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GS25 HKG06
ฮองกง มาเกา จูไห เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย

ขามสะพานขามทะเลที่ยาวที่สดุในโลก(4วัน2คืน)
เดินทาง เดือน เมษายน – ตุลาคม 2562

บินดวยสายการบิน Hongkong Airline (HX) : ขึ้นเครือ่งที่สนามบินสุวรรณภูม ิ(BKK)
**โหลดกระเปาสัมภาระโดยนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้าํหนักไมเกิน 7 ก.ก. **

**ราคาทัวรไมรวมคาวีซา 144 แบบหมูคณะ ทานละ 1,500 บาท (เก็บพรอมคาทวัร)**
**ราคาทวัรไมรวมคาทปิไกด ทานละ 1,500 บาท ยกเวนเดก็ทารกอายไุมเกนิ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั**
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วนัที  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็ก๊อก) – เมืองมาเก๊า – วดัอาม่า – ซาก

โบสถเ์ซนต์ปอล – จตุรสัเซนาโด้ – ร้านของฝาก – เดอะเวนีเซียน – เดอะปารเีซียน – ตลาดใต้

ดินกงเป่ย – จไูห่ พิเศษ !! เมนูเป่าฮือ และ ไวน์แดง                                                          (-/-/D)

. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชนั  เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ K สายการบิน

HONG KONG AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทขีองบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอด

ขนัตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพอืเตรียมความพร้อมก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศ

ฮ่องกงไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือสตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เขา้ประเทศ หากฝ ่าฝืน จะมโีทษ

ปรบัและจบั ทงันีขนึอยูก่บัดุลพนิิจของเจ้าหน้าทศีุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง **

0 . ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแลบ็ก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ HONG

KONG AIRLINES เทยีวบนิที HX7

** บรกิารอาหาร และ เครอืงดมืบนเครอืงบนิ **

. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ เชก็แลบ็ก๊อก ประเทศฮ่องกง

** ตามเวลาท้องถนิ จะเรว็กว่าประเทศไทยประมาณ  ชวัโมง **

หรอื

. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชนั  เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ K สายการบิน

HONG KONG AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทขีองบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอด

ขนัตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพอืเตรยีมความพร้อมก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศ

ฮ่องกงไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จาํพวก เนือสตัว ์พชื ผกั ผลไม้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ปรบัและจบั ทงันีขนึอยูก่บัดุลพนิิจของเจ้าหน้าทศีุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง **

. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแลบ็ก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ HONG

KONG AIRLINES เทยีวบนิที HX7

** บรกิารอาหาร และ เครอืงดมืบนเครอืงบนิ **

. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ เชก็แลบ็ก๊อก ประเทศฮ่องกง

** ตามเวลาท้องถนิ จะเรว็กว่าประเทศไทยประมาณ  ชวัโมง **

**ไฟลท์บินมีหลายไฟลท์ และหลายเวลาบิน โปรดดรูายละเอียดไฟลท์บินท้ายโปรแกรม**

นําทา่นเดนิทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ช (แบบ seat in coach คือเป็นรถประจาํทาง นัง

รวมกบัผูโ้ดยสารท่านอืน) ผ่านสะพานข้ามทะเลทียาวทีสดุในโลก ฮ่องกง-มาเกา๊ สะพานแห่งนีมี

ความยาวทงัสนิ  กโิลเมตร เชอืมระหวา่ง ฮ่องกง มาเก๊า และเมอืงจไูห่บนแผ่นดนิใหญ่ของจนี ซงึ

ความสาํเรจ็ของการสร้างสะพานแห่งนทีางการจนีนับวา่เป็นหนึงในเจด็สงิมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่

นําท่านข้ามด่านสู่เมืองมาเก๊า เป็นพืนทบีนชายฝงัทางใต้ของประเทศจนี ปกครองโดยประเทศ

โปรตุเกสก่อน พ.ศ.  เป็นอาณานิคมของยุโรปทีเก่าแก่ทสีุดในจนี ตงัแต่ครสิต์ศตวรรษท ี

อาํนาจอธปิไตยเหนอืมาเก๊าไดย้า้ยไปทสีาธารณรฐัประชาชนจนีในพ.ศ.  กลายเป็นเขตปกครอง

พเิศษของจนี มาเก๊าได้มบีทบาททมีอีทิธพิลต่อจนีและตะวนัตกโดยเฉพาะระหว่างคริสต์ศตวรรษท ี
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และ ครสิตศ์ตวรรษท ี  ผูท้อีาศยัอยูใ่นมาเก๊าส่วนใหญ่พูดภาษากวางตุ้งเป็นภาษาแม่ ภาษาแมนดา

รนิ ภาษาโปรตุเกส และภาษาองักฤษกม็พีดูด้วย

นําทา่นเดนิทางสู่ วดัอาม่า หรอืเรยีกอกีชอืว่า วดัม่ากอ๊ก (A-Ma Temple) เป็นวดัเก่าแก่ทสีุดในมา

เก๊า คาํว่า "อาม่า" นี เป็นทีมาของคําว่า "มาเก๊า" ในปจัจุบนั สืบเนืองมาจาก เมอืนักเดนิทางชาว

โปรตุเกส เดินทางมาขนึฝงัทีมาเก๊าตรงบริเวณวดันี แล้วได้ถามกบัชาวบ้านว่าเกาะนีชือว่าอะไร

ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก" ชาวโปรตุเกสจงึเรยีกประเทศนเีรอืยมา จนสุดทา้ย กลายเป็นมาเก๊านีเอง

นําท่านเดนิทางสู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์คาทอลกิในเขตซานตู

อนัโตนีโอ มาเก๊า ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) ซงึถกูไฟไหมแ้ละพายุไตฝุ้่นถล่มในช่วงปี ค.ศ.

1835 จนเหลอืเพยีงซากประตู เดมิเคยเป็นโบสถ์สําคญัของมาเก๊า ก่อสร้างเมอืปี ค.ศ. 1602 ถึง

1640 โดยคณะเยสุอติ ในสมยันนั เป็นหนงึในโบสถ์คาทอลกิทใีหญ่ทสีุดในเอเชยี นําท่านเดนิทางสู่

จตุรสัเซนาโด้ (Senado Square) เป็นจตุัรสัเมืองมาเก๊า และเป็นส่วนหนึงของ Unesco ศูนย์

ประวตัศิาสตร์ของมาเก๊ามรดกโลก เป็นรูปสเีหลยีมผืนผ้ารูปสามเหลยีมยาวและเชอืมต่อ , Largo ทาํ

São Domingos ทปีลายด้านหนึงและ Avenida de Almeida Ribeiro ทอีนืๆ ครอบคลุมพนืที 3,700

ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จตุัรสัได้รบัการตงัชอืตาม Leal Senado ซงึเป็นสถานทนีดัพบของชาวจนี

และโปรตุเกสในศตวรรษที 16 ถงึ 18 ซงึตงัอยูต่รงหน้าจตุัรสัทอีาคาร Leal Senado ตงัอยูใ่นปจัจุบนั

สวนเลก็ๆ ทตีงัอยูต่รงกลางของจตุัรสัเนือเรอืงรปูปนัทองสมัฤทธเิบง Nicolau เดอ Mesquita ยนือยู่

เหนือเสาหนิดงึดาบ รปูปนัถูกดงึลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที Mesquita เป็นผูร้บัผดิชอบการตายของ
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ทหารจนีควงิจาํนวนมาก นําพุถูกสร้างขนึและยงัคงยนือยูใ่นปจัจุบนั ส่วนใหญ่ของอาคารรอบๆจตัุรสัมี

สไตลย์โุรปและอนุสาวรยีห์ลายแหง่ไดร้บัการคุม้ครองดแูลเป็นอยา่งดีโดยรฐับาล

แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซอืขนมขนึชอืและของฝากหมแูผ่น หมูฝอยได้จากทนีี หมู

แผ่นรสต่างๆ และเบอเกอร ีเนืองจากมาเก๊าเป็นเมอืงทรีวมเอาวฒันธรรมตะวนัจนีและโปรตุเกสเข้า

ด้วยกนั อาหารและขนมต่างๆจงึได้มรีสชาตทิเีป็นเอกลกัษณ์ นิยมซอืกลบัไปเป็นของฝากกนัหลาย

อย่าง นําท่านเดนิทางสู่ เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊ (The Venetian Macau) เป็นชอืโรงแรมหรูในมาเก๊า

ภายในมหีอ้งพกัรบัรองหลายพนัหอ้ง ถูกออกแบบตามสไตล์อติาเลยีน และทโีดดเด่นทสีุด คงหนีไม่พ้น

บนเพดาน ทวีาดลวดลวยเอาไวอ้ยา่งวจิติรบรรจง สําหรบัพนืท ีแบ่งเป็นคาสโิน มมีากถึง ,

ตารางเมตร แบ่งเป็น  โซนใหญ่ๆ คอื Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix

พรอ้มกบัเครอืง Slot Machines อกีกวา่ ,  เครือง และโต๊ะเล่นการพนนัอกี  โต๊ะ อกีทงั ยงัมี

หอ้งโถงขนาดใหญ่ ทมีทีนีงั

มากถึง ,  ทีนัง ไว้

สําหร ับการจดังานพิเศษ

และถ้าใครทรีกัการช้อปปิง

นนั การมาเยอืนเวเนเชยีน

มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรค์

ไปเลยทเีดยีว เพราะทนีีได้

จ ั ด แ บ่ ง พื น ที ใ ห้

นกัทอ่งเทยีวไดช้อ้ปปิงมาก

ถงึ ,  ตางรางเมตร
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ซงึเป็นทตีงัของรา้นคา้แบรนดเ์นม กว่า  รา้น ทตีงัอยูร่ายรอบของแกรนด ์คาเนล ซงึจาํลองแบบมา

จากเมอืงเวนิส ประเทศอิตาลี พร้อมกบัเรือกอนโดลามากกว่า  ลํา สําหรบันักท่องเทียวทีต้องการ

ล่องเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเตม็ๆ (ยงัไม่รวมค่าล่องเรอืกอนโดล่า ประมาณ

 เหรยีญมาเก๊า และ บรกิารเสรมิอนืๆ ทงันีขนึอยู่กบัระดบัการให้บรกิารทท่ีานต้องการ สามารถ

ตดิต่อสอบถามไดท้หีวัหน้าทวัร)์

อิสระอาหารกลางวนัเพือสะดวกแก่การช้อปปิง

บรเิวณเดยีวกนั จะเป็น เดอะ ปารเีชียน มาเกา๊ (The Parisian Macao) หรอืทรีูจ้กักนัในนามของ หอ

ไอเฟลแห่งเมอืงมาเก๊า ทนีีจาํลองหอไอเฟลจากเมอืงปารสี ประเทศฝรงัเศส มาตงัไวท้หีน้าโรงแรม ซงึ

มขีนาดเลก็กว่าของจริงประมาณ  เท่า ความสูงเทียบได้กบัตึก  ชนั บนหอไอเฟลแห่งนี มี

ร้านอาหารสุดหรู และ จุดชมววิอยู ่เปิดตวัเมอืปลายปี  เพอืเฉลมิฉลอง ปี  ทนีมีหี้องพกั

สงูสุดถงึ ,000 หอ้ง ไม่รวมส่วนต่างๆ ของโรงแรมตงัแต่สปา Health Club สระว่ายนาํ คาสโิน และโรง

ละครขนาดความจุถงึ 1,200 ทนีงั ตกแต่งอย่างหรหูราลงตวัสไตลอ์ติาเลยีน สมกบัเป็นโรงแรมคาสโินที

แทจ้รงิ โดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเมอืงปารสี ประเทศฝรงัเศส เมอืงคลาสสคิตลอดกาลทขีนึชอืดา้น

ความงดงามทางสถาปตัยกรรมและสงิปลูกสร้างชอืก้องโลกอยา่งหอไอเฟล โดยเราจะตอ้งไปซอืตวัทชีนั

5 ในรา้นขายของทรีะลกึ Shop 550 (ยงัไม่รวมค่าขนึลฟิต์ โดยจะมคี่าใช้จ่ายในการชนึไปชมววิในชนั

ต่างๆ ดงันี Weekdays ตวัชมววิในชนั 7 และ 37 ผูใ้หญ่ราคา 168 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา

138 MOP ตวัชมววิในชนั 7 เท่านนั ผูใ้หญ่ราคา 98 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 68 MOP

Weekends (เสาร ์, อาทติย ์และวนัหยุด) ตวัชมววิในชนั 7 และ 37  ผูใ้หญ่ราคา 188 MOP , เดก็อายุ

ไม่เกนิ 12 ปี ราคา 158 MOP ตวัชมววิในชนั 7 เท่านนั ผูใ้หญ่ราคา 118 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี

ราคา 88 MOP)

จากนันนําท่านเดินทางสู่ ด่านกงเป่ย ใหท้่านชอ้ปปิงสนิคา้นานาชนิดที ตลาดใต้ดินกงเป่ย เป็น

ตลาดทเีสมอืนเดนิอยูใ่น LOWU CENTER ท่านจะสนุกสนานกบัการต่อรองสนิค้าราคาถูกทงั กระเป๋า

กอ้ปปีแบรนดเ์นมดงัต่างๆ หรอืเลอืกซอืเสอืผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เครอืงประดบัสาํหรบัคณุผูห้ญงิ



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงจไูห่ (Zhuhai) โดยรถโค้ช ** ท่านจาํเป็นต้องรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผ่าน

ด่านดว้ยตวัท่านเอง ทกุท่าน ** (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ  เมตร) ในการเดนิทางขา้มด่าน

และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ -  นาท ีเมอืงจู

ไห่เขตเศรษฐกจิพเิศษ  ใน  ของประเทศจนี “จูไห”่ ไดร้บัการยกยอ่งจากสหประชาชาตใิห้เป็น “เมอืง

มหศัจรรยแ์ห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี”

คาํ          บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เป่าฮือ และ ไวน์แดง

พกัที Jinjiang Inn Hotel , Zhuhai หรือ Zhong Shan หรือเทียบเท่า

วนัที  จไูห่ – ถนนคู่รกั – สาวงามหวีหนี – วดัผูโ่ถว – เมืองเซินเจิน – วดักวนอ ู– ร้านยา – ร้านครีม

ไข่มุก – ร้านยางพารา – หลอหวู่ช้อปปิงเซน็เตอร์ – ชมโชว์นําพุ

พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิงและไวน์แดง                                             (B/L/D)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านนงัรถชมทวิทศัน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดทสีวยงามแสนจะโร

แมนตกิ ซงึทางรฐับาลเมอืงจูไห่ได้ตกแต่งภูมทิศัน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะสาํหรบัการพกัผ่อนหย่อนใจ

และทไีด้ชอืว่าเป็นถนนคูร่กั เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนีได้มีการนําเก้าอ ีหรือม้านงั

ซงึทาํมาสาํหรบั 2 คนนงัเท่านนั จงึไดช้อืวา่ถนนคู่รกั ปจัจุบนัเป็นทนีิยมของบรรดาคู่รกั มาพกัผ่อนกนั

มากมาย นําท่านผ่านชม สาวงามหวีหนี หรือ จไูห่ ฟิชเชอร ์เกิรล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงาม

กลางทะเล สญัลกัษณ์ของเมอืงจูไห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหู สร้างขนึจากหินแกรนิตทราย เป็นรูปแกะสลัก

สงู 8.7 เมตร นําหนักโดยประมาณ  ตนั หวหีนีสาวงามทยีนืถอืไข่มุก บดิเอวพลวิ รวิชายผ้าพดัพลวิ

อุ่นรอยยมิทงับนใบหน้าถงึมุมปาก เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรอืงแห่ง

เมอืงจูไห่นนัเอง ไม่วา่ใครไปเมอืงจูไห่ กต็้องแวะเวยีนกนัไปเยยีมเธอ

นําท่านเดนิทางสู่ วดัผู่โถว หรือ วดัผู่ถวัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอนัศกัดสิทิธขิองพระ

โพธสิตัว์กวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธสิตัว์มมีากมาย พระโพธสิตัว์กวนอิมคืออวตาร
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หนึงหรอืภาคหนึงของพระอมติาภพุทธเจา้ ซงึพระโพธสิตัวก์วนอมิเป็นมหาบุรุษ เมอืเสดจ็โปรดสตัวใ์ห้

พ้นทุกขจ์ะทรงนิรมติพระองค์ไปตามภพภูม ิพระโพธสิตัว์กวนอมิจงึมหีลายปาง เช่น ปางประธาน ,

ปางพนัมอืพนัตา , ปาง  หน้า และ ปางทเีป็น “เจา้แม่กวนอมิ” ทคีนจนีเรยีกวา่ “อาเนยี” เป็นตน้ เชอื

กนัว่าพระโพธสิตัวก์วนอิมมทีปีระทบัอยู่ทีดนิแดนศกัดสิิทธ ิบนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใต้ของ

ประเทศอนิเดยี เมอืราว พ.ศ.  พระสงฆร์ปูหนงึเดนิทางไปประเทศจนีเพอืศกึษาธรรมขากลบัได้เชญิ

องคเ์จ้าแม่กวนอมิกลบัมาด้วย ระหวา่งทางเจอพายุจงึตอ้งแวะพกัทเีกาะแห่งหนึงเป็นเวลานานมาก จน

เชอืว่าองค์เจ้าแม่ฯจะไม่ไปทไีหน ประสงคจ์ะอยูท่เีกาะแห่งนี จงึไดส้รา้งศาลเพอืประดษิฐานองค์เจ้าแม่

กวนอมิ เกาะแห่งนีจึงกลายเป็นทีตงัของปูชนียสถานอนัศกัดิสทิธิ เปรยีบเช่นทปีระทบัของเจ้าแม่

กวนอมิตามตํานานเดมิ และเกาะแห่งนคีอื “เกาะผู่ถ่อซาน” (โพท้อซวั) หนึงในสีภเูขาพระพุทธอนั

ยงิใหญ่ของจนี

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

นําทา่นเดนิทางสู่ เมืองเซินเจิน หรือ ซาํจนั , ซิมจุ่ม (Shenzhen) โดยรถโค้ช ** ท่านจาํเป็นต้องรบั

สมัภาระและดูแลสมัภาระผ่านด่านด้วยตวัท่านเอง ทุกท่าน **

เซนิเจินเป็นหนึงในเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน เมอืงเซินเจิน เป็นเมอืง

ชายแดนรมิฝงัตรงขา้มกบัเกาะฮอ่งกง มพีนืที 2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจนิแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื

เขตเมอืงเซนิเจนิ เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจนิ และเขตมณฑลเซนิเจนิ สมยัก่อนเมอืงเซนิเจนิเป็นเพยีง

หมู่บ้านชาวประมง เมอืปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคดัเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทาํใหม้คีวามเจรญิ และ

ความทนัสมยัภายในเมอืงนมีากขนึ มกีารจดัตงัตลาดหลกัทรพัย ์อาคารสาํนักงาน โรงแรม และสงิปลกู

สรา้งต่างๆ พร้อมทงัจาํนวนประชากรกเ็พมิขนึเป็น 2 เท่า

 นําท่านเดนิทางสู่ วดักวนอ ู(Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สญัลกัษณ์ของความซอืสตัย ์ความ

กตญั รูู้คุณความ ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมท่ีานเปรยีบเสมอืนตวัแทนของ

ความเขม้แขง็เดด็เดยีวองอาจไม่ครนัครา้มต่อศตัร ูท่านเป็นคนจติใจมนัคงดงัขนุเขา มสีตปิญัญาเลอ

เลศิมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านกห็มายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลยีงพลาํ

แก่ฝา่ยตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทซีอืสตัย ์หรอืบรวิารทไีวใ้จไดน้นัเอง ดงันัน

ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และกราบไหวท้่านเพอืความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครวัในทุกๆ

ดา้น
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 นําท่านเดนิทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ร้านครีมไข่มุก (Pearl Cream Shop) , ร้าน

ยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนย์รวมสินค้าพืนเมืองทีมีชอืเส ียง คุณภาพดีของเมือง ท่าน

สามารถเลอืกซอืเพอืเป็นของฝากไดท้นีี

นําท่านเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปปิง เซน็เตอร ์(Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรพัยข์อง

นกัชอ้ปปิง เป็นหา้งชอ้ปปิงขนาดใหญ่ ของเมอืงเซนิเจนิ แหล่งชอ้ปปิงทดีงึดดูขาชอ้ปทงัหลาย นกัชอ้ป

ปิงส่วนใหญ่จะเรยีกทนีวีา่ มาบุญครองของเมอืงจนี ทนีจีะเหมอืนมาบุญครองบา้นเรา ตกึสงู 5 ชนั ขา้ง

ในตกึจะมสีนิคา้พนืเมอืงมากมาย กระเป๋า เสอืผา้ รองเท้า ซงึเป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพดั

ยหีอ้ชอืดงัๆ ทงันัน ไม่ว่าจะเป็น กุชช ีอามานี หลุยส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ทนีมี ี

วางขายให้เลอืกซอืหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนกม็ ีแต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ของไทย

แน่นอน ส่วนนาฬิกาขอ้มอื ของปลอม ราคา ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยกป็ระมาณ

1,000 บาท ของไทย และด้วยความทสีนิค้าเลยีนแบบของจรงิเหล่านีมคีวามคล้ายคลงึเหมอืนกนักบั

ของจรงิเป็นอยา่งมาก เหมอืนกนัแทบจะทุกกระเบยีดนิว เรยีกว่าเหมอืนกนัอย่างกบัแกะกว็่าได้ แยก

ไม่ออกเลยเวลาเอาของจรงิกบัของเลยีนแบบมาเทยีบกนั จงึทาํใหส้นิคา้เลยีนแบบเหล่านขีายดบิขายดี

เป็นอยา่งมาก

หลงัอาหาร ชมโชวนํ์าพุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชวน์ําพุกลางแจ้ง ทีใหญ่ทีสุดใน

เมอืงเซนิเจนิ ชมโชว์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทุกวนัจนัทร์)**โชวนํ์าพุ

เต้นระบําแห่งใหม่ของเซนิเจนิ ฉากหลงัเป็นเรอื Minghua (เดมิเรยีกว่า Anceveller) ซงึในปี  เรอื

ยอชท์สุดหรูทเีป็นของประธานาธบิดฝีรงัเศส ชาร์ลส์เดอโกล ต่อมาในปี  ประเทศจีนได้ซอืต่อและ

ไดเ้ปลยีนชอืเป็น Minghua ทอดสมอที She Kou เมอืงเซนิเจนิอยา่งถาวร การแสดงทมีคีวามตนืเต้น

อลงัการกบัแสง ส ีและไฟ ใหท้า่นไดช้มโชวอ์ยา่งใกลช้ดิ

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนู เป็ดปักกิงและไวน์แดง

พกัที Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรือเทียบเท่า

วนัที เมืองเซินเจิน – เมืองฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัต้าเซียน – วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮาํ -

โรงงานเครืองประดบั – ร้านหยก – รีพลสัเบย ์– จิมซาจุ่ย – สนามบินเชก็แลบ็ก๊อก

พิเศษ!! เมนูห่านย่าง                                                                                                       (B/L/-)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถไฟ** ท่านจําเป็นตอ้งรบัสมัภาระและดแูล

สมัภาระผ่านด่านดว้ยตวัท่านเอง ทุกท่าน **  เขตบริหารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน

(Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครอง

ตนเองรมิฝงัทางใตข้องประเทศจนี ในทางภูมศิาสตร์มสีามเหลยีมปากแม่นําจูเจยีงและทะเลจนีใต้โอบ

รอบ ฮ่องกงเป็นทีรู้จกัในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนือท ี ,  กม. และ

ประชากรกว่าเจด็ล้านคน เป็นเขตทมีปีระชากรอยูอ่าศยัหนาแน่นทสีุดเขตหนึงในโลก ประชากรฮ่องกง

. % มีเชอืชาติจนี และ . % มาจากกลุ่มอนื ประชากรส่วนใหญ่ทพีูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกง



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

กําเนิดจากมณฑลกวางตุ้งทีอยู่ติด ซึงประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ

คอมมวินิสตใ์นจนีแผ่นดนิใหญ่ตงัแต่ครสิต์ทศวรรษ 

นําทา่นเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนงึทปีระชาชนชาว

จนีให้ความเลอืมใสศรทัธามาเนินนาน สร้างขนึเพอืระลกึถึงตํานานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมยัที

ประเทศจนียงัไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปจัจุบนัน ีแต่ละแควน้ ต่างปกครองกนัเองและมี

การต่อสูเ้พอืช่วงชงิอาณาจกัรน้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซงึมปีระวตัเิล่าต่อกนัมา

ว่า ขณะนนัเองยงัมนีกัรบเอกชอื "แช กง" เป็นแม่ทพัปราบศกึ ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างกย็าํ

เกรงต่อกาํลงัพลทกีลา้หาญในกองทพัของท่าน ยามทอีอกรบเพอืตา้นขา้ศกึศตัรทูุกทศิทาง ทุกๆครงั

ทา่นใชส้ญัลกัษณ์รูปกงัหนั  ใบพดัตดิไวด้้านหน้ารถศกึนําขบวนในกองทพั เหล่าทหารกล้า มคีวาม

เชอืวา่เมอืพกพาสญัลกัษณ์รปูกงัหนันไีป ณ ทใีดๆ กงัหนันจีะช่วยเสรมิสริมิงคล นําพาแต่ความโชคดี

มอีํานาจเขม้แขง็ เสรมิกําลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่าน ชอืเสยีงในการนําทพัสูศ้กึของท่านจงึเป็นตํานาน

มาจนทุกวนันี เมอื  กวา่ปีทแีล้วเดมิทวีดันเีป็นวดัเลก็ๆ เป็นวดัทเีก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซงึ

อยูท่างด้านหลงัของเรอืนใหม่ วดัเรอืนใหม่สร้างเสรจ็ในปี  บนเนือท ี ,  ตารางฟุต ด้านในมี

รปูปนัสูงใหญ่ของท่านแชกงซึงเป็นเทพประจําวดัแห่งนี ซึงทางดา้นข้างมีอาวุธรบของทหารแบบ

โบราณ และมกีงัหนัอยูห่ลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนทเีขา้วดัแชกงจะตอ้งหมุนกงัหนั หรอืที

เรยีกว่า "กงัหนันําโชค" เพอืหมุนแต่สงิดีๆ  เขา้มาในชีวติ และก่อนทที่านจะออกจากวดัจะต้องตีกลอง

ใหเ้สยีงดงัสนนัเพอืความเป็นสริมิงคล

นําทา่นเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทไีด้ชอืวา่เป็นวดัไหวพ้ระสละโสด และ

เสยีงเซยีมซสีุดแม่น ตงัอยู่ใจกลางเมอืง โดดเด่นด้วยสถาปตัยกรรมแบบเซนทงีดงาม และสงบเงยีบ

ใบไม้ใบหญ้าไดร้บัการดแูลอย่างพถิพีิถนั วดัจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนอืของประเทศฮ่องกง (ฝงั

แผ่นดนิใหญ่) อยูถ่นนหวงัต้าเซยีน ยา่นชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซงึวดัแห่งนีเป็นทปีระดษิฐานของเทพ

เจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพหวงัตา้เซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไม่ใช่

การขอความรกัจากเทพเจา้องคนี์แต่อย่างใด แต่เป็นการเดนิมาขา้งๆ ซงึจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้
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ด้ายแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรปูปนัสทีองมเีสยีวพระจนัทรอ์ยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซงึชาวจนีตอ้ง

มาขอพรความรกักนัทนี ีโดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน์ตีอ้งใชด้า้ยแดงผูน้วิเอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหวา่งพธิี

นําท่านเดนิทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮาํ (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นวดัเก่าแก่ของ

ฮ่องกงสร้างตงัแต่ปี ค.ศ.  เป็นหนึงในวดัทชีาวฮ่องกงนันเลอืมใสกนัมาก ด้วยความทเีจ้าแม่

กวนอมินนัเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ฉะนนัเมอืใครมทีุกขร์อ้นอะไรกม็กัจะมากราบไหวข้อพรให้เจ้า

แมน่นัชว่ยเหลอื นอกเสยีจากนีทนีียงัขนึชอืในเรอืงเซยีมซทีแีม่นมาก และ ยงัมพีธิขีอซององัเปาจาก

เจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปี

ใหม ่ซงึทางวดัจะจําหน่ายอุปกรณ์สําหรบัเซ่นไหวพ้ร้อมซองแดงไวใ้ห้ผูม้าขอพร เมอืสกัการะขอพร

โชคลาภแล้วกใ็หนํ้าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหน้าองคเ์จ้าแม่กวนอมิตามเขม็นาฬกิา  รอบ และ

เกบ็ซองแดงนันไว้ซงึภายในซองจะมจีาํนวนเงนิทีทางวดัจะเขยีนไว้มากน้อยแลว้แต่โชคถ้าหากเรา

ประสพความสาํเรจ็เมอืมโีอกาสไปฮ่องกงอกีกค่็อยกลบัไปทาํบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจนีจะมชีาวฮ่องกง

และนกัท่องเทยีวไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   พิเศษ!! เมนูห่านย่าง

นําทา่นเดนิทางสู่ โรงงานเครืองประดบั (Jewelry Factory) เพอื เลอืกซอื เครอืงประดบัทสีวยงาม

ไม่เหมอืนใคร เป็นของฝากไปให้คนทที่านรกั หรือเลือกซอืเป็นสําหรบัเสริมดวงชะตาของตวัท่านเอง

ซงึมลีกัษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรปูกงัหนัลมทมีชีอืเสยีงและเป็นทนีิยมกนัทวัโลก ทถีอืกาํเนดิขนึทนีี

และเพราะหา้ง City Gate Outlet อยูใ่กล้กบัสนามบนิมาก นังรถบสัประมาณ 15 นาทกีถ็งึ ทําให้ทีนี

เป็นแหล่งช้อปปิงทีนักท่องเทยีวหลายคนนิยมมาแวะช่วงขากลบั นําท่านเดินทางสู่ ร้านหยก

(Chinese Jade Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พนืเมอืงทมีชีอืเสยีง คุณภาพดขีองเมือง ท่านสามารถเลือกซือ

เพอืเป็นของฝากไดท้นีี

นําทา่นเดนิทางสู่ รีพลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรปูจนัทน์เสยีวแหง่น ีทสีวยทสีดุแหง่หนงึ และ

ยงัใช้เป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์หลายเรอืงมรีูปปนัของเจา้แม่กวนอมิและเจ้าแม่ทนิโห่วซึงทํา

หน้าทีปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่าน
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นมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและ

เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพอืเป็นสิริมงคล

ขา้มสะพานต่ออายซุึงเชอืกนัว่าข้าม

หนงึครงัจะมอีายเุพมิขนึ 3 ปี

นํ า ท่ านเดินทางสู่  ถ นนนาธ า น

(Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิมกับ

การช้อปปิงย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim

Sha Tsui) มกัจะตงัต้นกนัท ีสถานีจมิ

ซาจุ่ยมรี้านขายของทงั เครอืงหนงั ,

เครอืงกฬีา , เครอืงใชไ้ฟฟ้า , กล้อง ถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทเีป็นของพนืเมอืงฮ่องกงอยูด่ว้ยและ

ตามซอกตกึอนัซบัซ้อนมากมายม ีShopping Complex ขนาดใหญ่ชอื Ocean Terminal ซงึประกอบ

ไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชอืมตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึ กนัได้

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ เชก็แลบ็ก๊อก ประเทศฮ่องกง

1.45  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน

HONG KONG AIRLINES เทยีวบนิที HX76

** บรกิารอาหาร และ เครอืงดมืบนเครอืงบนิ **

วนัที กรงุเทพ (สนามบินสุวรรณภมิู)                                    (-/-/-)

23.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความ

ประทบัใจ

หรือ

วนัที กรงุเทพ (สนามบินสุวรรณภมิู)                                    (-/-/-)

. + ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ HONG

KONG AIRLINES เทยีวบนิที HX76

** บรกิารอาหาร และ เครอืงดมืบนเครอืงบนิ **

. + เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความ

ประทบัใจ

**ไฟลท์บินมีหลายไฟลท์ และหลายเวลาบิน โปรดดรูายละเอียดไฟลท์บินท้ายโปรแกรม**
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อตัราค่าบริการ

กาํหนดการ

เดินทาง
รายละเอียดเทียวบิน

ราคา ผูใ้หญ่

พกั -  ท่าน

ราคาเดก็ตาํ

กว่า  ปี

พกัเดียว

จ่ายเพิม

ไม่ใช้ตวั

เครืองบิน

เดือนเมษายน

- 3 เม.ย.
APR HX762 BKKHKG 04.40-09.00

12APR HX76 HKGBKK 23.55-01.55+1
, 14,989 3,000 6,900

11-14 เม.ย.
11APR HX762 BKKHKG 04.15-08.20

14APR HX767 HKGBKK 02.00-04.00
, 15,989 3,000 6,900

15-18 เม.ย.
15APR HX762 BKKHKG 04.15-08.20

18APR HX767 HKGBKK 02.00-04.00
, 15,989 3,000 6,900

20-23 เม.ย.
20APR HX762 BKKHKG 04.40- .

22APR HX76 HKGBKK 21.45-23.55
, 12,989 3,000 6,900

26-29 เม.ย.
26APR HX780 BKKHKG 03.35-08.05

29APR HX767 HKGBKK 02.00-04.00
, 12,989 3,000 6,900

เดือน พฤษภาคม

-  พ.ค. 
04MAY HX780 BKKHKG 03.35-08.05

07MAY HX767 HKGBKK 02.00-04.00
, 12,989 3,000 6,900

-  พ.ค. 
10MAY HX762 BKKHKG 04.40-09.00

13MAY HX767 HKGBKK 02.00-04.00
, 12,989 3,000 6,900

-  พ.ค. 
11MAY HX762 BKKHKG 04.40-08.50

14MAY HX767 HKGBKK 02.00-04.00
, 12,989 3,000 6,900

-  พ.ค. 
MAY HX762 BKKHKG 04. - .

MAY HX767 HKGBKK 02.0 . .
, 12,989 3,000 6,900

-  พ.ค. 
MAY HX762 BKKHKG 04. - .

MAY HX767 HKGBKK 02.00-04.00
, 12,989 3,000 6,900

เดือน มิถนุายน 

-  ม.ิย. 
HX  JUN BKKHKG HK   

HX  JUN HKGBKK HK   +
, 12,989 3,000 5,900

- ม.ิย. 
HX  JUN BKKHKG HK   

HX  JUN HKGBKK HK   
, 12,989 3,000 5,900

- ม.ิย. 
HX  JUN BKKHKG HK   

HX  JUN HKGBKK HK   +
, 12,989 3,000 5,900

- ม.ิย. 
HX  JUN BKKHKG HK   

HX  JUN HKGBKK HK   +
, 12,989 3,000 5,900
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- ม.ิย. 
HX  JUN BKKHKG HK   

HX  JUN HKGBKK HK   +
, 12,989 3,000 5,900

- ม.ิย. 
HX  JUN BKKHKG HK   

HX  JUN HKGBKK HK   
, 12,989 3,000 5,900

- ม.ิย. 
HX  JUN BKKHKG HK   

HX  JUN HKGBKK HK   
, 12,989 3,000 5,900

เดือน กรกฎาคม 

-  ก.ค. 
HX JUL BKKHKG HK   

HX JUL HKGBKK HK   
, 12,989 3,000 5,900

- ก.ค. 
HX  JUL BKKHKG HK   

HX  JUL HKGBKK HK   
, 12,989 3,000 5,900

- ก.ค. 
HX  JUL BKKHKG HK   

HX  JUL HKGBKK HK   
, 12,989 3,000 5,900

- ก.ค. 
HX  JUL BKKHKG HK   

HX  JUL HKGBKK HK   +
, 12,989 3,000 5,900

- ก.ค. 
HX  JUL BKKHKG HK   

HX  JUL HKGBKK HK   
, 12,989 3,000 5,900

เดือน สิงหาคม 

-  ส.ค. 
HX  AUG BKKHKG HK   

HX  AUG HKGBKK HK   
, 12,989 3,000 5,900

- ส.ค. 
HX  AUG BKKHKG HK   

HX  AUG HKGBKK HK   +
, 12,989 3,000 5,900

-  ส.ค. 
HX  AUG BKKHKG HK   

HX  AUG HKGBKK HK   
13,989 16,989 3,000 5,900

- ส.ค. 
HX  AUG BKKHKG HK   

HX  AUG HKGBKK HK   
, 12,989 3,000 5,900

-  ส.ค. 
HX  AUG BKKHKG HK   

HX  AUG HKGBKK HK   
, 12,989 3,000 5,900

- ส.ค. 
HX  AUG BKKHKG HK   

HX  AUG HKGBKK HK   +
, 12,989 3,000 5,900

- ส.ค. 
HX  AUG BKKHKG HK   

HX  AUG HKGBKK HK   
, 12,989 3,000 5,900

เดือน กนัยายน 

-  ก.ย. 
HX  SEP BKKHKG HK   

HX  SEP HKGBKK HK   
, 12,989 3,000 5,900

- ก.ย. 
HX  SEP BKKHKG HK   

HX  SEP HKGBKK HK   +
, 12,989 3,000 5,900
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** หากลูกค้าท่านใดทีจาํเป็นต้องออกตวัภายใน (ตวัเครืองบิน , ตวัรถทวัร์ , ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าทีของบริษทั ทกุครงัก่อนทาํการออกตวัเนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลียนไฟลท์ หรอื

เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบใน

วนัจองทวัร์ ทงันีเพือประโยชน์ของตวัท่านเอง **

** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิน ตามธรรมเนียม

ท่านละ ,  บาท / ทริป / ต่อลกูค้า ผูเ้ดินทาง  ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ

เดก็อายไุม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ ตามความเหมาะสมและ

ความพึงพอใจของท่าน **

** ราคาเดก็อายตุาํกว่า  ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ ,  บาท **  (ไม่มีทีนงับนเครืองบิน)

- ก.ย. 
HX  SEP BKKHKG HK   

HX  SEP HKGBKK HK   
, 12,989 3,000 5,900

- ก.ย. 
HX  SEP BKKHKG HK   

HX  SEP HKGBKK HK   
, 12,989 3,000 5,900

- ก.ย. 
HX  SEP BKKHKG HK   

HX  SEP HKGBKK HK   +
, 12,989 3,000 5,900

ก.ย.- ต.ค.
HX  SEP BKKHKG HK   

HX  OCT HKGBKK HK   
, 12,989 3,000 5,900

เดือน ตลุาคม 

-  ต.ค. 
HX  OCT BKKHKG HK   

HX  OCT HKGBKK HK   
10,989 13,989 3,000 5,900

- ต.ค. 
HX  OCT BKKHKG HK   

HX  OCT HKGBKK HK   
13,989 16,989 3,000 5,900

- ต.ค. 
HX  OCT BKKHKG HK   

HX  OCT HKGBKK HK   
10,989 13,989 3,000 5,900

- ต.ค. 
HX  OCT BKKHKG HK   

HX  OCT HKGBKK HK   
, 12,989 3,000 5,900

-  ต.ค. 
HX  OCT BKKHKG HK   

HX  OCT HKGBKK HK   
, 12,989 3,000 5,900

- ต.ค. 
HX  OCT BKKHKG HK   

HX  OCT HKGBKK HK   
, 12,989 3,000 5,900

- ต.ค. 
HX  OCT BKKHKG HK   

HX  OCT HKGBKK HK   +
, 12,989 3,000 5,900
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** บริษทัขอสงวนสิทธิ อตัรานีเฉพาะนักท่องเทียว ทีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจาก

โปรแกรมทวัร ์ USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   **

**พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง ต้องมีอายมุากกว่า  เดือนขึนไป!!!**

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลฮ่องกงรว่มกบัการท่องเทียวแห่งฮ่องกงเพือโปรโมทสินค้าพืนเมือง

ในนามของร้านรฐับาล คือ บวัหิมะ หยก จิวเวอรี ฯลฯ ซึงจาํเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผล

กบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนชีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทกุร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุก

ท่านแวะชม ซือหรือไม่ซือขึนอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทงัสิน และถ้าหาก

ลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน

จากท่านเป็นจาํนวนเงิน  เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ทีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขาย

ตรง ขายเครืองสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะทีต้องการให้เพิมสถานทีขอดงูาน กรณุา

ติดต่อเจ้าหน้าที เพือแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพือเสนอราคาใหม่ทุกครงั ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรม

จากในซีรสีไ์ด้ กรณีทีโปรแกรมมีการเปลียนแปลง **

อตัราค่าบริการนีรวม

ü ค่าตวัเครอืงบนิไปและกลบัพร้อมคณะ ตามรายการทรีะบุ ชนัEconomy Class รวมถึงค่าภาษีสนามบนิ

และค่าภาษีนํามนัทุกแห่ง

ü ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครอืงบนิ ตามเงอืนไขททีางบรษิทั กบั สายการบนิ

HONGKONG AIRLINE คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครอืงบนิได้ ท่านละ

ไม่เกิน  กิโลกรมั และ สมัภาระทถีอืขนึเครอืง มีนําหนักไม่เกิน  กิโลกรมั เท่านนั

ü ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทรีายการระบุ

ü ค่าโรงแรมทีพกัตามรายการทีระบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททีําให้โรงแรมตามกาํหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ

ปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอ้างองิตามคุณภาพและความเหมาะสม

ü ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบุ (กรณีไม่รวมจะชแีจงแต่ละสถานทใีนโปรแกรม)

ü ค่าอาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม

ü ค่าเบียประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทยีว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตาม

กรรมธรรม)์

อตัราค่าบริการนี ไม่รวม
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× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรีด

ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทมีไิดร้ะบุในรายการ

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนกัเกนิกวา่ทสีายการบนินนัๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน

× ค่าภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

× ค่าวีซ่า  แบบหมูค่ณะ ท่านละ ,  บาท (เกบ็พรอ้มค่าทวัร)์

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิน ตามธรรมเนียม ท่านละ ,  บาท/ทริป/ต่อ

ลูกค้า ผู้เดินทาง  ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง  ปี ณ ว ัน

เดินทางกลบั ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

× ภาษมูีลค่าเพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจี่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั

เงือนไขการจอง และ การชําระเงิน

· กรุณาทาํการจองลว่งหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ  วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชาํระ

เงินเตม็จาํนวนพร้อมกบัค่าวีซ่า หลงัจากทท่ีานส่งเอกสารการจอง  วนั

· หากไม่ชําระมดัจําตามทกีําหนด ขออนุญาตตดัทนีงัโดยอตัโนมตัใิห้ลูกค้าท่านอนืทรีออยู่ โดยไม่ต้อง

แจ้งใหท้่านทราบล่วงหน้า

· หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข

· เมอืท่านชําระเง ินไม่ว่าจะทงัหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรบัเงอืนไขและข้อตกลง

ต่างๆทไีดร้ะบุไวท้งัหมดนแีลว้

· หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลกัฐานการชําระเงิน พร้อมระบุชือผู้จอง

โปรแกรมทเีดนิทาง , พเีรยีดวนัทีเดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อเีมล หรือ ไลน์ ทที่าน

สะดวก

· สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางจาํเป็นจะตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง หน้าแรกทมีรีปูถ่าย และ ขอ้มลูผู้

เดนิทางครบถ้วนชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายคุงเหลืออย่างน้อย  เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึง

ประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชอืพร้อมยนืยนัว่าต้องการเดนิทาง

ท่องเทยีวโปรแกรมใด , พเีรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,ระบุชอืคู่พกัของท่าน(ในกรณีที

ท่านเดนิทางมากกว่า  ท่าน), เบอรโ์ทรศพัทท์สีะดวกใหต้ดิต่อ กรณทีทีา่นไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง

หน้าแรกทมีรีปูถ่าย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื - นามสกุล และ

อนืๆ เพอืใช้ในการจองตวัเครอืงบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานทตี่างๆ ใดๆ ทงัสนิ

เงือนไขการยกเลิก และ เปลียนแปลงการเดินทาง
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· ตามนโยบายของรฐับาลจีน ผูเ้ดินทางทีนอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทาง

กระทนัหนั เป็นเหตใุห้ห้องพกัดงักล่าวเหลือผูพ้กัเพียง  ท่าน  ผูเ้ดินทางทีเหลือ  ท่านนัน

จาํเป็นต้องจ่ายค่าพกัเดียวเพิมตามอตัราค่าบริการในตารางข้างต้น

· ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า  วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ  ของค่าบรกิาร

ทชีาํระแลว้

** ยกเวน้ พเีรยีดทมีวีนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิเดนิทางไม่น้อยกวา่  วนั ก่อนเดนิทาง **

· ยกเลิกการเดินทาง -  วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ  ของค่าบรกิารทชีาํระแลว้

· ยกเลิกการเดินทาง  วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธไิม่คนืเงินค่าบรกิารทชีําระ

มาแล้วทงัหมดทงันี ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายทไีด้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทีชําระแล้วเนืองในการ

เตรยีมการจดัการนําเทยีวใหแ้กน่กัทอ่งเทยีว เชน่ การสาํรองทนีังตวัเครอืงบนิ การจองทพีกั ฯลฯ

· ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ

เช่น สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ

· กรณีต้องการเปลียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลียนชือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย  วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าทอีอกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วน

ใดสว่นหนงึ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ทงันีขนึอยู่กบัช่วงพี

เรยีดวนัทเีดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าทเีป็น

กรณีพเิศษ

· กรณีต้องการเปลียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการ

หกัค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสาํหรบัการดําเนินการจองครงัแรก ตามจาํนวนครงั

ทเีปลยีนแปลง ไมว่า่กรณใีดๆทงัสนิ

· กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิในการยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทงัหมด

· เงือนไขการยกเลิกการจอง เนอืงจากตวัเครอืงบนิ เป็นตวัเครอืงบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตวั

เครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทวัร์ชําระเงนิค่าจองค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ได้ทุก

กรณี

· กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัได้ดาํเนินการออกตวัเครอืงบนิไปแล้ว (กรณีตวั Refund ได้

หมายถึง เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจาํเป็นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านนั

· กรณีทีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ

สภาพอากาศ ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทงัๆ ทสีายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศ

ทที่านเดนิทางท่องเทยีว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืค่าทวัร์

ทงัหมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน
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· บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าทวัรท์งัหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน

ในกรณีดงันี

- กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้ม

นําเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสอืมเสยีด้วยเหตุผลใดๆ

กต็ามททีางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง

- กรณีทสีถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนอืงมาจากตวัผู้โดยสารเอง

- กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทพีาํนกัอยูใ่นประเทศไทย

เงือนไขสาํคญัอืนๆทีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง

· คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึนตาํ  ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได้ หากผู้

เดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิเพอืให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีจีะประสานงาน

เพอืให้ทุกท่านเดนิทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรือ

เลือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอนืต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพอืวาง

แผนการเดนิทางใหม่อกีครงั ทงันี กรุณาอย่าเพงิคอนเฟิรม์ลางาน

· ในกรณีทีต้องทาํวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ทีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้

วีซ่ากรุป๊)

· บริษทัขอสงวนสิทธิ รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ

, การเมอืง , สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสันําเทยีวฮ่องกง

ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ  ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได้ โดยมคัคุเทศก์

และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง

· หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะต้องมอีายคุงเหลอือยา่งน้อย  เดอืน ณ วนั

เดนิทางกลบัถึงประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า สาํหรบัประทบัตราทด่ีานตรวจคน

ออก และ เขา้เมอืง

· เนืองจากการท่องเทียวในครงันี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธ ิท่านไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นทที่านไม่

ต้องการไดร้บับรกิาร

· กรณีทีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจะ

เกิดขึน และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรที์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว

· หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าทีสายการบิน หรอื ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดินทาง หรือ พาสปอร์ตของท่านชํารดุ เช่น เปียกนํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มหีน้าใดหน้าหนึง

หายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนงึหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น
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ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง มีสิทธิไม่

อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันนักรุณาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านให้เรยีบร้อย

ก่อนออกเดนิทาง กรณีชาํรุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพอืทําหนังสอื

เดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัด้วย พรอ้มกบัแจ้งมาทบีรษิทัเรว็ทสีุด เพอืยนืยนั

การเปลยีนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทบีรษิทัเรยีบร้อยแล้ว กรณีทยีงัไม่ออก

ตวัเครอืงบนิ จะสามารถเปลียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกตวัเครอืงบินเรยีบร้อยแลว้ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ซงึโดยส่วนใหญ่ตวัเครอืงบนิแบบ

กรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทงันีขนึอยู่กบักระบวนการและ

ขนัตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นสาํคญั

· ข้อมลูเพิมเติม เรืองตวัเครืองบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบั

พร้อมกนั หากต้องการเลอืนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทสีายการบนิ และ

บรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็

· เกียวกบัการจดัทีนังบนเครืองบิน จะเป็นไปตามทสีายการบนิกาํหนด ซงึทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้แต่ทงันแีละทงันนั ทางบรษิทัจะพยายามให้ท่านทมีาด้วยกนั ได้นงัด้วยกนั อย่างทดีี

สุด

· ข้อมลูเพิมเติม เรืองโรงแรมทีพกั เนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั

จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3

เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชนั คนละอาคารกนั ซงึขนึอยูก่บัระบบ

การจดัการของโรงแรม

· โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลียน หรือ เปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เนืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทพีกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยดุงาน

การก่อจลาจล อุบตัิเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็

ตาม (ซึงเป็นเหตุการณ์ทีนอกเหนือการควบคุมจากทางบรษิัท) โดยทางบรษิัทจะคํานึงถึงความ

ปลอดภยัของลกูค้าเป็นสาํคญั

· หากในวนัเดนิทาง สถานทท่ีองเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่วา่ด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธใินการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนอืงจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทงัหมดแล้ว

· ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรบัขึน

ก่อนวนัเดินทาง

· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนืองจาก

สาเหตตุ่างๆ
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· บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน ,

การประท้วง , การนัดหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิงของผิดกฎหมาย

ซึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ

· บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาท

ของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเทียวเอง

· เมือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรบัเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทงัหมด

· รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครงัหนึง หลงัจากไดส้ํารอง

โรงแรมทพีกัในต่างประเทศเรยีบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีน

ตามทรีะบุในโปรแกรม

· กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง

น้อย  วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตงัแต่ทที่านเรมิจองทวัร์ มฉิะนนับรษิทัฯไม่สามารถจดัการได้ล่วงหน้า

ได้

· มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสญัญาใดๆ ทงัสินแทนผู้จดั

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านนั

· กรณีต้องการพกัแบบ  ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ  เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่

เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก  ห้อง คอื  หอ้งพกัคู่ และ  ห้องพกัเดยีว อาจ

ไม่มคี่าใชจ้่ายเพมิ หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามจรงิทงัหมด

· บริการนําดืมท่านวนัละ  ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเรมิแจกในวนัท ี  ของการเดนิทาง ถึงวนัสุดท้าย

ของการเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไม่มนีาํดมืแจก

** เมือท่านชําระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรบัเงือนไขข้อตกลงทงัหมดนีแล้ว **

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **


