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โดยสายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิก ไฟล์ทสวย (บินเช้ า – กลับคา่ )
นั่งกระเช้ า 360 องศา ไหว้พระใหญ่ โป่ วหลิน ไหว้ พระแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน
นมัสการเจ้ าแม่ กวนอิม…อ่าวรีพลั ส์ เบย์ ...หรืออ่าวนา้ ตืน้
พิเศษ!!...นั่งพีคแทรมชมแสงสี ยามคา่ คืน...ชมวิวบนยอดSKY TERRACE 428
ช้ อปปิ้ งสุ ดมันส์ / จิมซ่ าจุ่ย / ซิตเี้ กจ เอาท์ เลท…ฮ่ องกงพักหรู 4 ดาว
มาเก๊า...พักสุ ดหรู ระดับ 6ดาว The Venetian Macao Resort
ห้ อง Royal Suite บรรยากาศลาสเวกัสแห่ งเอเซีย
วัดเจ้ าแม่ กวนอิม 600ปี ...โบสถ์ เซนต์ ปอล...ช้ อปปิ้ งเซนาโดสแควร์
กาหนดการเดินทาง : สิ งหาคม – ตุลาคม แจกซิมเล่ นเน็ตห้ องละ 1 ซิม
กันยายน
ตุลาคม

13-16 ก.ย.
11 – 14 / 21-24 ต.ค. (วันปิ ยะมหาราช)
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วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง – มาเก๊ า – เวเนเชี่ยน

**วันที่ 10-13 ส.ค. 61**
04.00 น. คณะผูร้ ่ วมเดิ น ทางพร้ อ มกัน ณ สนามบิ น สุ วรรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตู 6
เคาน์ เตอร์ M สายการบิน คาเธ่ ต์แปซิฟิค แอร์ เวย์ (CX) **สังเกตป้ าย Smile Trip
06.45 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่ องกงโดย สายการบินคาเธ่ ต์แปซิฟิค แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ CX616
10.25 น. ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนาท่านเดิน
**วันที่ 13-16 ก.ย. / 11-14 ต.ค. / 21-24 ต.ค. 61**
05.30 น. คณะผูร้ ่ วมเดิ น ทางพร้ อ มกัน ณ สนามบิ น สุ วรรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตู 6
เคาน์ เตอร์ M สายการบิน คาเธ่ ต์แปซิ ฟิค แอร์ เวย์ (CX) **สังเกตป้ าย Smile Trip ** พนักงาน
ต้อนรับและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ ายชื่อและรับเอกสารการเดินทาง บัตรที่นงั่ บน
เครื่ องบิน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง
สายการบินการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน ทางสายการบินเป็ นผู้กาหนด ทางบริษทั ไม่ สามารเข้ าไป
แทรกแซงได้ แต่ จะทาการ Request ให้ ได้ เท่ านั้น อาทิเช่ น กรณีขอรถวีลแชร์ หรือต้ องการอาหาร
พิเศษซึ่งต้ องแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง 3 วันหากถึงวันเดินทางมีลูกค้ าบางท่ านไม่ สามารถเดินทาง
ได้ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทาการเช็คอิน
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08.15 น.
12.15 น.

เที่ยง
15.30 น.
16.30 น.

ออกเดินทางสู่ ฮ่ องกงโดย สายการบินคาเธ่ ต์แปซิฟิค แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ CX700
ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนาท่านเดิน ทางผ่านสะพาน
แขวนชิ งหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง "ฮ่ องกง" เป็ นภาษากวางตุ้ง ซึ่ งมา
จากภาษาจีนกลาง ว่ า "เซียงกัง่ ” ความหมายก็ไม่ เหมือนใคร หมายความว่ า "ท่ าเรือหอม" มีความ
เป็ นมา สื บเนื่ องมาแต่ครั้งที่กวางตุง้ เป็ นแหล่งปลูกไม้หอมชนิ ดหนึ่ ง ส่ งขายเป็ นสิ นค้าออกโดยที่
ต้องมาขนถ่ายสิ นค้ากัน ที่ท่าเรื อน้ าลึกตอนใต้สุด
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่มาเก๊าโดยเรื อเฟอร์รี่อนั ทันสมัยโดยใช้เวลาการ เดินทางประมาณ 1 ชม.
ถึ ง มาเก๊ า ผ่ า นพิ ธี ตรวจคนเข้ า เมื อ งน าท่ า นเดิ น ทางสู่ ที่ พ ั ก THE VENETIAN MACAO
RESORT HOTEL โรงแรมหรู ระดับ 6 ดาว ให้ ทุกท่ านได้ อิสะตามอัธยาศัยเพือ่ สั มผัสบรรยากาศ
ของลาสเวกัสแห่ งใหม่ ของเอเชีย ภายในพร้ อมสรรพด้ วยสิ่ งอานวยความสะดวกที่ให้ ความบันเทิง
และช้ อปปิ้ งที่แกรนด์ คาแนลช้ อป พบกับร้ านค้ าแบรนด์ เนมชื่อดังมากมายกว่ า 350 ร้ าน ให้ท่านได้
สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่งเพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่ เรื อกองโดล่า
ล่ อ งไปตามคลองเวนิ ช ภายในโรงแรม (ค่ าบริ ก ารไม่ รวมอยู่ในราคาทัวร์ ) หรื อ จะเสี่ ยงโชคที่
คาสิ โนซึ่ งมีอยูท่ ้ งั หมด 4 โซนใหญ่ **อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกสบายของทุกท่ าน ให้ ทุก
ท่ านได้ มีเวลาภายในเวเนเชี่ยนอย่ างเพียงพอและเพลิดเพลินต่ อการช้ อปปิ้ ง**

ที่พกั The Venetian Macau Hotel & Resort ระดับ 6 ดาว
http://www.venetianmacao.com/
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วันที่สอง วัดเจ้ าแม่ กวนอิม-โบสถ์ เซนต์ ปอล-เซนาโด้ สแควร์ -ความงามฮ่ องกงยามราตรี

เช้ า

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ณ ภัตตาคาร Cafe’ Deco ภายในเวเนเชี่ยน
จากนั้นนาท่านสัมผัสกับเมือง มาเก๊ า ดินแดนแห่งการพนันและคาสิ โนนามระบือ นอกจากนี้ มาเก๊า
มีภาพความงามแห่งศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ได้ชื่นชมและยังมีมนต์เสน่ห์
แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวติ ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน กว่าจะเป็ นชื่อ
“มาเก๊ า” มีทมี่ าจาก “อาม่ า” องค์ เทพธิดาแห่ งท้ องทะเลผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตามตานานเล่ าสื บต่ อกันมาว่ า
“อาม่ า” มีพระนามเดิมว่ า “หลิงม่ า” หญิงสาวชาวฟูเจีย้ นทีว่ นั หนึ่งเธอต้ องการข้ ามฝั่งมายัง
คาบสมุทรดอกลิลลีข่ าว หรือ “เอ้ าเหมิน” ตามชื่อในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากับเรือของชาวประมง
ชราคนหนึ่งซึ่งเป็ นเพียงเรือลาเล็กๆ ทีย่ อมให้ หลิงม่ า โดยสารมาด้ วย ในระหว่ างทีเ่ รือล่ องอยู่กลาง
ทะเล เกิดมีพายุขนึ้ อย่างรุนแรงทาให้ เรือหลายลาต้ องอับปาง แต่ ด้วยปาฏิหาริย์ในคาสั่ งฟ้าของห
ลิงม่ าทาให้ เรือทีเ่ ธอโดยสารมา เข้ าถึงฝั่งได้ อย่ างปลอดภัย ทันทีทหี่ ลิงม่ าก้ าวเท้ าขึน้ สู่ ฝั่งเธอก็ลอยขึน้
ไปบนฟ้าและหายลับไป ชาวประมงทั้งหลายต่ างเชื่อกันว่ าเธอ คือ องค์ เทพธิดาแห่ งท้ องทะเล
นับตั้งแต่ น้ันดินแดนแห่ งนีก้ ไ็ ด้ รับการขนานนามว่า “อ่ าวของ อาม่ า” หรือ “อา-หม่ า-เกา” ที่เพีย้ น
เสี ยงมาเป็ น “มาเก๊ า” ในปัจจุบัน นาท่านผ่าน เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล ซึ่งโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็ น
อนุสรณ์ให้กบั มาเก๊า เนื่องในโอกาสที่ส่งมอบ มาเก๊าคืนให้กบั จีน นาท่านสู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิม
นมัสการเจ้ าแม่ กวนอิมทีเ่ ก่ าแก่ ทสี่ ุ ดในมาเก๊ ามีอายุราว 600 กว่ าปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์วสิ จากัด (TAT No. 11/07420)
68-68/6 เอสแอนด์บี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนปั้น แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
Tel: 02-235-2534-6; E-mail: admin@sdty-tour.com

02-0918-CTSCX1 ฮ่องกง มาเก๊า พัก 6 ดาว-4D3N(CX)
www.sdty-tour.com

หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ โบสถ์ เซนต์ ปอล โบสถ์เก่าแก่ซ่ ึ งมีความงดงามตามสถาปั ตยกรรมยุโรป
นาท่านสู่ จุดกาเนิ ดแห่ งมาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ซึ่ งโบสถ์แห่ งนี้ เคยเป็ นโรงเรี ยนสอน
ศาสนาแห่ งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่าง
รุ นแรงทาให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม จากนั้น
นาท่านสู่ เซนาโด้ แสควร์ เซ็นเตอร์ พอยท์แห่ งมาเก๊า ซึ่ งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ ปูลาดด้วยกระเบื้อง
เป็ นลอนคลื่ นล้อมรอบด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิ สระให้ท่านได้เดิ นเที่ ยวและช้อปปิ้ ง
สิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงและสิ นค้าแผงลอยมากมาย
ได้ เวลานัดหมาย นาทุกท่ านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอรี่ เพือ่ เดินทางสู่ ฮ่องกง

นาท่ านชม เดอะพีค มักได้ รับกล่ าวขานว่ าเป็ นจุดหมายปลายทางสุ ดแสนประทับใจของฮ่ องกง แค่
ระหว่ างขึน้ ไปก็แทบจะทาให้ หลงมนต์ สเน่ ห์แล้ ว พีคแทรม เปิ ดให้บริ การในปี 1888แรกเริ่ มมีข้ ึน
สาหรับผูว้ า่ การรัฐอังกฤษและผูอ้ ยูอ่ าศัยในเดอะพีคเท่านั้น แต่ปัจจุบนั ไม่วา่ ใครก็สามารถใช้บริ การ
รถรางที่มีความลาดชันที่ สุดในโลกนี้ได้ การเดินทางขึ้นสู่ เดอะพีคโดยรถรางใช้เวลาเพียง 7 นาที
แถมยังได้สมั ผัสประสบการณ์ที่น่าจดจาขณะที่รถรางไต่ข้ ึนไปผ่านวิวทิวทัศน์อนั เหลือเชื่อ แม้ไม่ใช่
จุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง หากวิคตอเรี ยพีค ถือเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไป
เยือนวิคตอเรี ยพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่ องกงได้ ท้งั หมด ตั้งแต่ อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า
เรือเฟอร์ รี่ และสี สันของแสงไฟยามคา่ คืนของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้ างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย
พิเศษกว่ าใครๆ นาท่ านสู่ บนตึกของ Sky Terrace 428 ท่ านจะได้ เห็นมุมทีส่ วยกว่ า เห็นตึกระฟ้ าที่มี
ประกายสวยงามราวกับอยู่เหนือกาแล็กซี่
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ที่พกั Eaton Hong Kong Hotel หรือ Stanford Mongkok
ห้องพักสไตล์โมเดิร์น ย่านจิมซาจุ่ย ริ มถนนนาธาน
สามารถเดินออกมาช้อปปิ้ งได้เลย
Type : Deluxe Room (http://www.eatonhongkong.com/en)
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วันที่สาม วัดแชกงหมิว – เจ้ าแม่ กวนอิมรีพลั ส์ เบย์ – ช้ อปปิ้ งย่ านจิมซาจุ่ย

เช้ า

รับประอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซา)
หลังอาหารนาท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกงผ่านชมย่านธุ รกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัยเดินทางสู่
วัดแชกงหมิ ว ” เป็ นวัดที่เชื่ อกัน ว่ าถ้ าหมุ น กังหั น 3 รอบจะขับ ไล่ สิ่งชั่ วร้ ายหรื อสิ่ งไม่ เป็ นมงคล
ออกไปและน าแต่ สิ่งดีๆเข้ ามาในชี วิต ซึ่ งชาวฮ่ องกงนิ ยมไปสั กการะที่วัดแห่ งนี้เป็ นจานวนมาก
จากนั้นนาท่านสู่ รีพัลส์ เบย์ หรืออ่ าวน้าตืน้ ซึ่ งชื่ ออ่าวนี้ ได้มาจากชื่ อเรื อรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อ
รักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้ เป็ นอ่าวน้ าตื้น ซึ่ งได้รับความนิ ยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่ ง
ด้านหนึ่ งของอ่าวมี วดั เจ้าแม่กวนอิม ถื อเป็ นวัดสาคัญอี กวัดหนึ่ งของเกาะฮ่องกง สร้ างในปี ค.ศ.
1993 โดยแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวจานวนมากมาขอพรเจ้ าแม่ กวนอิม,เจ้ าแม่ ทับทิมและเทพเจ้ าต่ างๆ
ก่ อสร้ างประดิษฐานไว้ มากมาย ตามความเชื่ อถือศรั ทธา พระสั งกัจจจาย บู ชาเพื่อความสุ ข, เจ้ า
สมุทร เทพเจ้ าแห่ งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้ าแห่ งความมั่งคั่ง มีเทพแห่ งวาสนา เทพแห่ งดวง
ชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ ยงทายด้ วยด้ ายแดง และอธิษฐานด้ วยการลูบคลาหินก้ อนกลม
อย่ างตั้งใจ จากนั้นนาท่านสู่ โรงงานจิวเวลรี่ ทีโ่ ด่ งดังทีส่ ุ ดบนเกาะฮ่ องกงของ บริษทั ฮ่ องกง จิวเวลรี่
กรุ๊ ป จากัด ได้ เกิดแรงบันดาลใจ นากังหัน มาพลิกแพลงเป็ น จี้ ล้ อมเพชร โดยเชิญซิ นแสชื่อดัง มา
จัดวางตาแหน่ งของเพชรแต่ ละเม็ด ซึ่งถือเป็ นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่ งจาลองเลียนแบบมาจาก
“แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธา ที่ “วัดเชอกุง” ซึ่งเป็ นวัดที่ดงั มากและ
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มีตานานความเชื่อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะทา
ให้ชีวติ หมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่ งชัว่ ร้ายต่างๆ ออกไปได้
กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารอิ ส ระให้ ท่ านได้ช้อ ปปิ้ งเลื อกซื้ อสิ น ค้าตามอัธ ยาศัย ย่ านถนนนาธาน เช่ น น้าหอม
นาฬิ กา กระเป๋ าหนังยี่ห้อต่ างๆ หรือช้ อปปิ้ งสิ นค้ า BRAND NAME ชั้นนาที่มีให้ ท่านเดินเลือกช้ อป
ปิ้ งม าก ก ว่ า 700 ร้ าน ค้ า อ าทิ GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT,
MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy‘ RUs
เดินทางสู่ที่พกั Eaton Hong Kong Hotel หรือ Stanford Mongkok

วันที่สี่

เช้ า

กระเช้ านองปิ ง – ไหว้ พระใหญ่ โป่ วหลิน – ช้ อปปิ้ ง City Gate – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซา)
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บริ การท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่ น และซาลาเปา ต้นตาหรับรสชาติกวางตุง้ แท้ๆ หลังอาหาร นาท่านชม
ทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย หลังอาหารนา
นาท่านสู่ เกาะลันเตา เกาะใหญ่ ที่สุดของฮ่ องกง ซึ่งมีขนาดใหญ่ เป็ นสองเท่ าของเกาะฮ่ องกง นาท่าน
นั่งกระเช้ า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ ที่ราบนองปิ ง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว
360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้ นนองปิ งบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์
เหนื อ ระดับ น้ าทะเล 371เมตร จากนั้ น น าท่ านกราบนมั ส การขอพรกับ องค์ Tian Tan Buddha
Statue องค์ พระสร้ างจากการเชื่ อมแผ่ นสั มฤทธิ์ถึง 200 แผ่ น หนัก 202 ตันและสู ง 24 เมตร องค์
พระหันพระพักตร์ ไปยังเนินเขาเบื้องล่ างบริเวณทะเลจีนใต้ หากไม่ ได้ มาสั กการะพระใหญ่ กเ็ หมือน
มาไม่ ถึงฮ่ องกง ต้ องใช้ เวลาสร้ างนานกว่ า 12ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ รอบข้างขององค์พระใหญ่มีเทวดา 6
องค์กาลังถวายสิ่ งของ 6 ชิ้นที่มีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมี
สมาธิ ซึ่ งทั้งหมดคื อ หนทางที่ จะพาสรรพสั ต ว์สู่ นิ พ พาน ด้านล่ างของพระใหญ่ มี อ าคาร 3 ชั้น
บริ เวณชั้น3 มีพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่
บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลีย่ นวิธีการเดินทางขึน้ นองปิ งในกรณีทกี่ ระเช้ าปิ ดปรับปรุง
หรือสภาพอากาศไม่ เอือ้ อานวย โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าและสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
เที่ยง

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
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จากนั้น นาทุกท่านช้อปปิ้ งที่หา้ งดัง City gate Outlet Mall อิสระช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัยกับ Outlet
สิ นค้ าแบรนด์ เนมระดับโลกมากมาย เช่ น Polo Ralph Laurent, Coach, Kate Spade, Esprit,
Guess,หรือว่า Burberry ก็มีให้ ท่านได้เลือกซื้อได้ อย่ างอิสระ
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยซึ่งมีร้านอาหารให้ ท่านสามารถเลือกทานได้ ภายในซิตเี้ กตส์
ได้ เวลานัดหมาย....เดินทางสู่ สนามบินฮ่ องกง
**วันที่ 10-13 ส.ค. / 11-14 ต.ค. 61**
21.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธ่ ต์แปซิฟิค แอร์ เวย์ (CX) เที่ยวบินที่ CX617
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องฟรี )
23.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ
**วันที่ 13-16 ก.ย. / 21-24 ต.ค. 61**
22.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธ่ ต์แปซิฟิค แอร์ เวย์ (CX) เที่ยวบินที่ CX709
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องฟรี )
00.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ
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ตารางวันเดินทาง
เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่
มีเตียง+
มีเตียง+
ไม่ มีเตียง+
1 ผู้ใหญ่
2 ผู้ใหญ่
2 ผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ2 ท่ าน

13-16 ก.ย. 61

27,900

27,900

26,900

25,900

10,000

11-14 ต.ค. 61

29,900

29,900

28,900

27,900

11,000

21-24 ต.ค. 61

29,900

29,900

28,900

27,900

11,000

** เด็กทารก 0-2 ขวบ ราคา 7,000 บาท ราคาทัวร์ ดงั กล่ าว ไม่ มีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรือ กระเป๋ า **
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับเส้นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ และค่า
ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรื อเทียบเท่า ** กรุ ณาระบุลกั ษณะห้องที่คุณ
ต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริ ษทั ขอ
อนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้กบั ผูเ้ ข้าพักสาหรับ The Venetian Macau Resort บริ ษทั สวงนสิ ทธิ์ในการจอง
ห้องเป็ นแบบ Royale Suite ทุกห้อง
 สาหรับ The Venetian Macau Resort บริษทั สวงนสิ ทธิ์ในการจองห้ องเป็ นแบบ Royale Suite ทุกห้ อง
(ห้ องแบบเตียงใหญ่ 1 เตียง)
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่ารถรับ-ส่ งและนาเที่ยวตามรายการ
 หัวหน้าทัวร์ นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
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 ค่าน้ าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน
 ประกันอุบัตเิ หตุระหว่ างเดินทาง วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์ )
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดเสื้ อผ้า ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสัง่ เพิ่มกรุ ณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก)
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 30 กก.)
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรื อต่างด้าว
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%(คิดคานวณจากค่าบริ การ กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี)ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (คานวณ
จากค่าบริ การ)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถประมาณ คนละ 120 HKD/ทริ ป เด็กและผูใ้ หญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก
เงื่อนไขการให้ บริการและการยกเลิก
1. กรุณาชาระค่ ามัดจาท่ านละ 15,000 บาท พร้ อมแฟกซ์ หรืออีเมลล์ หน้าพาสปอร์ตที่ชดั เจน เพื่อทาการจอง
ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน หากไม่มีการชาระมัดจาถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ สาหรับผูท้ ี่วางมัดจาก่อน
2. เงื่อนไขการยกเลิก 2.1 ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วัน คืนเงินมัดจาบางจานวน หากมีการเกิดค่าใช้จ่าย เช่น ทาง
บริ ษทั ได้มดั จาตัว๋ กับสายการบินแล้ว หรื อ ทางบริ ษทั ได้มีการการันตีโรงแรมกับแลนด์ทางเมืองนอกแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บมัดจา 80% ของจานวนเงินมัดจา
2.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจาทุกกรณี ยกเว้นกรณี หาคนมาเดินทาง
แทนได้ และต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณี ตวั๋ เครื่ องบิน/ตัว๋ เรื อ ได้ทาการออกแล้วและต้องทาการแก้ไขชื่อ
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืนได้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
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4. *** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิ ง ในกรณี ที่กระเช้าปิ ดปรับปรุ ง หรื อ
สภาพอากาศไม่เอื้ออานวยจากทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาติให้ข้ ึนเพราะถือหลักความปลอดภัย ดังนั้นจะไม่มี
การคืนเงินทุกกรณี ***
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุใช้ งาน ไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริ ษทั รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6เดือน บริ ษทั ไม่รับผิดชอบหากไม่
เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาพิเศษกรณี ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวัน,คืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้
8. เมื่อทานตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนบริ ษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯทาง
บริ ษทั จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นแล้วทั้งหมด
9. ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนใขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้ วจึงวางมัดจา*****
10. ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจากับสายการบิน หรือค่ ามัดจาทีพ่ กั โดยตรง
หรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการ
เหมาจ่ ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณี ที่มีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศและจากการปรับขึ้นค่าน้ ามันของสายการบิน
 รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯเป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหา นัดหยุด
งาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรื อภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริ การที่ดี เพื่อให้ท่าน
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เกิดประโยชน์และความสุ ขในการท่องเที่ยว การยกเลิกเที่ยวบิน หรื อความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทาง
บริ ษทั จะแก้ไขให้ดีที่สุด
 หากเกิดกรณี ทรัพย์สินหรื อเอกสารส่ วนตัวสู ญหายซึ่ งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์
 หรื อคณะที่สูญหายให้ถือเป็ นความรับผิดชอบส่ วนบุคคล
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ ตามความจาเป็ น และเหมาะสม
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนั เนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทาง
การเมือง
 กรุ ณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
 ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผูร้ ่ วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
 **ออกเดินทางขั้นต่า 10 ท่าน (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ ) 15 ท่านขึ้นไป (มีหวั หน้าทัวร์)**
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณี กรุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทางได้
 การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสิ นค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือร้ านจิวเวอร์ รี่ แต่ไม่ได้มีการบังคับซื้ อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 ***ในกรณีทลี่ ูกค้ าจองทัวร์ และชาระค่ ามัดจาแล้ ว ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั แจ้ ง
ข้ างต้ น**

บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์วสิ จากัด (TAT No. 11/07420)
68-68/6 เอสแอนด์บี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนปั้น แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
Tel: 02-235-2534-6; E-mail: admin@sdty-tour.com

02-0918-CTSCX1 ฮ่องกง มาเก๊า พัก 6 ดาว-4D3N(CX)
www.sdty-tour.com

