มาเก๊า จูไห่ 3

2

โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์
กาหนดวันเดินทาง วันที่ 13-15 เม.ย. 60

ราคา 29,900.สรุปการเดินทางโดยย่อ

วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กลับก๊อก - สะพานชิงหม่า - มาเก๊า - วัดอาม่า - ร้าน โอท๊อป - เจ้า
แม่กวนอิมสีทอง - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่

วันที่2

จูไห่ - อนุสาวรีย์หวีหนี่ - ถนนคู่รัก - ร้านบัวหิมะ - วัดไป่เหลียน - ร้านผ้าไหมจีน - ตลาดกงเป่ย พระราชวัง
หยวนหมิง - โชว์ มม
ม

ฮ่องกง - นั่งรถรางพีกแทรมชมอ่าวิคตอเรีย - เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์ - ร้านสมุนไพร - วัดเชอกุง - โรงงานฮ่องกง
วันที่3 จิวเวอร์รี่ - อิสระช้อปปิ้งย่านฮาร์เบอร์ พลาซ่า - โอเชี่ยนเทอร์มนิ อล - สนามบินเช็กลับก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบิน
สุวรรณภูมิ)
วันแรก
01.30 น.
04.15 น.
08.20 น.

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - สะพานชิงหม่า - มาเก๊า - วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมสีทอง - โบสถ์เซนต์ปอล
เซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K
สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX - 762
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (1)
เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1
ชั่วโมง)

นําท่านข้ามสะพาน ชิงหม่า ยาวเป็นอันดับ 9 ของโลกเชื่อมระหว่างเกาะลันเตากับฝั่งเกาลูน เป็นสะพาน
2 ชั้น ชั้นบนมีเลนสําหรับรถวิ่ง 6 เลน และชั้นล่างสําหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสว่างไสว
เพื่อเดินทางสู่มาเก๊า
มาเก๊าดินแดนที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกไว้อย่างกลมกลืน ในอดีตเคยเป็นอาณา นิคมของโปรตุเกสมาก่อน พบกับสถาปัตยกรรมที่งดงาม
ตึกรามบ้านช่องและอาคารโบราณต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์ไว้ อย่างดีไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมของวัดต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงหรือโบสถ์เก่าแก่ลักษณะ สถาปัตยกรรมบารอคหรือ
โคโลเนียลของชาวตะวันต
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันที่สอง
เช้า

นําท่านเดินทางสู่วัดอาม่า หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม สร้างขึ้น เพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่าองค์เทพธิดาแห่ง
ท้องทะเล ภายในมีศาลเจ้าและก้อนหินขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือ สําเภาโบราณ บริเวณด้านหน้า
วัดมีรูปปั้นสิงโตหินอยู่ 2 ตัว เชื่อกันว่าหากใครได้หมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากสิงโตไป
ทางขวา 3 ครั้ง พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานแล้วจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา นําท่านแวะชิมและเลือกซื้อของ
ฝาก ณ ร้าน โอท๊อป ท่านจะได้พบกับหมูแผ่น, ปลาเค็ม, ขนมเมียจ๋า-ผัวจ๋า, ท็อฟฟี่นม, ทองม้วน เป็นต้น
นําท่านชมเจ้าแม่ กวนอิมสีทอง โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องจากส่งมอบมาเก๊าคืน
ให้กับจีน องค์รูปปั้นเป็นสีทอง มีพระพักตร์ละม้ายชาวตะวันตกประดิษฐานบนดอกบัว บริเวณนี้เป็น
สถานที่ซึ่งชาวมาเก๊านิยมมาพักผ่อนมากที่สุด แห่งหนึ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านชมโบสถ์เซนต์ปอล สร้างขึ้นต้นศตวรรษที่ 17 มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์
ประจํ า เมื อ งมาเก๊ า โบสถ์ แ ห่ ง นี้ เ คยเป็ น โรงเรี ย นสอนศาสนาแห่ ง แรกของชาวตะวั น ตกในดิ น แดน
ตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทําให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบาน
ประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่ สง่างาม
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านการค้าเซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น
เปรียบเสมือนท้องทะเลอันสมบูรณ์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมไว้ซื่งร้านค้าต่างๆ มากมาย ร้านขายเสื้อผ้า
แฟชั่น, ร้าน จําหน่ายของที่ระลึกรวมไปถึงร้านขนมอบ, ขนมพื้นเมือง เป็นต้น
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ The Venetian Macau ชมบรรยากาศภายในที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
บารอคธีมในประเทศอิตาลี ประกอบไปด้วยคาสิโนที่ใหญ่ที่สุด ในโลกกว้างขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล พบ
กับ The Grand Canal ซึ่งจะมีส่วนของร้านค้าแบรนด์เนมทั้งหลายกว่า 300 ร้านค้า โดยมีลําคลองและ
บริการพายเรือกอนโดล่าพร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงสไตล์โอเปร่า
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่จูไห่ โดยรถโค้ช (20 นาที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ 2000 Years Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
อนุสาวรีย์หวีหนี่ - ถนนคู่รกั - วัดไป่เหลียน - ตลาดกงเป่ย พระราชวังหยวนหมิง + โชว์
**เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง**
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (4)
จูไห่ เป็นเมืองหน้าด่านของประเทศจีนซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ปัจจุบันกลายเป็นเมือง
ท่องเที่ยว สําคัญอีกแห่งหนึ่ง ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สะอาดรวมถึงมีทัศนียภาพสวยที่สุดของจีน เพราะมี
อาณาเขตติดกับทะเล ทําให้เรียกที่นี่ว่าเป็น “เมืองร้อยเกาะ” หรือ “เมืองแห่งความโรแมนติก” นําท่าน
แวะถ่ายรูปหวีหนี่ รูปแกะสลักหญิง สาวชาวประมงยืนถือไข่มุก สูง 8.7 เมตร น้ําหนักราว 10 ตัน ที่ตั้งอยู่
ริมทะเลแห่งนี้ คือหนึ่งในสัญลักษณ์สําคัญของ เมืองจูไห่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1982 ด้วยฝีมือของนัก
แกะสลักผู้มีชื่อเสียง ถือเป็นรูปปั้นกลางทะเลแห่งแรกของจีน พร้อมชมถนนคู่รัก (Lover's Road) เป็น
ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามของจู่ไห่ ที่นี่ครู่ ักจะเดินจูงมือกันโดยมีเสียง คลื่นและสายลมเย็นๆ พัดโชยมา
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เป็นระยะ นําท่านแวะชมร้านยาที่เลื่องชื่อที่สุดผลิตภัณฑ์ บัวหิมะ สามารถรักษา แผลที่โดนน้ําร้อนลวก
และแผลพุพองได้เป็นอย่างดี จากนั้นนําท่านชม

กลางวัน
บ่าย

นําท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผ้าไหมจีนทีม่ ีชื่อเสียง โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่
ห่มอุ่นในหน้า หนาวและเย็นสบายในหน้าร้อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดใต้ดินกงเป่ย แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่รวมร้านค้าต่างๆ เอาไว้กว่า 2,000 ร้าน
รอต้ อ นรั บ ทุ ก ท่ า นโดยมี สิ น ค้ า ให้ เ ลื อ กมากมาย อาทิ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ , เสื้ อ ผ้ า , รองเท้ า , กระเป๋ า ,
เครื่องประดับ, ของตกแต่งบ้าน สินค้าส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
จากนั้ น นํ า ท่ า น

พระราชวัง

ม

มม

ค่า
วันที่สาม
เช้า

ม

(

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (6) เ เ
ม
นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ 2000 Years Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
จูไห่ - ฮ่องกง - วิคตอเรีย พีค (นั่งรถรางแทรม 1 เที่ยว) - เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์ - วัดเชอกุง
ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก (7)
นําท่านเดินทาง กลับสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ (90 นาที) เพื่อนําท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถรางพีกแทรม
(1 เที่ยว) ชมทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่าววิกตอเรียและเกาลูนอีกมุมมอง พีกแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่
ที่สุดของฮ่องกง ถือว่า เป็นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็นรถรางที่ใช้ พลังงานไอน้ําในการขับเคลื่อน และได้
เปลี่ยนเป็นการควบคุมด้วยระบบ ไมโครโพรเซสเซอร์ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS200117

www.etravelway.com/+

Page 3 of 6

พบกับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกแบงค์ออฟไชน่า มี
รูปทรงเหมือนดาบแหลมขนาดใหญ่และมีเหลี่ ยมมีมุมแหลม อยู่รอบด้าน ส่วนเสาสูงด้านบนคล้ายหนวด
ของแมลงมีไว้เพื่อสื่อถึงพลังอํานาจและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาคาร หลังนี้, อาคารเอชเอสบีซี ชาว
ฮ่องกงยังเชื่อว่าอาคารหลังนี้มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในฮ่องกง เพราะที่ตั้งของอาคารเป็นจุด บรรจบของเส้นมังกร
ทั้ ง ห้ า และการที่ ตึ ก หั น หน้ า ไปทางอ่ า ววิ ก ตอเรี ย โดยไม่ มี สิ่ ง ก่ อ สร้ า งใดกี ด ขวาง ก็ ห มายถึ ง ความ
เจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขัดขวาง ชั้นบนสุดของตึกมีสิ่งก่อสร้างคล้ายปืนใหญ่เป็นการแก้ฮวงจุ้ย
ให้กับตึก แบงค์ออฟไชน่าที่มีลักษณะเป็นดาบแหลม ให้ท่านได้ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ จากนั้น
นําท่านแวะสักการะ เจ้าแม่กวนอิม (รีพัส เบย์) เป็นวัดสําคัญอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง ในแต่ละปีจะมีผู้คน
จํานวนมากเดินทางมาขอพร จากเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการ
ขอให้มีลูกที่ว่ากันว่าถ้าใครมาขอมักสมหวัง ทุกครั้งไป จากนั้นข้ามสะพานซึ่งเชื่อว่าจะมีอายุยืนยาวไปอีก
3 ปี แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อข้ามไปแล้วอย่าเดินย้อนกลับทาง เดิม ให้เดินตรงไปข้างหน้าแล้วค่อยอ้อมสะพาน
กลับมา นําท่านแวะชมสินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ณ ร้านสมุนไพร ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่วัดเชอกุง วัดแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่งผู้ มีชื่อเสียง
ทั้งด้านการ รบ, ผดุงคุณธรรมและช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ โดยสร้างขึ้นครั้งแรก
เมื่อ 300 ปีก่อน ต่อมา ราวปี ค.ศ. 1993 จึงได้สร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนของเดิมและนํารูปปั้นท่าน
นายพลที่มีความสูงถึง 10 เมตร เข้า ไปตั้งไว้ในอารามด้านในพร้อมด้วยรูปปั้น 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึ่งอยู่
บริเวณทางเดินด้านนอกซ้าย-ขวา ทุกวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัด
แห่งนี้เพื่อถวายกังหันลม เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้จะช่วย พัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัว
นําพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้หมุนกังหันทองแดงตามความ เชื่อของชาวฮ่องกงโดยหมุน 3 รอบ
นําท่านชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ที่รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง ได้เชิญซินแสชื่อ ดังจัดวางตําแหน่งของ
เครื่องประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหันซึ่งเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย โดยจําลองเลียนแบบ มาจากแช
กงเหมี่ยว กังหันใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธา
อิสระช้อปปิ้งย่านฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเชี่ยนเทอร์มินอล จุดนัดพบของขาช้อปที่รวมห้างฯ ขนาดใหญ่ 2
แห่งเข้าด้วยกัน (ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนพลาซ่าและร้านค้าของทางห้ างฯ) โดยเน้นขาย
สินค้าจากแบรนด์ดังระดับโลกและแบรนด์ทั่วไปทั้งในประเทศและ ต่างประเทศรวมแล้วกว่า 700 ร้านค้า
พบกับ DFS Galleria ห้างฯ ปลอดภาษีที่ยกขบวนแบรนด์หรูจากทั่วโลก เช่น Burburry, Carlier,
BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, Hermes, Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาให้ท่านได้ เลือกช้
อปอย่างจุใจ
(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการช้อปปิ้ง)
20.30
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
00.35 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX - 769
(บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (9)
02.35 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
www.etravelway.com
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***เงือ่ นไขสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบินและไกด์ท้องถิ่นพูดไทยได้คอยบริการ)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย)
3. การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง, เซินเจิ้น, จูไห่, มาเก๊า นั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านสมุนไพร ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้อง
จ่าย ค่าทัวร์เพิม่ ท่านละ 450 HKD / ท่าน ทาง บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
4. ** อัตรานี้เป็นราคาสําหรับวีซ่ากรุ๊ปเข้าจีนเท่านั้น หากสถานทูตจีนยกเลิกการทําวีซ่ากรุ๊ป เปลี่ยนเป็นทํา วีซ่าเดี่ยวในเล่ม ณ วันที่
เดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 1,500 บาท**
5. กรณีลกู ค้าท่านใด มีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) จะถึอว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มใช้ในการผ่านด่านเข้าเมือง
จีน ทาง บริษทั ทัวร์ฯ ไม่สมารถยื่นเป็นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ และกรณีท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีน อยูใ่ นเล่มพาสปอร์ตแล้วนั้น กรณีทมี่ ี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ทางลูกค้าจะต้องเป็นผูร้ ับผิดชอบเองทั้งหมดทั้งสิ้น **
อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) ชั้นทัศนาจร
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
3.ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ
4.ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
5.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
7.ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัด
ที่มีการตกลงไว้ กับบริษัทประกันชีวิต
9.วีซ่าจีนกรุ๊ป (หมู่คณะ)
อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิน่ , มัคคุเทศก์ (โดยประมาณ 120 HKD/ท่าน)
2.ค่าทําหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือ หนังสือเดินทางต่างชาติ
3.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่มีน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรัม
5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
6.ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
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เงื่อนไขการชาระเงิน
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสําเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทํา
การ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา
หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วันทําการ คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
2.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 20-30 วันทําการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี
3.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 10-19 วันทําการ คิดค่าใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
หมายเหตุ
1.บริษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั ฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าหรือจาก
อุบัติเหตุ ต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชําระ
ไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รับการยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน,
บริษทั ฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านัน้
9.หากไม่สามารถไปเทีย่ วในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนือ่ งมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
***เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึ้นในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง
***ฮ่องกง รณรงค์เรื่องการใช่ถุง กรณีไปซื้อของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถุงจาก
ร้านค้า ต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 เซ็นต์ กรุณา พกถุงผ้าไปด้วยทุกครั้งที่จับจ่ายซื้อของทุกชนิด
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