รห ัสโปรแกรม :17619 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

กำหนดวันเดินทำง :
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

มกรำคม
ก ุมภำพันธ์
มีนำคม
เมษำยน

ผูใ้ หญ่

2563
2563
2563
2563

16-18/17-19/23-25
6-8/7-9/13-15/14-16/20-22/21-23/27-29/28ก.พ.-1มี.ค
5-7/6-8/12-14/13-15/19-21/20-22/26-28/27-29
2-4/3-5/9-11/10-12/16-18/17-19/23-25/24-26

รำคำทัวร์
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง

14,900 14,900

13,900

พักเดี่ยว

5,500

วันมำฆบูชำ 6-8/7-9
เดือนก ุมภำพันธ์ 2563 บวกเพิ่ม 1,000 บำท
วันสงกรำนต์ 10-12/16-18 เดือนเมษำยน 2563 บวกเพิ่ม 2,000 บำท
ทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ **สำหรับผูใ้ หญ่ และ เด็ก 1,200 บำท ต่อล ูกค้ำ 1 ท่ำน
**ขออนญ
ุ ำตเก็บทิปที่ส ุนำมบินส ุวรรณภ ูมิ**
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน

วันแรกของกำรเดินทำง

23:30 น.

สนำมบินส ุวรรณภ ูมิ – อ่ำวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลำงของเขำ
วิคตอเรีย – วัดเจ้ำแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ย่ำนจิมซำจุย (Tsim Sha Tsui) Symphony of light

พร้อมกันที่สนำมบินส ุวรรณภ ูมิเคำน์เตอร์เช็คอิน เคำนเตอร์ M ชัน้ 4 ทำงเข้ำประต ู 5 อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก
ระหว่ำงประเทศ สำยกำรบิ น ฮ่ องกง แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน ในการ
ตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นงั ่ ก่อนออกเดินทาง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

02:00 น.
05:55 น.

นำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 780
ถึงสนำมบิ นฮ่ องกง Chek Lap Kok เกำะลันเตำ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตู
ทางออก นาท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็ นสะพานแขวนสาหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สดุ ของโลกมีระยะทาง
2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ ดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของ
เกาะฮ่องกง

อ่ำวรีพลัสเบย์
นาท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ยที่ชายหาดนา้ ตื้นที่ อ่ำวรีพลัสเบย์ ไหว้พระ ขอพร องค์เจ้าแม่
กวนอิม ริมหาด ที่สิ่งหลายๆ คนมาขอแล้วก็ สมหวังกันบ่อยครั้ง ให้ท่านได้ รับพลัง 1 ในจุดฮวงจุย้ ที่ดีที่สดุ ในฮ่องกง
ศาลาแปดเหลีย่ ม หรือแม้กระทัง่ ได้ขา้ มสะพานต่ออายุ ที่เชือ่ ว่าเมือ่ ได้เดินข้าม 1 รอบ จะต่ออายุได้ถึง 3 ปี

จุดชมวิว ตอนกลำงของเขำวิคตอเรีย
จากนัน้ เดินทางสู่ จุดชมวิว ตอนกลำงของเขำวิคตอเรีย ที่มคี วามสูง 397 เมตร เพลิดเพลินการถ่ายรูป เกาะฮ่องกง
เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะน้อยในทะเลจีนใต้

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัคตำคำร
เจ้ำแม่กวนอิมฮ่องฮำ
จากนัน้ นาท่านไปไหว้ เจ้ำแม่กวนอิมฮ่องฮำ Hung Hom Kwun Yum Temple เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตัง้ แต่ปี
ค.ศ. 1873 เป็ นหนึง่ ในวัดที่ชาวฮ่องกงนัน้ เลือ่ มใสกันมาก ด้วยความที่เจ้าแม่กวนอิมนัน้ เป็ นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ฉะนัน้
เมื่อใครมีทกุ ข์รอ้ นอะไรก็ มกั จะมากราบไหว้ขอพรให้เจ้าแม่นนั้ ช่วยเหลือ และยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีก
ด้วย โดยคนส่วนใหญ่ จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็ นศิ ริมงคลในเทศกาลปี ใหม่ ซึ่งทางวัดจะจาหน่ายอุปกรณ์
สาหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผมู้ าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นาซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้า
องค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ ไว้เพื่อเป็ นสิริมงคล ต่อไป

ย่ำนจิมซำจุย (Tsim Sha Tsui)
จำกนัน้ นำท่ำนช็อปย่ำนจิมซำจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั ง่ เกาลูน หากท่านต้องการอัพเดตเทรนด์ล่าสุด
ของฮ่องกง ต้องถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝั ง่ เกาลูน ถือเป็ นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สดุ มี
ร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุม
โลก ลา้ สมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็ น เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง
ดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชัน่ ที่มีเอกลักษณ์เป็ นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย ให้ได้เลือกมิกซ์
แอนด์แมช ได้อย่างเมามันส์กนั เลยทีเดียว สวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

*** อำหำรค่ำ ไม่รวมอยูใ่ นรำยกำรท่องเที่ยว เพื่อให้ท่ำนได้เพลิดเพลินเต็มที่
กับกำรช้อปป้ ิ งอย่ำงเต็มที่ท่ำนสำมำรถทำนอำหำรได้สะดวกสบำย ***

20:00 น.

นาท่านชม Symphony of light เป็ นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกที่ถกู บันทึกโดย “กินเนส เวิลด์
เรคคอร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิ ดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชัน้ นากว่า 40
แห่ง โดยเวลาที่ใช้ในการแสดงประมาณ 15 นาที เท่านัน้

นำท่ำนเข้ำที่พกั I club HOTEL / CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / GRAND CITY HOTEL / RAMADA HONG
KONG HARBOUR VIEW หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สองของกำรเดินทำง

ผ่ำนชม เจ้ำแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอำม่ำ – เซนำโด้สแควร์ –
โบสถ์เซ็นต์ปอล - ร้ำนขนมของฝำก – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง

รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซำ ณ.ภัตตำคำร
นำท่ำนสู่ มำเก๊ำ โดยรถบัส ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่ โมง
จากนัน้ นาท่านชมผ่ำนชม เจ้ำแม่กวนอิมริมทะเล ที่ตงั้ อยู่ริมทะเล เจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทงั้ องค์
มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน

วัดอำม่ำ
นาทุกท่านชม วัดอำม่ำ ให้ทกุ ท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทบั ทิมที่วดั อาม่า ซึ่งเป็ นวัดที่มชี อื่ เสียงมากๆ สาหรับวัดแห่งนี้ ตัง้ อยู่
ใกล้กบั ทะเลทางตอนใต้ของเกาะมาเก๊า ภายในวัดมีจดุ กราบไหว้ขอพรอยู่หลายจุด ซึ่งแต่ละจุดจะอยู่บนเนินเขาตัง้ เดินขึน้ ไป
บันไดไป ในแต่ละชัน้ ก็จะมีทั้งศาลเจ้า, ศาลา, ประตูโบราณ, สิ่งศักสิทธิ์ต่างๆให้เราได้ขอพร สถาปั ตยกรรมภายในวัดนัน้
งดงามเป็ นสไตล์จีนโบราณ จึงทาให้คนนิยมเดินทางมากราบไหว้และเที่ยวชมบริเวณต่างของวัดอาม่า

แวะชิ มและซื้อขนมพื้นเมืองรวมถึงวิ ตำมินต่ำงๆ ในราคาโดนใจ ไม่ว่าจะเป็ น วิตามินสกัดจาก ปลาทะเลนา้ ลึก หรือ
นา้ นมผึง้ ที่ชว่ ยบารุงผิวพรรณ หรือ เลือกซื้อหมูแผ่นไปเป็ นของฝากก้อสามารถเลือกได้ที่นี่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
วิหำรเซนต์ปอล
จากนัน้ ก็แวะถ่ายรูปคู่ กับ วิหำรเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนีเ้ คยเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตัง้ ในปี 1594 และ
ปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึน้ ในปี 1580
แต่ถกู ทาลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถกู
ทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็ นถึงสไตล์ผสมระหว่าง
ตะวันออก และตะวันตกและมีอยู่ที่นเี่ พียงแห่งเดียวเท่านัน้ ในโลก

เซนำโด้สแควร์
เดินผ่านชม เซนำโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็ นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและ ร้านค้าต่างๆ ไว้
มากมาย มีเสือ้ ผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ดว้ ยเรียกว่า ช้อป
ปิ้ งที่นแี่ ห่งเดียวก็คมุ้ เกินพอ แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมือง

นาท่านเข้าสู่ เดอะเวเนเซี่ยน หรือ เวนิ สมำเก๊ำ โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สดุ ในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเว
นิส เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งร้านค้ายี่หอ้ ดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหาร ถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสข
องโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาใน ดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ ได้ตามใจ ชอบ (การล่องเรือ
ประมาณ 180 เหรียญฮ่องกง หรือ ชมโชว์ ต่างๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง)

*** อำหำรค่ำ ไม่รวมอยูใ่ นรำยกำรท่องเที่ยว เพื่อให้ท่ำนได้เพลิดเพลินเต็มที่
กับกำรช้อปป้ ิ งอย่ำงเต็มที่ท่ำนสำมำรถทำนอำหำรได้สะดวกสบำย ***

นำท่ำนสก่ ู ลับสู่ ฮ่องกง โดยรถบัส ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่ โมง
นำท่ำนเข้ำที่พกั I club HOTEL / CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / GRAND CITY HOTEL / RAMADA
HONG KONG HARBOUR VIEW หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง

วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้ำเซียน – งำนฮวงจุย้ -ย่ำนจิมซำจุย (Tsim Sha
Tsui) – สนำมบินฮ่องกง – ส ุวรรณภ ูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซำ ณ.ภัตตำคำร
วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple)
วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็ นที่รา่ ลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออก
จากชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็ นดีได้ ทาให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีก
อย่างหนึง่ ว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนี้เป็ นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และได้อนุรักษ์ไว้เป็ นโบราณสถาน อยู่ทางด้านหลังของ
เรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็ จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุ ต สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านแชกง
นักรบผูซ้ ึ่งปกป้องจักรพรรดิราชองค์สดุ ท้ายแห่งวงค์ซ่ง
ธรรมเนียมกำรไหว้เทพเจ้ำแชกง
 เมื่อเข้ำไปในศำลให้ยืนอยูเ่ บื้ องหน้ำร ูปปั้นขนำดมหึมำของท่ำนแชกง
 อธิ ษฐำนขอพรและมองหน้ำท่ำน อย่ำงมุง่ มัน่
 ทำพิธีหมุนกังหันแห่งโชคชะตำ โดยใช้น้ ิวชี้หมุนกังหันตำมเข็มนำฬิกำ
 ถ้ำชีวิตในปีที่ผำ่ นมำไม่ดี ให้ใช้มือซ้ำยหมุนด้ำนซ้ำยไปขวำ
 ถ้ำชีวิตดีอยูแ่ ล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจำกขวำไปซ้ำย
 เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ตีกลอง อีก 3 ครัง้ ดังๆ เพื่อให้เป็นที่รบั รท้ ู วั่ กันทัง้ ฟ้ำดิน และให้พรนัน้ สม
ประสงค์

วัดหวังต้ำเซียน Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน)
นาท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้ำเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สดุ ของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแล
รักษาโรคภัยไข้เจ็ บและ พบกับผูค้ นมากมายที่นาธูป และ ของ มาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึง
ฤกษ์มงคลในการทาธุรกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุน้ ปากเป็ นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “วัดหวังต้าเซียน”นัน้ เป็ นวัดลัทธิ
เต๋าที่ชาวฮ่องกงและนักท่องท่องที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชือ้ สายจีนให้ความศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายุ
กว่าร้อยปี ได้ชอื่ ว่าเป็ น วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกสิง่

งำนฮวงจุย้
จากนัน้ นาท่านเยี่ยมชม งำนฮวงจุย้ ที่ขนึ้ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม เครื่องประดับ
กังหันนาโชค จี้ แหวน กาไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ค้าขายธุรกิจใดๆก็ ร่งุ เรือง
มากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็แคล้วคลาดปลอดภัย คิดหวังสิง่ ใดก็สมดัง่ ใจปรารถนาทุกประการ และนาท่านชม ร้ำนปี่
เซี่ยะหยก สัตว์นาโชคลาภความมัง่ มี

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ย่ำนจิมซำจุย (Tsim Sha Tsui)

จำกนัน้ นำท่ำนช็อปย่ำนจิมซำจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั ง่ เกาลูน หากท่านต้องการอัพเดตเทรนด์ล่าสุด
ของฮ่องกง ต้องถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝั ง่ เกาลูน ถือเป็ นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สดุ มี
ร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุม
โลก ลา้ สมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็ น เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง
ดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชัน่ ที่มีเอกลักษณ์เป็ นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย ให้ได้เลือกมิกซ์
แอนด์แมช ได้อย่างเมามันส์กนั เลยทีเดียว สวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

ได้เวลำนัดหมำยนำท ุกท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบิ นฮ่องกง
21.10 น.
23.10 น.

เหิรฟ้ำกลับกร ุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX 779
เดินทำงถึงกร ุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพฯ
-----------------------------------------------------------------------ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
หมำยเหต ุ สำมำรถออกเดินทำงได้ขนั้ ต่ำ 15 ท่ำนขึ้นไป
ทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ สำหรับผูใ้ หญ่ และ เด็ก 1,200 บำท ต่อล ูกค้ำ 1 ท่ำน
**ขออน ุญำตเก็บทิปที่ส ุนำมบินส ุวรรณภ ูมิ**

อัตรำนี้รวมบริกำร
•
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ ชัน้ ประหยัดเส้นทางกรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ
•
ค่าภาษีนา้ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตรา
ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 และ ท่ำนต้องชำระเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม
•
ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
•
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้อง)
•
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
•
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
•
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
•
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี ซึ่งเป็ นอัตรา ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 และ ท่ำนต้องชำระเพิ่ม หำกสำยกำรบินมี
กำรเรียกเก็บเพิ่ม
•
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรำนี้ไม่รวมบริกำร
•
•
•
•

ค่ำทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ *** อัตรำกำรให้ทิป ผูใ้ หญ่ และเด็ก 1,200 บำทต่อท่ำน ***
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเองค่าโทรศัพท์
ค่าซักรีด ฯลฯ
•
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
•
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
•
สาหรับราคานีบ้ ริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
•
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
กำรชำระเงิน
•
•
•

ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาค่าบริการทัวร์เป็ นจานวนเงิน 10,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมี
การทาจองสารองที่นงั ่ แล้ว 1 วันทาการ
สาหรับค่าบริการทัวร์สว่ นที่เหลือ จะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
หากผูโ้ ดยสารท่า นใด แจ้ง ยกเลิก หลังออกตัว๋ โดยสารเครื่ องบิ น แล้ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืน ค่า ทัว ร์
ทัง้ หมด

กำรยกเลิก
•
•

หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทัง้ หมด และในการคืนมัดจา ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่เต็มจานวนการมัดจา
หากผูโ้ ดยสารท่า นใด แจ้ง ยกเลิก หลังออกตัว๋ โดยสารเครื่องบินแล้ว บริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืน ค่า ทัว ร์
ทัง้ หมด

หมำยเหต ุ
•

•

•
•
•

รายการอาจจะมีก ารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่า ช้า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนือ่ งมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
เนื่องจากตัว๋ เครื่องบินที่ ทางบริษัทฯ ได้ทาการจองไว้เป็ นตัว๋ เครื่องบินแบบกรุ๊ป ดังนัน้ ที่นงั ่ ทางสายการบินจะจัด
ให้เป็ นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษทั ฯไม่สามารถที่จะร้องขอได้ว่าจะขอที่นงั ่ โซนใหม่ และในบางครั้งที่นงั ่ บนเครื่องบน

•

อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันหมดกับคนในครอบครัว แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจ้าที่และหัวหน้าทัวร์จะพยายามอย่างเต็มที่
เผื่อที่จะได้นงั ่ ด้วยกันกับคนในครอบครัว ทัง้ นีจ้ ึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน และโปรดเข้าใจ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผูร้ ว่ มเดินทำงจอยกรป๊ ุ หน้ำร้ำนไม่ถึง 15 ท่ำน

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำย ุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือนนับจำกวันที่
เดินทำงกรณีอำย ุหนังสือเดินทำงน้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง
ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งสำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กบั ทำงบริษทั ฯอีกครัง้
หำกมีกำรผิดพลำดทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำบริกำรทัวร์ หรือชำระค่ำบริกำรทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ***
*** ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ ***

