ฮ่องกง - มาเก๊า - เวเนเชี่ยน - ไหว้พระ 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - วิคตอเรีย พ้อยด์ - เจ้าแม่กวนอิม รีพัส เบย์ - A Symphony of Lights
Multi Media Show
วันที่2 มาเก๊า - วัดอาม่า - ร้านโอท๊อป - เจ้าแม่กวนอิมสีทอง - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Maca uฮ่องกง
วันที่3 วัดเชอกุง - โรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ร้านหยก - สนามบินฮ่องกง
วันที่4 อิสระช้อปปิ้งย่านฮาร์เบอร์ พลาซ่า - ฮ่องกง -กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - สะพานชิงหม่า - วิคตอเรีย พ้อยด์ - เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์
ถนนนาธาน - Symphony of Light
06.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K
สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
08.50 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX -768
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (1)
12.40 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
ฮ่องกง..มีวัดน่าสนใจหลายแห่ง คนฮ่องกงจะนิยมไปวัดโดย เฉพาะช่วงเทศกาลสาคัญอย่างวันตรุษจีน,
วันไหว้พระ จันทร์ ฯลฯ เพื่อขอพรให้มีสุขภาพ แข็งแรง, ร่ารวย, มีความสุขกายสุขใจหรือกิจการเจริญรุ่งเรือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านข้ามสะพานชิงหม่า ยาวเป็นอันดับ 9 ของโลกเชื่อมระหว่างเกาะลันเตากับฝั่งเกาลูน เป็นสะพาน 2 ชั้น
ชั้นบน มีเลนสาหรับรถวิ่ง 6 เลน และชั้นล่างสาหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสว่างไสวเพื่อ
เดินทางสู่วิคตอเรีย พ้อยด์ ตื่นตากับตึกระฟ้าที่สงู ตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย
อาทิ ตึกแบงค์ออฟไชน่า มี รูปทรงเหมือนดาบแหลมขนาดใหญ่และมีเหลี่ยมมีมุมแหลมอยูร่ อบด้าน ส่วนเสาสูง
ด้านบนคล้ายหนวดของแมลงมีไว้ เพื่อสือ่ ถึงพลัง อานาจและความเจริญรุง่ เรืองให้กบั อาคารหลังนี้, อาคารเอช
เอสบีซี ชาวฮ่องกงยังเชื่อว่าอาคารหลังนี้ มีฮวงจุ้ยที่ดีทสี่ ุดในฮ่องกง เพราะที่ตั้งของอาคารเป็นจุดบรรจบของ
เส้นมังกรทั้งห้า และการที่ตึกหันหน้าไปทางอ่าว วิกตอเรียโดยไม่มีสิ่งก่อสร้างใดกีดขวาง หมายถึงความ
เจริญรุง่ เรืองที่ไม่มีอปุ สรรคใดๆ มาขัดขวาง ชั้นบนสุดของตึก มีสิ่งก่อสร้างคล้ายปืนใหญ่เป็นการแก้ฮวงจุ้ย
ให้กับตึกแบงค์ออฟไชน่าที่มีลักษณะเป็นดาบแหลม พร้อมถ่ายภาพสวย งามน่าประทับใจ นาท่านแวะสักการะ
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เจ้าแม่กวนอิม (รีพัส เบย์) วัดสาคัญอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง ในแต่ละปีจะมีผู้ คนจานวนมากเดินทางมาขอพร
จากเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอให้มลี ูก ที่ว่ากันว่าถ้าใครมาขอมัก
สมหวังทุกครั้งไป จากนั้นข้ามสะพานซึ่งเชื่อว่าจะมีอายุยืนยาวไปอีก 3 ปี แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อ ข้ามไปแล้วอย่าเดิน
ย้อนกลับทางเดิมให้เดินตรงไปข้างหน้าแล้วค่อยอ้อมสะพานกลับมา
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเชี่ยนเทอร์มนิ อล จุดนัดพบของขาช้อปทีร่ วมห้างฯ ขนาดใหญ่ 2
แห่งเข้าด้วยกัน (ภายในแบ่ง ออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนพลาซ่าและร้านค้าของทางห้างฯ) โดยเน้นขายสินค้า
จากแบรนด์ดังระดับโลกและแบรนด์ ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแล้วกว่า 700 ร้านค้า พบกับ
DFS Galleria ห้างฯ ปลอดภาษีที่ยกขบวน แบรนด์หรูจากทั่วโลก เช่น Burburry, Carlier, BVLGARI,
Chanel, Dior, Fendi, Hermes, Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาให้ท่านได้เลือกช้อปอย่างจุใจ
(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการช้อปปิ้ง)
ในเวลา 20.00 น. ชม A Symphony of Lights Multi Media Show โชว์เด็ดที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนฮ่องกง
ซึ่งใช้ตึก สูงกว่า 30 ตึกริมอ่าววิกตอเรีย (ทัง้ ฝัง่ ฮ่องกงและเกาลูน) ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงสีเสียงสุดตระการ
ตาตอบโต้กัน ตามจังหวะเสียงเพลง รับรองว่าท่านจะต้องตืน่ เต้นและประทับใจไปอีกนานแสนนาน (เป็นโชว์ที่
ได้รับการบันทึกลงใน กินเนสส์บกุ๊ )
นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SILKA FAREAST HOTEL / SILKA WEST หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สองของการเดินทาง
มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิม สีทอง - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์
เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซา) (3)
นาท่านเดินทางสู่มาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่ (1 ชั่วโมง) มาเก๊าดินแดนที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกไว้อย่างกลมกลืน ในอดีตเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมาก่อน พบกับสถาปัตยกรรมทีง่ ดงามตึกราม
บ้าน ช่องและอาคารโบราณต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัด
ต่างๆ ที่มีมา ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงหรือโบสถ์เก่าแก่ลักษณะสถาปัตยกรรมบารอคหรือโคโลเนียลของ
ชาวตะวันตก
นาท่านเดิน ทางสู่วัดอาม่า หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่าองค์เทพธิดาแห่งท้อง
ทะเล ภายในมีศาล เจ้าและก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสาเภาโบราณ บริเวณด้านหน้าวัดมีรูปปั้น
สิงโตหินอยู่ 2 ตัว เชื่อกัน ว่าหากใครได้หมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากสิงโตไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐาน
แล้วจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
นาท่านแวะชิมและเลือกซื้อของฝาก ณ ร้านโอท๊อป ท่านจะได้พบกับหมูแผ่น, ปลาเค็ม, ขนมเมียจ๋า-ผัวจ๋า,
ท็อฟฟี่ นม, ทองม้วน เป็นต้น
นาท่านชมเจ้าแม่กวนอิมสีทอง โปรตุเกสสร้างขึ้นเพือ่ เป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องจากส่งมอบ มาเก๊าคืนให้กับ
จีน องค์รปู ปั้นเป็นสีทองมีพระพักตร์ละม้ายชาวตะวันตกประดิษฐานบนดอกบัว บริเวณนี้เป็นสถานที่ ซึง่ ชาวมา
เก๊านิยมมาพักผ่อนมากทีส่ ุดแห่งหนึง่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
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บ่าย

นาท่านชมโบสถ์เซนต์ปอล สร้างขึ้นต้นศตวรรษที่ 17 มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์
ประจา เมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนีเ้ คยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล
ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทาให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันได
ทางเข้าด้านหน้าที่ สง่างาม
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านการค้าเซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น
เปรียบเสมือนท้องทะเลอันสมบูรณ์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมไว้ซื่งร้านค้าต่างๆ มากมาย ร้านขายเสื้อผ้ าแฟชั่น,
ร้าน จาหน่ายของที่ระลึกรวมไปถึงร้านขนมอบ, ขนมพื้นเมือง เป็นต้น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ The Venetian Macau ชมบรรยากาศภายในที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบา
รอคธีมในประเทศอิตาลี ประกอบไปด้วยคาสิโนที่ใหญ่ที่สุด ในโลกกว้างขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล พบกับ The
Grand Canal ซึ่งจะมีส่วนของร้านค้าแบรนด์เนมทัง้ หลายกว่า 300 ร้านค้า โดยมีลาคลองและบริการพายเรือ
กอนโดล่าพร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงสไตล์โอเปร่า
(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม)
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ (1 ชั่วโมง)
นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SILKA FAREAST HOTEL / SILKA WEST หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
วัดเชอกุง -วัดหวังต้าเซียน - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซา) (5)
นาท่านเดินทางสู่วัดเชอกุง วัดแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่งผู้มีชื่อเสียงทั้งด้าน
การ รบ, ผดุงคุณธรรมและช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิง่ ไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 300 ปี
ก่อน ต่อมา ราวปี ค.ศ. 1993 จึงได้สร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนของเดิมและนารูปปั้นท่านนายพลที่มีความ
สูงถึง 10 เมตร เข้า ไปตั้งไว้ในอารามด้านในพร้อมด้วยรูปปัน้ 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึ่งอยูบ่ ริเวณทางเดินด้าน
นอกซ้าย-ขวา ทุกวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนีเ้ พื่อถวายกังหันลม
เพราะเชื่อว่ากังหันลมนีจ้ ะช่วย พัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวนาพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้
ท่านได้หมุนกังหันทองแดงตามความ เชื่อของชาวฮ่องกงโดยหมุน 3 รอบ
นาท่านชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ที่รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง ได้เชิญซินแสชื่อ ดังจัดวางตาแหน่งของ
เครื่องประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหันซึง่ เป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย โดยจาลองเลียนแบบ มาจากแชกง
เหมี่ยว กังหันใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธา
นาท่านเดินทางสู่วัดหวังต้าเซียน หรือ เทพเจ้าแห่งสุขภาพดี มาที่นี่คนมักขอให้สุขภาพดีหรือหายป่วย ตานาน
เล่าว่ารูปปั้นองค์เทพเจ้าหว่องไท่ซินถูกนามา จากเฉียวซาน มณฑลกวางซี ในต้นศตวรรษที่ 20 โดยเหลียงได้
นามาประดิษฐานอยูท่ ี่ร้านขายยาสมุนไพรของเขา เมือ่ ชาวบ้านมาซื้อยาก็ได้กราบไหว้ขอให้หายจากโรคภัยไข้
เจ็บต่างๆ และนั่นก็ทาให้เกิดเสียงร่าลือต่อกันว่าเทพเจ้า ศักดิ์สิทธิ์จริง สามารถช่วยรักษาโรคภัยให้หายขาดได้
ทว่าวันหนึ่งร้านขายยาได้เกิดไฟไหม้ เหลียงจึงหยุดกิจการขาย ยาก่อนได้รับบัญชาจากหว่องไทซิน (ในฝัน) ให้
ไปสร้างวัดแห่งใหม่ ห่างจากท่าเรือเป็นระยะทางกว่า 3,600 ก้าว ใกล้ กับหมูบ่ ้านชุกหยวนทางขวาของท่าเรือ
เกาลูน เขาจึงจัดการสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นและได้ตั้งชื่อว่าวัดหว่องไท่ซิน
จากนั้นนาท่านแวะชมสินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ณ ร้านหยก ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบินฮ่องกง
17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX -765
(บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (7)
19.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน / งดแถมกระเป๋า

18-20 / 25-27 ก.พ. 60
4-6 / 11-13 / 18-20 มี.ค. 60
25- 27 มี.ค. 6.0
19,900 บาท
19,900 บาท

1-3 / 8-10 เม.ย. 60
22-24 เม.ย. 60

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 -3 ท่าน
20,900 บาท
เด็ก อายุต่ากว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
20,900 บาท
(มีเตียงเสริม)
เด็ก อายุต่ากว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
18,900 บาท
19,900 บาท
(ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว ชาระเพิม่ ท่านละ
3,500 บาท
4,500 บาท
***เงื่อนไขสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มหี ัวหน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าทีส่ ่งสนามบินและไกด์ท้องถิ่นพูดไทยได้คอย
บริการ)
2. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย)
3. การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง, มาเก๊า นั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือ่ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านหยก ร้านจิวเวอร์รี่ ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 450
HKD / ท่าน ทาง บริษัทฯ จะขอถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
4. ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่นของสายการบิน ต้องทาการจองพร้อมหน้าพาสและเมื่อที่นงั่ คอนเฟิร์ม ต้องทาการจ่ายเงิน
ค่าทัวร์เต็มจานวนทันที และเมื่อออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได้
อัตราค่าบริการรวม
*ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) ชั้นทัศนาจร // *ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง // *ค่าที่พักตามที่ระบุใน
รายการ // *ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ตามที่ระบุในรายการ // *ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ // *ค่า
น้าหนักกระเป๋า เดินทางท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม // *ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง // *ค่าประกันอุบัตเิ หตุ
ระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลง
ไว้ กับบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการไม่รวม
*ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, มัคคุเทศก์ (โดยประมาณ 120 HKD/ท่าน)// *ค่าทาหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียม
สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ // *ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ// *ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่มี
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น้าหนัก เกิน 20 กิโลกรัม // *ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ// *ค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระเงิน
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 5,000 บาท / ท่าน ภายใน 2 วันทาการ นับจากวันจองทัวร์ (ช่วงปกติ) หรือหากเดินทางช่วง
เทศกาลวันหยุดยาว กรุณามัดจา 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการ นับจากวันจองทัวร์
พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถ
เดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 02-748-6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
25 วันทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วันทาการ คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
2.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วันทาการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ในทุกกรณี
3.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 10-14 วันทาการ คิดค่าใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
หมายเหตุ
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทาง บริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย,
ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ได้ชาระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนือ่ งมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนีเ้ ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นั่งบนเครือ่ ง และโรงแรมที่
พักในต่าง ประเทศเป็นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะปรับราคาตั๋วเครือ่ งบิน
ตาม สถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน, บริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินให้สาหรับค่า บริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสี ิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจ ของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
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9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ ี่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะ ไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แต่ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
***เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนามั
้ นขึ้นในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง
***ฮ่องกง รณรงค์เรื่องการใช่ถุง กรณีไปซื้อของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถุงจาก
ร้านค้า ต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 เซ็นต์ กรุณา พกถุงผ้าไปด้วยทุกครั้งทีจ่ ับจ่ายซื้อของทุกชนิด
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