เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิน้ - จูไห่ - มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค

พักฮ่องกง 1 คืน - พักเซินเจิ้น 1 คืน - พักจูไห่ 1 คืน
กาหนดการเดินทางวันที่ 14-17 / 21-24 ก.ย. / 28ก.ย.-1ต.ค. 60

ราคา 16,555.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กลับก๊อก, ฮ่องกง - สะพานชิงหม่า - เซินเจิน้
วันที่2

วิคตอเรีย พ้อยด์ - เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์ - วัดเชอกุง - โรงงานฮ่องกง จิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่าน ฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอ
เชี่ยนเทอร์มนิ อล - DFS Galleria - เซินเจิ้น

วันที่3

หลอหวู่ เซ็นเตอร์ - หยกจีน - จูไห่ - ผ้าไหมจีน - ถ่ายรูปหวีหนี่ - ถนนคู่รัก - บัวหิมะ - พระราชวังหยวนหมิง - ดรีมมิง
หยวนหมิงหยวน

วันที่4

มาเก๊า - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชี่ยน - นั่งเรือเฟอร์รสี่ ู่เกาะฮ่องกง - สนามบินเช็กลับก๊อก,
ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันแรก
12.00 น.
14.55 น.
18.45 น.

เย็น
วันที่สอง
เช้า

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - สะพานชิงหม่า
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ M
สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX - 654
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (1)
เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นําท่านข้าม สะพานชิงหม่า ยาวเป็นอันดับ 9 ของโลกเชื่อมระหว่างเกาะลันเตากับฝั่งเกาลูน เป็นสะพาน 2 ชั้น
ชั้นบนมีเลนสําหรับรถวิ่ง 6 เลน และชั้นล่างสําหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสว่างไสว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
วิคตอเรีย พ้อยด์ - เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์ - วัดเชอกุง - ถนนนาธาน - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซา) (3)
นําท่านเดินทางสู่ วิคตอเรีย พ้อยด์ ตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮ
วงจุ้ย อาทิ ตึกแบงค์ออฟไชน่า มีรูปทรงเหมือนดาบแหลมขนาดใหญ่และมีเหลี่ยมมีมุมแหลมอยู่รอบด้าน ส่วน
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กลางวัน
บ่าย

ค่า

เสาสูงด้านบน คล้ายหนวดของแมลงมีไว้เพื่อสื่อถึงพลังอํานาจและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาคารนี้, อาคารเอช
เอสบีซี ชาวฮ่องกงยัง เชื่อว่าอาคารหลังนี้มีฮวงจุ้ยที่ดี ที่สุดในฮ่องกง เพราะที่ตั้งของอาคารเป็นจุดบรรจบของ
เส้นมังกรทั้งห้า และการที่ตึกหัน หน้าไปทางอ่าววิกตอเรีย โดยไม่มีสิ่งก่อสร้างใดกีดขวางหมายถึงความ
เจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขัดขวาง ชั้น บนสุดของตึกมีสิ่งก่อสร้างคล้ายปืนใหญ่เป็นการแก้ฮวงจุ้ย
ให้กับตึกแบงค์ออฟไชน่าที่มีลักษณะเป็นดาบแหลม พร้อม ทั้งถ่ายภาพสวยงามน่าประทับใจ
นําท่านแวะสักการะ เจ้าแม่กวนอิม (รีพัส เบย์) วัดสําคัญอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง ใน แต่ละปีจะมีผู้คนจํานวน
มากเดินทางมาขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการ ขอให้ มีลูกที่ว่า
กันว่าถ้าใครมาขอมักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นข้ามสะพานซึ่งเชื่อว่าจะมีอายุยืนยาวไปอีก 3 ปี แต่มีข้อ แม้ว่า
เมื่อข้ามไปแล้วอย่าเดินย้อนกลับทางเดิมให้เดินตรงไปข้างหน้าแล้วค่อยอ้อมสะพานกลับมา
จากนั้นนําท่านชม สินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ณ ร้านสมุนไพร ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง วัดแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่งผู้มีชื่อเสียงทั้ง
ด้านการ รบ, ผดุงคุณธรรมและช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 300
ปีก่อน ต่อมา ราวปี ค.ศ. 1993 จึงได้สร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนของเดิมและนํารูปปั้นท่านนายพลที่มีความ
สูงถึง 10 เมตร เข้า ไปตั้งไว้ในอารามด้านในพร้อมด้วยรูปปั้น 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึ่งอยู่บริเวณทางเดินด้าน
นอกซ้าย-ขวา ทุกวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อถวายกังหันลม
เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้จะช่วย พัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวนําพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้
ท่านได้หมุนกังหันทองแดงตามความ เชื่อของชาวฮ่องกงโดยหมุน 3 รอบ
นําท่านชม โรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ที่รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง ได้เชิญซินแสชื่อ ดังจัดวางตําแหน่งของ
เครื่องประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหันซึ่งเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย โดยจําลองเลียนแบบ มาจาก แชกง
เหมี่ยว กังหันใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธา
อิสระช้อปปิ้งย่าน ฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเชี่ยนเทอร์มินอล จุดนัดพบของขาช้อปที่รวมห้างฯ ขนาดใหญ่ 2 แห่ง
เข้าด้วยกัน (ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนพลาซ่าและร้านค้าของทางห้างฯ) โดยเน้นขายสินค้าจากแบ
รนด์ดังระดับโลกและ แบรนด์ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแล้วกว่า 700 ร้านค้า พบกับ DFS
Galleria ห้างฯ ปลอดภาษีที่ยก ขบวนแบรนด์หรูจากทั่วโลก เช่น Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel,
Dior, Fendi, Hermes, Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาให้ท่านได้เลือกช้อปอย่างจุใจ ได้เวลาอัน
สมควร นําท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น ปัจจุบันเป็นประตู หน้าด่านและจุดเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจที่สําคัญระหว่าง
ฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่ รัฐบาลจีนกําหนดให้เซินเจิ้นที่เคย เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ทางตอนใต้ของ
มณฑลกวางตุ้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในปี ค.ศ. 1980 จากนั้นที่นี่ จึงกลายเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็น
อันดับต้นๆ ของจีน (ความหนาแน่นประชากรเป็นอันดับ 5 ของโลก)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม CAA HOLYSUN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
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วันที่สาม
เช้า

เซินเจิน้ - หลอหวู่ เซ็นเตอร์ - จูไห่ - อนุสาวรีย์หวี่หนี่ - ถนนคู่รัก - พระราชวังหยวนหมิง+โชว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก (6)

จากนั้นนําท่าน

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านเดินทางสู่ จูไห่ เป็นเมืองหน้าด่านของประเทศจีนซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ปัจจุบัน
กลายเป็น เมืองท่องเที่ยวสําคัญอีกแห่งหนึ่ง จูไห่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สะอาดรวมถึงมีทัศนียภาพสวยที่สุดของ
จีน เพราะมีอาณา เขตติดกับทะเล ทําให้เรียกที่นี่ว่าเป็น “เมืองร้อยเกาะ” หรือ “เมืองแห่งความโรแมนติก”
ระหว่างทางนําท่านแวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก ผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้า
หนาวและเย็นสบายในหน้าร้อน
นําท่านแวะถ่ายรูป หวีหนี่ รูปแกะสลักหญิงสาวชาวประมงยืนถือไข่มุก สูง 8.7 เมตร น้ําหนักราว 10 ตัน ที่ตั้ง
อยู่ริมทะเลแห่งนี้ คือหนึ่งในสัญลักษณ์สําคัญของเมืองจูไห่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1982 ด้วยฝีมือของนักแกะสลัก
ผู้มีชื่อเสียง ถือเป็นรูปปั้น กลางทะเลแห่งแรกของจีน พร้อมชม ถนนคู่รัก (Lover's Road) เป็นถนนเรียบ
ชายหาดที่สวยงามของจู่ไห่ ที่นี่คู่รัก จะเดินจูงมือกันโดยมีเสียงคลื่นและสายลมเย็นๆ พัดโชยมาเป็นระยะ นํา
ท่านแวะชมร้านยาที่เลื่องชื่อที่สุดผลิตภัณฑ์ บัวหิมะ สามารถรักษาแผลที่โดนน้ําร้อนลวกและแผลพุพองได้เป็น
อย่างดี
พระราชวัง
1992
3
ด

(

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS230817

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 3 of 7

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8)
ด
นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ 2000 YEARS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่
จูไห่ - มาเก๊า - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง
- กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก (9)
นําท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ดินแดนที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกไว้อย่างกลมกลืน ใน
อดีตเคย เป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมาก่อ น พบกับสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัดต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่
สมัยราชวงศ์หมิง หรือโบสถ์เก่าแก่ลักษณะสถาปัตยกรรมบารอคหรือโคโลเนียลของชาวตะวันตกก็มีให้ชื่นชม
ความงามกันได้อย่างเต็มตา
นําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์เทพ ธิดาแห่งท้อง
ทะเล ภายในมีศาลเจ้าและก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรู ปเรือสําเภาโบราณ บริเวณด้านหน้าวัดมีรูปปั้น
สิงโตหินอยู่ 2 ตัว เชื่อกันว่าหากใครได้หมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากสิงโตไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐาน
แล้วจะสมหวังในสิ่ง ที่ปรารถนา
นําท่านแวะชิมและเลือกซื้อของฝาก ณ ร้านโอท๊อป พบกับ หมูแผ่น, ปลาเค็ม, ขนมเมียจ๋า-ผัวจ๋า, ท็อฟฟี่ นม,
ทองม้วน เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย
นําท่านสู่ โบสถ์เซนต์ปอล สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์
ประจํา เมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล
ต่อมาในปี ค.ศ. 1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทําให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันได
ทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม
อิสระช้อปปิ้งย่าน เซนาโด้ สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นเปรียบเสมือน
ท้องทะเล อันสมบูรณ์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมไว้ซื่งร้านค้าต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น ,
ร้านจําหน่ายของที่ ระลึกรวมไปถึงร้านขนมอบ, ขนมพื้นเมือง เป็นต้น
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ The Venetian Macau ให้ท่านชม บรรยากาศภายในที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรม
แบบบารอคธีมในประเทศอิตาลี ประกอบไปด้วยคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดใน โลกกว้างขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล พบ
กับ The Grand Canal ซึ่งจะมีส่วนของร้านค้าแบรนด์เนมทั้งหลายกว่า
300 ร้านค้า โดยมีลําคลองและบริการพายเรือกอนโดล่าพร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงสไตล์โอเปร่า
นําท่านเดินทาง กลับสู่ ฮ่องกง โดย เรือเฟอร์รี่ (1 ชั่วโมง) เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
21.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX - 617
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (11)
23.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
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ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า
14-17 . . 60
21-24 . . 60
28 . .-1 . . 60

ด

ด

(

(

ด
จ่ายเพิ่ม

-3
16,555.16,555.16,555.-

16,555.16,555.16,555.-

15,555.15,555.15,555.-

4,500.4,500.4,500.-

คาแนะนา สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ
การเดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋ว
รถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และ
ตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
เงื่อนไขสาหรับการจองทัวร์
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบินและไกด์ท้องถิ่นพูดไทยได้คอย
บริการ)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย)
3. การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง, เซินเจิ้น, จูไห่, มาเก๊า นั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านสมุนไพร ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้า
ร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 500 HKD / ท่าน ทาง บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไข
ดังกล่าวแล้ว
4. ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่นของสายการบิน ต้องทําการจองพร้อมหน้าพาสและเมื่อที่นั่งคอนเฟิร์ม ต้องทําการจ่ายเงิน
ค่าทัวร์เต็มจํานวนทันที และเมื่อออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได้
5. ** อัตรานี้เป็นราคาสาหรับวีซ่ากรุ๊ปเข้าจีนเท่านั้น หากสถานทูตจีนยกเลิกการทาวีซ่ากรุ๊ป เปลี่ยนเป็นทา
วีซ่าเดี่ยวในเล่ม ณ วันที่เดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 1,500 บาท**
6. กรณีลูกค้าท่านใด มีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) จะถึอว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มใช้ ในการผ่านด่าน
เข้าเมืองจีน ทางบริษัททัวร์ฯ ไม่สมารถยื่นเป็นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ และกรณีท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีน อยู่ในเล่ มพาสปอร์ตแล้ว
นั้น กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดทั้งสิ้น
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อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) ชั้นทัศนาจร
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษา พยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้
ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้ กับบริษัทประกันชีวิต
 วีซ่าจีนกรุ๊ป (หมู่คณะ)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, มัคคุเทศก์ (โดยประมาณ 150 HKD/ท่าน)
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือ หนังสือเดินทางต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่มีน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน (หากเดินทางช่วงเทศกาล วันหยุดยาว กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000
บาท/ท่าน) ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน
นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
25 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงิน
ค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิก
การเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วันทําการ คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
2. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วันทําการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 10-14 วันทําการ คิดค่าใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
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หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสาย
การบิน, บริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทน
ให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานีโ้ ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกทีม่ ีการปรับราคาสูงขึ้น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึ้นในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีนามั
้ นเพิ่มตามความเป็นจริง
ฮ่องกง รณรงค์เรื่องการใช่ถุง กรณีไปซื้อของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถุงจาก
ร้านค้า ต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 เซ็นต์ กรุณา พกถุงผ้าไปด้วยทุกครั้งที่จบั จ่ายซื้อของทุกชนิด

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS230817

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+
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