HAPPY TOGETHER
ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิ ง มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
บริการด้วยเครือ่ งบินเอบัส เอ380 มีจอส่วนตัวทุกทีน่ งั ่

กําหนดการออกเดินทาง : 24 – 27 มกราคม / 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2557
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – Avenue Of Star + A Symphony of Lights

10:30 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 สายการบิน
อิมิเรตแอร์ไลน์ (EK) โดยมีเจ้ าหน้ าที่อาํ นวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์สายการบิน คอยอํานวยความสะดวก
แก่ทา่ นในด้ านตัว๋ เครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง……
เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้ ึนเครือ่ งก่อน
เวลาเครือ่ งออก 30 นาที
เหิรฟ้ าสู่ฮ่องกง โดยสายการบินอิมิเรตแอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK384 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานใหม่ของฮ่องกงที่ทนั สมัยด้ วยเทคโนโลยีและสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆหลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว (เวลาท้ องถิ่นฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
จากนั้นนําท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง... "ฮ่องกง"
เป็ นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงก่าง" ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือ
หอม" มีความเป็ นมา สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้ง เป็ นแหล่งปลูกไม้ หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็ นสินค้ าออก โดย
ที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ ากัน ที่ทา่ เรือนํา้ ลึกตอนใต้ สดุ ของแผ่นดินจีน สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้ง เป็ นแหล่งปลูก
ไม้ หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็ นสินค้ าออก โดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ ากัน ที่ทา่ เรือนํา้ ลึกตอนใต้ สดุ ของแผ่นดินจีน
จากนั้นนําท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้ พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีช่ ือเสียงและเป็ นแรงบันดาล
ใจของโลกฮอลลีว้ ดู ตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคน
ดังอื่น ๆ ที่ได้ ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ ต่อด้ วยนําท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์
เริ่มต้ นในเวลา 20.00 น. ทุกคํ่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตา ที่ได้ รับการบันทึกในกินเนสบุค๊ ว่า
เป็ นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ย่งิ ใหญ่ท่สี ดุ ของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้ าสําคัญต่างๆ ที่ต้งั อยู่

หมายเหตุ
13:45 น.
17:30 น.

เย็น
วันที่สอง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้จะประดับประดาด้ วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์กจ็ ะ
ส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีต่างๆ แสดงให้ เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง……
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)
โรงแรมที่พกั M 1 HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า ( มี WIFI ทุกชั้น )
ฮ่องกง - อ่าวรีพลัสเบย์ – วิคทอเรียพีค – โรงงานจิ วเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว - สักการะวัดหวังต้าเซียน
สักการะพระใหญ่ + นังกระเช้
่
าหนองปิ ง 360 C – อิสระช็อปปิ้ งย่านนาธาน
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (2) ติ๋มซํา บริการท่านด้ วยโจ้ กหอมกรุ่น และซาลาเปา ต้ นตําหรับ
รสชาติกวางตุ้งแท้ ๆ

จากนั้นนําท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกงโดยรถโค้ ช ผ่านชมย่านธุรกิจการค้ าต่างๆ อันทันสมัย เพื่อเดินทางสู่
วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขาวิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก
ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง แล้ วนําท่านสู่ รีพลั ส์เบย์ หรืออ่าวนํ้าตื้ น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้ มาจากชื่อเรือรบ
ของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้ านนี้เป็ นอ่าวนํา้ ตื้น ซึ่งได้ รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มา
เที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้ านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูปและเทพเจ้ าต่างๆ ก่อสร้ างประดิษฐานไว้ มากมาย ตาม
ความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้ าสมุทร เทพเจ้ าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้ าแห่ง
ความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธกี ารเสี่ยงทายด้ วยด้ ายแดง และ
อธิษฐานด้ วยการลูบคลําหินก้ อนกลมอย่างตั้งใจ นําท่านชมวัดเชอกุง หรือที่ร้ จู ักกันดีในนามของ “วัดแช
กงหมิว” หรือ วัดกังหัน วัดนี้มีกงั หันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้ าหมุน 3 รอบจะขับไล่ส่งิ ชั่วร้ ายและนําแต่ส่งิ ดีๆ มา
ให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปี ใหม่ของจีน ซึ่งชาวฮ่องกงและไทย จะไปสักการะผู้ท่เี กิดปี ชง จะ
แคล้ วคลาดในเรื่องที่ไม่ดีทุกเรื่อง จากนั้นนําท่านชม วัดหวังต้าเซียน หรือหว่องไท่ซินในสําเนียงกวางตุ้ง เป็ น
วัดเก่าแก่กว่าร้ อยปี และได้ รับความศรัทธามากที่สดุ ในฮ่องกง ผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้ ตลอดเวลา สังเกตจาก
ควันธูปคละคลุ้งจนแสบตา บริษัททัวร์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยต่างก็มาเพื่อสักการะขอพรจากท่านมหาเทพ
นอกเหนือจากการมาเพื่อการท่องเที่ยว วัดหวังต้ าเซียน เป็ นวัดที่มีคนมากราบไหว้ มากที่สดุ เพราะที่ต้งั ของวัด
เป็ นจุดที่ฮวงจุ้ยดีมาก และเป็ นสถานที่เชื่อกันว่าคําอธิษฐานจะประสบผลสําเร็จวัดสีสนั สดใสของลัทธิเต๋าแห่งนี้
จะคลาคลํ่าไปด้ วยผู้คนที่มาขอพร ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลสําหรับทําธุรกิจ.....
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้นนําท่านสู่ โรงงานจิ วเวลรี่ ที่โด่งดังที่สดุ บนเกาะฮ่องกงของฮ่องกง ซึ่งเชื่อว่าจะนําพาทุกท่านพบกับ
ความรํ่ารวยเงินทอง และ ร้านผีเซี๊ยะ ซึ่งให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อเป็ นของฝากแก่ตัวท่านเอง เพราะ เชื่อว่าหากใครมี
ผีเซี๊ยะไว้ ในครอบครองจะมีแต่ความรํ่ารวยเงินทอง จากนั้นนําท่านสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่า
ของเกาะฮ่องกง และเป็ นเกาะที่มีขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในคาบสมุทรฮ่องกง นําท่านนั่งกระเช้ า Ngong ping 360
จากตุงชุงสู่ท่รี าบนองปิ ง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับ
สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิ งบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับนํา้ ทะเล 371เมตร องค์พระ
สร้ างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถงึ 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนิน
เขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั้นให้ ทา่ นช็อปปิ้ งสินค้ าแบรนด์เนมราคาถูกที่ ซิตี้เกส เอ้าเลต

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัทยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการช็อปปิ้ ง
โรงแรมที่พกั M 1 HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า ( มี WIFI ทุกชั้น )

วันที่สาม

ฮ่องกง - มาเก๊า - วัดอาม่า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - มาเก๊าทาวเวอร์ - โบสถ์เซนต์ปอล
ช้อปปิ้ งเซนาโด้สแควร์ - ชมเวเนเชีย่ น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (4) ติ๋มซํา บริการท่านด้ วยโจ้ กหอมกรุ่น และซาลาเปา ต้ นตําหรับ
รสชาติกวางตุ้งแท้ ๆ แท้ ๆ

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองมาเก๊า โดย เรือเฟอร์รี่ (ใช้ระยะเวลานังเรื
่ อ ประมาณ 1 ชม.)
เดินทางถึงมาเก๊า ผ่านพิธตี รวจคนเข้ าเมือง......จากนั้นนําท่านสัมผัสกับเมือง มาเก๊า ดินแดนแห่งการพนัน
และคาสิโนนามระบือ นอกจากนี้ มาเก๊า มีภาพความงามแห่งศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตก
ให้ ได้ ช่ ืนชม และยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถชี ีวิตที่ผสมผสานกันอย่าง
กลมกลืน กว่าจะเป็ นชื่อ “มาเก๊า” มีท่มี าจาก “อาม่า” องค์เทพธิดาแห่งท้ องทะเลผู้ศักดิ์สทิ ธิ์ ตามตํานานเล่า
สืบต่อกันมาว่า “อาม่า” มีพระนามเดิมว่า “หลิงม่า” หญิงสาวชาวฟูเจี้ยนที่วันหนึ่งเธอต้ องการข้ ามฝั่งมายัง
คาบสมุทรดอกลิลลี่ขาว หรือ “เอ้ าเหมิน” ตามชื่อในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากับเรือของชาวประมงชราคน
หนึ่งซึ่งเป็ นเพียงเรือลําเล็กๆ ที่ยอมให้ หลิงม่า โดยสารมาด้ วย ในระหว่างที่เรือล่องอยู่กลางทะเล เกิดมีพายุข้ นึ
อย่างรุนแรงทําให้ เรือหลายลําต้ องอับปาง แต่ด้วยปาฏิหาริย์ในคําสั่งฟ้ าของหลิงม่าทําให้ เรือที่เธอโดยสารมา
เข้ าถึงฝั่งได้ อย่างปลอดภัย ทันทีท่หี ลิงม่า ก้ าวเท้ าขึ้นสู่ฝ่งั เธอก็ลอยขึ้นไปบนฟ้ าและหายลับไป ชาวประมง
ทั้งหลายต่างเชื่อกันว่าเธอ คือ องค์เทพธิดาแห่งท้ องทะเล นับตั้งแต่น้ันดินแดนแห่งนี้กไ็ ด้ รับการขนานนามว่า
“อ่าวของ อาม่า” หรือ “อา-หม่า-เกา” ที่เพี้ยนเสียงมาเป็ น “มาเก๊า” ในปัจจุบัน นําท่านสักการะ วัดอาม่า
หรือ ศาลเจ้าแม่ทบั ทิม สร้ างเพื่ออุทศิ ถวายให้ กบั อาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้ องทะเล ภายในมีศาลเจ้ าและก้ อน
หินขนาดใหญ่ แกะสลักเป็ นรูปเรือสําเภาโบราณ ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ท่บี ่งบอกว่าบริเวณนี้ เป็ นจุดแรกที่เจ้ าแม่
อาม่า ก้ าวขึ้นสู่แผ่นดินมาเก๊า ชาวประมงจะต้ องมาทําการสัการะก่อนออกเรือ เพื่อขอพรให้ เดินทางโดยสวัสดิ
ภาพ สร้ างขึ้นเพื่ออุทศิ ถวายให้ แด่ "อาม่า" องค์เทพธิดาแห่งท้ องทะเลและชื่อ "มาเก๊า" ก็มาจากคําว่า "อาม่า"
จากนั้นนําท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ท่สี ดุ ในมาเก๊ามีอายุราว 600 กว่าปี
ต่อจากนั้นแวะให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปกับ มาเก๊าทาวเวอร์ (MACAU TOWER) (ราคาไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์)
เทีย่ ง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์เก่าแก่ซ่ึงมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรป นําท่านสู่จุด
กําเนิดแห่งมาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ซึ่งโบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของ
ชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้ อย่างรุนแรงทําให้ โบสถ์เซนต์ปอล
คงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้ าด้ านหน้ าที่สง่างาม จากนั้นนําท่านสู่ เซนาโด้แสควร์ เซ็นเตอร์
พอยท์แห่งมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้ วยพื้นถนนที่ปูลาดด้ วยกระเบื้องเป็ นลอนคลื่นล้ อมรอบด้ วยสถาปัตยกรรมสไตล์

โปรตุเกส อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวและช้ อปปิ้ งสินค้ าที่มีช่ือเสียงและสินค้ าแผงลอยมากมาย จากนั้นนําท่าน
เดินทางเข้ าสู่ THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว ให้ ทุกท่านได้ อสิ ระ
ตามอัธยาศัยเพื่อสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้ อมสรรพด้ วยสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ให้ ความบันเทิง และช้ อปปิ้ งที่แกรนด์คาแนลช้ อป พบกับร้ านค้ าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350
ร้ าน ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่งเพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ทา่ นชื่นชอบ ท่านสามารถนั่งเรือกองโด
ล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ค่าบริการไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) หรือจะเสี่ยงโชคที่คาสิโนซึ่งมีอยู่
ทั้งหมด 4 โซนใหญ่
คํา่

อิสระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัทยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการช็อปปิ้ งได้อย่างจุใจ
โรงแรมที่พกั TAIPA SQUARE HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

มาเก๊า – ฮ่องกง – อิสระตามอัทยาศัย หรือ เลือกซื้ อ ดิสนียแ์ ลนด์เพิม่ – สนามบิน – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (6)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองฮ่องกงโดย เรือเฟอร์รี่ (ใช้ระยะเวลานังเรื
่ อ ประมาณ 1 ชม.)
จากนั้นให้ ทา่ นอิสระช็อปปิ้ งย่านนาธาน หรือช้ อปปิ้ งสินค้ า BRAND NAME ชั้นนําที่มีให้ ท่านเดินเลือกช้ อป
ปิ้ งมากกว่า 700 ร้ านค้ า อาทิ GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK &
SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ R Us จากทั่วโลก ……
****************************************************************************************
หรือ เลือกซื้ อ ดิสนียแ์ ลนด์เพิม่ (ผูเ้ ดินทางขึ้ นตํา่ 10 ท่าน)
ราคาผูใ้ หญ่ 2,500.- บาท/ท่าน และ ราคาเด็ก 2,300.- บาท/ท่าน
*****************************************************************************************
สําหรับท่านที่ เลือกซื้ อ ดิสนียแ์ ลนด์เพิม่ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ของเกาะ
ฮ่องกง “ฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์” ให้ ทา่ นเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ทุกอย่างไม่ต้อง
จ่ายเงินเพิ่ม อาทิ การนั่งรถไฟไอนํา้ โบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน
จากดิสนีย์, นั่งรถไฟเหาะที่ SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติท่ี MICKEY’S PHILHAR
MAGIC, ชมละครเพลงพร้ อมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภัย
ไปกับการล่องเรือเข้ าไปในป่ าดงดิบที่ RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE…
**** อิสระรับประทานอาหารเที่ยง / อาหารเย็นเพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง.....
ได้ เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทําการเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบิน และ สัมภาระ.........

21:15 น.

เหิรฟ้ าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินอิมิเรตแอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารบนเครื่อง)

23:15 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน………….
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

อัตราค่าบริการทัวร์
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

พักเดีย่ วเพิม่

24 – 27 มกราคม 2557
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2557

23,900
23,900

23,900
23,900

22,900
22,900

6,900
6,900

หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทั้งนี้ข้ นึ อยู่ตามความเหมาะสม
3. หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้ วมาจําหน่ายวันสุดท้ ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็
ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้งั สิ้น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ า…
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ โดยสายการบิน อิมิเรตแอร์ไลน์ (EK)
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 - 3 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่านํา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ TA 25 ไทยวิวัฒน์)
หัวหน้ าทัวร์ไทยนําคณะเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ทอ้ งถิน่ และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ
(10 HKG/คน/วัน = 30 HKG/วัน X 4 วัน = 120 HKG/ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน ประมาณท่านล่ะ 500 บาท)
กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ ยังไม่รามค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว และค่าวีซ่า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
หมายเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจํานวน 30 ท่านผู้ใหญ่ข้ นึ ไป และในกรณีท่ผี ้ ูโดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้ าต้ องการเดินทาง
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศ
สายการบิน...

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํ เป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า...
 หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กบั ผู้จดั เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ ชาํ ระให้ กบั สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ
แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือ
ได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศฮ่องกง) ทางผู้จัด ขอสงวน
สิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ท่าน)
 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้ องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศฮ่องกงหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้ อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อ่นื เพื่อที่จะนําไปยังประเทศนั้น
ๆ หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 การยกเลิกการจองนั้น จะต้ องแฟกซ์แจ้ งยกเลิกการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทําการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้ านั้น
จะคืนเงินมัดจําทั้งหมด (ยกเว้ น กรุป๊ เหมา หรือ กรุป๊ ที่อยู่ในช่วงเทศกาลหรือ วันหยุดต่อเนื่องหรือช่วง High หรือ ช่วง
High Peak ของสายการบิน)
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้ อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้ จ่ายที่ได้ ชาํ ระล่วงหน้ าไปแล้ วจํานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมดั จําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์
ทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับราคาตามสถานการณ์ท่มี ีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียก
เก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ทอ่ งเที่ยวสละ
สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาํ ระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ทา่ นได้ จ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการ
ชําระแบบยืนยันการใช้ บริการแบบผู้จดั เป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาํ ระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูให้ บริการในแต่ละแห่ง
แบบชําระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
ลูกค้ า แต่จะไม่คืนเงินให้ สาํ หรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอาํ นาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ผี ้ ูเดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่ โลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ
นําติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้ องนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถอื ได้ ทา่ นละ 1
ใบเท่านั้น ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาํ หนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัด
เล็บ มีดพก แหนบ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศฮ่องกง มี

กฎหมายห้ ามนําเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ที าํ มาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อ
เป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทาง

