45,000 THB++

วันแรก กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง – Avenue of Star – A Symphony of Lights
xx.xx
น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ T สายการบิน EMIRATE AIRLINES พบเจ้าหน้าที่
ทําการเช็คอินตัว๋

xx.xx น.

บินลัดฟ้ า สู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK 384 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

xx.xx น.

ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B” จากนั้นนําท่านเดิน
ทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่ งเป็ นสะพานที่ถือได้วา่ เป็ นสะพานรางคู่ ที่ยาวที่สุดในโลก

xx.xx น.

บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (1) นําท่านชม Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มี
ชื่อเสี ยงและเป็ นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวดู้ ตะวันออก อาทิ ฉี เคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิ
เชล โหย่วยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซี เมนต์ นําท่านชม A Symphony of Lights
ความมหัศจรรย์เริ่ มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคํา่ คืน การแสดงมัลติมีเดียสุ ดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกิน
เนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสี ยงถาวรที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้ าสําคัญต่างๆ
ที่ต้ งั อยูส่ องฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่ งเพียงกดสวิตช์กจ็ ะ
ส่ องแสงสว่างตระการตาเป็ นสี ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ... GOLD COAST HOTEL//PANDA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ อง ฮ่ องกง – มาเก๊า – วัดอาม่ า – โบสถ์ เซนต์ ปอล - เซนาโด้ วสแควร์ - เวเนเชียน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ด้ วยเรือเฟอรี่ใช้ เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง “มาเก๊า” นับเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่
หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และ ฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิม จนมาถึงช่วงต้น
ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรื อเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณา
นิคมอยูใ่ นแถบนี้ที่สาํ คัญคือชาวโปรตุเกสได้นาํ พาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทําให้มาเก๊า
กลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนสามารถเรี ยกได้วา่
เป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" นําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่ า เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซ่ ึ งมี
มูลค่ามหาศาลไว้มากมายเป็ นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยูม่ าได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริ เวณวัดมีศาลาซุม้
ประตู GATE PAVILION,
หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้ าแม่ กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ
ZHENJIAO CHANLIN ไม่พลาดให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิมทาร์คไข่ พร้อมของพรจะสมหวัง ชมองค์ รูปปั้น
เจ้ าแม่ กวนอิม ปรางค์ ทอง ที่ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลเจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ท้ งั องค์ มีความสูง 18
เมตร หนักกว่า 18 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดยามเย็นเป็ นประกาย
เรื องรองเหลืองอร่ ามงดงามจับตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆจะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์น
◌◌ี ้ เป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ งคือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่ กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระพักตร์เป็ น หน้าพระแม่มารี ที่เป็ น
เช่นนี้ก็ เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกส ตั้งใจสร้าง ขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมา
เก๊าคืนให้กบั จีน

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) หลังอาหารท่านชม วิหารเซนต์ ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นส่ วนหนึ่งของ
วิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่ งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรก
ของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถกู ทําลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ1601
ตามลําดับ
จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัยและโบสถ์ถกู ทําลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วน
ใหญ่และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์
ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ ี่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก...แวะช้อปปิ้ งย่าน เซนาโด้ สแควร์
ถือได้วา่ เป็ นทําเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสิ นค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆไว้มากมาย มีเสื้ อผ้าทุก
แบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสิ นค้าต่างๆของมาเก๊าวางขายอยูด่ ว้ ยเรี ยกว่าช้อปปิ้ งที่นี่แห่งเดียว
ก็คุม้ เกินพอ
นําท่านชมบรรยากาศภายในบริ เวณของ VENETIAN HOTEL ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอธีมของ
โรงแรมเป็ นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิส ท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้ งกว่า 350 ร้าน มีท้ งั
สิ นค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยังมีสปาสุ ดหรู หราให้ท่านเลือกใช้บริ การ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้าน
และที่นงั่ รองรับกว่า 1,000 ที่นง่ั ภายในมีเนื้อที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการหรื อสัมมนาและท่าน
ยังสามารถล่องเรื อกอนโดล่า(ไม่รวมค่าล่องเรื อ หากลูกค้าต้องการล่องเรื อค่าใช้จ่ายประมาณ 120 เหรี ยญฮ่องกง/

ท่าน) ภายในบริ เวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชื่นชมอันตระการตา
คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (4) หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เลดี้ มาร์ เก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้า
จําพวกกระเป๋ า, เครื่ องประดับ, ของเล่น, เครื่ องสําอาง และของแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆ ร้านแผงลอยต่างๆ
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ... GOLD COAST HOTEL//PANDA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม ฮ่ องกง - วิคตอเรียพีค – รีพลั ส์ เบย์ – วัดแชกงหมิว - กระเช้ านองปิ ง – พระใหญ่ วดั โป่ หลิน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วยติ่มซําขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋ า , ขนมจีบกุง้ , ก๋ วยเตี๋ยว
หลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (5) จากนั้นนําท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและ
สวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริ สุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและ
เกาลูนได้ท้ งั เกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยงั ตื่นตากับตึกระฟ้ าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮ
วงจุย้ อาทิ ตึก เซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ต้ งั ของธุรกิจ ชั้นนําของฮ่องกงพร้อมทั้ง
ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ นําท่านเยีย่ มชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับ
รางวัลอันดับเยีย่ ม และใช้ในการเสริ มดวงเรื่ องฮวงจุย้ พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้าแห่ง
โชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคลที่บริ เวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึ งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมี
อายุเพิม่ ขึ้น 3ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้ง
ยังให้ท่านได้ขอพรเรื่ องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย.นําท่านชมร้ านยาสมุนไพร เป็ นสิ นค้าโอท๊อปท้องถิ่นของ
ฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่ งถือเป็ นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค นําท่านเดินทางสู่ วัด
แชกุงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกุง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่
ร้ายและ นําแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วดั นี้ในวันขึ้นปี ใหม่

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สถานี Tung Chung เพื่อขึ้น กระเช้ าลอยฟ้า
นองปิ ง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยัง
สามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรู ปนัง่ ปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลง
จากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่วดั โป่ หลิน หรื อ นิยมเรี ยกว่าพระใหญ่ลนั เตา....องค์พระสร้าง
จากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้อง
ล่างบริ เวณทะเลจีนใต้จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บา้ นวัฒนธรรมนองปิ ง (Ngong Ping Villege) ให้
ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริ เวณหมู่บา้ นจําลองแห่งนี้ท่านจะ
ได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริ ญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัวจากนั้นข้าม
กระเช้ากลับมาช๊อปปิ้ งอิสระ ที่หา้ งดัง Citygate Outlet Mall ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET
สิ นค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรื อว่าจะเป็ น Burberry รวมทั้ง
รองเท้ากีฬามากมายหลายยีห่ อ้ และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ

คํา่

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ... GOLD COAST HOTEL//PANDA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่ ช้ อปปิ้ งจิมซ่ าจุ่ย-ฮ่ องกง- กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วยติ่มซําขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋ า , ขนมจีบกุง้ , ก๋ วยเตี๋ยวหลอด,
โจ๊ก เป็ นต้น (7) นําท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าแบรนเนมต่างๆ
จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่ อง
หนัง, เครื่ องกีฬา, เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรู ปฯลฯและสิ นค้าแบบที่เป็ นของพื้นเมืองฮ่องกงอยูด่ ว้ ยและตาม
ซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ งประกอบไป
ด้วยห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้
** อิสระอาหารกลางวัน / เย็น ** .....กรุณาตรงต่ อเวลานัดหมายเพือ่ เดินทางสู่ สนามบิน.....

21.15
น.
23.15
น.

บินลัดฟ้ ากลับ สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINE เทีย่ วบินที่ EK 385
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***************************************************************************************************
*** หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทําการออกตัว๋

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ***
1. หากเกิดกรณี ทรัพย์สินหรื อเอกสารส่ วนตัวสูญหายซึ่ งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์หรื อคณะที่สูญหายให้
ถือเป็ นความรับผิดชอบส่ วนบุคคล
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
3. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนั เนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง
ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน หรื อความผิดพลาดของสายการบิน แต่
เราจะแก้ไขให้ดีที่สุด
4. กรุ ณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
5. กรณี ออกตัว๋ แล้วลูกค้ามีเหตุที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อในทุกกรณี และ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าบริ การทั้งหมดเนื่องจากเราได้ชาํ ระค่าโรงแรม อาหาร และพาหนะล่วงหน้า
ไปแล้ว (ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน)
6. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ

ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
7. กรณี ที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดทีพกั นอกเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม แต่จะคํานึงถึงมาตรฐานความ
สะดวกสบายของโรงแรม ที่ลกู ค้าจะได้รับเป็ นสําคัญ
8. กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
9. ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
10. ในการเดินทางแต่ละครั้งต้องมีผรู้ ่ วมเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าบริ การเพิ่ม
หรื อไม่มีหวั หน้าทัวร์ร่วมเดินทาง หากผูร้ ่ วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ยกเลิกการเดินทางหากผูร้ ่ วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
11. หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
12. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทาน อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
13. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
14. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้ เมื่อ
ท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
15. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินต่างๆตามที่สายการบินอนุมตั ิโดยมิตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณี ไม่สามารถออกเดินทางได้
17. ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าบริ การเพิ่มหากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ าํ มัน
เงือ่ นไขการจอง
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ต้ องชําระราคาทัวร์ ท้งั หมด
อัตรานีร้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบินชั้นหมู่คณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการที่ระบุไว้
2. ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
3. ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ
3.1 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
3.2 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
3.3 ค่าพาหนะในระหว่างนําเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
3.4 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุ
4. มัคคุเทศก์บริ การอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ประกันภัยอุบตั ิเหตุ 1,000,000 บาท (ในกรณี เสี ยชีวติ ) และ 500,000 บาท (บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา)
ไม่ รวม
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณี ออกใบกํากับภาษี
2. ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับชาวต่างประเทศ
4. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่ส่งั พิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
5. ค่าภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม
6. ค่ าธรรมเนียมทิปไกด์ และคนขับรถ 20 HKD /ท่ าน/วัน
7. ค่ าธรรมเนียมทิปหัวหน้ าทัวร์ 50 บาท / ท่ าน/วัน

เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
1) กรณี ยกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจําทุกกรณี
2) หากท่านได้ชาํ ระค่ามัดจําทัวร์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทาํ ให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษทั
ฯ ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้แก่ท่านได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่ามัดจําที่นงั่ ของสายการบิน และค่าดําเนินการ
ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กบั ลูกค้าแล้ว
3) หากท่านใดมีเหตุสุดวิสัยที่ทาํ ให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริ ษทั ฯยินดีให้ท่านเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดินทางได้ แต่อาจมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเปลี่ยนชื่อที่นงั่ ของสายการบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
คืนเงินทั้งหมดโดยเด็ดขาด
4) ในกรณีไม่ ผ่านการพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองไทยและต่ างประเทศไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน 100%

