ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค

เที่ยวครบ 3 เมือง ชมโชว์ 2 โชว์ สุดอลังการ ทุ่มทุนสร้าง 250 USD
พัก จูไห่ 2 คืน ระดับ 4 ดาว
(คําแนะนํา รายการนีเ้ ป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่)
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รสี่ ู่มาเก๊า - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริม
ทะเล - วัดอาม่า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เซนาโด้ สแควร์ - วิหารเซนต์ปอล - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - The Parisian Macao โชว์สุดอลังการ The House of Dancing Water - ข้ามด่านสู่จูไห่ - เข้าที่พักเมืองจูไห่
วันที่2 ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ - วัดผู่โถว - พระราชวังหยวนหมิง - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - ร้านบัวหิมะ - พระราชวัง
หยวนหมิง - โชว์หยวนหมิงชิงหยวน - ตลาดกงเป่ย - เข้าที่พักเมืองจูไห่
วันที่3 นั่งเรือเฟอร์รสี่ ู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งร้านจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - สนามบิน
Chek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรกของการเดินทาง

04:30 น.

06:30 น.
10:00 น.

13.30 น.

เที่ยง

สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
วัดอาม่า - วัดเจ้าแม่กวนอิม 600 ปี - โบสถ์ เซ็นต์พอล - เซนาโด้ สแควร์
ร้านขนมของฝาก - เวเนเชี่ยน - ปารีเซี่ยน - The House of Dancing Waterเมืองจูไห่
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคานเตอร์ M ชั้น 4 ทางเข้าประตู 5 อาคารผู้โดยสารขา
ออกระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่
ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
นําท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 616
ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตูทางออก นําท่านเดินทางผ่านสะพาน
แขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนสํา หรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมี
ระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์
แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
จากนั้นพาทุกท่าน ลงเรือเฟอร์รี่ สู่มาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
พาทุกท่านผ่านไหว้พระ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ที่ตั้งอยู่ริมทะเล เจ้าแม่
กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มี ความสูง 18 เมตร หนักกว่า
1.8 ตัน
บริการท่านด้วยแซนวิช ระหว่างนั่งเรือข้ามฝากไปเมืองจูไห่
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18.00 น.

จากนั้นนําทุ กท่ านชม วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้ เจ้าแม่ทับทิมที่วัด
อาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สําหรับวัดแห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ซึ่ง ณ
ที่แห่งนี้
จากนั้นนําท่านเข้านมัสการ วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดนี้เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่
ที่สุดในมาเก๊า มีอายุกว่า 600 ปี สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 นอกจากนั้นแล้ว
ยังเป็นสถานสําคัญทางประวัติศาสตร์การเมือง มีโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลง
นามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน เมื่อปีค.ศ.1844
แล้วไปต่อกันที่ย่าน เซนาโด้ สแควร์ สินค้า ของฝาก พื้นเมือง หรือ เลือกดู
รองเท้ากีฬา แต่ที่เห็น จะซื้อกันเยอะหน่อย น่าจะเป็น Bossini ,Giordano
นอกจากนั้น หากใครไม่อยากเดินช้อปปิ้งแล้ว ก็แวะถ่ายรูปคู่ กับ
วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่ง
ก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบ
ตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580
แต่ถูกทําลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกิด
เพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทําลายจนเหลือแต่ด้านหน้า
ของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้ าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึง
สไตล์ ผ สม ระหว่ างตะวัน ออก และตะวัน ตกและมี อยู่ ที่นี่ เพี ยงแห่ งเดีย ว
เท่านั้นในโลก
แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมืองรวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ ไม่ว่าจะเป็น วิตามินสกัดจาก ปลาทะเลน้ํา
ลึก หรือ น้ํานมผึ้ง ที่ช่วยบํารุงผิวพรรณ หรือ เลือกซื้อหมูแผ่นไปเป็นของฝากก้อสามารถเลือกได้ที่นี่
จากนั้นให้ทุกท่าน อิสระช้อปปิ้ง ที่เวเนเชี่ยน หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัส
บรรยากาศแบบเวนิส เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง
40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ
ก็ได้ตามใจชอบ (การล่องเรือ ประมาณ 180 เหรียญฮ่องกง หรือ ชมโชว์
ต่างๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง)
จากนั้นนําท่านชม The Parisian Macao โรงแรมและห้างสรรพสินค้า
หรูหรา ในกลิ่นอายของเมื องปารีส สัมผัสบรรยากาศที่ชวนหลงใหลแบบ
ปารีส สุดสําคัญคือ หอไอเฟลจําลอง และความงามด้านสถาปัตยกรรมของ
The Parisian Macao แล้ว ผู้มาเยือนทุกคนจะได้รับรู้ถึง "joie de vivre"
หรือ "ความสุขของชีวิต" อย่างแท้จริง อันเป็นคุณลักษณะเด่นของชาวฝรั่งเศส
นําท่านชมโชว์สุดอลังการ The House of Dancing Water ระยะเวลาในการแสดงโชว์ทั้งหมด 85 นาที
ความน่าสนใจของการแสดงชุดนี้อยู่ที่ ตัวละคร เวที ฉาก สเปเชียลเอฟเฟค แสง เสียง ทุกอย่างลงตัวเอามากๆ
การแสดงชุดนี้ The House of Dancing Water มีชื่อในภาษาไทยก็คือ "บ้านระบําน้ํา" สร้างและกํากับโดย
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Franco Dragone ลักษณะเวทีอยู่ตรงกลาง และเวทีน้ําที่เราเห็น มีความจุน้ําถึง มากกว่า 16ล้านลิตร เท่ากับ
สระว่ายน้ําโอลิมปิกขนาดมาตรฐาน 5 สระเรียงติดกัน ถือว่าเป็นเวทีการแสดงด้วยน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยังมี
ระบบสลิงบนเพดานที่อลังการงานสร้างเช่นกัน ถ้าเงยหน้าขึ้นไปจะเห็นว่ามันสูงถึง 17 เมตรเหนือสระน้ํา มีจุด
ที่เป็นน้ําพุกว่า 239จุด เวทีกลางน้ํายกพื้นได้ โรงละครแห่งนี้ใช้ทุนในการสร้างกว่า 250 ล้านเหรียญสหรัฐ

20.00 น.
ค่ํา

ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่าน เดินทางสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ก่งเป่ย เพื่อเข้าสู่เมือง จูไห่
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ํา พาทุกท่านเข้าสู่ทพี่ ัก โรงแรม Landmark hotel หรือ Joy Inn Hotel
วันที่สองของการเดินทาง
ถนนคู่รัก - รูปปั้นFisher Girl - วัดพูโถ่ว - ร้านผ้าไหม - ร้านยา
ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดนิ ก่งเป่ย - ชมโชว์ที่ หยวน หมิง หยวน
เช้า
อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเที่ยวชม ถนนคู่รัก Lover's Road ถนนเรียบชายหาดที่
สวยงามของ เมืองจูไห่แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อัน สวยงามโดดเด่นของ
เมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร "จูไห่ฟิชเชอร์
เกิร์ล” นําท่านแวะชิมชาจีนสมุนไพร อันเลื่องชื่อของเมืองจีน อาทิเช่น
ชา อู่ห ลง นํ า ท่ า นสู่ วั ดผู่ โ ถว นมั ส การองค์ สั งกระจาย เพื่ อความอุ ด ม
สมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้า เพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการ
พระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน นําท่านชมร้านหยก ชมผลิตภัณฑ์จากหยก หินที่คนจีนเชื่อว่าเป็นหิน
ศักดิ์สิ ท ธิ์ และเป็นเจ้าแห่งหิน นํ าท่านแวะชม ร้านผ้ าไหม ชมผลิต ภัณฑ์ ที่ทําจากผ้ าไหมจีนที่ มีชื่อ เสีย ง
โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นําท่านชม พระราชวังหยวนหมิง พระราชวังหยวนหมิงหยวน ได้
สร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูก
สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ทําให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม
สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่าง
ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวน
เดิมในกรุงปกกิ่ง เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง
ประตูต้ากง ตําหนังเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยวสิ่งที่ทําให้ สวนหยวนหมิง หยวน มีความแตกต่างกับสวน
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เก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแต่ งสวนที่เป็นศิลปแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน "สวนหยวนหมิง" จึงถือ
ได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และธุรกิ จการท่ องเที่ ย ว สวนแห่ งนี้เ ปิดให้บุ คคลเข้ าชมตั้ง แต่ วัน ที่ 1 กุม ภาพันธ์ ค.ศ. 1997 เป็นต้ นมา
ต่อจากนั้นนําท่านชม โชว์หยวนหมิงชิงหยวน สมัยราชวงศ์ชิง อันตระการตา
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดกงเป่ย แหล่งช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ยมีสินค้านานาชนิด เป็นตลาดที่อยู่ชั้นใต้ดินขอ
เมืองจูไห่ ตลาดที่นี่จะคล้าย ๆ มาบุญครองบ้านเรา ที่จูไห่จะเป็นเมืองเล็ก ๆ จึงไม่ค่อยมีมลพิษ สภาพแวดล้อม
จึงสวยงาม สะอาดและอากาศบริสุทธิ์มาก ที่นี่ก็เหมือนห้างช้อปปิ้งขนาดเล็ก มีทั้งร้านเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า
เครื่องประดับ และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย ที่สําคัญของที่นี่ราคาถูกมากเพราะว่ามีสินค้าที่นี่ทําเลียนแบบจาก
จีน
ค่ํา
รับประทานอาหารค่าํ ณ.ภัตตาคาร ชิมเป่าฮื้อ พร้อมไวน์แดง
หลังอาหารค่ํา พาทุกท่านเข้าสู่ทพี่ ัก โรงแรม Landmark hotel หรือ Joy Inn Hotel
วันที่สามของการเดินทาง
จูไห่ - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่
อิสระช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านําทุกท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ ข้ามไปยังเกาะ ฮ่องกง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดแชกง
หรือที่รู้จักกันดีในนามของ “วัดแชกงหมิว” หรือ วัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะ
ขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนําแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ของจีน ซึ่งชาวฮ่ องกง
และไทย จะไปสักการะผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเรื่องที่ไม่ดีทุกเรื่อง
นําท่านชม Wong Tai Sing Temple (หว่องไท่ซิน) นําท่านนมัสการ เทพ
เจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่ง
ขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและ พบกับผู้คนมากมายที่นําธูป และ
ของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการ
ทําธุรกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุ้นปากเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “วัด
หวังต้าเซียน”นั้นเป็นวัดลัทธิเต๋าที่ชาวฮ่องกงและนักท่องท่องที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อ
สายจีนให้ความศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายุกว่าร้อยปี ละได้ชื่อว่าเป็น วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไป
เสียทุกสิ่ง เดิมทีวัดนี้เป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆ ในย่าน Wan Chai ทางเกาะฮ่องกง ภายหลังได้มีการรวบรวมเงิน
บริจาคแล้วย้ายวัดมาตั้งอยู่บนเกาะเกาลูนในที่ปัจจุบัน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนําท่านช้องปิ้ง ณ ร้านจิวเวอร์รี่ Jewelry Factory และ Jade หลังจากนั้นพาท่านช้อปปิ้งที่ถนน
นาธาน ขึ้นชื่อว่ามาเที่ยวฮ่องกง สิ่งที่ไม่ควรพลาด คือ ช็อปปิ้ง เพราะฮ่องกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรื อ
น้ําลึกสําหรับขนถ่ายสินค้า นับเป็นประตูสู่ประเทศจีน และจากจีนสู่โลกก็ว่าได้ สินค้าแบรนด์เนมมากมายเลยมี
ขายราคาไม่แพงที่ฮ่องกง แหล่งช็อปปิ้งสําคัญที่ไม่ควรพลาด คือ ถนนนาธานบนฝั่งเกาลูนที่มีย่านช็อปปิ้งดัง ๆ
อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ม่งก๊ก (Mong Kok) และ Ladies’ Market ถนนนาธานมีร้านค้าตลอดสอง
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21.25 น.
23.15 น.
22.25 น.
00.15 น.+

ข้างทาง
ได้เวลานัดหมายนําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ CX 617
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ
หรือเที่ยวบิน
เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ CX 709
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ สามารถออกเดินทางได้ขนั้ ต่ํา 20 ท่านขึ้นไป
หมายเหตุ
- หากผู้โดยสารที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ)กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากทางสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาการบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สําหรับเด็กอายุ 2-18 ปี ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าบริการเพิ่ม 1,500 บาท เนื่องจากเป็นอัตราค่าบริการพิเศษ ที่ทางรัฐบาล
จีน ช่วยส่งเสริมการจัดทําราคา โดยมุ่งหวังส่วนต่างจากการซื้อสินค้าจากร้านที่ทางรัฐบาลจีน เป็นตัวกําหนด
(คําแนะนํา รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ
เด็กอายุ 2-18 ปี
พักเดี่ยว
งดแถมกระเป๋า
2 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
จ่ายเพิ่มท่านละ
3-5 / 4-6 / 10-12 / 17-19 / 25-27 มี.ค. 60
31มี.ค.-2เม.ย. // 19-21 / 26-28 พ.ค. 60
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 มิ.ย. 60
30มิ.ย.-2ก.ค. 60

14,500

16,000

3,500

24-26 มี.ค. // 21-23 เม.ย. 60
28-30 เม.ย. / 29เม.ย.-1พ.ค. 60 // 5-7 พ.ค. 60
7-9 เม.ย. 60

15,500
17,000
3,500
16,900
18,400
3,500
19,500
21,000
4,500
*** รายการนีใ้ ช้วีซ่ากรุ๊ป VISA GROUP ***
กรณีที่สถานฑูตจีน ประกาศยกเลิกการทํา Visa on Arrival ผู้เดินทางโปรดชําระค่าธรรมเนียมวีซา่ แบบเดี่ยวติดเล่มเพิ่ม
2,000 บาท ต่อท่าน ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 4 วันทําการ
อัตรานี้รวมบริการ
•
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Cathay Pacific ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง–กรุงเทพฯ
•
ค่าภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา
ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560 และท่านต้องชําระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
•
ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด
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•
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
•
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
•
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
•
ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
•
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
•
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวมบริการ
ทิปสําหรับ ไกด์ท้องถิ่น/หัวหน้าทัวร์/คนขับรถ ** อัตราการให้ทิป โดยประมาณ วันละ 60 HKD$ /ท่านลูกค้า / วัน
(ค่าใช้จา่ ยขั้นต่ําตลอดการเดินทาง 180 เหรียญฮ่องกง)
•
ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
•
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
•
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
•
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
•
สําหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
•
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชําระเงิน
1.กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง(ที่ไม่หมดอายุ
ภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2748 6246-7
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ(ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วันทําการ
(ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน
ทั้งหมด
เงื่อนไขการยกเลิก
• หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วันทํางาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทั้งหมด
• หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
•รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ ักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง
การเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
•บริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั
ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
•บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
•บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่
พํานักอยูใ่ นประเทศไทย
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