วันแรก
04.00 น.
06.45 น.
10.20 น.

เทียง

กรุ งเทพฯ - มาเก๊ า - วัดอาม่ า - เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ ปอล
เวเนเชียน - เดอะปาริเซียน - จูไห่
พร้ อมกันทีสนามบินดอนเมือง ชัน 3 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA
พบเจ้ าหน้ าทีทําการเช็คอินตัว
บินลัดฟ้ าสูม่ าเก๊ าโดยเทียวบินFD760
ถึงสนามบิน มาเก๊ า
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองนําท่านเดินทางสูม่ าเก๊ าซึงเป็ นเมืองทีมีประวัติศาสตร์ อนั
ยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊ าเป็ นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดย
มีชาวจี นกวางตุ้งและฟูเจี ยนเป็ นชนชาติดังเดิม จนมาถึง ช่ว งต้ นศตวรรษที 16 ชาว
โปรตุเกสได้ เดินเรื อเข้ ามายังคาบสมุทรแถบนีเพือติดต่อค้ าขายกับชาวจีน และมาสร้ าง
อาณานิคมอยู่ในแถบนี ทีสําคัญคือชาวโปรตุเกสได้ นําพาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้ าน
สถาปั ตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ ามาอย่างมากมาย ทําให้ มาเก๊ า
กลายเป็ นเมืองทีมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จน
เรี ยกได้ วา่ เป็ น“ยุโรปใจกลางเอเชีย”
นําท่านเดินทางสูว่ ัดอาม่ า หรื อ ศาลเจ้ าแม่ ทับทิมทีสร้ างขึนเพืออุทิศถวายให้ กบั อาม่า
องค์เทพทิดาแห่งท้ องทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึงแกะสลักเป็ นรู ปเรื อสําเภา
โบราณ เป็ นสัญลักษณ์ทีบ่งบอกว่า บริ เวณนี คือ จุดแรกทีเจ้ าแม่อาม่าย่างเท้ าขึนสูแ่ ผ่นดิน
มาเก๊ า ด้ านหน้ ามีรูปปั นสิงห์โตอยู่ 2 ตัว มีความเชือว่าหากหมุนลูกแก้ วทีอยู่ในปากไป
ทางขวา 3 ครัง ให้ ทา่ นทีเกิดปี ชงไหว้ วดั นีเพือเสริ มความเป็ นสิริมงคล
นํา ท่า นแวะชม เจ้ าแม่ ก วนอิ มริ มทะเลหรื อเจ้ า แม่ก วนอิม ปรางค์ ทองสร้ างด้ ว ยทอง
สัมฤทธิ ทังองค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดู
งดงามอ่อนช้ อย สะท้ อนกับแดดเป็ นประกายเรื องรองเหลืองอร่ ามงดงามจับตา เจ้ าแม่
กวนอิมองค์นีเป็ นเจ้ าแม่กวนอิมลูกครึ ง คือปั นเป็ นองค์ เจ้ าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระ
พักตร์ เป็ นหน้ าพระแม่มารี ทีเป็ นเช่นนีก็เพราะว่าเป็ นเจ้ าแม่กวนอิมทีโปรตุเกสตังใจสร้ าง
ขึนเพือเป็ นอนุสรณ์ให้ กบั มาเก๊ าในโอกาสทีส่งมอบมาเก๊ าคืนให้ กบั จีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1)
นําท่านชมวิหารเซนต์ ปอลโบสถ์แห่งนีเคยเป็ นส่วนหนึงของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึงก่อตัง
ในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของ
เอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้ างขึนในปี 1580 แต่ถกู ทําลายถึงสองครัง ในปี 1595
และ 1601 ตามลําดับ จนกระทังเกิดเพลิงไหม้ ในปี 1835 ทังวิทยาลัย และโบสถ์ถกู ทําลาย

คํา
พักที

วันทีสอง
เช้ า

เทียง

จนเหลือแต่ด้านหน้ าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้ าด้ านหน้ าของตึกแสดงให้
เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ ีนีเพียงแห่งเดียวเท่านันในโลก
นําท่านเยียมชม THE VENETIAN MACAUโรงแรมคาสิโนหรู ระดับ 6 ดาว เชิญท่าน
สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้ อมสรรพด้ วย สิงอํานวยความ
สะดวกทีให้ ความบันเทิง และสถานทีช้ อปปิ งทีแกรนด์แคนแนลช๊ อป พบกับร้ านค้ าแบรนด์
เนมชือดังมากมายกว่า 350 ร้ าน ให้ ท่านได้ สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพือลิมลอง
เมนูต่างๆ ทีท่านชื นชอบ ท่า นสามารถนังเรื อ กอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิ ชภายใน
โรงแรม (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ) หรื อจะเสียงโชคคาสิโน ซึงมีอยูท่ งหมด
ั
4 โซนใหญ่
จากนันนําท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAOให้ ท่านได้ สมั ผัสบรรยากาศของ
จากนันเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ทีจําลองมาจากฝรังเศส ซึงหอไอเฟลทีมาเก๊ าถือ
ได้ ว่าเป็ นหอไอเฟลจํ าลองที ใหญ่ ทีสุดและเหมือ นจริ งทีสุด ในโลก โดยมีการประดับไฟ
ทังหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชัน โดยท่านสามารถขึนไปชมวิวทีชัน 7 และ ชัน
37 โดยทีชันนีท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั งโคไทของมาเก๊ า
สามารถขึนชมวิวได้ ตงแต่
ั เวลา 10.0-22.00 น. (ไม่ รวมค่ าขึนลิฟท์ )
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสูจ่ ไู ห่
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (2)
JINJIANG HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่ า

ถนนคู่รัก The Lover’s Road - ชมรู ปปั นสาวงามหวีหนี จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล
สวนหยวนหมิงหยวน พร้ อมชมโชว์ สุดอลังการ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นังรถผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รัก The Lover’s Roadถนนเรี ยบชายหาดทีสวยงามแสน
จะโรแมนติก ซึงรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้ อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อน
หย่อนใจ และทีได้ ชือว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชายหาดแห่งนีได้ มีการ
นําเก้ าอี หรื อม้ านังซึงทํามาสําหรับ 2 คนนังเท่านัน จึงได้ ชือว่าถนนคูร่ ัก ปั จจุบนั เป็ นทีนิยม
ของบรรดาคูร่ ัก
แวะถ่ ายรูปกับสาวงามหวีหนี” จูไห่ฟิชเชอร์ เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมือง
จูไห่ บริ เวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มกุ อยูร่ ิ มทะเล
ชมสินค้ ายาประจําบ้ านของชาวจีน“ยาบัวหิมะ”สรรพคุณหลากหลายแก้ นําร้ อนลวก, แผล
ไฟไหม้ , แก้ ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
แวะให้ ทา่ นได้ เยียมชม ไข่ มุกซึงเป็ นไข่มกุ นําจืดขึนชือของเมืองจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(4)

เย็น

พักที

จากนันนําท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ ทีทําจากผ้ าไหมจีนทีมีชือเสียงโดยเฉพาะผ้ าห่มไหมที
ห่มอุน่ ในหน้ าหนาว และเย็นสบายในหน้ าร้ อน
นําท่านชม สวนหยวนหมิงหยวนซึงเป็ นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงทีนครปั กกิง หลัง
ถูกทําลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวัง
หยวนหมิงใหม่ได้ งบประมาณก่อสร้ างถึง 600 ล้ านหยวน สร้ างขึนใหม่อีกครัง ณ ใจกลาง
ของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทําให้ สวนแห่งนีโอบล้ อมด้ วยขุนเขาทีเขียวชอุ่ม และมีพืนที
ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึงมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุ ง
ปั กกิง สิงทีทําให้ สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าทีปั กกิง คือการ
เพิมเติมและตกแตกสวนทีเป็ นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวน
ใหม่ จึงถือได้ วา่ เป็ นสถานทีท่องเทียวซึงจําลองมาจากสถานทีในประวัติศาสตร์ มีคณ
ุ ค่าทัง
ในแง่วฒ
ั นธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเทียว สวนนีได้ เปิ ดให้ บคุ คลเข้ าชมตังแต่
วันที 1กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็ นต้ นมา มีภเู ขาโอบรอบทัง 3 ด้ าน ด้ านหน้ าเป็ นพืนทีราบ
สิงก่อสร้ างต่างๆ สร้ างขึนเท่าของจริ งในอดีตทุกชิน มีมากกว่า 100 ชิน อาทิ เสาหินคู่
สะพานข้ ามธารทอง ประตูต้ากง ตําหนักเจิงต้ ากวางหมิง สะพานเก้ าเลียว
บริการอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ...เป็ ดปั กกิง(5)
จากนันชมโชว์ ตระการตาด้ วยแสง สี เสียงซึงใช้ ผ้ แู สดงกว่า 100 ชีวิต ซึงประกอบด้ วย
การแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และ
การละเล่นต่างๆ อี กมากมาย(หมายเหตุ : หากกรณี ฝนตก หรื อเหตุ สุด วิสัย ไม่
สามารถดู โ ชว์ ไ ด้ ทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ในการคื น เงิ น ค่ า โชว์ ท่ า นละ 40
เหรียญ)
JINJIANG HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่ า

วันทีสาม วัดผู่โถว - เซินเจิน - Splendid Of China – ช้ อปปิ งหลอวู่
เช้ า

เทียง

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
จากนันนําท่านชมวัดผู่โถว นมัสการองค์สงั กระจายเพือความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้ า
แม่กวนอิม เพือความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้ าเพือการมีสขุ สวัสดีและนมัสการ
พระพุทธเจ้ า 4 พระองค์ เพืออายุยืนนาน
จากนันนําท่านชมโรงงานผลิตหยกทีขึนชือของประเทศจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านชม Splendid Of Chinaภายในจําลองสถานทีสําคัญๆของเมืองจีนว่ากันว่าเมือมา
เทียวเมืองจําลองจีนเพียงวันเดียวก็สามารถเข้ าใจประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานกว่า 5,000 ปี
ของจีนได้ ทนั ที เพราะทีนีได้ จําลองสถานทีสําคัญ ๆ ของจีนไว้ ด้วยกันมากมายอาทิ กําแพง

คํา

พักที

วันทีสี
เช้ า

เมืองจีน กองทหารดินเผาและม้ าศึกของของจินซีฮ่องเต้ พระราชวังฤดูร้อนพระราชวังโปตา
ลาจากธิ เบต รวมถึงสุสานและหลุมฝั งศพของบุคคลสําคัญของจีนไม่ว่าจะเป็ นกษัตริ ย์
หวงตีเจงกิสข่าน,ดร.ซุนยัดเซ็นนอกจากนีในพืนทีอันกว้ างขวางของเมืองจําลองยังมีอาหาร
นานาชนิดจากมณฑลต่างๆของจีนไว้ ให้ เลือกลิมลอง รวมถึงซึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม
จีนอันตระการตาและการจัดแสดงงานหัตถกรรมทีสวยงามซึงสามารถซือกลับไปเป็ นที
ระลึกได้ อีกด้ วย จากนันทังชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตาแสดงกลางแจ้ งให้ ชม
อาทิแสดงการรบของชาวมองโกเลียและการต่อสูผ่ าดโผนบนหลังม้ า
ให้ ทา่ นได้ ชม หมู่บ้านวัฒนธรรม CULTURAL VILLAGEเป็ นหมูบ่ ้ านทีจําลองชีวิต ความ
เป็ นอยู่ และวัฒนธรรมของชนเผ่า น้ อยใหญ่ของมณฑลต่างๆทัวประเทศจีน กว่า 56 เผ่า
การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตาและการจัดแสดงงานหัตถกรรมทีสวยงามซึง
สามารถซือกลับไปเป็ นทีระลึกได้ อีกด้ วย จากนันทังชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตา
แสดงกลางแจ้ งให้ ชมอาทิแสดงการรบของชาวมองโกเลียและการต่อสูผ่ าดโผนบนหลังม้ า
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร(8) อาหารมือพิเศษ!! เป๋าฮือ + ไวน์ แดง
นําท่านเดินทางสูท่ ีช้ อปปิ งสินค้ าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิน“Lowu City”คนไทยรู้ จกั ใน
นามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ ท่านได้ เลือกซือเป็ นของฝาก
สําหรั บคนทีท่านรั กและตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็ น เสือผ้ า, กระเป๋ า, นาฬิกา,อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ มีให้ ได้ เลือกสรรมากมาย ทุกชินล้ วนเป็ นของเลียนแบบ
FX HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่ า

เซินเจิน - ฮ่ องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้ าเซียน - ช้ อปปิ งนาธาน - กรุ งเทพ ฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (9)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยรถโค้ ช
จากนัน นําท่านเดินทางสูว่ ัดแชกงหมิวเพือสักการะเทพเจ้ าแชกง และให้ ท่านหมุนกังหัน
ทองแดง ทีเชือกันว่าถ้ าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิงชัวร้ ายและ นําแต่สิงดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกง
นิยมไปสักการะทีวัดนีในวันขึนปี ใหม่
นําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน(คนจีนกวางตุ้ง จะเรี ยกวัดนีว่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัด
เก่าแก่อายุกว่าร้ อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนีเพือขอพรให้ สขุ ภาพแข็งแรง
ไร้ โรคภัย
นําท่านเยียมชมโรงงานจิวเวอร์ รีทีขึนชือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทีได้ รับรางวัลอันดับ
เยียม และใช้ ในการเสริ มดวงเรื องฮวงจุ้ย
นําท่านชมร้ านยาสมุนไพร เป็ นสินค้ าโอทอปท้ องถินของฮ่องกง ให้ ทา่ นได้ ชมยาจีน ซึงถือ
เป็ นภูมิปัญญาพืนบ้ านของคนจีนในการใช้ ยารักษาโรค

เทียง

21.35 น.
23.20 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านช้ อปปิ งสินค้ าปลอดภาษี ณ DUTY FREEให้ ทา่ นได้ เลือกซือสินค้ าแบรนเนมต่างๆ
จากนันอิสระให้ ทา่ นเต็มอิมกับการช้ อปปิ งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตังต้ นกันทีสถานีจิมซาจุ่ยมี
ร้ านขายของทังเครื องหนัง, เครื องกีฬา, เครื องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรู ปฯลฯและสินค้ าแบบที
เป็ นของพื นเมื อ งฮ่ อ งกงอยู่ด้ วยและตามซอกตึ ก อัน ซับ ซ้ อนมากมายมี SHOPPING
COMPLEXขนาดใหญ่ชือOCEAN TERMINALซึงประกอบไปด้ วยห้ างสรรพสินค้ าเรี ยง
รายกันอยู่ และมีทางเชือมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้
*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที FD503
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

** หากท่านทีต้ องออกตัวภายใน (เครื องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ)
กรุณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีทุกครังก่อนทําการออกตัว
เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท
หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **

คณะยืนยันการเดินทางที 9 ท่ านมีหวั หน้ าทัวร์

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
2-3 ท่ าน

1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

02-05 พฤศจิกายน 2560
04-07 พฤศจิกายน 2560
09-12 พฤศจิกายน 2560
11-14 พฤศจิกายน 2560
16-19 พฤศจิกายน 2560
18-21 พฤศจิกายน 2560
23-26 พฤศจิกายน 2560
25-28 พฤศจิกายน 2560
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 60– 03 ม.ค. 61

9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
19,999

9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
19,999

1 เด็ก
พักเดียว
2 ผู้ใหญ่
เพิม
เด็กไม่ มีเตียง
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
18,999

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
5,500

11-14 มกราคม 2561
25-28 มกราคม 2561
01-04 กุมภาพันธ์ 2561
03-06 มีนาคม 2561
08-11 มีนาคม 2561
10-13 มีนาคม 2561
15-18 มีนาคม 2561
16-19 มีนาคม 2561
17-20 มีนาคม 2561
22-25 มีนาคม 2561
23-26 มีนาคม 2561
24-27 มีนาคม 2561
31 มี.ค. – 3 เม.ย. 61
19-22 เมษายน 2561
20-23 เมษายน 2561
21-24 เมษายน 2561
28 เม.ย. – 1 พ.ค. 61
03-06 พฤษภาคม 2561
10-13 พฤษภาคม 2561
11-14 พฤษภาคม 2561
12-15 พฤษภาคม 2561
17-20 พฤษภาคม 2561
18-21 พฤษภาคม 2561
19-22 พฤษภาคม 2561

12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999

12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999

11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่ องเทียวแห่ งเมืองจีนเพือโปรโมทสินค้ าพืนเมือง ในนาม
ของร้ านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่ มุก, ใบชา, ใยไผ่ ไหม, หยก ซึงจําเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแจงลูกค้ าทุกท่ านว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวน
ทุกท่ านแวะชม ซือหรือไม่ ซอขึ
ื นอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทังสิน และถ้ าหาก
ลูกค้ าไม่ มคี วามประสงค์ จะเข้ าร้ านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที
เกิดขึนจากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้ าน

 โรงแรมทีพักทีอาจะมีการปรับเปลียนขึนอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้ าเป็ นหลัก
 หมายเหตุ ทีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้ วมาจําหน่ายวันสุดท้ ายลูกทัวร์ ท่านใดสนใจสามารถซือได้ แต่ถ้าท่าน
ใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ ทงสิ
ั น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ า
อัตราค่ าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านําหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
ค่าวีซา่ กรุ๊ป (วีซา่ หน้ าด่าน) เข้ าประเทศจีน
อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดียวเข้ าประเทศจีน **ในกรณีทีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้ าด่าน (วีซ่ากรุ๊ ป)ผู้เดินทาง
จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการทําวีซา่ เพิม ท่านละ 1,500 บาท**
 ค่า ใช้ จ่ า ยส่ว นตัว นอกเหนื อจากรายการที ระบุ เช่น ค่าทํ า หนัง สือ เดิ น ทาง ค่าโทรศัพ ท์ ค่า โทรศัพ ท์ ทางไกล ค่า
อินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื องดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ(กรุ ณาสอบถามจาก
หัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน ท่านละ 120 หยวน/ทริ ป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการชําระค่ าบริการ
1. นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้ องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้ องชําระเงิ นค่าบริ การส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณี
นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีไม่ชําระเงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้ องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรื อเอเจนซี(ผู้
มีชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือ
แจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี
ใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้ องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเทียวหรื อเอเจนซี (ผู้มีชือในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรื องขอรับเงิน
ค่าบริ การคื น โดยแนบหนังสือมอบอํา นาจพร้ อมหลัก ฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชํ าระเงิ น
ค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารทีต้ องการให้ นําเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริ การ
ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การทีชําระแล้ วทังหมด
ทังนี ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายทีได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การทีชําระแล้ วเนืองในการเตรี ยมการจัดการนําเทียวให้ แก่
นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครื องบิน การจองทีพักฯลฯ
3. การเดินทางทีต้ องการันตีมดั จําหรื อซือขาดแบบมีเงือนไข หรื อเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ Extra Flight
กับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทังหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้ อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์ นสํี าหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์ นีเป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามทีระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อ
ทังหมด หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่ว่าบางส่วนหรื อ
ทังหมดให้ แก่ทา่ น

3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนกั ท่องเทียวร่ วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้ งให้ กบั นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซ่า
และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระ
ค่าบริ การเพิมจากการทีมีนกั ท่องเทียวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าทีทางบริ ษัทกําหนดเพือให้ คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีทีจะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้ าชื อ
เลขทีหนังสือเดินทางและอืนๆ เพือใช้ ในการจองตัวเครื องบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรื อเอเจนซีมิได้ ส่งหน้ า
หนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื อให้ ส อดคล้ องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริ งของประเทศทีเดินทาง ทังนี บริ ษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนักท่องเทียวทีมิได้
เกิดจากความผิดของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลียนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุ
สุดวิสยั อืน เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการปรั บราคาค่าบริ การเพิมขึน ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงิ นตรา
ต่างประเทศ ค่าตัวเครื องบิน ค่าภาษี เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทกํากับเท่านัน
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึนเครื องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน
และรวมกันทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมา
ให้ เจ้ าหน้ าทีตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน ถ้ าสิงของดังกล่าวมีขนาด
บรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าทีโหลดใต้ ท้องเครื องบินเท่านัน
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และ
ฝากเจ้ าหน้ าทีโหลดใต้ ท้องเครื องบินเท่านัน
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ ามนําผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากพืช และเนือสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่
เนือสัตว์ ไส้ กรอกฯ เพือเป็ นการป้องกันโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี หากเจ้ าหน้ าทีตรวจพบ จะต้ องเสีย
ค่าปรับในอัตราทีสูงมาก

