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ชมวิวอ่ าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ณ จุดชมวิววิคตอเรียพีค
หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิ ม + เทพเจ้ าไฉ่ซิงเอี้ ย
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนาโชค วัดแชกงหมิว
อิ สระช้อปปิ้ ง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม HONGKONG DISNEYLAND
มหาวิหารเซนต์พอล สัญลักษณ์ประจาเมืองมาเก๊า
เจ้าแม่กวนอิ มริมทะเล , วัดเจ้าแม่กวนอิ ม, วัดอาม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)

กาหนดการเดิ นทาง
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560
วันแรก
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
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12.00 น.

คณะพร้อมกันที่ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สาย
การบินรอยัล จอร์ดาเนี่ยนแอร์ไลน์ ( RJ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน
15.25 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินรอยัล จอร์ดาเนี่ยนแอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ RJ182
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
19.00 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานนานาชาติของฮ่องกงทีท่ นั สมัยด้วยเทคโนโลยีและ
สิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมืองโดยออกทางประตู B
จากนัน้ นําท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(1)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Empire kowloon Hotel, Kimberley Hotel, Eaton Hotel,
Prudential Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
เช้า

กลางวัน

ฮ่องกง – ซิ ตี้ทวั ร์ (วิ คตอเรียพีค – พัลส์เบย์ – นมัสการเจ้าแม่กวนอิ ม – วัดแชกงหมิ ว – โรงงาน
จิ วเวอร์รี่ ) –ฟรี!พระใหญ่นองปิ ง(นัง่ รถบัส ) – ช้อปปิ้ ง ซิ ตี้เกทเอ้าเลต – A Symphony of Lights
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร(2) บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ ม
ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตําหรับกวางตุ้งแท้ หลังอาหารนํ าท่านลอดอุโมงค์ใต้ทะเล ชมทิวทัศน์รอบ
เกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย นําท่านสู่วิคตอเรียพีค เพื่อขึน้ ชมวิวบนเขา
วิ คตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงทีส่ วยงามเลื่องลือไปทัวโลก
่
ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของ
ฮ่องกง แล้วนําท่านสู่รีพลั ส์เบย์ Repulse Bay ซึง่ ชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษทีม่ าจอด
เพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็ นอ่าวนํ้ าตื้น ซึ่งได้รบั ความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีม่ าเทีย่ วพักผ่อน
ในบรรยากาศแบบปิ๊กนิคชายทะเล แต่ทน่ี ่ าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจ้า
ต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข,
เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมังคั
่ ง่ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวง
ชะตา รวมทัง้ กามเทพ ทีม่ วี ธิ กี ารเสีย่ งทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลําหินก้อนกลม
อย่างตัง้ ใจ อิสระท่านสักการะสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ตามอัธยาศัย ณ ทีแ่ ห่งนี้คอื อีกด้านของเสน่ หท์ ค่ี น้ พบได้ไม่
ไกลเลยจากใจกลางเมือง แล้วนําชมโรงงานโรงงาน ฮ่องกงจิ วเวอร์รี่ ซึง่ เป็ นโรงงานทีม่ ชี ่อื เสียงใน
เรือ่ งการออกแบบเครื่องประดับ จากนัน้ นําท่านเดินทาง สู่วดั แชกงหมิ ว(กังหันนาโชค) ซึง่ เป็ นวัดที่
คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็ นอย่างมากและเป็ นวัดเก่าแก่วดั หนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาว
ฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปกั ธูปในพระอุโบสถเป็ นคนแรกๆและหมุนกังหันทีส่ ามารถเปลีย่ นดวงชะตาของ
ตนเองให้ดขี น้ึ ถ้าได้ทําแล้วในปีนนั ้ ดวงชะตาของคนๆนัน้ จะดีตลอดปีซง่ึ เป็ นความเชื่อของคนฮ่องกง
ฉะนัน้ คนฮ่อ งกงจึงนิยมมากราบไหว้และมาหมุนกังหันก่ อนที่จะไปทําธุรกิจหรือริเ ริม่ ธุรกิจอย่างอื่น
โดยเฉพาะเหล่ าข้าราชการของคนฮ่อ งกงจะมากราบไหว้และหมุนกังหันเพื่อ ให้ธุ รกิจน่ าที่การงาน
ราบรืน่ เป็นทีร่ กั ของเจ้านายและพวกพ้อง ทัง้ ยังปดั เป่าหมุนสิง่ ไม่ดอี อกไปจากชีวติ ให้ มีแต่สงิ่ ดีๆเข้ามา
ในชีวติ ของเราตลอดทัง้ ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(3)

HKG HMP4D(RJ)FEB-MAR

บ่าย

3

จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ พระใหญ่ นองปิ ง (นัง่ รถบัส ) เนื่องจากกระเช้านองปิ งปิ ดปรับปรุงโดยไม่ม ี
กําหนดการเปิ ด ดังนัน้ จะเดินทางไปนมัสการพระใหญ่นองปิ งโดยรถบัส เมื่อถึงหมู่บ้านนองปิ ง สิง่ ที่
น่าสนใจหลายอย่างของหมูบ่ า้ นนี้ทงั ้ ร้านค้าและร้านอาหารจะทําให้คุณเพลิดเพลินอยู่ได้หลายชัวโมง(ไม่
่
รวมค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ) ท่านสามารถมองเห็นพระพุทธรูป Giant Buddha & Po
Lin Monastery ทีร่ ะดับความสูง 22 เมตร ประทับกลางแจ้ง องค์ใหญ่ทส่ี ุดในโลกจากเกือบทุกๆ
ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทด่ี า้ นล่าง ไต่ขน้ึ บันได 268 ขัน้ สู่ฐานทีอ่ งค์ พระนัง่ ประทับ
อยู่ เหนือระดับนํ้าทะเล 371 เมตรชมทิวทัศอันงดงาม โดยรอบทีจ่ ะทําให้คุณตื่นตะลึง แล้วให้ท่านช้
อปปิ้ งสินค้าแบนเนมแสนถูกที่เอ้าเลทซิต้เี กท ***(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง
อย่างจุใจ)***จนได้เวลานัดหมายนําท่าน A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริม่ ต้นในเวลา
20.00 น. ทุกคํ่าคืน การแสดงมัลติมเี ดียสุดยอดตระการตาทีไ่ ด้รบั การบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการ
แสดงแสงและเสียงถาวรทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ุดของโลกครอบคลุมพืน้ ทีอ่ าคารตึกระฟ้าสําคัญต่างๆที่ตงั ้ อยู่สอง
ั่
ฟากฝงของอ่
าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ จะประดับประดาด้วยแสงไฟ ซึง่ เพียงกดสวิตช์ก็
จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
พักค้างแรม ณ โรงแรม Empire kowloon Hotel, Kimberley Hotel, Eaton Hotel, Prudential
Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ฮ่องกง – มาเก๊า – ซิ ตี้ทวั ร์ (วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นพอลล์ – วัดเจ้าแม่กวนอิ ม – เจ้าแม่กวนอิ มริ ม
ทะเล – เซนาโดสแควร์ – เดอะ เวเนเชี่ยน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (4) หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่มาเก๊าโดยเรือเจ็ทฟอร์ย เมื่อถึง
มาเก๊า นําท่านชมเจ้าแม่กวนอิ มริ มทะเล (goddess of mercy) เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่
กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ ์ทัง้ องค์ มีความสูง
18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดู
งดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรืองรองเหลือง
อร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ีเป็ นเจ้าแม่กวนอิม
ั ้ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์
ลูกครึง่ คือปนเป็
เป็ นหน้าพระแม่มารี ทีเ่ ป็ นเช่นนี้กเ็ พราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิม
ทีโ่ ปรตุเกสตัง้ ใจสร้างขึน้ เพื่อ เป็นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊า ในโอกาสทีส่ ่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีนนัน่ เอง วัด
เจ้าแม่กวนอิ ม (temple of the goddess of mercy in macau) วัดเจ้าแม่กวนอิมเป็ นวัดใหญ่และ
เก่าแก่ทส่ี ุดในมาเก๊า สร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 เป็ นทีป่ ระดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพาน
ประทับอยู่ในดอกบัว และองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตดั เย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม
นอกจากนัน้ ทีน่ ่ียงั มีโต๊ะหินทีใ่ ช้เป็ นสถานทีล่ งนามในสนธิสญ
ั ญาทางมิตรภาพ ระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีนเมือ่ ปีค.ศ.1844 รวมทัง้ มีต้นบอนไซทีด่ ดั เป็ นรูปตัวหนังสือจีนทีส่ ่อื ความหมายถึงการมีชวี ติ ยืน
ยาว และยังมีตํานานของต้นไม้แห่งความรักอีกด้วย จากนัน้ นําท่ านเดินทางสู่วดั อาม่า (Macau A-Ma
temple) วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทบั ทิม ทีส่ ร้างขึน้ เพื่ออุทศิ ถวายให้กบั อาม่า องค์เทพทิดาแห่งท้อง
ทะเล ภายในศาลจะมีหนิ ขนาดใหญ่ซง่ึ แกะสลักเป็ นรูปเรือสําเภาโบราณ เป็ นสัญลักษณ์ทบ่ี ่งบอกว่า
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ั ้ งห์โตอยู่ 2 ตัว มีความ
บริเวณนี้ คือ จุดแรกทีเ่ จ้าแม่อาม่าย่างเท้าขึน้ สู่แผ่นดินมาเก๊า ด้านหน้ามีรปู ปนสิ
เชื่อว่าหากหมุนลูกแก้วทีอ่ ยูใ่ นปากไปทางขวา 3 ครัง้ พร้อมของพรจะสมหวัง แล้ว นําท่านสู่ มหาวิ หาร
เซนต์พอล (ruins of st. paul's in macau) โบสถ์เซนต์ปอลถือเป็ นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊า ถูก
สร้างขึน้ ในช่วงปี ค.ศ. 1602 แล้วเสร็จในปีค.ศ. 1637 ออกแบบโดยพระนิกายเยซูอติ ชาวอิตาเลียนโดย
ความช่วยเหลือของคริสเตียนชาว ญี่ป่นุ เป็ นโบสถ์คาทอลิกทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในเวลานัน้ ตัง้ อยู่ตดิ กับ
วิทยาลัยเยซูอติ แห่งเซนต์ปอล ซึง่ เป็ นสถานศึกษาแห่งแรกของชาวตะวันตกในแดนตะวันออกไกลซึ่ง
มิชชันนารีผู้ เผยแพร่ศาสนาใช้เป็ นทีเ่ รียนภาษาจีนทีม่ าเก๊าก่อนทีจ่ ะเดินทางเข้าแผ่นดิน ใหญ่ จากนัน้
ท่านจะผ่านเซนาโด้สแควร์ มาเก๊า (macau senado square) หรือจัตุรสั เซนาโด เป็ นแหล่งชอปปิ้ ง
ยอดนิยมของมาเก๊า และมีความโดดเด่นในแง่ของสถาปตั กรรม อย่างพืน้ ถนนทีป่ ลู าดด้วยกระเบือ้ งให้
เป็ นลอนคลื่นเหมือนท้องทะเลที่โดดเด่น และงดงามแปลกตา อีกทัง้ ย่านนี้ยงั รายล้อมไปด้วยอาคาร
ต่างๆ ทีก่ ่อสร้างตามแบบสถาปตั ยกรรมสไตล์ยุโรปหลากสีสนั ทําให้รสู้ กึ เหมือนกับว่ากําลังเดินชอปปิ้ง
อยูใ่ นมหานครลอนดอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนัน้ อิสระเที่ยวชมและสัมผัสความอลังการของ เดอะ เวเน
เชี่ ย น หรือ เวนิ ส มาเก๊ า โรงแรมครบวงจรใหญ่ ท่ีสุ ด ใน
เอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ล่อ งเรือกอนโดลาใน
ดิน แดนเวนิ ส แห่ ง ตะวัน ออก ตื่น เต้ น เร้า ใจกับ การเสี่ย งโชคใน
คาสิโน
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งร้านค้ายี่ห้อ ดังๆ ถึง 350
ร้านค้าและอิม่ เอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิส
ของโรงแรม หรือท่านอาจจะเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ (แต่ ละโชว์ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในการ
ชมโชว์เอง)จนได้เวลานัดหมายนําท่านรับประทานอาหารเย็น
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(6)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั คืนนี้พกั ที่China Hotel, Taipa square Hotel, Casa real Hotel, Golden dragon
Hotel, Grand waldo Hotel หรือเทียบเท่า
มาเก๊า – ฮ่ องกง – ช้ อปปิ้ งหรือเที่ ยวดิ สนี ยแ์ ลนด์(ซื้อเพิ่ มผู้ใหญ่คนละ 3,200 บาท/เด็ก 3-11 ปี
เพิ่ มคนละ2,800 บาท) – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(7) หลังอาหารนํา
ท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเจ็ทฟอร์ย แล้ว
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มทีใ่ จกลางแหล่งช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน
หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าทีม่ ชี ่อื เสียง
จากทัวทุ
่ ก มุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US,
GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 เป็นต้น
หรือเทีย่ วดิสนียแ์ ลนด์ (เพิม่ ผูใ้ หญ่ท่านละ 2,800บาท/เด็ก 3-11 ปี คนละ 2,500 บาท)
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นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิ สนี ยแ์ ลนด์ อาณาจักรสวนสนุ กอันยิง่ ใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก“ฮ่องกง
ดิสนียแ์ ลนด์” ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุ กดิสนีย์ เต็มวันอย่างจุใจและคุม้ ค่า ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด ท่าน
จะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยนและสุดสนุ กทีส่ ุดแห่งใหม่ของโลก ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน MAIN
STREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของทีร่ ะลึกและร้านอาหารมากมายและสุดสนุ กกับ รถไฟ
ไอนํ้าโบราณรอบสวนสนุ กและขบวนพาเหรดอันยิง่ ใหญ่ ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญ ใจพร้อมถ่ายรูป
เป็ นทีร่ ะลึก TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุ กกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE
MOUNTAIN เครือ่ งเล่นทีส่ นุ กสุดๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครื่อง เล่นทีป่ กป้อง
จักรวาลยิงต่อสูผ้ รู้ กุ รานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุ ก FANTASY
LAND สุดสนุ กกับเมืองเทพนิยายท่านจะได้พบกับโชว์อนั ยิง่ ใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ ท่านชื่น
ชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้เมาท์ หมีพลูและเพื่อนๆตัวการ์ตูน อันเป็ น
ที่ใฝ่ฝนั ของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น JUNGLE RIVER
CRUISE ล่ อ งเรือ ในป่าอันน่ าสนุ ก สนานผจญภัยกับสัต ว์ป่าอันน่ าตื่นเต้นนานาชนิ ด TARZAN’S
TREEHOUSE บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ FESTIVEL OF THE LION KING
เพลิดเพลิน กับโชว์อนั ยิง่ ใหญ่ต ระการตาของเหล่าตัว การ์ตูนในเรื่อ งไลอ้อนคิงค์ RAFTS TO
TARZAN’S TREEHOUSE สนุ กกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ท่านจะได้เพลิดเพลิน
กับเสียงดนตรี แห่งปา่ อันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายนํ้ าอันเย็นฉํ่ า และตื่นตาตืนใจกับ 2 โซนใหม่
ที่เปิ ดเพิม่ กริ ซลีย์ ดัลช์ สร้างสรรพิเศษสุดเฉพาะ ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ เปิ ดโลกตะวันตกกับ รถราง
ตะลุยขุมทองแดนเถื่อน ผจญภัยหลากหลายทิศทาง เลีย้ วเละผ่านโตรกธาร ไกเซอร์น้ําพุรอ้ น ทีพ่ วย
พุ่งสะเทือนทัวทั
่ ง้ พื้นดินที่ฮ่องกงดีสนียแ์ ลนด์เท่านัน้ ทอย สตอรี่ แลนด์ ดินแดนที่ยงิ่ ใหญ่เหนือคํา
บรรยายแห่งเดียวในเอเชียทีฮ่ ่องกงดีสนียแ์ ลนด์กระโจนเข้าสู่ทอย สตอรี่แลนด์ ธีมแลนด์จากดีสนีย์ พิค
ซาร์ สําหรับเด็กทุกวัย เมื่อแอนดี้ไม่อยู่,เหล่าของเล่นออกมามากมาย...ระวัง ปฏิบตั กิ ารร่วมกับกอง
กําลังของแอนดี้ ในภาระกิจสูง ทอยโซลเจอร์ พาราซูต ดร๊อป, แล้วร่วมวิง่ ไล่งบั หางกับ สลิ้งกี้ ด็อก
สปีน กรีด๊ สุดเสียง หวาดเสียวบนร่างรูปตัว U ทีค่ วามสูง 27 เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ซเี รสเซอร์ ให้ท่าน
ได้สนุ กสนานอย่างจุ ***( อาหารเที่ ยงอิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ ทุกท่ านช้ อปปิ้ งอย่างจุใจ )***
จนได้เวลานัดหมายนําท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน รอยัล จอร์ดาเนี่ยนแอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ RJ183 กลับสู่กรุงเทพฯ
บริการอาหารบนเครือ่ ง
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************************
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กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560
ผูใ้ หญ่ เด็กอายุ 2-11 ปี เด็กอายุ 2-11 เด็กอายุ2-11 ปี พัก
พักกับผู้ใหญ่ 1 ปี พักกัผ้ใู หญ่ พักกัผใ้ ู หญ่ 2 เดี่ยว
ท่าน มีเตียง 2 ท่าน มีเตียง ท่านไม่มีเตียง
4-7,18-21,25-28 ก.พ. 2560
23,900
23,900
22,900
21,900
7,900
4-7,11-14 มีนาคม
23,900
23,900
22,900
21,900
7,900
18-21,25-28 มีนาคม
23,900
23,900
22,900
21,900
7,900
**** ออกเดินทางขัน้ ตํ่า 15 ท่าน (มีหวั หน้าทัวร์) *****
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ไป-กลับ ชัน้ ทัศนาจร
2.
ค่ารถรับส่งตามรายการ
3.
ค่าอาหาร ตามรายการ
4.
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
5.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,0000 บาท ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ และผูท้ เ่ี ดินทางอายุต่าํ กว่า 1ปี หรือ
อายุ 75-85 ปี ความคุม้ ครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย และผูเ้ ดินทางอายุเกิน 85 ปี ไม่คุม้ ครอง
6.
ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1ใบ นํ้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
7.
ค่าห้องพัก สอง-สาม ท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมทีร่ ะบุ หรือในระดับเดียวกัน
8.
ค่าภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง และค่าสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง คํานวณ ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2558
9.
มัคคุเทศก์ คอยอํานวยความสะดวกจากกรุงเทพฯ(ผูโ้ ดยสารเดินทางอย่างน้อย 15 ท่านขึน้ ไปมีหวั หน้าทัวร์
เดินทางไปด้วย)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มสังพิ
่ เศษ
2.
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
3.
ค่าทัวร์พเิ ศษอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้รวมอยูใ่ นรายการ
4.
ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 % และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % (กรณีออกใบเสร็จรับเงินนิตบิ ุคคล)
5.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ คนละ 100 เหรียญฮ่องกง/ ทริป )***เด็กและผูใ้ หญ่จา่ ยเท่ากัน
6.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางจากเมืองไทย คนละ 200 บาท/ทริป ***เด็กและผูใ้ หญ่จ่ายเท่ากัน
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อ บริษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด *** บัญชีกระแสรายวัน ***
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ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9027
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง

การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์การคืนเงินมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี
3.
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4.
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดในทุกกรณี
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงานการก่อการจลาจล ความ ล่าช้าของเทีย่ วบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็น
ต้น
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นรายการท่องเทีย่ วตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะของสาย
การบิน โรงแรม และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ
3.
บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
4.
บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บปว่ ย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
5.
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่ วจะสิน้ สุดลง ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าบริการทีท่ ่านได้ชําระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
6.
บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
7.
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สาํ รองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง
และโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเป็นทีเ่ รียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
8.
ราคานี้คดิ ตามราคาตั ๋วเครือ่ งบินในปจั จุบนั หากราคาตั ๋วเครือ่ งบินปรับสูงขึน้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะปรับ
ราคาตั ๋วเครือ่ งบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
9.
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การ
บริการจากสายการบิน บริษทั ขนส่ง หรือหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะ
จัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สาํ หรับค่าบริการนัน้ ๆ
10. หากไม่สามารถไปเทีย่ วในสถานทีท่ ร่ี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดของทางสายการบิน จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ทัง้ สิน้
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13.
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16.

17.
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กรุณาตรงต่อเวลาทุกครัง้ ทีม่ กี ารนัดหมาย
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผูร้ ว่ มเดินทางไม่ถงึ 10 ท่าน หาผูร้ ว่ มเดินทาง
**** ออกเดินทางขัน้ ตํ่า 15 ท่าน (มีหวั หน้าทัวร์)
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุป๊ ไม่สามารถออกเดินทางได้
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิ วเวอร์รี่ แต่ไม่ได้มกี ารบังคับซือ้ หากท่าน
ใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไข
ดังกล่าวแล้ว
เนื่องจากตั ๋วเครือ่ งบินทีซ่ อ้ื มาเป็นตั ๋วกรุ๊ป ดังนัน้ ทีน่ งทางสายการบิ
ั่
นจะจัดเป็นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษทั ฯไม่
สามารถทีจ่ ะร้องขอได้ว่าจะขอทีน่ งโซนไหน
ั่
และในบางครัง้ ทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งอาจจะไม่ได้นงติ
ั ่ ดกันหมดกับคน
ในครอบครัว แต่อย่างไรเสียทางเจ้าทีแ่ ละหัวหน้าทัวร์จะพยายามอย่างเต็มทีเ่ ผื่อทีจ่ ะได้นงด้
ั ่ วยกันกับคนใน
ครอบครัว ทัง้ นี้จงึ เรียนมาเพื่อทราบโดยทัวกั
่ น และโปรดเข้าใจ
กรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต่ อ้ งการการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนมัดจําหรือค่าทัวร์
ทัง้ หมด

