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มาเก๊า ฮ่ องกง นองปิ ง 3 วัน 2 คืน
เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจาลอง ณTHE PARISIAN MACAO
นมัสการขอพรไหว้พระวัดหวังต้าเซี ยน + วัดแชกงหมิว ณ ฮ่องกง

พิเศษ1. เที่ยวสุดคุม้ เต็มวัน บินเช้า กลับดึก
พิเศษ2. พักฮ่องกง 2 คืนไม่เหนื่อย
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วันแรก

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับหอ
ไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
04.00 น พร้อมกัน ที่ สนามบิ น ดอนเมื อง ชั้ น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิ น AIR ASIA พบเจ้า หน้า ที่ ท าการ
เช็คอินตัว๋
06.45 น. บินลัดฟ้ าสู่ มาเก๊าโดยเที่ ยวบินFD760
10.20 น. ถึ งสนามบิน มาเก๊า หลัง ผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้า เมืองน าท่ านเดินทางสู่ ม าเก๊าซึ่ งเป็ น เมืองที่ มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานและน่ าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่ บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็ กๆ โดยมี ชาวจีนกวางตุง้ และฟู
เจี้ ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิ ม จนมาถึ ง ช่ว งต้น ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุ เกสได้เ ดิน เรือเข้า มายังคาบสมุท รแถบนี้ เพื่ อ
ติ ด ต่ อค้า ขายกับชาวจี น และมาสร้า งอาณานิ ค มอยู่ ใ นแถบนี้ ที่ ส าคั ญ คื อชาวโปรตุ เ กสได้น าพาเอาความ
เจริ ญ รุ่ง เรืองทางด้านสถาปั ต ยกรรม และศิ ล ปวัฒ นธรรมของชาติ ตะวัน ตกเข้ามาอย่ างมากมาย ท าให้มาเก๊ า
กลายเป็ น เมืองที่ มีก ารผสมผสานระหว่า งวัฒ นธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่า งลงตัว จนเรีย กได้ว่ าเป็ น “ยุโรป
ใจกลางเอเชี ย”น าท่ า นเดิ น ทางสู่ วัด อาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทั บทิ ม ที่ ส ร้า งขึ้ นเพื่ออุทิ ศถวายให้ก ับอาม่ า องค์
เทพทิ ดาแห่งท้ องทะเล ภายในศาลจะมีหิน ขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักเป็ นรู ปเรือสาเภาโบราณ เป็ น สัญลั กษณ์ที่บ่ง
บอกว่า บริเวณนี้ คือ จุด แรกที่ เ จ้าแม่อาม่าย่างเท้าขึ้ นสู่ แผ่นดิน มาเก๊า ด้านหน้ ามีรูปปั้ น สิ งห์โตอยู่ 2 ตัว มีความ
เชื่อว่าหากหมุนลู กแก้ว ที่ อยู่ในปากไปทางขวา 3 ครั้ง ให้ท่านที่ เกิด ปี ชงไหว้วดั นี้ เพื่อเสริมความเป็ นสิ ริมงคล น า
ท่ านแวะชม เจ้าแม่กวนอิ มริม ทะเลหรื อเจ้าแม่ กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสั มฤทธิ์ ท้ งั องค์ มีค วามสู ง 18
เมตรหนัก กว่ า 1.8 ตัน ประดิษ ฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูง ดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรื องรอง
เหลื องอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่ กวนอิมองค์นี้เป็ นเจ้าแม่ กวนอิมลู กครึ่ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่ก วนอิม แต่ว่ากลั บ
มีพ ระพัก ตร์เป็ นหน้ า พระแม่ มารี ที่ เป็ นเช่ นนี้ ก็ เพราะว่า เป็ นเจ้ าแม่ก วนอิ มที่ โปรตุ เกสตั้ง ใจสร้า งขึ้ นเพื่ อเป็ น
อนุ สรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1)

นาท่ า นชมวิ หารเซนต์ปอลโบสถ์ แห่งนี้ เคยเป็ นส่ ว นหนึ่ งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่ งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไป
ในปี 1762 และเป็ นมหาวิท ยาลั ยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชีย ตะวันออก โบสถ์เ ซนต์ปอลสร้างขึ้ นในปี
1580 แต่ถู ก ทาลายถึ งสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ จนกระทั ่ง เกิ ดเพลิ ง ไหม้ในปี 1835 ทั้ ง
วิทยาลัย และโบสถ์ถู กท าลายจนเหลื อแต่ ดา้ นหน้ าของตึ กฐานโบสถ์ส่ วนใหญ่ และบัน ไดหน้ า ด้านหน้ าของตึ ก
แสดงให้เห็ นถึ งสไตล์ผสมระหว่างตะวัน ออกและตะวันตกและมีอยู่ ที่นี่เพี ยงแห่ งเดียวเท่ า นั้นในโลก จากนั้นน า
ท่ านเดิน ทางสู่ THE PARISIAN MACAOให้ท่า นได้สัมผัสบรรยากาศของ จากนั้นเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล
ที่ จาลองมาจากฝรัง่ เศส ซึ่งหอไอเฟลที่ มาเก๊าถื อได้ว่าเป็ นหอไอเฟลจาลองที่ ใหญ่ ที่สุดและเหมือนจริงที่ สุดในโลก
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โดยมีการประดับไฟทั้ง หมด 6,600 ดวง และมีความสู งถึ ง 38 ชั้น โดยท่ า นสามารถขึ้ นไปชมวิวที่ ช้นั 7 และ ชั้น
37 โดยที่ ช้นั นี้ ท่ านจะสามารถมองเห็นประเทศจี น และวิวพาโนรามาของฝั ่ งโคไทของมาเก๊า สามารถขึ้ นชมวิ วได้
ตั้งแต่เวลา 10.0-22.00 น. (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

น าท่ า น เยี่ ย มชม THE VENETIAN MACAUโรงแรมคาสิ โ นหรู ร ะดับ 6 ดาว เชิ ญ ท่ า น สั มผัส บรรยากาศของ
ลาสเวกัสแห่ งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่ งอานวยความสะดวกที่ ให้ความบันเทิ ง และสถานที่ ชอ้ ปปิ้ ง
ที่ แกรนด์แ คนแนลช๊ อป พบกับร้านค้า แบรนด์เนมชื่ อดัง มากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่า นได้สั มผัส กับภัต ตาคาร
กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้ มลองเมนู ต่างๆ ที่ ท่านชื่นชอบ ท่ านสามารถนั ่งเรือกอนโดล่ า ล่ องไปตามคลองเวนิ ชภายใน
โรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสี่ ยงโชคคาสิ โน ซึ่งมีอยู่ท้ งั หมด 4 โซนใหญ่

ที่พัก
วันที่สอง
เช้า

**อิส ระอาหารค า่ ตามอัธ ยาศัยเพื่อความสะดวกในการเสี่ยงโชค หรื อเลื อกซื้ อสิ นค้า **สมควรแก่เวลาน า
ท่ านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)
SILKATSUENWAN HOTEL ระดับเดียวกัน
วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ งจิมซาจุ่ย
บริการอาหารเช้า ณ ภั ตตาคาร บริการท่ านด้ว ยติ่มซ าขึ้ นชื่ อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋ า, ขนมจีบกุ ้ง, ก๋ว ยเตี๋ยว
หลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (2)
จากนั้น นาท่ านเที่ ยวเกาะฮ่องกง เก็บภาพประทับใจกับ VICTORIA PEAK จุดชมวิวสวยที่ สุดของฮ่องกง สัมผัส
บรรยากาศบริสุท ธิ์ ส ดชื่ น ท่ านสามารถชมทั ศนี ยภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลู น ได้ท้ ั งเกาะอย่า ง
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ชัด เจน ทั้ งนี้ ยังตื่ นตากับตึ กระฟ้ าที่ สู งตระหง่ านและอาคารต่า งๆ ที่ ก่อสร้างตรงตามหลั กฮวงจุย้ อาทิ ตึ ก
เซ็น ทรัล พลาซ่ า,ตึ กไชน่ าแบงค์แ ละตึก อื่น ๆ อัน เป็ นที่ ต้ งั ของธุ รกิ จ ชั้น น าของฮ่ องกงพร้อมทั้ง ถ่ า ยภาพอัน
สวยงามน่ าประทับใจ น าท่ านเยี่ ยมชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ ที่ ขนชื
ึ้ ่อของฮ่ องกงพบกับงานดี ไชน์ที่ ได้รบั รางวัล
อันดับเยี่ย ม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ ้ย พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่ก วนอิม และเทพเจ้าแห่งโชค
ลาภเพื่ อเป็ น สิ ริมงคลที่ บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกัน ว่าข้า มหนึ่ ง ครั้งจะมีอายุ
เพิ่มขึ้ น 3ปี จากนั้น ให้ท่านได้รบั พลัง จากศาลาแปดทิ ศ ซึ่งถื อว่า เป็ นจุดรวมรับพลั งที่ ดีที่สุด ของฮ่องกง อีกทั้ ง
ยังให้ท่ านได้ข อพรเรื่ องเนื้ อคู่ ณ จุ ดนี้ ได้อีกด้วย นาท่ า นเยี่ยมชมโรงงาน จิ วเวอร์รี่ ที่ ขนชื
ึ้ ่อของฮ่องกงพบกับ
งานดีไชน์ที่ ได้รบั รางวัลอันดับเยี่ ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ น าท่ านชม ร้านยาสมุ นไพร เป็ น
สิ นค้าโอท็ อปท้องถิ่ น ของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจี น ซึ่งถื อเป็ นภู มิปัญ ญาพื้ นบ้า นของคนจี นในการใช้ยารักษา
โรค

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่ านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิวเพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่ เชื่อกันว่าถ้าหมุ น
3 รอบ จะขับไล่ สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่ง ดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสัก การะที่ วดั นี้ ในวันขึ้ นปี ใหม่ จากนั้นน า
ท่ านเดิน ทางสู่ วัดหวังต้าเซี ยน (คนจี นกวางตุ ้ง จะเรีย กวัดนี้ ว่ า หว่องไท่ ซิ น) เป็ น วัด เก่า แก่อายุก ว่าร้อยปี
โดยชาวฮ่องกงส่ ว นใหญ่ เดิน ทางมาวัดนี้ เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โ รคภัย สมควรแก่ เวลานาท่ า นช้อ ป
ปิ้ งสิน ค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREEให้ท่า นได้เ ลือกซื้ อสิน ค้าแบรนเนมต่ างๆ จากนั้นอิ สระให้ท่า นเต็ ม
อิ่มกับการช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุ่ ยมักจะตั้งต้นกั นที่สถานีจิมซาจุ่ยมีรา้ นขายของทั้งเครื่องหนั ง, เครื่ องกีฬา,
เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ า, กล้อ งถ่ า ยรูป ฯลฯและสิ น ค้าแบบที่ เ ป็ นของพื้ นเมื องฮ่ องกงอยู่ ด ้วยและตามซอกตึ ก อัน
ซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEXขนาดใหญ่ ชื่ อOCEAN TERMINALซึ่ง ประกอบไปด้วยห้า งสรรพสิ นค้า
เรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุ ถึง กันได้ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่า นได้เลือกซื้ อ
ไม่ ว่ า จะเป็ น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอี ก
มากมาย*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*
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ที่ พกั
วันที่สาม
เช้า

SILKATSUENWAN HOTEL ระดับเดียวกัน
กระเช้านองปิ ง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน–CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ
บริก ารอาหารเช้า ณ ภั ตตาคาร บริการท่ า นด้วยติ่ มซาขึ้ นชื่อของฮ่ องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ ง้ ก๋ วยเตี๋ยว
หลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (4)
นาท่ านนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน หรือ นิยมเรี ยกว่าพระใหญ่ลันเตา....องค์พระสร้างจากการเชื่อ ม
แผ่นสั มฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสู ง 34 เมตร องค์พระหันพระพัก ตร์ไปยังเนิ นเขาเบื้อง
ล่างบริเวณทะเลจีนใต้จากนั้ นอิส ระให้ท่า นได้สัมผัสกับหมู่ บา้ นวัฒ นธรรมนองปิ ง ให้ท่า นได้อิสระเที่ ยวชม
ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้ง มากมายบริเวณหมู่บา้ นจาลองแห่งนี้ ท่ านจะได้พบความสนุ ก ที่
สามารถผสมผสานระหว่า งความเจริ ญ และวัฒ นธรรมดั้งเดิ มไว้ได้อย่ า งลงตัว (หมายเหตุ : กรณี ก ระเช้า
นองปิ งปิ ดซ่ อมบ ารุ ง ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ ยนเป็ นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อ นาท่านขึ้นสู่
ยอดเขาแทน และจะทาการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าท่ านละ 40 เหรียญฮ่องกง)

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั้ นให้ท่ านอิ ส ระช้อปปิ้ ง ที่ หา้ งดัง CITYGATE OUTLET MALLให้ท่า นช้อ ปปิ้ งสิ น ค้าตามอัธ ยาศัย กั บ
OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCEหรือว่าจะ
เป็ น BURBERRYรวมทั้งรองเท้ากี ฬามากมายหลายยี่ หอ้ และชั้น ใต้ดิน จะมี SUPERMARKETขนาดใหญ่
ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง***
21.35 น. บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD503
23.20 น. คณะเดินทางถึ ง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
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**********************************************************
***ถ้ารูจ้ ัก....แล้วคุณจะรักอนันต์ดา***
** หากท่ านที่ ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่ วงหน้า **

คณะยื นยันการเดินทางที่ 9 ท่ านมี หวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
14-16 ตุลาคม 2560
28-30 ตุลาคม 2560
03-05 พฤศจิกายน 2560
11-13 พฤศจิกายน 2560
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560
03-05 มี นาคม 2561
10-12 มี นาคม 2561
16-18 มี นาคม 2561
17-19 มี นาคม 2561
23-25 มี นาคม 2561
24-26 มี นาคม 2561
20-22 เมษายน 2561
21-23 เมษายน 2561
04-06 พฤษภาคม 2561
11-13 พฤษภาคม 2561
12-14 พฤษภาคม 2561
18-20 พฤษภาคม 2561
19-21 พฤษภาคม 2561

ผูใ้ หญ่ห้องละ
2-3 ท่ าน
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมี เตียง
เด็กไม่ มีเตียง
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
16,999
15,999
16,999
15,999
16,999
15,999
16,999
15,999
16,999
15,999
16,999
15,999
16,999
15,999
15,999
14,999
15,999
14,999

พักเดี่ยว
เพิ่ม
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
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25-27 พฤษภาคม 2561
26-28 พฤษภาคม 2561

15,999
15,999

15,999
15,999

14,999
14,999

3,500
3,500

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้าน
รัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคา
ทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่
ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน /
คน / ร้าน
 โรงแรมที่ พกั ที่ อาจะมีการสลับปรับเปลี่ ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยค านึ งถึ งผลประโยชน์ลูกค้าเป็ นหลัก
 หมายเหตุ ที่ ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ ายรูปแล้วมาจาหน่ ายวัน สุ ดท้า ยลู กทั วร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้แต่ ถ้าท่ า นใดไม่
สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลุ กทัวร์ท้ งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่ าวล่ วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุ กแห่งที่ มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ ยวตามรายการ
 ค่าที่ พกั ตามที่ ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่ านหรือ 3 ท่ าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิ นท่ านละ 1,000,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน) เข้าประเทศจีน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า เดี่ยวเข้า ประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิ กวีซ่าหน้ าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)ผูเ้ ดินทางจะต้อง
เสี ยค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่ านละ 1,500 บาท**
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 ค่ า ใช้จ่ า ยส่ วน ตัว นอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่ า ท าห นั ง สื อเดิ น ทาง ค่ า โทรศัพ ท์ ค่ า โท รศั พ ท์ ท างไกล ค่ า
อินเตอร์เน็ ต ค่า ซักรีด มิ นิบาร์ใ นห้อง รวมถึ งค่ าอาหารและเครื่ องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณ าสอบถามจากหัวหน้า
ทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิ ปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ท่ านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่ าน
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่ จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงิ นมัดจาเป็ นเงิ นจานวน 5,000 บาทต่อท่ านเพื่อสารองที่ นงั ่
2. นั ก ท่ องเที่ ย วหรื อเอเจนซี่ ต ้องช าระเงิ น ค่ า บริ ก ารส่ ว นที่ เหลื อทั้ งหมดก่ อนวัน เดิ น ทางอย่ า งน้ อย 21 วัน กรณี

นัก ท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ไม่ ชาระเงิ น หรือช าระเงิ นไม่ค รบภายในก าหนด รวมถึ งกรณี เช็ คของท่ านถู กปฏิเ สธการ
จ่ายเงิ นไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่ องเที่ ยวสละสิ ทธิ การเดิ นทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษั ทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลาดังกล่ า วและวันหยุ ด
นักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี น้ นั ๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่ นักท่ องเที่ ย วหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิ กการเดิน ทาง หรือเลื่ อนการเดิน ทาง นักท่ องเที่ ย วหรือเอเจนซี่(ผู ้มี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิ กที่ บริ ษัทอย่า งใดอย่ างหนึ่ ง เพื่อแจ้ง
ยกเลิ กการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิ กการจองผ่ านทางโทรศัพท์ไม่ว่ ากรณีใดๆ
2. กรณี นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงิ น ค่า บริก ารคื น นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่ อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเ มล์ หรื อเดิ น ทางมาเซ็น เอกสารการขอรับเงิ นคื น ที่ บริ ษัท อย่ างใดอย่า งหนึ่ ง เพื่ อท าเรื่องขอรับเงิ น
ค่าบริการคืน โดยแนบหนัง สื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลัก ฐานการชาระเงิ นค่ าบริ การ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงิ นเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่ อนไขการคืนเงิ นค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงิ นค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงิ นค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงิ นค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้ง นี้ ทางบริษั ทจะหักค่ าใช้จ่ ายที่ ไ ด้จ่ ายจริ งจากค่า บริ การที่ ชาระแล้ วเนื่ องในการเตรียมการจัด การน าเที่ ย วให้แ ก่
นักท่ องเที่ ยว เช่น การสารองที่ นงั ่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่ พกั ฯลฯ
3. การเดิน ทางที่ ต ้องการัน ตีมัดจ าหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่ อนไข หรื อเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษั ทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลาดังกล่ า วและวันหยุ ด
นักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี น้ นั ๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางกรณีมีนักท่ องเที่ ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
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เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยวเท่ านั้น
2. ทัวร์นี้ เป็ น ทัวร์แบบเหมา หากท่ า นไม่ ได้ร่ วมเดิ นทางหรื อใช้บริการตามที่ ร ะบุไ ว้ในรายการไม่ ว่าบางส่ ว นหรือทั้ง หมด
หรือถู ก ปฏิเ สธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษั ทจะไม่ คืน เงิ น ค่า บริก ารไม่ว่า บางส่ ว นหรือทั้ งหมดให้แ ก่
ท่ าน
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางในกรณีที่มีนักท่ องเที่ ยวร่ วมเดิน ทางน้ อยกว่า 15 ท่ าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ท ราบล่ วงหน้าอย่างน้ อย 7 วันก่ อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่ ไม่ มีวีซ่า และอย่า ง
น้อย 10 วันก่ อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่ มีวีซ่ า แต่หากทางนัก ท่ องเที่ ย วทุ ก ท่ านยินดี ที่จะชาระค่าบริการเพิ่ ม
จากการที่ มีนัก ท่ องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่ าที่ ทางบริษัท กาหนดเพื่อให้คณะเดิ นทางได้ ทางเรายิน ดีที่จะให้บริการ
ต่อไป
4. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รบั ผิด ชอบค่ าเสี ยหายจากความผิด พลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คานาหน้ าชื่ อ เลขที่
หนังสื อเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทาง
ให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงิ นมัดจา
5. ทางบริษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภู มิอากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ท างจริ ง ของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จะค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของ
นักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่ เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรือค่ าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนักท่ องเที่ ยวที่ มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญ
หายหรือเสี ยหายของสัมภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริก ารนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิ ท ธิ์ ในการปรับราคาค่าบริก ารเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ ยนแปลงเที่ ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญ ญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่ านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะนาติด ตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมี ขนาดบรรจุภัณ ฑ์ไม่เกิ น 100 มิลลิ ลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ลลิ ลิ ตร โดยแยกใส่ ถุ งพลาสติก ใสซึ่ งมี ซิ ปล็ อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้
เจ้าหน้ าที่ ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ถือได้ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่ าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่ านั้น
2. สิ่ งของที่ มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัด เล็ บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่ านั้น
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3. เกาะฮ่ องกงมี ก ฎหมายห้ามน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่ ทามาจากพื ช และเนื้ อสั ต ว์ทุ ก ชนิ ด เข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ส ด ไข่
เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกัน โรคติด ต่อที่ จะมาจากสิ่ งเหล่ า นี้ หากเจ้าหน้า ที่ ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่ าปรับใน
อัตราที่ สูงมาก

-----------------------------------------------------------------------------------

184/4 อาคารฟอรั ่ม ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. (662) 6452680-5 แฟ็ กซ์ (662) 6452686-7
184/4 Forum Tower, 7th Floor, Rachadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10320 Thailand Tel.(662) 6452680-5 Fax.(662) 6452686-7
http: // www.anandatour.com e-mail : op.anandatour@gmail.com

