ดิสนีย์แลนด์(เต็มวัน) มาเก๊า เวเนเชี่ยน 4

3

โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
กาหนดวันเดินทาง วันที1่ 4-17 เม.ย. 60

ราคา 34,900.สรุปการเดินทางโดยย่อ

วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กลับก๊อก - สะพานชิงหม่า - นั่งรถรางพีกแทรมชมอ่าววิกตอเรีย รีพัส เบย์ - เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์ - ชมSymphony of Light

วันที่2 ดิสนีย์แลนด์(เต็มวัน)
วันที่3

วัดเชอกุง - โรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ร้านหยก - ช้อปปิ้งย่านฮาร์เบอร์ พลาซ่า - โอเชี่ยน
เทอร์มินอล - นั่งเรือเฟอร์รสี่ ู่มาเก๊า

วันที่4

วัดอาม่า - ร้านโอท๊อป - เจ้าแม่กวนอิมสีทอง - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชี่ยน - นั่งเรือเฟอร์รสี่ ู่
ฮ่องกง - สนามบินเช็กลับก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันแรก
08.30 น.
11.05 น.
15.00 น.

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - สะพานชิงหม่า - วิคตอเรีย พีค (รถรางแทรม 1 เที่ยว)เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์
Symphony of Light
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M
สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX - 750
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (1)
เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
นํา
ท่านข้ามสะพาน ชิงหม่า ยาวเป็นอันดับ 9 ของโลกเชื่อมระหว่างเกาะลันเตากับฝั่งเกาลูน เป็นสะพาน 2 ชั้น ชั้น
บนมีเลนสําหรับรถวิ่ง 6 เลน และชั้นล่างสําหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสว่างไสว เพื่อ เปลี่ยน
บรรยากาศนั่งรถรางพีกแทรม (1 เที่ยว) ชมทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่าววิกตอเรียและเกาลูนอีกมุมมอง
พีกแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่ที่สุดของ ฮ่องกง ถือว่าเป็นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็นรถรางที่ใช้พลังงานไอน้ําในการ
ขับเคลื่อนและได้เปลี่ยนเป็นการควบคุม ด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ พบกับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและ อาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกแบงค์
ออฟไชน่า มีรูปทรงเหมือนดาบแหลมขนาดใหญ่และมี เหลี่ยมมีมุมแหลมอยู่รอบด้าน ส่วนเสาสูงด้านบนคล้าย
หนวดของแมลงมีไว้เพื่อสื่อถึงพลังอํานาจและความเจริญ รุ่งเรืองให้กับอาคารหลังนี้, อาคารเอชเอสบีซี ชาว
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เย็น

วันที่สอง
เช้า

ฮ่องกงยังเชื่อว่าอาคารหลังนี้มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในฮ่องกง เพราะที่ตั้ง ของอาคารเป็นจุดบรรจบของเส้นมังกรทั้งห้า
และการที่ตึกหันหน้าไปทางอ่าววิกตอเรียโดยไม่มีสิ่งก่อสร้างใดกีดขวาง ก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มี
อุปสรรคใดๆ มาขัดขวาง ชั้นบนสุดของตึกมีสิ่งก่อสร้างคล้ายปืนใหญ่เป็นการแก้ ฮวงจุ้ยให้กับตึกแบงค์ออฟไชน่า
ที่มีลักษณะเป็นดาบแหลม ให้ท่านได้ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ
จากนั้น นําท่านแวะสักการะเจ้าแม่กวนอิม (รีพัส เบย์) เป็นวัดสําคัญอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง ในแต่ละปีจะมี
ผู้คนจํานวนมาก เดินทางมาขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการ
ขอให้มีลูกที่ว่ากันว่าถ้า ใครมาขอมักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นข้ามสะพานซึ่งเชื่อว่าจะมีอายุยืนยาวไปอีก 3 ปี แต่
มีข้อแม้ว่าเมื่อข้ามไปแล้ว อย่าเดินย้อนกลับทางเดิม ให้เดินตรงไปข้างหน้าแล้วค่อยอ้อมสะพานกลับมา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
ในเวลา 20.00 น. ชม A Symphony of Lights Multi Media Show โชว์เด็ดที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือน
ฮ่องกง ซึ่งใช้ตึก สูงกว่า 30 ตึกริมอ่าววิกตอเรีย (ทั้งฝั่งฮ่องกงและเกาลูน) ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงสีเสียงสุด
ตระการตาตอบโต้กัน ตามจังหวะเสียงเพลง รับรองว่าท่านจะต้องตื่นเต้นและประทับใจไปอีกนานแสนนาน
(เป็นโชว์ที่ได้รับการบันทึกลงใน กินเนสส์บกุ๊ )
นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (3) เมนู ติ่มซาสไตล์ฮ่องกง
นําท่านเดินทางสู่
ย
Main Street USA :

Tomorrowland : (Buzz Lightyear Astro Blasters)
Mountain)

Adventureland :

Fantasyland :

(Jungle River Cruise)

M k

P

Magic
M
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Adventures of Winner the Pooh

k

Toy Story Land :
P

Grizzly Gulch :
(Big Grizzly Mountain Coaster)

เย็น
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม)
รับประทานอาหารเย็น ณ ดิสนีย์แลนด์ (4)
ร
HKD
นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม Penta Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
วัดเชอกุง - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ถนนนาธาน - มาเก๊า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (5) เมนู ฮะเก๋า, ขนมจีบ, ซาลาเปา ฯลฯ
นําท่านเดินทางสู่วัดเชอกุง วัดแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่งผู้มีชื่อเสียงทั้งด้าน
การรบ, ผดุงคุณธรรมและช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 300 ปีก่อน
ต่อมา ราวปี ค.ศ. 1993 จึงได้สร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนของเดิมและนํารูปปั้นท่านนายพลที่มีความสูงถึง 10
เมตร เข้า ไปตั้งไว้ในอารามด้านในพร้อมด้วยรูปปั้น 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึ่งอยู่บริเวณทางเดินด้านนอกซ้าย-ขวา
ทุกวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อถวายกังหันลม เพราะเชื่อว่า
กังหันลมนี้จะช่วย พัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวนําพาแต่ ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้หมุน
กังหันทองแดงตามความ เชื่อของชาวฮ่องกงโดยหมุน 3 รอบ
นํ า ท่ า นชมโรงงานฮ่ อ งกงจิ ว เวอร์ รี่ ที่ รั บ รองโดยรั ฐ บาลฮ่ อ งกง ได้ เ ชิ ญ ซิ น แสชื่ อ ดั ง จั ด วางตํ า แหน่ ง ของ
เครื่องประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหันซึ่งเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย โดยจําลองเลียนแบบ มาจากแชกง
เหมี่ยว กังหันใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธา
นําท่านเดินทางสูว่ ัดหวังต้าเซียน หรือ เทพเจ้าแห่งสุขภาพดี มาที่นี่คนมักขอให้สุขภาพดีหรือหายป่วย ตํานานเล่า
ว่ารูปปั้นองค์เทพเจ้าหว่องไท่ซินถูกนํามา จากเฉียวซาน มณฑลกวางซี ในต้นศตวรรษที่ 20 โดยเหลียงได้นํามา
ประดิษฐานอยู่ที่ร้านขายยาสมุนไพรของเขา เมื่อชาวบ้านมาซื้อยาก็ได้กราบไหว้ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
และนั่นก็ทําให้เกิดเสียงร่ําลือต่อกันว่าเทพเจ้า ศักดิ์สิทธิ์จริง สามารถช่วยรักษาโรคภัยให้หายขาดได้ ทว่าวันหนึ่ง
ร้านขายยาได้เกิดไฟไหม้ เหลียงจึงหยุดกิจการขาย ยาก่อนได้รับบัญชาจากหว่องไทซิน (ในฝัน) ให้ไปสร้างวัดแห่ง
ใหม่ ห่างจากท่าเรือเป็นระยะทางกว่า 3,600 ก้าว ใกล้ กับหมู่บ้านชุกหยวนทางขวาของท่าเรือเกาลูน เขาจึง
จัดการสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นและได้ตั้งชื่อว่าวัดหว่องไท่ซิน จากนั้นนําท่านแวะชมสิ นค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ณ ร้าน
หยก ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
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เย็น
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

อิสระช้อปปิ้งย่านฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเชี่ยนเทอร์มินอล จุดนัดพบของขาช้อปที่รวมห้างฯ ขนาดใหญ่ 2 แห่งเข้า
ด้วยกัน (ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนพลาซ่าและร้านค้าของทางห้างฯ) โดยเน้นขายสินค้าจากแบรนด์
ดังระดับ โลกและแบรนด์ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแล้วกว่า 700 ร้านค้า พบกับ DFS Galleria
ห้างฯ ปลอดภาษี ที่ยกขบวนแบรนด์หรูจากทั่วโลก เช่น Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi,
Hermes, Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาให้ท่านได้เลือกช้อปอย่างจุใจ
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่มาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่ (1 ชม.) มาเก๊า ดินแดนที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม
ตะวันออกและตะวันตกไว้อย่างกลมกลืน ในอดีตเคยเป็นอาณา นิคมของโปรตุเกสมา ก่อนพบกับสถาปัตยกรรม
ที่งดงามตึกรามบ้านช่องและอาคารโบราณต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์ไว้ อย่างดีไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมของวัดต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงหรือโบสถ์เก่าแก่ลักษณะ สถาปัตยกรรมบารอคหรือโค
โลเนียลของชาวตะวันตก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม REGENCY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมสีทอง - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมทีพ่ ัก (8)
นําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่าองค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล
ภายในมีศาลเจ้าและก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสําเภาโบราณ บริเวณด้านหน้าวัดมีรูปปั้นสิงโตหิน
อยู่ 2 ตัว เชื่อกันว่าหากใครได้หมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากสิงโตไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานแล้วจะ
สมหวังใน สิ่งที่ปรารถนา นําท่านแวะชิมและเลือกซื้อของฝาก ณ ร้านโอท๊อป ท่านจะได้พบกับหมูแผ่น, ปลาเค็ม,
ขนมเมียจ๋า-ผัวจ๋า, ท็อฟฟี่นม, ทองม้วน เป็นต้น
นําท่านชมเจ้าแม่กวนอิมสีทอง โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า เนื่องจากส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับ
จีน องค์รูปปั้นเป็นสีทองมีพระพักตร์ละม้ายชาวตะวันตกประดิษฐานบนดอกบัว บริเวณนี้เป็นสถานที่ซึ่งชาวมา
เก๊านิยมมาพักผ่อนมากที่สุดแห่งหนึ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นําท่านชมโบสถ์เซนต์ปอล สร้างขึ้นต้นศตวรรษที่ 17 มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจํา
เมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อ มาใน
ปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทําให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้าน
หน้าที่ สง่างาม
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านการค้า เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น
เปรียบเสมือนท้องทะเลอันสมบูรณ์ เป็นแหล่ งช้อปปิ้งที่รวมไว้ซื่งร้านค้าต่างๆ มากมาย ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น ,
ร้าน จําหน่ายของที่ระลึกรวมไปถึงร้านขนมอบ, ขนมพื้นเมือง เป็นต้น
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ The Venetian Macau ชมบรรยากาศภายในที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอ
คธีมในประเทศอิตาลี ประกอบไปด้วยคาสิโนที่ ใหญ่ที่สุด ในโลกกว้างขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล พบกับ The
Grand Canal ซึ่งจะมีส่วนของร้านค้าแบรนด์เนมทั้งหลายกว่า 300 ร้านค้า โดยมีลําคลองและบริการพายเรือ
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16.30
21.35 น.
23.35 น.

เ
เ

กอนโดล่าพร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงสไตล์โอเปร่า
(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม)
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ (1 ชม.) เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX - 617
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (10)
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
14-17 เม.ย. 60
-3
34,900.ย
รม
(มเ ย เ รม
33,900.ย
รม
( มมเ ย เ รม
32,900.เ ย รเ ม
6,500.-

***เงือ่ นไขสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบินและไกด์ท้องถิ่นพูดไทยได้คอยบริการ)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย)
3. การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง นั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านหยก ร้าน
จิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 450 HKD / ท่าน ทาง บริษทั ฯ จะขอถือว่าท่าน รับทราบ
และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) ชั้นทัศนาจร
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
3.ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ
4.ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
5.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
7.ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มี
การตกลงไว้ กับบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, มัคคุเทศก์ (โดยประมาณ 100 HKD/ท่าน)
2.ค่าทําหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือ หนังสือเดินทางต่างชาติ
3.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่มีน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรัม
5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
6.ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
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เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ
(ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วันทําการ คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
2.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 20-30 วันทําการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี
3.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 10-19 วันทําการ คิดค่าใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
หมายเหตุ
1.บริษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั ฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าหรือจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้ว
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รับการยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน, บริษัทฯ
ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับ
ค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจ
ของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9.หากไม่สามารถไปเทีย่ วในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนือ่ งมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบินจะ
ไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิก์ ารจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
***เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึ้นในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง
***ฮ่องกง รณรงค์เรื่องการใช่ถุง กรณีไปซื้อของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถุงจาก
ร้านค้า ต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 เซ็นต์ กรุณา พกถุงผ้าไปด้วยทุกครั้งที่จับจ่ายซื้อของทุกชนิด
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