HKG04 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

1

BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240
Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

ว ันที่ 1

01.00

04.40

09.00

่ งกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กระเชา้ นองปิ ง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ - เมืองฮอ
้ ปปิ้ ง เซ็นเตอร์
ิ เี้ กท เอาท์เล็ท - เมืองเซน
ิ เจิน
พระใหญ่ว ัดโปหลิน - ซต
้ - หล่อหวู่ ชอ
ื และ ไวน์แดง
พิเศษ !! เมนูเป๋าฮอ
(-/-/D)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน K สายการบิน HONG
KONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั Best Friend Holiday คอยให้การต้อนรับ อานวยความ
สะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอินและหัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
** ประเทศฮ่องกงไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝืน
จะมีโทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน HONG KONG
AIRLINES เทีย่ วบินที่ HX 762 ** บริการ Snack และ น้าดื่มบนเครือ่ งบิน / ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4
ชัวโมง
่ 45 นาที **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง ** ตามเวลาท้องถิ่น จะเร็วกว่า
ประเทศไทยประมาณ 1 ชัวโมง
่ **

** เนื่ องจากมีหลายไฟลท์บิน เช็คไฟล์ทการเดินทางท้ายโปรแกรม **
นาท่านเดินทางสู่สถานี กระเช้ านองปิ ง 360 องศา (Ngong Ping 360) ทีย่ าวทีส่ ุดในโลก จากตุงชุงสู่
ที่ร าบนองปิ ง ใน เวลา 25 นาที ท่ า นจะได้ช มทิว ทัศ น์ ร อบตัว 360 องศาของเกาะลัน เตา พบกับ
สถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิ งบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ าทะเล 371 เมตร นา
ท่านเดินทางสู่ วัดพระใหญ่โปหลิน (Polin Monastery) เพื่อให้ท่านนมัสการพระใหญ่วดั โปหลิน หรือ
นิยมเรียกว่าพระใหญ่แห่งเกาะลันเตา เพื่อเป็ นสิรมิ งคล ** ในกรณีทก่ี ระเช้านองปิ ง งดให้บริการ ไม่ว่า
เหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ปรับเปลีย่ นโปรแกรมเป็ นนัง่ รถโดยสารของทางนองปิ ง เป็ นการ
ทดแทน **
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นาท่านเดินทางสู่ วัดพระใหญ่โปหลิ น (Polin Monastery) หรือนิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนั เตา องค์พระ
สร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34
เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบือ้ งล่างบริเวณทะเลจีนใต้จากนัน้ อิสระให้ท่านได้สมั ผัสกับ
หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้ง
มากมาย บริเวณหมู่บา้ นจาลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุ กทีส่ ามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ
และวัฒนธรรมดัง้ เดิมไว้ได้อย่างลงตัว
นาท่านเดินทางสู่ ซิ ตี้ เกท เอาท์เล็ท (City Gate Outlet) เป็ นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ทส่ี ุดของฮ่องกง อยู่
ใกล้กบั สนามบินฮ่องกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึง่ เป็ นสถานทีข่ น้ึ กระเช้าไปไหว้พระ
ใหญ่นองปิ ง มีแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทัง้ คนฮ่องกงและนักท่องเทีย่ ว
ต่างพากันมาช้อปปิ้ งกันที่น่ีจนเต็มห้างเลยทีเดียว นอกจากส่วนของห้างแล้วยังมีร้านอาหารต่างๆ ,
ศูนย์อาหาร Food Republic , ซุปเปอร์มาร์เก็ต , โรงภาพยนตร์ และโรงแรม Novotel City Gate Hong
Kong ห้าง City Gate Outlet มีแบรนด์ต่างๆให้เลือกมากกว่า 90 แบรนด์ เช่น Nike , Addidas , New
Balance , Burburry , Coach , Michel Kor , Kate Spade , Polo Ralph Lauren , The Northface ,
Armani Exchange , Bally , Crocs , Columbia , Esprit , Evisu , Guess , Giordano , Levis , Lacoste
, Puma , Tumi และ Timberland
กลางวัน อิ สระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ ง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซิ นเจิ้ น หรือ ซาจัน่ , ซิ มจุ่ม (Shenzhen) โดยรถโค้ช ** ท่านจาเป็ นต้องรับ
สัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน **
หมายเหตุ :ในกรณีทผ่ี เู้ ดินทางมีจานวนไม่ถงึ 15 ท่าน ทางบริษทั ขออนุญาติเปลีย่ นการข้ามแดนจากฮ่องกงสู่เซิน
เจิน้ เป็ นรถไฟ
เซิน เจิ้น เป็ น หนึ่ ง ในเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมือ งเซิน เจิ้น เป็ น เมือ ง
ชายแดนริมฝั ง่ ตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพน้ื ที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิน้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
เขตเมืองเซินเจิน้ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิน้ และเขตมณฑลเซินเจิน้ สมัยก่อนเมืองเซินเจิน้ เป็ นเพียง
หมู่บา้ นชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคัดเลือกให้เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษทาให้มคี วามเจริญ และ
ความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึน้ มีการจัดตัง้ ตลาดหลักทรัพย์ อาคารสานักงาน โรงแรม และสิง่ ปลูก
สร้างต่างๆ พร้อมทัง้ จานวนประชากรก็เพิม่ ขึน้ เป็ น 2 เท่า
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นาท่านเดินทางสู่ หล่ อหวู่ ช้ อปปิ้ ง เซ็นเตอร์ (Lowu Shopping Center) แหล่ งละลายทรัพย์ของ
นักช้อปปิ้ ง เป็ นห้างช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ ของเมืองเซินเจิน้ แหล่งช้อปปิ้ งทีด่ งึ ดูดขาช้อปทัง้ หลาย นักช้อป
ปิ้ งส่วนใหญ่จะเรียกทีน่ ่วี ่า มาบุญครองของเมืองจีน ทีน่ ่จี ะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสูง 5 ชัน้ ข้าง
ในตึกจะมีสนิ ค้าพื้นเมืองมากมาย กระเป๋ า เสือ้ ผ้า รองเท้า ซึง่ เป็ นสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมสารพัด
ยีห่ ้อชื่อดังๆ ทัง้ นัน้ ไม่ว่าจะเป็ น กุชชี่ อามานี่ หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ที่น่ีม ี
วางขายให้เลือกซื้อหามากมาย ราคากระเป๋ าใบละ 100 หยวนก็ม ี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ของไทย
แน่ นอน ส่วนนาฬิกาข้อมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ
1,000 บาท ของไทย และด้วยความที่สนิ ค้าเลียนแบบของจริงเหล่านี้มคี วามคล้ายคลึงเหมือนกันกับ
ของจริงเป็ นอย่างมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว เรียกว่าเหมือนกันอย่างกับแกะก็ว่าได้ แยกไม่
ออกเลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงทาให้สนิ ค้าเลียนแบบเหล่านี้ขายดิบขายดี
เป็ นอย่างมาก
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ !! เมนูเป๋าฮือ และ ไวน์ แดง

คา่
พักที่

FX HOTEL , SHENZHEN หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

เมืองเซิ นเจิ้ น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มกุ - ร้านผ้าไหม - เมืองจูไห่ - ด่านกงเป่ ย สวนหยวนหมิ งหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ พิ เศษ !! ชมโชว์วฒ
ั นธรรม

เช้า

(B/L/D)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ
กตัญญูรคู้ ุณความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของ
ความเข้มแข็งเด็ดเดีย่ วองอาจไม่ครันคร้
่ ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมันคงดั
่ งขุ
่ นเขา
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มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่าง
ไม่ให้เพลีย่ งพล้าแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ดว้ ยคนข้างเคียงทีซ่ ่อื สัตย์ หรือบริวารทีไ่ ว้ใจ
ได้นัน่ เอง ดังนัน้ ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไห้ท่านเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลต่อตนเองและ
ครอบครัวในทุกๆด้าน
นาท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ร้านครีมไข่ มุก
(Pearl Cream Shop) , ร้ า นผ้ า ไหม (Chinese Silk Shop) ศู น ย์ ร วมสิน ค้ า พื้น เมือ งที่ม ีช่ือ เสีย ง
คุณภาพดีของเมือง ท่านสามารถเลือกซือ้ เพื่อเป็ นของฝากได้ทน่ี ่ี
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ (Zhuhai) โดยรถโค้ช ผ่าน ด่านกงเป่ ย ** ท่านจาเป็ นต้องรับสัมภาระและ
ดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการ
เดินทางข้ามด่านและผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประมาณ
45-60 นาที เมือ งจูไ ห่ เ ขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไ ห่ ” ได้ร บั การยกย่อ งจาก
สหประชาชาติให้เป็ น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ” นาท่านเดินทางสู่ สวนยวนหมิ ง
หยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ (Old Summer Palace) เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียง
มากแห่งหนึ่ง ปั จจุบนั หากล่าวถึงพระราชวังฤดูรอ้ นก็จะหมายถึงอีเ๋ หอหยวน แต่สมัยก่อนพระราชวังฤดู
ร้อนตัง้ อยูท่ ห่ี ยวนหมิงหยวนมาก่อน แต่หลังจากถูกเผาทาลาย พระราชวังฤดูรอ้ นจึงถูกสร้างใหม่ทอ่ี เี๋ ห
อหยวนพระราชวังฤดูรอ้ นที่หยวนหมิงหยวนถูกสร้างขึ้นในปี 1707 สมัยจักรพรรดิคางซี และถูกเผา
ทาลายลงในปี 1860 จากการบุกของกองทัพอังกฤษในช่วงสงครามฝิ่ นครัง้ ที่สองปั จจุบนั หยวนหมิง
หยวนเหลือเพียงซากปรักหักพังที่เป็ นร่องรอยของพระราชวังเก่า โดยซากที่เหลือนัน้ มีแต่พระราชวัง
ส่วนทีส่ ร้างเป็ นแบบยุโรปซึง่ ใช้หนิ สร้างเท่านัน้ ส่วนอาคารแบบจีนดัง้ เดิม ซึง่ ใช้ไม้สร้างนัน้ ไม่เหลือซาก
เลย จนทาให้คนคิดว่าพระราชวังทีน่ ่ีแต่เดิมเป็ นแบบยุโรป ทัง้ ทีจ่ ริงๆส่วนนี้เป็ นเพียงส่วนน้อย แต่พน้ื ที่
ส่วนใหญ่ปัจจุบนั เป็ นสวนสาธารณะทีก่ ว้างใหญ่ รัฐบาลจีนเคยมีแผนทีจ่ ะสร้างพระราชวังในหยวนหมิง
หยวนขึน้ มาใหม่เหมือนกับทีท่ ากับสิง่ ก่อสร้า งหลายแห่งในปั กกิง่ แต่สุดท้ายก้ตดั สินใจเหลือซากเอาไว้
เพื่อเก็บไว้เป็ นความทรงจา บริเวณทีเ่ รียกรวมๆว่าสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนนี้ทจ่ี ริงแบ่งเป็ นสาม
ส่วนใหญ่ๆ คือ หยวนหมิงหยวน ฉี่ชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปั จจุบนั ทางเข้าหลักของทีน่ ่ีอยู่ทฉ่ี ่ีชุน
หยวน
5
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ชมโชว์ วัฒนธรรมจีน (Traditional Show) โชว์แสง สี เสียง ซึง่ เป็ นโชว์ประกอบการแต่งกายต่างๆ

คา่

อาทิเช่น เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธปี ราบดาภิเษก และการละเล่นในพระราชพิธ ี
ต่างๆ (หมายเหตุ : หากกรณีทฝ่ี นตก หรือเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถชมโชว์ได้ ทางบริษทั ฯ ขออนุ ญาต
ปรับเปลีย่ นโปรแกรมหรือคืนเงินค่าชมโชว์ ตามอัตรากรุป๊ เป็ นการทดแทน)
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่

365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รกั - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิ มะ - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซาก
โบสถ์เซนต์ปอล - จตุรสั เซนาโด้ - เดอะ เวนี เชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริ เซี ยน มาเก๊า – เมืองจู่ไห
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านนัง่ รถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโร
แมนติก ซึง่ ทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมทิ ศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ
และทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นถนนคู่รกั เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มกี ารนาเก้าอี้ หรือม้านัง่
ซึง่ ทามาสาหรับ 2 คนนังเท่
่ านัน้ จึงได้ช่อื ว่าถนนคู่รกั ปั จจุบนั เป็ นทีน่ ิยมของบรรดาคู่รกั มาพักผ่อนกัน
มากมาย
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นาท่านผ่านชม สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิ ชเชอร์ เกิ รล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล
สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู สร้างขึน้ จากหินแกรนิตทราย เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร
น้าหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาวงามทีย่ นื ถือไข่มกุ บิดเอวพลิว้ ริว้ ชายผ้าพัดพลิว้ อุ่นรอยยิม้ ทัง้
บนใบหน้าถึงมุมปาก เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รงุ่ เรืองแห่งเมืองจูไห่นนั ่ เอง
ไม่ว่าใครไปเมืองจูไห่ ก็ต้องแวะเวียนกันไปเยี่ยมเธอ นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน บัว หิ มะ
(Chinese Herbal Shop) ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองที่มชี ่อื เสียง คุณภาพดีของเมือง ท่านสามารถเลือก
ซือ้ เพื่อเป็ นของฝากได้ทน่ี ่ี
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เป็ ดปักกิ่ ง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) เป็ นพื้นที่บนชายฝั ง่ ทางใต้ของประเทศจีน ปกครองโดย
ประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็ นอาณานิคมของยุโรปทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในจีน ตัง้ แต่ คริสต์ศตวรรษที่
16 อ านาจอธิป ไตยเหนื อ มาเก๊ า ได้ย้า ยไปที่ส าธารณรัฐ ประชาชนจีน ในพ.ศ. 2542 กลายเป็ น เขต
ปกครองพิเ ศษของจีน มาเก๊ า ได้ ม ีบ ทบาทที่ม ีอิ ท ธิพ ลต่ อ จีน และตะวัน ตกโดยเฉพาะระหว่ า ง
คริสต์ศตวรรษที่ 16 และ คริสต์ศตวรรษที่ 19 ผู้ท่อี าศัยอยู่ในมาเก๊าส่วนใหญ่พูด ภาษากวางตุ้ง เป็ น
ภาษาแม่ ภาษาแมนดาริน ภาษาโปรตุเกส และภาษาอังกฤษก็มพี ดู ด้วย
นาท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดม่าก๊อก (A-Ma Temple) เป็ นวัดเก่าแก่ท่สี ุดในมา
เก๊ า ค าว่า "อาม่า" นี้ เป็ นที่มาของค าว่า "มาเก๊ า" ในปั จจุบนั สืบเนื่อ งมาจาก เมื่อ นักเดินทางชาว
โปรตุ เ กส เดินทางมาขึ้น ฝั ง่ ที่ม าเก๊ าตรงบริเ วณวัด นี้ แล้ว ได้ถ ามกับ ชาวบ้า นว่ าเกาะนี้ ช่อื ว่ าอะไร
ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก" ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศนี้เรือ่ ยมา จนสุดท้าย กลายเป็ นมาเก๊านี่เอง
นาท่านเดินทางสู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็ นซากโบสถ์คาทอลิก ในเขตซานตู
อันโตนีโอ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึง่ ถูกไฟไหม้และพายุไต้ฝนุ่ ถล่มในช่วงปี ค.ศ.
1835 จนเหลือ เพีย งซากประตู เดิม เคยเป็ น โบสถ์ส าคัญ ของมาเก๊ า ก่ อ สร้า งเมื่อ ปี ค.ศ. 1602 ถึง
1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยนัน้ เป็ นหนึ่งในโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ท่สี ุดในเอเชีย นาท่านเดินทางสู่
จตุ ร สั เซนาโด้ (Senado Square) เป็ นจัตุ ร ัส เมือ งมาเก๊ า และเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ Unesco ศู น ย์
ประวัตศิ าสตร์ของมาเก๊ามรดกโลก เป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสามเหลีย่ มยาวและเชื่อมต่อ , Largo ทา
São Domingos ทีป่ ลายด้านหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ทีอ่ ่นื ๆ ครอบคลุมพืน้ ที่ 3,700
7

BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240
Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรสั ได้รบั การตัง้ ชื่อตาม Leal Senado ซึง่ เป็ นสถานที่นัดพบของชาวจีน
และโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึ่งตัง้ อยู่ตรงหน้าจัตุรสั ที่อาคาร Leal Senado ตัง้ อยู่ในปั จจุบนั
สวนเล็กๆ ที่ตงั ้ อยู่ตรงกลางของจัตุรสั เนื้อเรื่องรูปปั ้นทองสัมฤทธิ ์เบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยู่
เหนือเสาหินดึงดาบ รูปปั ้นถูกดึงลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที่ Mesquita เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการตายของ
ทหารจีนควิงจานวนมาก น้ าพุถูกสร้างขึน้ และยังคงยืนอยู่ในปั จจุบนั ส่วนใหญ่ของอาคารรอบๆจัตุรสั มี
สไตล์ยุโรปและอนุ สาวรีย์หลายแห่งได้รบั การคุ้มครองดูแลเป็ นอย่างดีโดยรัฐบาล นาท่านเดินทางสู่
เดอะ เวนี เชียน มาเก๊า (The Venetian Macau) เป็ นชื่อโรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมีหอ้ งพักรับรอง
หลายพันห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ให้บริการ และมีคาสิโนที่นักพนันและนักท่องเที่ยวระดับ
ไฮโซมาเล่นกันเพื่อความสนุกสนาน มากกว่าเล่นเพื่อผลาญทรัพย์เชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหล่งจับจ่าย
ระดับโลกรวมอยูใ่ นทีเ่ ดียวกัน และยังมีเรือกอนโดล่าบริการสาหรับผูต้ อ้ งการล่องเรือในบรรยากาศเวนิส
ประเทศอิตาลี่ แบบจาลองด้วยเช่นกัน ในส่วนที่เป็ นตัวตึก ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของโรงแรมและคาสิโนนัน้ มี
พื้นที่มากถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชัน้ จนได้รบั การบันทึกสถิติว่าเป็ นโรงแรม ที่ตงั ้ อยู่แบบ
เดีย่ วๆทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเอเชีย และยังเป็ นอาคารทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดเป็ นอันดับ 6 ของโลกอีกด้วย ภายใน
ตัวอาคารทัง้ หมด ถูกออกแบบตามสไตล์อติ าเลียน และที่โดดเด่นที่สุด คงหนีไม่พ้ นบนเพดาน ที่วาด
ลวดลวยเอาไว้อย่างวิจติ รบรรจง สาหรับพื้นที่ ที่แบ่งเป็ นคาสิโนนัน้ มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร
แบ่ ง เป็ น 4 โซนใหญ่ ๆ คือ Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พร้อ มกับ
เครื่อง Slot Machines อีกกว่า 3,400 เครื่อง และโต๊ะเล่นการพนันอีก 900 โต๊ะ อีกทัง้ ยังมีห้องโถง
ขนาดใหญ่ ทีม่ ที น่ี งั ่ มากถึง 15,000 ทีน่ งั ่ ไว้สาหรับการจัดงานพิเศษ เช่น การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษ
ต่างๆ และการแข่งขันบาสเก็ตบอล เป็ นต้น และถ้าใครทีร่ กั การช้อปปิ้ งนัน้ การมาเยือนเวเนเชียน มา
เก๊ า คงกลายเป็ นสวรรค์ไ ปเลยทีเ ดียว เพราะที่น่ีได้จดั แบ่งพื้นที่ใ ห้นักท่อ งเที่ยวได้ช้อ ปปิ้ งมากถึง
150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของร้านค้าแบรนด์เนม กว่า 350 ร้าน ที่ตงั ้ อยู่รายรอบของแกรนด์
คาเนล ซึง่ จาลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พร้อมกับเรือกอนโดลามากกว่า 50 ลา สาหรับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรือกอนโดลา
เหล่านี้ จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ทีอ่ ยู่ภายในอาคาร และมีทางออกเชื่อมกับทะเลสาบด้านนอกอีก
ด้วย และทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุดในย่านช็อปปิ้ งนี้ คงหนีไม่พน้ เพดานสีฟ้าสดใส ทีถ่ ูกเพนท์เป็ นลวดลายของ
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ก้อนเมฆน้อยใหญ่ จนทาให้คนทีเ่ ดินช้อปปิ้ งอยู่นนั ้ ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไม่รวมค่าล่องเรือ
กอนโดล่า ประมาณ 120 เหรียญมาเก๊า และ บริการเสริมอื่นๆ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ระดับการให้บริการที่ท่าน
ต้องการ สามารถติดต่อสอบถามได้ท่หี วั หน้าทัว ร์) บริเวณเดียวกัน จะเป็ น เดอะ ปารีเชี ยน มาเก๊า
(The Parisian Macao) หรือทีร่ จู้ กั กันในนามของ หอไอเฟลแห่งเมืองมาเก๊า ทีน่ ่ีจาลองหอไอเฟลจาก

คา่

เมืองปารีส ประเทศฝรังเศส
่ มาตัง้ ไว้ทห่ี น้าโรงแรม ซึง่ มีขนาดเล็กกว่าของจริงประมาณ 1 เท่า ความสูง
เทียบได้กบั ตึก 33 ชัน้ บนหอไอเฟลแห่งนี้ มีรา้ นอาหารสุดหรู และ จุดชมวิวอยู่ เปิ ดตัวเมื่อปลายปี
2016 เพื่อเฉลิมฉลอง ปี 2017 ทีน่ ่ีมหี อ้ งพักสูงสุดถึง 3,000 ห้อง ไม่รวมส่วนต่างๆ ของโรงแรมตัง้ แต่
สปา Health Club สระว่ายน้า คาสิโน และโรงละครขนาดความจุถงึ 1,200 ทีน่ งั ่ ตกแต่งอย่างหรูหราลง
ตัวสไตล์อติ าเลียน สมกับเป็ นโรงแรมคาสิโนทีแ่ ท้จริง โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศ
ฝรังเศส
่
เมืองคลาสสิคตลอดกาลที่ขน้ึ ชื่อด้านความงดงามทางสถาปั ตยกรรมและสิง่ ปลูกสร้างชื่อก้อง
โลกอย่างหอไอเฟล โดยเราจะต้องไปซือ้ ตั ๋วทีช่ นั ้ 5 ในร้านขายของทีร่ ะลึก Shop 550 (ยังไม่รวมค่าขึน้
ลิฟ ต์ โดยจะมีค่ าใช้จ่ายในการชึ้นไปชมวิว ในชัน้ ต่ างๆ ดังนี้ Weekdays ตั ๋วชมวิว ในชัน้ 7 และ 37
ผูใ้ หญ่ราคา 168 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 138 MOP ตั ๋วชมวิวในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้ หญ่ราคา
98 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 68 MOP Weekends (เสาร์ , อาทิตย์ และวันหยุด) ตั ๋วชมวิวใน
ชัน้ 7 และ 37 ผู้ใ หญ่ ร าคา 188 MOP , เด็ก อายุไ ม่เ กิน 12 ปี ราคา 158 MOP ตัว๋ ชมวิว ในชัน้ 7
เท่านัน้ ผูใ้ หญ่ราคา 118 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 88 MOP)
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่

365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า
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วันที่ 4 เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิ ว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิ วเวอรี่ – ถนนนาธาน - ย่านจิ ม
ซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบิ นเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(B/L/-)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอรี่ ** ท่านจาเป็ นต้องรับสัมภาระและดูแล
สัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จี น ( Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เ ป็ น เ ข ต
ปกครองตนเองริมฝั ง่ ทางใต้ของประเทศจีน ในทางภูมศิ าสตร์มสี ามเหลีย่ มปากแม่น้าจูเจียงและทะเลจีน
ใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็ นทีร่ จู้ กั ในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลกึ มีเนื้อที่ 1,104 กม.
และประชากรกว่าเจ็ดล้านคน เป็ นเขตที่มปี ระชากรอยู่อาศัยหนาแน่ นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากร
ฮ่องกง 93.6% มีเชื้อชาติจนี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ท่พี ูดภาษากวางตุ้งของ
ฮ่องกงกาเนิดจากมณฑลกวางตุ้งทีอ่ ยู่ตดิ ซึง่ ประชากรจานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตงั ้ แต่คริสต์ทศวรรษ 1930 ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ **
นาท่านเดินทางสู่ รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสีย้ วแห่งนี้ ทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง และ

เที่ยง

ยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์หลายเรื่องมีรูปปั ้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทนิ โห่วซึ่งทา
หน้ าที่ปกป้ อ งคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ช ายหาด ให้ท่าน
นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิรมิ งคล ข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชื่อ
กันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึน้ 3 ปี
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ !! ห่านย่าง
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิ ว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็ นวัดหนึ่งทีป่ ระชาชนชาว
จีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตานานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่
ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็ นปึ กแผ่นเฉกเช่นปั จจุบนั นี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมี
การต่อสูเ้ พื่อช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่ ตานาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึง่ มีประวัตเิ ล่าต่อกันมา
ว่า ขณะนัน้ เองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เป็ นแม่ทพั ปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยา
เกรงต่อกาลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครัง้
ท่านใช้สญ
ั ลักษณ์รปู กังหัน 4 ใบพัดติดไว้ดา้ นหน้ารถศึกนาขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า
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มีความเชื่อว่าเมือ่ พกพาสัญลักษณ์รปู กังหันนี้ไป ณ ทีใ่ ดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิรมิ งคล นาพาแต่ความ
โชคดี มีอานาจเข้มแข็ง เสริมกาลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงในการนาทัพสูศ้ กึ ของท่านจึงเป็ น
ต านานมาจนทุ ก วัน นี้ เมื่อ 300 กว่ า ปี ท่ีแ ล้ว เดิม ทีว ัด นี้ เ ป็ น วัด เล็ก ๆ เป็ น วัด ที่เ ก่ า แก่ แ ละอนุ ร ัก ษ์
โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่ส ร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000
ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั ้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็ นเทพประจาวัดแห่งนี้ ซึง่ ทางด้านข้ างมีอาวุธรบ
ของทหารแบบโบราณ และมีกงั หันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนทีเ่ ข้าวัดแชกงจะต้องหมุน
กังหัน หรือที่เรียกว่า "กังหันนาโชค" เพื่อหมุนแต่สงิ่ ดีๆ เข้ามาในชีวติ และก่อนที่ท่านจะออกจากวัด
จะต้องตีกลองให้เสียงดังสนันเพื
่ ่อความเป็ นสิรมิ งคล
วิธสี กั การะบูชาเทพเจ้าทีว่ ดั แชกงหมิว
เริม่ แรกให้ไหว้เทวดาฟ้ าดินและเจ้าที่ จุดทีจ่ ะไหว้น้ี จะอยูก่ ลางแจ้ง สาหรับการไหว้ขอพรเทพเจ้าแชกง
ทางวัดจะจัดเป็ นชุด สาหรับไหว้เทพเจ้าแชกงโดยตรง ค่าใช้จ่าย 38เหรียญ ในชุดนัน้ จะมีกระดาษไหว้
เจ้า 1 ชุด , ธูปมังกรสีแดง 3 ดอก , ธูปดอกเล็ก 1 กา พอซื้อธูปเสร็จแล้ว ท่านสามารถยื่นธูปชุดนี้ให้
เจ้าหน้าทีช่ ่วยจุดได้เลย ระหว่างรอเจ้าหน้าทีจ่ ุดธูป ให้เรานากระดาษไหว้เจ้าทีไ่ ด้มา เขียนชื่อ นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะเคราะห์ เสริมความเป็ นสิรมิ งคล ปั ดเป่ าสิง่ ดีๆเข้ามา
นาพาสิง่ ไม่ดอี อกไป
วิธกี ารไหว้เทวดาฟ้ าดิน (กลางแจ้ง )
1. ขัน้ ตอนแรกให้เราหันออกจากวัด แล้ว บอกชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด แล้วบอกวัตถุประสงค์
ทีม่ าทาบุญวัดนี้ ไหว้ 3 ครัง้
2.หันกลับมาด้านใน ไหว้ 3 ครัง้ แล้วจึงปั กธูป
3.ให้เราปั กธูปมังกรทัง้ 3 ดอก ทีก่ ระถางกลาง
4.ต่อไปนาธูปดอกเล็กหันหน้ าเข้าวัด ไหว้พร้อมบอกชื่อ นามสกุล อีกครัง้ ปั กธูปเล็กทัง้ 3. กระถาง
กระถาง ละ 3 ดอก
5.เมือ่ ปั กธูปทัง้ 3 ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยูก่ าใหญ่ๆ ให้เราแยกไว้ก่อน 3ดอก เพื่อไปปั กด้านใน
6.ส่วนทีเ่ หลือกาใหญ่ๆ ให้ปักกระถางกลางแจ้งทัง้ หมดให้แล้วเสร็จ ก่อนทีจ่ ะเดินเข้าไปด้านใน
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วิธสี กั การะด้านใน
1.หลังจากจุดธูปไหว้ด้านนอก ให้เข้ามาสักการะท่านด้านใน และยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั ้นขนาดมหึมา
ของท่านแชกง พร้อมธูป 3 ดอกและกระดาษไหว้เจ้า ให้อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมัน่
และตัง้ ใจ แล้วจึงไปหมุนกังหัน ทีอ่ ยูส่ องด้านข้างๆ รูปปั น้ ท่านแชกง
2.วิธหี มุนกังหัน ให้หมุน 3 ครัง้ และ ตัง้ จิตอธิษฐานขอสิง่ ทีเ่ ราอยากได้ เชื่อว่า "กังหันนาโชค" จะหมุน
แต่สงิ่ ดีๆ เข้ามาในชีวติ โดยหลักการทีถ่ ูกบอกต่อ คือ หมุนตามเข็มนาฬิกา 3 ครัง้
3. ก่อนที่จะออกจากวัดอย่าลืมตีกลองให้เ สียงดังสนัน่ เพื่อให้พรนัน้ สมปรารถนาและให้ดงั ทัวฟ้
่ า
ดิน (มีเคล็ดลับคือหากไหว้พระก่อนเทีย่ ง ให้ตรี ะฆังก่อนตีกลอง แต่หากเราไปไหว้ตอนบ่าย ให้ตกี ลอง
ก่อนตีระฆัง จึงจะเป็ นลาดับพิธกี รรมทีถ่ ูกต้อง)
4. ผูท้ เ่ี คยซือ้ จีก้ งั หันแชกงหมิวจากร้าน สามารถนาไปไหว้ขอพรท่านแชกง เดินวนรอบกระถางธูป 3
รอบ และขอพรให้กงั หันนาแต่สงิ่ ทีด่ ๆี เข้ามา
5. สาหรับกระดาษไหว้เจ้า ให้นาไปใส่ในรถเข็น มีจุดใส่อยู่บริเวณด้านหน้า ให้นาไปวางในรถได้เลย
โดยทีจ่ ะมีเจ้าหน้าทีช่ ่วยนาไปทาพิธใี ห้ เป็ นอันเสร็จพิธ ี
นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นวัดไหว้พระสละโสด และ
เสี่ยงเซียมซีสุดแม่น ตัง้ อยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ
ใบไม้ใ บหญ้าได้รบั การดูแ ลอย่างพิถีพิถนั วัดจีนขนาดใหญ่ ทางตอนเหนือ ของประเทศฮ่อ งกง (ฝั ง่
แผ่นดินใหญ่) อยู่ถนนหวังต้าเซียน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึง่ วัดแห่งนี้เป็ นทีป่ ระดิษฐานของเทพ
เจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน แต่เป้ าหมายของคนโสดอยากมีค่ไู ม่ใช่
การขอความรักจากเทพเจ้าองค์น้แี ต่อย่างใด แต่เป็ นการเดินมาข้างๆ ซึง่ จะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้า
ด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็ นรูปปั ้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่
ซึง่ ชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันทีน่ ่ี โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์น้ีต้องใช้ดา้ ยแดงผูน้ ้ิว
เอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธ ี นาท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory)
เพื่อ เลือกซือ้ เครื่องประดับที่สวยงาม ไม่เหมือนใคร เป็ นของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือ
เลือกซื้อเป็ นสาหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึ่งมีลกั ษณะสวยงาม โดดเด่น เป็ นรูป
กังหันลมทีม่ ชี ่อื เสียงและเป็ นทีน่ ิยมกันทัวโลก
่
ทีถ่ อื กาเนิดขึน้ ทีน่ ่ี และเพราะห้าง City Gate Outlet
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อยู่ใกล้กบั สนามบินมาก นัง่ รถบัสประมาณ 15 นาทีก็ถึง ทาให้ท่นี ่ีเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่นักท่องเที่ยว
หลายคนนิยมมาแวะช่วงขากลับ นาท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) ศูนย์รวมสินค้า
พื้นเมือ งที่มชี ่อื เสียง คุ ณ ภาพดีของเมือ ง ท่านสามารถเลือ กซื้อ เพื่อ เป็ นของฝากได้ท่นี ่ี นาท่า น
เดินทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อ ปปิ้ งย่าน จิ มซาจุ่ย (Tsim Sha
Tsui) มักจะตัง้ ต้นกันที่ สถานีจมิ ซาจุ่ยมีร้านขายของทัง้ เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใช้ไฟฟ้ า ,
กล้อ ง ถ่ า ยรูป ฯลฯ และสิน ค้า แบบที่เ ป็ น ของพื้น เมือ งฮ่อ งกงอยู่ด้ว ยและตามซอกตึก อัน ซับซ้อ น
มากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญ่ช่อื Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้า
เรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถงึ กันได้ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เช็ก
แล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง
21.45

23.55

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG
KONG AIRLINE เที่ย วบิน ที่ HX 761 ** บริก าร Snack และ น้ า ดื่ม บนเครื่อ งบิน / ใช้ เ วลาบิน
โดยประมาณ 2 ชัวโมง
่ 15 นาที **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ

** เนื่ องจากมีหลายไฟลท์บิน เช็คไฟล์ทการเดินทางท้ายโปรแกรม **

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจ้าหน้ าที่ของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิน
ภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง
**
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อ ัตราค่าบริการอ ัตราค่าบริการ

กาหนดการ
เดินทาง

รายละเอียดไฟล์ทบิน และ
เวลาบิน

ราคา
ผูใ้ หญ่
ท่านละ
(พ ัก 1
ห้อง 2
ท่าน)

ราคา 1
เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
(เด็กตา
่
กว่า18มี
เตียง)

ห้องพ ัก
เดีย
่ ว
เพิม
่

้ ว๋ ั
ไม่ใชต
เครือ
่ งบิน
ท่านละ

12,999

15,999

3,500

7,900

14,999

17,999

4,000

8,900

13,999

16,999

3,500

7,900

13,999

16,999

3,500

7,900

14,999

17,999

4,000

8,900

เดือนตุลาคม 2561

07 – 10 ตุลาคม 61 07OCT HX762 BKKHKG 04.40-09.00
10OCT HX761 HKGBKK 21.45-23.55

11 - 14 ตุลาคม 61 11OCT HX768 BKKHKG 08.25-12.20
15OCT HX769 HKGBKK 00.35-02.35

14 - 17 ตุลาคม 61 14OCT HX762 BKKHKG 04.40-09.00
BUS 1

17OCT HX761 HKGBKK 21.45-23.55

14 - 17 ตุลาคม 61 14OCT HX780 BKKHKG 03.35-08.05
BUS 2

17OCT HX761 HKGBKK 21.45-23.55

21 - 24 ตุลาคม 61 21OCT HX768 BKKHKG 08.25-12.20
25OCT HX769 HKGBKK 00.35-02.35

เดือนพฤศจิ กายน 2561
08-11 พฤศจิ กายน 61

08NOV HX780 BKKHKG 04.00-08.10
11NOV HX761 HKGBKK 23.50-02.20

13,999

16,999

3,500

7,900

22-25 พฤศจิ กายน 61

22NOV HX762 BKKHKG 03.20-06.55
25NOV HX761 HKGBKK 23.50-02.20

13,999

16,999

3,500

7,900

29 พฤศจิ กายน –
2 ธันวาคม 61

29NOV HX780 BKKHKG 04.00-08.10
02DEC HX761 HKGBKK 23.50-02.20

13,999

16,999

3,500

7,900

เดือนธันวาคม 2561
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05-08 ธันวาคม 61

05DEC HX780 BKKHKG 04.00-08.10
08DEC HX761 HKGBKK 23.50-02.20

14,999

17,999

4,000

8,900

13-16 ธันวาคม 61

13DEC HX780 BKKHKG 04.00-08.10
16DEC HX779 HKGBKK 21.10-23.05

14,999

17,999

4,000

8,900

30DEC HX780 BKKHKG 04.00-08.10
02JAN HX761 HKGBKK 23.50-02.20

17,999

20,999

4,000

8,900

30 ธันวาคม –
2 มกราคม 61

900

** อัตราค่าบริ การข้างต้ น ยังไม่รวมค่าทิ ปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม
ท่านละ 1,500 บาท / ทริ ป / ต่อลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใ้ หญ่ ยกเว้นเฉพาะ
เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ ตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของท่ าน **
** ราคาเด็กอายุตา่ กว่า 2 ปี (Infant) ราคาภาษี สนามบิ น ท่ านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่ านัน้ กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่ างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจาก
โปรแกรมทัวร์ 100 USD กรุณาติ ดต่ อสอบถามเป็ นกรณี พิเศษ **

**พาสปอร์ตของผู้เดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!**
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งฮ่องกงเพื่อโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ หยก จิวเวอรี่ ฯลฯ ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้า
ไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านทุกเมือง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากท่าน
เป็ นจานวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน
** กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว หรือ กรุป๊ เหมา ที่สถานะผูเ้ ดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จขายตรง ขาย
เครือ่ งสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่ มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าที่ เพื่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด เพื่อเสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิ งโปรแกรมจากในซีรี่สไ์ ด้ กรณี ที่โปรแกรมมีการ
เปลี่ยนแปลง **
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
✓
✓

ค่าตั ๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชัน้ Economy Class รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน
HONGKONG AIRLINE คือ อนุ ญาตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋ าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่ านละ
ไม่เกิ น 20 กิ โลกรัม และ สัมภาระทีถ่ อื ขึน้ เครือ่ ง มีน้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม เท่านัน้

✓
✓

✓
✓
✓

ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามทีร่ ายการระบุ
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามกาหนดการณ์เต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ น
โรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ (กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม)
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรรมธรรม์)

✓

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด
ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
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× ในกรณีท่ปี ระเทศจีน มีประกาศให้ย่นื ขอวีซ่ากระทันหันก่อนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยื่นธรรมดา 5 วันทาการ) 3,550 บาท (ยื่น
แบบเร่งด่วน 3 วันทาการ) 4,150 บาท โดยยืน่ วีซ่าทีส่ ถานทูตจีน
× ทิ ปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม ท่ านละ 1,500 บาท/ทริ ป/ต่ อ
ลูกค้ า ผู้เดิ นทาง 1 ท่ าน รวมไปถึ ง เด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้ นเฉพาะ เด็กอายุไ ม่ ถึง 2 ปี ณ วัน
เดิ นทางกลับ ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
• กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระ
เงิ นมัดจาจานวน 10,000 บาท หลังจากทีท่ ่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน
• หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุ ญาตตัดที่นัง่ โดยอัตโนมัตใิ ห้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
• หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่มเี งือ่ นไข
• เมื่อท่านชาระเงินไม่ว่าจะทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
ต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั ้ หมดนี้แล้ว
• หากชาระเงินในแต่ ล ะส่ ว นแล้ว โปรดส่ งสาเนาเอกสาร หลักฐานการชาระเงิน พร้อ มระบุช่อื ผู้จ อง
โปรแกรมทีเ่ ดินทาง , พีเรียดวันทีเ่ ดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ทีท่ ่านสะดวก
• ส่งรายชื่อสารองทีน่ งั ่ ผูเ้ ดินทางจาเป็ นจะต้องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกทีม่ รี ปู ถ่าย และ ข้อมูลผู้
เดินทางครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้ อย 6 เดือน ณ วันเดิ นทางกลับถึง
ประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง
ท่องเทีย่ วโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุช่อื คู่พกั ของท่าน(ในกรณีท่ี
ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์โทรศัพท์ทส่ี ะดวกให้ตดิ ต่อ
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กรณีทท่ี ่านไม่ส่งสาเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกทีม่ รี ปู ถ่าย และ ข้อมูลผูเ้ ดินทาง ครบถ้วนชัดเจนมาให้
ทางบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใ ดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิด ชอบต่ อ ค่ าเสียหายอันเกิด จากความ
ผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั ๋วเครือ่ งบินหรือ บัตรเข้าชมสถานที่
ต่างๆ ใดๆ ทัง้ สิน้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดิ นทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดทีม่ วี นั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **
• ยกเลิ กการเดิ นทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดิ นทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
• ยกเลิ กการเดิ นทาง 15 วัน ก่ อนวันเดิ นทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่ค ืนเงินค่ าบริก ารที่ช าระ
มาแล้ว ทัง้ หมดทัง้ นี้ ทางบริษัท จะหัก ค่ า ใช้จ่า ยที่ไ ด้จ่า ยจริง จากค่ า บริก ารที่ช าระแล้ว เนื่ อ งในการ
เตรียมการจัดการนาเทีย่ วให้แก่นักท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณี ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดิ นทาง (เปลี่ยนชื่ อ) จะต้ องแจ้งให้ ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้ า อย่าง
น้ อย 20 วัน ก่อนออนออกเดิ นทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพี
เรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้ าที่เ ป็ น
กรณีพเิ ศษ
• กรณี ต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดิ นทาง (เลื่อนวันเดิ นทาง) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
หักค่าใช้ จ่ายการดาเนิ นการต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้นจริ งสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
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• กรณี ในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทาการจองและชาระเงิ นมาแล้ ว ทางบริ ษัทขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการยกเลิ ก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
• เงื่อนไขการยกเลิ กการจอง เนื่องจากตั ๋วเครื่องบิน เป็ นตั ๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั ๋ว
เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี
• กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และทางบริษทั ได้ดาเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว Refund ได้
หมายถึง เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผูเ้ ดินทางจาเป็ นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
• กรณี ที่ท่านต้ องการยกเลิ กการเดิ นทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภยั ทัง้ ๆ ทีส่ ายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศ
ที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็ นปกติ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าทัว ร์
ทัง้ หมด หรือบางส่วนให้กบั ท่าน
• บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือบางส่วนให้ กบั ท่ าน
ในกรณี ดงั นี้
- กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือสิง่ ของห้าม
นาเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตามทีท่ างกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
- กรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
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เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะเดิ นทางจาเป็ นต้ องมีขึ้นตา่ 15 ท่ าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้
เดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีท่จี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ
เลื่อ นการเดินทางไปในพีเ รียดวันอื่นต่ อ ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่ ว งหน้ าเพื่อ วาง
แผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ กรุณาอย่าเพิง่ คอนเฟิ รม์ ลางาน
• ในกรณี ที่ต้องทาวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้ จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติ ใช้
วีซ่ากรุป๊ )
• บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ
, การเมือง , สายการบิน เป็ นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนาเทีย่ วฮ่องกง
ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชัวโมง
่
มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์
และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆ
เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
• หนังสือเดิ นทาง หรือ พาสปอร์ต ผู้เดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วัน
เดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สาหรับประทับตราทีด่ ่านตรวจคน
ออก และ เข้าเมือง
• เนื่ องจากการท่ อ งเที่ ย วในครัง้ นี้ เป็ นการช าระแบบเหมาจ่ า ยขาดกับ บริ ษั ท ตัว แทนใน
ต่ างประเทศ ทางบริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่
ต้องการได้รบั บริการ
• กรณี ที่ท่านถูกปฎิ เสธการเดิ นทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายที่จะ
เกิ ดขึ้น และ จะไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรียบร้อยแล้ว
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• หากวันเดิ นทาง เจ้าหน้ าที่ สายการบิ น หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดิ นทาง หรือ พาสปอร์ตของท่ านชารุด เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่ง
หายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น
ไม่ว่ า กรณีใ ดๆทัง้ สิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้า หน้ า ที่ด่ า นตรวจคนออก และ เข้า เมือ ง มี สิ ท ธิ์ ไม่
อนุญาตให้ ท่านเดิ นทางต่ อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อย
ก่ อ นออกเดินทาง กรณีชารุด กรุณ าติดต่ อ กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่ างประเทศเพื่อทาหนังสือ
เดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยัน
การเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่ออก
ตั ๋วเครือ่ งบิน จะสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกตั ๋วเครือ่ งบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะ
ออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของ
แต่ละกรุป๊ เป็ นสาคัญ
• ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิ น ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับ
พร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และ
บริษทั ทัวร์เรียกเก็บ
• เกี่ยวกับการจัดที่ นัง่ บนเครื่องบิ น จะเป็ นไปตามทีส่ ายการบินกาหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้ แต่ทงั ้ นี้และทัง้ นัน้ ทางบริษทั จะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นัง่ ด้วยกัน อย่า งทีด่ ี
สุด
• ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องโรงแรมที่ พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อาจอยูค่ นละชัน้ คนละอาคารกัน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ระบบ
การจัดการของโรงแรม
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• โปรแกรมการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก
ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อ
จลาจล อุบตั เิ หตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่
เป็ นเหตุการณ์ท่นี อกเหนือการควบคุมจากทางบริษทั ) โดยทางบริษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ
• หากในวันเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
• ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่ าน้ ามันและภาษี สนามบิ นทุกแห่ งเพิ่ ม หากสายการบิ นมีการปรับขึ้ น
ก่อนวันเดิ นทาง
• บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นเที่ ย วบิ น โดยมิ ต้อ งแจ้ ง ให้ ท ราบล่ วงหน้ าอันเนื่ อ งจาก
สาเหตุต่างๆ
• บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดกรณี ความล่าช้ าจากสายการบิ น , การยกเลิ กบิ น ,
การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิ ดกฎหมาย
ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
• บริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่ องเกิ ดจากความประมาท
ของท่าน , เกิ ดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิ เหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
• เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่ าน
ได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
• รายการนี้ เป็ นเพี ยงข้ อเสนอที่ ต้องได้ รบั การยื นยันจากบริ ษัทฯอี กครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารอง
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน
ตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
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• กรณี ผ้เู ดิ นทางต้ องการความช่ วยเหลือเป็ นพิ เศษ อาทิ เช่ น ใช้ วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า
ได้
• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้ นแทนผู้จดั
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
• กรณี ต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ
ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่ม ี
ค่าใช้จา่ ยเพิม่ หรือ หากมีทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บตามจริงทัง้ หมด
• บริ การน้ าดื่ มท่ านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริม่ แจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึ งวันสุดท้าย
ของการเดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มนี ้าดื่มแจก

** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ งก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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