินพรอมทั้งมีการสรางอารามและโบสถเพ่ิมข้ึนทําใหปจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมา

จําวัดกันเปนจํานวนมาก  วัดโปหลินเปนวัดเจหามเซนไหวอาหารที่เน้ือสัตวทุกชนิด วัดโป

หลินตั้งอยูที่ระดับความสูง 22 เมตร   สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับ

กลางแจงองคใหญที่สุดในโลกจากเกือบทุก ๆ สวนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญที่

ดานลาง ไตข้ึนบันได 268 ข้ันสูฐานที่องคพระน่ังประทับอยูเหนือระดับนํ้าทะเล 371 เมตร

องคพระสรางจากการเชื่อมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน  หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค

พระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต   ที่ฐานองคพระมีรูปปน

เทพธิดากําลังถวายเคร่ืองสักการะแดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของนิกายมหายาน

จึงเปนที่มาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขาน้ีเทียนถานแปลวาแทนบูชาบนสวรรค

ภายในใตองคพระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย   จากน้ันเที่ยวชมหมูบานนองปงที่

จําลองชีวิตความเปนอยูของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวดวยรานนํ้าชา รานอาหาร

รายขายของที่ระลึก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันอิสระใหทานชอปปงอยางจุใจที่ CITYGATE OUTLET มีสินคาใหเลือกซ้ืออยาง

ครบครันตั้งแต NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN

ฯลฯ…
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** อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย**

เขาสูที่พัก ฮองกง Panda Hotel หรือระดับเดียวกัน

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

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก //หรือ ทานต่ิมซํา ณ ภัตตาคาร

นําทานนมัสการ วัดเจาแมกวนอิม  ณ หาดรีพัลสเบย สรางข้ึนในป ค.ศ.1993 ในแตละปจะ

มีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิม  และ

ขอพรจากเทพเจาองคอื่นๆ ดวย อาทิเชน ขอพรโชคลาภ ความรํ่ารวยจากเทพไฉซิงเอี้ย ,

ขอพรเร่ืองความรัก ใหสมหวังในรัก ขอพรไดจากเทพแหงความรัก และเทพเจาแหงโชค

ลาภองคอื่นๆ ณ ชายหาดรีพัลสเบย  ถาใครมาขอก็มักสมหวังทุกคร้ังไป นําทานชม

ทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรียพีค (Victoria Peak) ถายรูปคูกับวิว

ทิวทัศนของตึกสูงตางๆ ซ่ึงไดสรางตามหลักฮวงจุยบนเกาะฮองกง จากน้ันนําชมโรงงาน

TSLซ่ึงเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮองกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับทาน

สามารถหาซ้ือไดในราคาพิเศษ!!และนําทานเลือกซ้ือยาสมุนไพรจีน ตางๆ อีกมากมาย…

จากน้ันเดินทางไป วัดแชกงหมิว เปนวัดเกาแกที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกวา 300 ป

ตั้งอยูในเขต Shatin วัดแชกงสรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเปนทหารมี

ชื่อวาทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตของจีนและทานแชกง

ไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหว

และขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหันนําโชค

ที่ตั้งอยูในวัดเพ่ือจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดาน

หนาที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถาหากคนที่ดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเปนการชวย

หมุนปดเปาเอาสิ่งรายและไมดีออกไปใหหมด ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4

ประการ คือ สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทอง

ไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนักธุรกิจจะมาวัดน้ี

เพ่ือถวายกังหันลมเพราะเชื่อวากังหันจะชวยพัดพาสิ่งชั่วรายและโรคภัยไขเจ็บออกไปจาก

ตัวและนําพาแตความโชคดีเขามาแทน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร..เมนูพิเศษ หานยาง

บาย

จากน้ันใหทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย 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 แหลงชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ DFS Galleria เชน

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

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูทาเรือมาเกา เพื่อน่ังเรือเฟอร่ี  ใชระยะเวลา

ประมาณ 50 นาที (ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง)

**อิสระทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย**

เขาสูที่พัก มาเกา Grand view Hotel หรือระดับเดียวกัน
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วันที่ส่ี มาเกา –เจาแมกวนอิมริมทะเล-วัดอามา-โบสถเซ็นพอลล-เซนาโดแสควร-เวเนเช่ียน

สนามบินฮองกง - กรุงเทพฯ

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

หลังจากทานอาหารเชาเรียบรอย นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมริมทะเลรูปองคเจาแม

กวนอิมสําฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซ่ึงประเทศโปรตุเกสสรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณ

ใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน ..นําใหทุกทานไดกราบไหวเจาแม

ทับทิมที่ วัดอามา ซ่ึงเปนวัดที่มีชื่อเสียงมากๆสําหรับนักทองเที่ยวสําหรับวัดแหงน้ีตั้งอยู

ใกลกับทะเล ภายในวัดดูแลวก็แปลกตาดีเพราะวามีการกอสรางกันแบบลดหลั่นกันไปตาม

พ้ืนที่ที่อํานวย เน่ืองจากสถานที่แหงน้ีตั้งอยูริมเชิงเขา เม่ือเดินพนซุมประตูก็จะพบกับศาล

ของเจาแมทับทิมตั้งอยู ..นอกจากน้ันก็ยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจาแมกวนอิม ศาลพุทธ

เซินเจาชานหลินและยังมีศาลเจาขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ไดมีการสรางเพ่ือถวายใหแก

เจาแมทับทิม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสูโบสถเซนตปอล โบสถเกาแกซ่ึงมีความงดงามตามสถาปตยกรรมยุโรปโบสถแหง

น้ีเคยเปนโรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ตอมาใน

ปค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหมอยางรุนแรงทําใหโบสถเซนตปอลคงเหลือแคเพียงบานประตู

และบันไดทางเขาดานหนาที่สงางามยานการคาสําคัญของมาเกาเซนาโดสแควร หรือ เซ็น

เตอรพอยทมาเกาซ่ึงโดดเดนดวยพ้ืนถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเปนลายลอนคลื่นลอมรอบ

ดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและแวะซ้ือสินคาที่มีชื่อเสียง

และสินคาแผงลอยมากมาย จากน้ันนําทานแวะซ้ือขนมพ้ืนเมืองมาเกาขนมทารตไข และ

ทองพับหอสาหรายนําทานชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการใน

บรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลอง

ลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซ่ึงแบงเปน

โซนตางๆ เชน GRAND CANAL SHOP มีรานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคาร

กวา 30 แหง เพ่ือลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา

300 ราน เชนBOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอน

โดลา CONDOLA (ไมรวมอยูในรายการราคาทานละ120 เหรียญ) ลองไปตามคลองเวนิช

ภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซ่ึงมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็ก

ที่มีอายุต่ํากวา 18 ป เขาไปภายในคาสิโนไมอนุญาตทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโน

ทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ)**

จากน้ันนําทุกทานเดินทางสูฮองกงโดยเรือเฟอรร่ี ประมาณ 50 นาที (ข้ึนอยูกับ

สภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) เพื่อเดินทางสูสนามบินฮองกง

** อิสระทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย**

21.50 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK385

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….

** ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน ***
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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

โปรแกรม : ฮองกง มาเกา พระใหญลันเตา 4 วัน 3 คืน (EK)

กําหนดการเดินทาง ราคา
ผูใหญ

ราคาเด็ก
(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผูใหญ

ราคาเด็ก
(ไมมีเตียง)

นอนกับ 2 ผูใหญ

พักเด่ียว
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 ข้ีนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูเดินทางไมถึง 15

ทานไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางดวยโดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 7 วัน

กอนการเดินทาง

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
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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
 คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก )
 คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา

เงื่อนไขการจอง

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

3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

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
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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) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผู

เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ

คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได

 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 และชวยเหลือผูอืน่ไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน

สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย    และ

อํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

4.ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการ

บินเปนผูกําหนดซ่ึงทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการ

ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว(กรณีตั๋ว REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
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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

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร

ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการ

เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,

อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สาย

การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปน

สิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน

หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่

ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก

หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุม

โรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจาย

ใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ

ตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจน

ความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ




