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ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย V.2

ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สดุ ในโลก
(3 วัน 2 คืน)

เดินทาง เดือน เมษายน – กรกฎาคม 2562
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บินด้วยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ (BKK)
**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์)**
**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิ ปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท ยกเว้นเด็กทารกอายุไม่เกิ น 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ**
วันที่ 1

03.30

06.35

10.25

05.00

08.15

12.10

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซาก
โบสถ์เซนต์ปอล – จตุรสั เซนาโด้ – ร้านของฝาก – เดอะเวนี เซียน – เดอะปารีเซียน – ตลาดใต้
ดิ นกงเป่ ย – จูไห่ พิ เศษ !! เมนูเป่ าฮื้อ และ ไวน์แดง
(-/-/D)
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุว รรณภมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์เช็คอิน M สายการบิน
CATHAY PACIFIC โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขันตอน
้
การเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่
อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน CATHAY
PACIFIC เทีย่ วบินที่ CX616
** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง
** ตามเวลาท้องถิน่ จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั ่วโมง **
หรือ
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุว รรณภมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์เช็คอิน M สายการบิน
CATHAY PACIFIC โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขันตอน
้
การเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่
อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน CATHAY
PACIFIC เทีย่ วบินที่ CX700
** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง
** ตามเวลาท้องถิน่ จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั ่วโมง **
**ไฟล์ทบินมีหลายไฟล์ท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟล์ทบินท้ายโปรแกรม**
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ช (แบบ seat in coach คือเป็ นรถประจาทาง นัง่
รวมกับผู้โดยสารท่านอื่น) ผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สดุ ในโลก ฮ่องกง-มาเก๊า สะพานแห่งนี้มี
ความยาวทัง้ สิน้ 55 กิโลเมตร เชื่อมระหว่าง ฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจูไห่บนแผ่นดินใหญ่ของจีน ซึ่ง
ความสาเร็จของการสร้างสะพานแห่งนี้ทางการจีนนับว่าเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
น าท่ านข้ามด่านสู่เมืองมาเก๊า เป็ น พื้น ที่บนชายฝั ง่ ทางใต้ข องประเทศจีน ปกครองโดยประเทศ
โปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็ น อาณานิ คมของยุโ รปที่เก่าแก่ท่สี ุดในจีน ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 16
อานาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ยา้ ยไปทีส่ าธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเป็ นเขตปกครอง
พิเศษของจีน มาเก๊าได้มบี ทบาททีม่ อี ทิ ธิพลต่อจีนและตะวันตกโดยเฉพาะระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 16
และ คริสต์ศตวรรษที่ 19 ผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ นมาเก๊าส่วนใหญ่พูดภาษากวางตุ้งเป็ นภาษาแม่ ภาษาแมนดา
ริน ภาษาโปรตุเกส และภาษาอังกฤษก็มพี ูดด้วย

นาท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดม่าก๊อก (A-Ma Temple) เป็ นวัดเก่าแก่ท่สี ุดในมา
เก๊า คาว่า "อาม่า" นี้ เป็ น ที่ม าของคาว่า "มาเก๊า" ในปั จจุบนั สืบเนื่ องมาจาก เมื่อนักเดิน ทางชาว
โปรตุเกส เดิน ทางมาขึ้น ฝั ง่ ที่ม าเก๊าตรงบริเวณวัดนี้ แล้ว ได้ถ ามกับ ชาวบ้านว่าเกาะนี้ ช่ือว่าอะไร
ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก" ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดท้าย กลายเป็ นมาเก๊านี่เอง
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นาท่านเดินทางสู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็ นซากโบสถ์คาทอลิกในเขตซานตู
อันโตนีโอ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึง่ ถูกไฟไหม้และพายุไต้ฝนถล่
ุ่ มในช่วงปี ค.ศ.
1835 จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเป็ น โบสถ์ส าคัญของมาเก๊า ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถึง
1640 โดยคณะเยสุอติ ในสมัยนัน้ เป็ นหนึ่งในโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ท่สี ุดในเอเชีย นาท่านเดินทางสู่
จตุร สั เซนาโด้ (Senado Square) เป็ น จัตุร สั เมืองมาเก๊า และเป็ น ส่วนหนึ่ ง ของ Unesco ศูน ย์
ประวัตศิ าสตร์ของมาเก๊ามรดกโลก เป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสามเหลี่ยมยาวและเชื่อมต่อ , Largo ทา
São Domingos ที่ปลายด้านหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ที่อ่นื ๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3,700
ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรสั ได้รบั การตัง้ ชื่อตาม Leal Senado ซึ่งเป็ นสถานที่นัดพบของชาวจีน
และโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึ่งตัง้ อยู่ตรงหน้าจัตุรสั ที่อาคาร Leal Senado ตัง้ อยู่ในปั จจุบนั
สวนเล็กๆ ที่ตงั ้ อยู่ตรงกลางของจัตุรสั เนื้อเรื่องรูปปั ้นทองสัมฤทธิ ์เบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยู่
เหนือเสาหินดึงดาบ รูปปัน้ ถูกดึงลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที่ Mesquita เป็ นผู้รบั ผิดชอบการตายของ
ทหารจีนควิงจานวนมาก น้าพุถูกสร้างขึน้ และยังคงยืนอยูใ่ นปัจจุบนั ส่วนใหญ่ของอาคารรอบๆจัตุรสั มี
สไตล์ยโุ รปและอนุสาวรียห์ ลายแห่งได้รบั การคุม้ ครองดูแลเป็ นอย่างดีโดยรัฐบาล

แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซือ้ ขนมขึน้ ชื่อและของฝากหมูแผ่น หมูฝอยได้จากที่น่ี หมู
แผ่นรสต่างๆ และเบอเกอรี่ เนื่องจากมาเก๊าเป็ น เมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีน และโปรตุเกสเข้า
ด้วยกัน อาหารและขนมต่างๆจึง ได้มรี สชาติท่เี ป็ นเอกลักษณ์ นิยมซื้อกลับไปเป็ น ของฝากกันหลาย
อย่าง นาท่านเดินทางสู่ เดอะ เวนี เชียน มาเก๊า (The Venetian Macau) เป็ นชื่อโรงแรมหรูในมาเก๊า
ภายในมีหอ้ งพักรับรองหลายพันห้อง ถูกออกแบบตามสไตล์อติ าเลียน และทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุด คงหนีไม่พ้น
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บนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไว้อย่างวิจิตรบรรจง ส าหรับพื้น ที่ แบ่ง เป็ น คาสิโน มีมากถึง 50,700
ตารางเมตร แบ่งเป็ น 4 โซนใหญ่ๆ คือ Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix
พร้อมกับเครื่อง Slot Machines อีกกว่า 3,400 เครื่อง และโต๊ะเล่นการพนันอีก 900 โต๊ะ อีกทัง้ ยังมี
ห้องโถงขนาดใหญ่ ทีม่ ที น่ี ั ่งมากถึง 15,000 ทีน่ ั ่ง ไว้สาหรับการจัดงานพิเศษ และถ้าใครที่รกั การช้อป
ปิ้ งนัน้ การมาเยือนเวเนเชียน มาเก๊า คงกลายเป็ นสวรรค์ไปเลยทีเดียว เพราะที่น่ีได้จดั แบ่งพื้นที่ให้
นักท่องเที่ยวได้ช้อปปิ้ งมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของร้านค้าแบรนด์ เนม กว่า 350
ร้าน ทีต่ งั ้ อยูร่ ายรอบของแกรนด์ คาเนล ซึง่ จาลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พร้อมกับเรือ
กอนโดลามากกว่า 50 ลา สาหรับนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการล่องเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเก๊า
แบบเต็มๆ (ยังไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า ประมาณ 120 เหรียญมาเก๊า และ บริการเสริมอื่นๆ ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั ระดับการให้บริการทีท่ ่านต้องการ สามารถติดต่อสอบถามได้ทห่ี วั หน้าทัวร์)

อิ สระอาหารกลางวันเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
บริเวณเดียวกัน จะเป็ น เดอะ ปารีเชียน มาเก๊า (The Parisian Macao) หรือทีร่ จู้ กั กันในนามของ หอ
ไอเฟลแห่งเมืองมาเก๊า ทีน่ ่ีจาลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝรั ่งเศส มาตัง้ ไว้ท่หี น้าโรงแรม ซึ่ง
มีข นาดเล็ก กว่า ของจริง ประมาณ 1 เท่ า ความสูง เทีย บได้ก ับตึก 33 ชัน้ บนหอไอเฟลแห่ ง นี้ มี
ร้านอาหารสุดหรู และ จุดชมวิวอยู่ เปิ ดตัวเมื่อปลายปี 2016 เพื่อเฉลิมฉลอง ปี 2017 ที่น่ีมหี ้องพัก
สูงสุดถึง 3,000 ห้อง ไม่รวมส่วนต่างๆ ของโรงแรมตัง้ แต่สปา Health Club สระว่ายน้า คาสิโน และโรง
ละครขนาดความจุถงึ 1,200 ทีน่ ั ่ง ตกแต่งอย่างหรูหราลงตัวสไตล์อติ าเลียน สมกับเป็ นโรงแรมคาสิโนที่
แท้จริง โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝรั ่งเศส เมืองคลาสสิคตลอดกาลที่ขน้ึ ชื่อด้าน
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ความงดงามทางสถาปัตยกรรมและสิง่ ปลูกสร้างชื่อก้องโลกอย่างหอไอเฟล โดยเราจะต้องไปซือ้ ตั ๋วทีช่ นั ้
5 ในร้านขายของทีร่ ะลึก Shop 550 (ยังไม่รวมค่าขึน้ ลิฟต์ โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการชึ้นไปชมวิวในชัน้
ต่างๆ ดังนี้ Weekdays ตั ๋วชมวิวในชัน้ 7 และ 37 ผูใ้ หญ่ราคา 168 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา
138 MOP ตั ๋วชมวิวในชัน้ 7 เท่านัน้ ผู้ใหญ่ราคา 98 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 68 MOP
Weekends (เสาร์ , อาทิตย์ และวันหยุด) ตั ๋วชมวิวในชัน้ 7 และ 37 ผู้ใหญ่ราคา 188 MOP , เด็กอายุ
ไม่เกิน 12 ปี ราคา 158 MOP ตั ๋วชมวิวในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้ หญ่ราคา 118 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
ราคา 88 MOP)

คา่
พักที่

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ด่ านกงเป่ ย ให้ท่ านช้อปปิ้ ง สิน ค้านานาชนิดที่ ตลาดใต้ดิ นกงเป่ ย เป็ น
ตลาดทีเ่ สมือนเดินอยูใ่ น LOWU CENTER ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูกทัง้ กระเป๋ า
ก้อปปี้ แบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซือ้ เสือ้ ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครื่องประดับสาหรับคุณผูห้ ญิง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ (Zhuhai) โดยรถโค้ช ** ท่านจาเป็ นต้องรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผ่าน
ด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่าน
และผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประมาณ 45-60 นาที เมืองจู
ไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รบั การยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็ น “เมือง
มหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ !! เป่ าฮื้อ และ ไวน์แดง
Jinjiang Inn Hotel , Zhuhai หรือ Zhong Shan หรือเทียบเท่า
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วันที่ 2

เช้า

จูไห่ – ถนนคู่รกั – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – เมืองเซิ นเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านยา – ร้านครีม
ไข่มกุ – ร้านยางพารา – หลอหวู่ช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์ – ชมโชว์น้าพุ
พิ เศษ !! เมนูเป็ ดปักกิ่ งและไวน์แดง
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านนั ่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโร
แมนติก ซึง่ ทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมทิ ศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ
และทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นถนนคู่รกั เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มกี ารนาเก้าอี้ หรือม้านั ่ง
ซึง่ ทามาสาหรับ 2 คนนั ่งเท่านัน้ จึงได้ช่อื ว่าถนนคู่รกั ปัจจุบนั เป็ นทีน่ ิยมของบรรดาคู่รกั มาพักผ่อนกัน
มากมาย นาท่านผ่านชม สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิ ชเชอร์ เกิ รล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงาม
กลางทะเล สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู สร้างขึน้ จากหินแกรนิตทราย เป็ นรูปแกะสลัก
สูง 8.7 เมตร น้าหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาวงามทีย่ นื ถือไข่มุก บิดเอวพลิว้ ริ้วชายผ้าพัดพลิ้ว
อุ่นรอยยิม้ ทัง้ บนใบหน้าถึงมุมปาก เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองแห่ง
เมืองจูไห่นั ่นเอง ไม่วา่ ใครไปเมืองจูไห่ ก็ตอ้ งแวะเวียนกันไปเยีย่ มเธอ

นาท่านเดินทางสู่ วัดผู่โถว หรือ วัดผู่ถวั ซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศักดิ ์สิทธิ ์ของพระ
โพธิสตั ว์กวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสตั ว์มมี ากมาย พระโพธิสตั ว์กวนอิมคืออวตาร
หนึ่งหรือภาคหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจ้า ซึง่ พระโพธิสตั ว์กวนอิมเป็ นมหาบุรุษ เมื่อเสด็จโปรดสัตว์ให้
พ้นทุกข์จะทรงนิรมิตพระองค์ไปตามภพภูมิ พระโพธิสตั ว์ กวนอิมจึงมีหลายปาง เช่น ปางประธาน ,
ปางพันมือพันตา , ปาง 11 หน้า และ ปางทีเ่ ป็ น “เจ้าแม่กวนอิม” ทีค่ นจีนเรียกว่า “อาเนี้ย” เป็ นต้น เชื่อ
กันว่าพระโพธิสตั ว์กวนอิมมีท่ปี ระทับอยู่ท่ดี นิ แดนศักดิ ์สิทธิ ์ บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใต้ของ
ประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆ์รปู หนึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษาธรรมขากลับได้เชิญ
องค์เจ้าแม่กวนอิมกลับมาด้วย ระหว่างทางเจอพายุจงึ ต้องแวะพักทีเ่ กาะแห่งหนึ่งเป็ นเวลานานมาก จน

รหัสทัวร์ : THG15-CX-HK-20APR-25JUL19
เชื่อว่าองค์เจ้าแม่ฯจะไม่ไปทีไ่ หน ประสงค์จะอยูท่ เ่ี กาะแห่งนี้ จึงได้สร้างศาลเพื่อประดิษฐานองค์เจ้าแม่
กวนอิม เกาะแห่งนี้ จ ึงกลายเป็ น ที่ตงั ้ ของปูชนี ยสถานอัน ศักดิ ์สิท ธิ ์ เปรียบเช่ น ที่ประทับของเจ้าแม่
กวนอิมตามตานานเดิม และเกาะแห่ง นี้คอื “เกาะผู่ถ่อซาน” (โพท้อซัว) หนึ่ งในสี่ภูเขาพระพุทธอัน
ยิง่ ใหญ่ของจีน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซิ นเจิ้น หรือ ซาจั ่น , ซิ มจุ่ม (Shenzhen) โดยรถโค้ช ** ท่านจาเป็ นต้องรับ
สัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน **
เซิน เจิ้น เป็ น หนึ่ ง ในเขตเศรษฐกิจ พิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมือ งเซิน เจิ้น เป็ น เมือ ง
ชายแดนริมฝั ง่ ตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพน้ื ที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
เขตเมืองเซินเจิน้ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิน้ และเขตมณฑลเซินเจิน้ สมัยก่อนเมืองเซินเจิ้นเป็ 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
นาท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ
กตัญญูรคู้ ุณความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของ
ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั ่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมั ่นคงดั ่งขุนเขา มีสติ ปัญญาเลอ
เลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้า
แก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ดว้ ยคนข้างเคียงทีซ่ ่อื สัตย์ หรือบริวารทีไ่ ว้ใจได้นั ่นเอง ดังนัน้
ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลต่อตนเองและครอบครัวในทุกๆ
ด้าน
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นาท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ร้านครีมไข่มุก (Pearl Cream Shop) , ร้าน
ยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนย์รวมสิน ค้าพื้น เมืองที่มีช่อื เสียง คุณ ภาพดีของเมือง ท่าน
สามารถเลือกซือ้ เพื่อเป็ นของฝากได้ทน่ี ่ี
นาท่านเดินทางสู่ หล่อหวู่ ช้ อปปิ้ ง เซ็นเตอร์ (Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรัพย์ของ
นักช้อปปิ้ ง เป็ นห้างช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ ของเมืองเซินเจิน้ แหล่งช้อปปิ้ งทีด่ งึ ดูดขาช้อปทัง้ หลาย นักช้อป
ปิ้ งส่วนใหญ่จะเรียกทีน่ ่ีวา่ มาบุญครองของเมืองจีน ทีน่ ่ีจะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสูง 5 ชัน้ ข้าง
ในตึกจะมีสนิ ค้าพืน้ เมืองมากมาย กระเป๋ า เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่งเป็ นสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมสารพัด
ยีห่ อ้ ชื่อดังๆ ทัง้ นัน้ ไม่ว่าจะเป็ น กุชชี่ อามานี่ หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ที่น่ีมี
วางขายให้เลือกซื้อหามากมาย ราคากระเป๋ าใบละ 100 หยวนก็มี 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 แยก
ไม่ออกเลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงทาให้สนิ ค้าเลียนแบบเหล่านี้ขายดิบขายดี
เป็ นอย่างมาก
หลังอาหาร ชมโชว์น้าพุ Shekou Sea World Music Fountain เป็ นโชว์น้าพุกลางแจ้ง ที่ใหญ่ท่สี ุดใน
เมืองเซินเจิ้น ชมโชว์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิ ดทุกวันจันทร์)**โชว์น้ าพุ
เต้นระบาแห่งใหม่ของเซินเจิน้ ฉากหลังเป็ นเรือ Minghua (เดิมเรียกว่า Anceveller) ซึง่ ในปี 1960 เรือ
ยอชท์สุดหรูทเ่ี ป็ นของประธานาธิบดีฝรั ่งเศส ชาร์ลส์เดอโกล ต่อมาในปี 1973 ประเทศจีนได้ซ้อื ต่อและ
ได้เปลีย่ นชื่อเป็ น Minghua ทอดสมอที่ She Kou เมืองเซินเจิ้นอย่างถาวร การแสดงที่มคี วามตื่นเต้น
อลังการกับแสง สี และไฟ ให้ท่านได้ชมโชว์อย่างใกล้ชดิ
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ!! เมนู เป็ ดปักกิ่ งและไวน์แดง
พักที่
Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เมืองเซิ นเจิ้น – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิ มฮองฮา โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – Avenue of Stars - จิมซาจุ่ย – สนามบินเช็กแล็บก๊อก
พิ เศษ!! เมนูห่านย่าง
(B/L/-)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถไฟ** ท่านจาเป็ น ต้องรับสัมภาระและดูแล
สัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็ นเขตปกครอง
ตนเองริมฝั ง่ ทางใต้ของประเทศจีน ในทางภูมศิ าสตร์มสี ามเหลี่ยมปากแม่น้ าจูเจียงและทะเลจีนใต้โอบ
รอบ ฮ่องกงเป็ นที่รู้จกั ในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลกึ มีเนื้อที่ 1,104 กม. และ
ประชากรกว่าเจ็ดล้านคน เป็ นเขตทีม่ ปี ระชากรอยูอ่ าศัยหนาแน่นทีส่ ุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง
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93.6% มีเชื้อชาติจนี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ ท่พี ูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกง
กาเนิ ดจากมณฑลกวางตุ้ง ที่อยู่ติด ซึ่ง ประชากรจานวนมากหนี ส งครามและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตงั ้ แต่คริสต์ทศวรรษ 1930
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็ นวัดหนึ่งทีป่ ระชาชนชาว
จีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตานานแห่ง นักรบราชวงศ์ซ่ ง ในสมัยที่
ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็ นปึ กแผ่นเฉกเช่นปั จจุบนั นี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมี
การต่อสูเ้ พื่อช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่ ตานาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึง่ มีประวัตเิ ล่าต่อกันมา
ว่า ขณะนัน้ เองยังมีนกั รบเอกชื่อ "แช กง" เป็ นแม่ทพั ปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยา
เกรงต่อกาลังพลทีก่ ล้าหาญในกองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครัง้
ท่านใช้สญ
ั ลักษณ์รปู กังหัน 4 ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกนาขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า มีความ
เชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รปู กังหันนี้ไป ณ ทีใ่ ดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิรมิ งคล นาพาแต่ความโชคดี
มีอานาจเข้มแข็ง เสริมกาลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงในการนาทัพสูศ้ กึ ของท่านจึงเป็ นตานาน
มาจนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กว่าปี ทแ่ี ล้วเดิมทีวดั นี้เป็ นวัดเล็กๆ เป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่และอนุรกั ษ์โบราณสถานซึง่
อยูท่ างด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมี
รูปปั ้น สูงใหญ่ ของท่ านแชกงซึ่ง เป็ น เทพประจาวัดแห่ง นี้ ซึ่ง ทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบ
โบราณ และมีกงั หันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือที่
เรียกว่า "กังหันนาโชค" เพื่อหมุนแต่สงิ่ ดีๆ เข้ามาในชีวติ และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดจะต้องตีกลอง
ให้เสียงดังสนั ่นเพื่อความเป็ นสิรมิ งคล
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นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นวัดไหว้พระสละโสด และ
เสีย่ งเซียมซีสุดแม่น ตัง้ อยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ
ใบไม้ใ บหญ้าได้ร บั การดูแลอย่างพิถีพิถนั วัดจีนขนาดใหญ่ ทางตอนเหนือของประเทศฮ่ องกง (ฝั ง่
แผ่นดินใหญ่) อยูถ่ นนหวังต้าเซียน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึ่งวัดแห่งนี้เป็ นที่ประดิษฐานของเทพ
เจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน แต่เป้ าหมายของคนโสดอยากมีค่ไู ม่ใช่
การขอความรักจากเทพเจ้าองค์น้ีแต่อย่างใด แต่เป็ นการเดินมาข้างๆ ซึง่ จะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้า
ด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็ นรูปปัน้ สีทองมีเสีย้ วพระจันทร์อยูด่ า้ นหลังประทับอยู่ ซึง่ ชาวจีนต้อง
มาขอพรความรักกันทีน่ ่ี โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์น้ีตอ้ งใช้ดา้ ยแดงผูน้ ้ิวเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี

นาท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิ มฮองฮา (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็ นวัดเก่าแก่ของ
ฮ่องกงสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1873 เป็ นหนึ่ งในวัดที่ช าวฮ่องกงนัน้ เลื่อมใสกัน มาก ด้วยความที่เจ้าแม่
กวนอิมนัน้ เป็ นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ฉะนัน้ เมื่อใครมีทุกข์รอ้ นอะไรก็มกั จะมากราบไหว้ขอพรให้เจ้า
แม่นนั ้ ช่วยเหลือ นอกเสียจากนี้ท่นี ่ียงั ขึน้ ชื่อในเรื่องเซียมซีท่แี ม่นมาก และ ยังมีพธิ ขี อซองอัง้ เปาจาก
เจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็ นศิรมิ งคลในเทศกาลปี
ใหม่ ซึง่ ทางวัดจะจาหน่ ายอุปกรณ์สาหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพร
โชคลาภแล้วก็ให้นาซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และ
เก็บซองแดงนัน้ ไว้ซ่งึ ภายในซองจะมีจานวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้ อยแล้วแต่โชคถ้าหากเรา
ประสพความสาเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทาบุ ญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกง
และนักท่องเทีย่ วไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ!! เมนูห่านย่าง
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นาท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซื้อ เครื่องประดับที่สวยงาม
ไม่เหมือนใคร เป็ นของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซื้อเป็ นสาหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง
ซึง่ มีลกั ษณะสวยงาม โดดเด่น เป็ นรูปกังหันลมทีม่ ชี ่อื เสียงและเป็ นทีน่ ิยมกันทั ่วโลก ทีถ่ อื กาเนิดขึน้ ที่น่ี
และเพราะห้าง City Gate Outlet อยู่ใกล้กบั สนามบินมาก นั ่งรถบัสประมาณ 15 นาทีกถ็ ึง ทาให้ท่นี ่ี
เป็ น แหล่ง ช้อ ปปิ้ งที่นัก ท่ อ งเที่ย วหลายคนนิ ยมมาแวะช่ วงขากลับ น าท่ านเดิน ทางสู่ ร้ านหยก
(Chinese Jade Shop) ศูนย์รวมสินค้าพืน้ เมืองทีม่ ชี ่อื เสียง คุณภาพดีของเมือง ท่านสามารถเลือกซื้อ
เพื่อเป็ นของฝากได้ทน่ี ่ี
นาท่านเดินทางสู่ ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Stars) สร้างไว้เพื่อเป็ นเกียรติให้กบั บรรดา
บุคคลสาคัญทีม่ สี ่วนช่วยให้ฮ่องกงได้รบั การขนานนามว่าเป็ น "ฮอลลีวดู้ แห่งตะวันออก"
หลังผ่านการปรับโฉมใหม่ด้วยฝี มอื ของเจมส์ คอร์เนอร์ ภูมสิ ถาปนิกชื่อดัง ร่วมกับดีไซน์เนอร์
ท้องถิ่นและต่างชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร์ ได้เปิ ดให้เข้าชมอีกครัง้ ในปี 2562 กับรอยประทับมือ
กว่าร้อยอันของเหล่าดาราทีม่ ชี ่อื เสียง คุณสามารถถ่ายรูปกับซุปเปอร์สตาร์ดงั พร้อมเพลิดเพลิน
กับวิวทีส่ วยงามของอ่าววิคตอเรีย

นาท่านเดินทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิม่ กับการช้อปปิ้ งย่าน จิ มซาจุ่ย (Tsim
Sha Tsui) มักจะตัง้ ต้นกันที่ สถานีจมิ ซาจุ่ยมีรา้ นขายของทัง้ เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใช้ไฟฟ้ า
, กล้อง ถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็ นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อน
มากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญ่ช่อื Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้า
เรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถงึ กันได้
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง
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21.35

23.30

22.25

วันที่ 4
00.20

ออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุว รรณภูมิ กรุง เทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน
CATHAY PACIFIC เทีย่ วบินที่ HX617
** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ
หรือ
ออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุว รรณภูมิ กรุง เทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน
CATHAY PACIFIC เทีย่ วบินที่ HX709
** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(-/-/-)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ
**ไฟล์ทบินมีหลายไฟล์ท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟล์ทบินท้ายโปรแกรม**
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อัตราค่าบริ การ

กาหนดการ
เดิ นทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ราคา ผูใ้ หญ่

ราคาเด็กตา่
กว่า 18 ปี

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ ม

พัก 2-3 ท่าน

ไม่ใช้ต ั ๋ว
เครื่องบิ น

เดือนเมษายน 2562
20-22 เม.ย. 62

CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1

9,889

12,889

3,000

4,500

21-23 เม.ย. 62

CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30

8,998

11,998

3,000

4,500

24-26 เม.ย. 62

CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1

8,998

11,998

3,000

4,500

29 เม.ย. – 01 พ.ค.
62

CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1

8,998

11,998

3,000

4,500

เดือน พฤษภาคม 2562
1-3 พ.ค. 62

CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1

8,998

11,998

3,000

4,500

16-18 พ.ค. 62

CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30

9,889

12,889

3,000

4,500

25-27 พ.ค. 62

CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1

9,889

12,889

3,000

4,500

เดือน มิถนุ ายน 2562
6-8 มิ.ย. 62

CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30

9,889

12,889

3,000

4,500

13-15 มิ.ย. 62

CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30

9,889

12,889

3,000

4,500

เดือน กรกฎาคม 2562
4-6 ก.ค. 62

CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30

9,889

12,889

3,000

4,500

11-13 ก.ค. 62

CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30

9,889

12,889

3,000

4,500

18-20 ก.ค. 62

CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30

9,889

12,889

3,000

4,500

25-27 ก.ค. 62

CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30

9,889

12,889

3,000

4,500
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** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าที่ของบริษทั ทุกครังก่
้ อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบใน
วันจองทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
** อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิ ปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม
ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ
เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ ตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของท่าน **
** ราคาเด็กอายุตา่ กว่า 2 ปี (Infant) ราคาภาษี สนามบิน ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีที่นั ่งบนเครื่องบิน)
** บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจาก
โปรแกรมทัวร์ 100 USD กรุณาติ ดต่อสอบถามเป็ นกรณี พิเศษ **
**พาสปอร์ตของผู้เดิ นทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!**
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งฮ่องกงเพื่อโปรโมทสิ นค้าพื้นเมือง
ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิ มะ หยก จิวเวอรี่ ฯลฯ ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผล
กับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้น และถ้าหาก
ลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านทุกเมือง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้
จากท่านเป็ นจานวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน
** กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว หรือ กรุป๊ เหมา ที่สถานะผู้เดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จขาย
ตรง ขายเครื่องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่ มสถานที่ขอดูงาน กรุณา
ติ ดต่อเจ้าหน้ าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อเสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิ งโปรแกรม
จากในซีรี่สไ์ ด้ กรณี ที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง **
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชัน้ Economy Class รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษทั กับ สายการบิน
CATHAY PACIFIC คือ อนุ ญาตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋ าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่ านละไม่
เกิ น 20 กิ โลกรัม และ สัมภาระทีถ่ อื ขึน้ เครื่อง มีน้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม เท่านัน้
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามทีร่ ายการระบุ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่ า (พัก 2-3 ท่ าน/ห้อง) ในกรณีมีง านเทรดแฟร์ การ
แข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามกาหนดการณ์เต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ (กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม)
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าเบี้ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดิน ทางท่ องเที่ยว วงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด
ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์)
× ทิ ปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม ท่ านละ 1,500 บาท/ทริ ป/ต่อ
ลูกค้ า ผู้เดิ นทาง 1 ท่ าน รวมไปถึ งเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้ นเฉพาะ เด็กอายุไ ม่ถึ ง 2 ปี ณ วัน
เดิ นทางกลับ ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
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เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
 กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระ
เงินเต็มจานวนพร้อมกับค่าวีซ่า หลังจากทีท่ ่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน
 หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุ ญาตตัดที่นั ่งโดยอัตโนมัตใิ ห้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่มเี งื่อนไข
 เมื่อท่านชาระเงินไม่ว่าจะทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
ต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั ้ หมดนี้แล้ว
 หากช าระเงิน ในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่ง ส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุช่อื ผู้จอง
โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ที่ท่าน
สะดวก
 ส่งรายชื่อสารองทีน่ ั ่ง 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 กรณีทท่ี ่านไม่ส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
หน้าแรกทีม่ รี ปู ถ่าย และ ข้อมูลผูเ้ ดินทาง ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษทั ฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั ๋วเครื่องบินหรือ บัตรเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ใดๆ ทัง้ สิน้
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
 ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผู้เดิ นทางที่นอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิ กการเดิ นทาง
กระทันหัน เป็ นเหตุให้ห้องพักดังกล่าวเหลือผู้พกั เพียง 1 ท่าน ผู้เดิ นทางที่เหลือ 1 ท่านนัน้
จาเป็ นต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่ มตามอัตราค่าบริการในตารางข้างต้น
 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 ก่อนวันเดิ นทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิ ์ไม่คืนเงิน ค่าบริการที่ช าระ
มาแล้ว ทัง้ หมดทัง้ นี้ ทางบริษ ัท จะหักค่า ใช้จ่ายที่ไ ด้จ่ ายจริง จากค่ าบริการที่ช าระแล้ว เนื่ องในการ
เตรียมการจัดการนาเทีย่ วให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ ั ่งตั ๋วเครื่องบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
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 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณี ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดิ นทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษัททราบล่วงหน้ า อย่าง
น้ อย 20 วัน ก่อนออนออกเดิ นทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพี
เรียดวันที่เดิน ทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น สาคัญด้วย กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ น
กรณีพเิ ศษ
 กรณี ต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดิ นทาง (เลื่อนวันเดิ นทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
หักค่าใช้จ่ายการดาเนิ นการต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นจริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
 กรณี ในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทาการจองและชาระเงิ นมาแล้ว ทางบริ ษัทขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการยกเลิ ก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
 เงื่อนไขการยกเลิ กการจอง เนื่องจากตั ๋วเครื่องบิน เป็ นตั ๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั ๋ว
เครื่องบินโปรโมชั ่น 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 ที่ท่านต้องการยกเลิ กการเดิ นทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภยั ทัง้ ๆ ทีส่ ายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศ
ที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็ นปกติ ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าทัวร์
ทัง้ หมด หรือบางส่วนให้กบั ท่าน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือบางส่วนให้กบั 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 นต้องมีขึ้นตา่ 15 ท่ าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้
เดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีท่จี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดิน ทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดิน ทาง หรือ
เลื่อนการเดิน ทางไปในพีเรียดวัน อื่น ต่อไป โดยทางบริษ ัท ฯ จะแจ้ง ให้ท่ านทราบล่วงหน้ าเพื่อวาง
แผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ กรุณาอย่าเพิง่ คอนเฟิ รม์ ลางาน
 ในกรณี ที่ต้องทาวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติ ใช้
วีซ่ากรุป๊ )
 บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ
, การเมือง , สายการบิน เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนาเที่ยวฮ่องกง
ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชั ่วโมง 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 สาหรับประทับตราที่ด่านตรวจคน
ออก และ เข้าเมือง
 เนื่ องจากการท่ อ งเที่ ย วในครัง้ นี้ เป็ นการช าระแบบเหมาจ่ า ยขาดกับ บริ ษัท ตัว แทนใน
ต่างประเทศ ทางบริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่
ต้องการได้รบั บริการ
 กรณี ที่ท่านถูกปฎิ เสธการเดิ นทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่ จะ
เกิ ดขึ้น และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรียบร้อยแล้ว
 หากวันเดิ นทาง เจ้าหน้ าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดิ นทาง หรือ พาสปอร์ตของท่ านชารุด เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้าหนึ่ ง
หายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น
ไม่ว่ากรณีใ ดๆทัง้ สิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้ าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือ ง มีสิ ท ธิ์ ไม่
อนุญาตให้ท่านเดิ นทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อย
ก่อนออกเดินทาง กรณีชารุ ด กรุ ณ าติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนัง สือ
เดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยัน
การเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่ออก
ตั ๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไ ม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกตั ๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ท าง
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บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบ
กรุ๊ ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทัง้ นี้ ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและ
ขันตอนของแต่
้
ละกรุ๊ปเป็ นสาคัญ
 ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิ น ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับ
พร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ส ายการบิน และ
บริษทั ทัวร์เรียกเก็บ
 เกี่ยวกับการจัดที่นั ่งบนเครื่องบิน จะเป็ นไปตามทีส่ ายการบินกาหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้ แต่ทงั ้ นี้และทัง้ นัน้ ทางบริษทั จะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นั ่งด้วยกัน อย่างที่ดี
สุด
 ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องโรงแรมที่พกั 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
 โปรแกรมการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก
ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อ
จลาจล อุบตั เิ หตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่ง
เป็ นเหตุการณ์ท่นี อกเหนือการควบคุมจากทางบริษทั ) โดยทางบริษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ
 หากในวันเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
 ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ามันและภาษี ส นามบิ นทุกแห่ งเพิ่ ม หากสายการบิ นมีการปรับขึ้น
ก่อนวันเดิ นทาง
 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ย นเที่ ยวบิ น โดยมิ ต้องแจ้งให้ ท ราบล่ว งหน้ าอันเนื่ องจาก
สาเหตุต่างๆ
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิ กบิ น ,
การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิ ดกฎหมาย
ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
 บริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ด สิ่ งของสูญหาย อันเนื่ องเกิ ดจากความประมาท
ของท่าน , เกิ ดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิ เหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
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 เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่ าน
ได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ ต้องได้รบั การยื นยันจากบริ ษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้ส ารอง
โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน
ตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
 กรณี ผ้เู ดิ นทางต้องการความช่ วยเหลือเป็ นพิ เศษ อาทิ เช่ น ใช้ วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า
ได้
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิ ทธิ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้ นแทนผู้จดั
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
 กรณี ต้องการพักแบบ 3 ท่ าน ต่ อห้ องหรื อห้ องแบบ 3 เตี ยง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดีย่ ว อาจ
ไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ หรือ หากมีทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บตามจริงทัง้ หมด
 บริการน้าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริม่ แจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึ งวันสุดท้าย
ของการเดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มนี ้าดื่มแจก
** เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ งก็ตาม ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่าน
ได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

