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 ชั น 3 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA พบเจ้ าหน้ าทีทําการเช็คอินตัว
บินลัดฟ้ าสู่ มาเก๊ า โดยเทียวบิน FD760
ถึงสนามบิน มาเก๊ า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง นําท่านเดินทางสู่ มาเก๊ า ซึงเป็ นเมืองทีมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน และ
น่าสนใจในอดีตมาเก๊ าเป็ นเพียงแค่หมูบ่ ้ านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี ยนเป็ นชนชาติดั งเดิม จน
มาถึงช่วงต้ นศตวรรษที 16 ชาวโปรตุเกสได้ เดินเรื อเข้ ามายังคาบสมุทรแถบนี เพือติดต่อค้ าขายกับชาวจีน และมาสร้ างอาณา
นิคมอยูใ่ นแถบนี ทีสาํ คัญคือชาวโปรตุเกสได้ นําพาเอาความเจริ ญรุ่งเรื องทางด้ านสถาปั ตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ตะวันตกเข้ ามาอย่างมากมาย ทําให้ มาเก๊ ากลายเป็ นเมืองที มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลง
ตัว จนเรี ยกได้ ว่าเป็ น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” นําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่ า หรื อ ศาลเจ้ าแม่ ทับทิม ทีสร้ างขึ นเพืออุทิศถวาย
ให้ กบั อาม่า องค์เทพทิดาแห่งท้ องทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ งแกะสลักเป็ นรูปเรื อสําเภาโบราณ เป็ นสัญลักษณ์ทีบ่ง
บอกว่า บริ เวณนี คือ จุดแรกทีเจ้ าแม่อาม่าย่างเท้ าขึ นสูแ่ ผ่นดินมาเก๊ า ด้ านหน้ ามีรูปปั นสิงห์โตอยู่ 2 ตัว มีความเชือว่าหาก
หมุนลูกแก้ วทีอยู่ในปากไปทางขวา 3 ครั ง ให้ ท่านทีเกิดปี ชงไหว้ วดั นี เพือเสริ มความเป็ นสิริมงคล นําท่านแวะชมเจ้ าแม่
กวนอิมริมทะเล หรื อเจ้ าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้ างด้ วยทองสัมฤทธิ ทั งองค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐาน
อยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้ อย สะท้ อนกับแดดเป็ นประกายเรื องรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้ าแม่กวนอิมองค์นี เป็ นเจ้ า
แม่กวนอิมลูกครึ ง คือปั นเป็ นองค์เจ้ าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์ เป็ นหน้ าพระแม่มารี ที เป็ นเช่นนี ก็เพราะว่าเป็ นเจ้ าแม่
กวนอิมทีโปรตุเกสตั งใจสร้ างขึนเพือเป็ นอนุสรณ์ให้ กบั มาเก๊ าในโอกาสทีสง่ มอบมาเก๊ าคืนให้ กบั จีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านชม วิหารเซนต์ ปอล โบสถ์แห่งนี เคยเป็ นส่วนหนึงของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึงก่อตั งในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762
และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้ างขึ นในปี 1580 แต่ถกู ทําลายถึงสอง
ครั ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทังเกิดเพลิงไหม้ ในปี 1835 ทั งวิทยาลัย และโบสถ์ถกู ทําลายจนเหลือแต่ด้านหน้ า
ของตึกฐานโบสถ์สว่ นใหญ่ และบันไดหน้ าด้ านหน้ าของตึกแสดงให้ เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่
ทีนีเพียงแห่งเดียวเท่านั นในโลกนําท่านเยียมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรู ระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัส
บรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้ อมสรรพด้ วย สิงอํานวยความสะดวกทีให้ ความบันเทิง และสถานทีช้อป
ปิ งทีแกรนด์แคนแนลช๊ อป พบกับร้ านค้ าแบรนด์เนมชื อดังมากมายกว่า 350 ร้ าน ให้ ท่านได้ สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง
เพือลิ มลองเมนูตา่ งๆ ทีทา่ นชืนชอบ ท่านสามารถนังเรื อกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม(ไม่รวมอยู่ในรายการ)
หรื อจะเสียงโชคคาสิโน ซึงมีอยู่ทั งหมด4 โซนใหญ่ จากนั นนําท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO ให้ ท่านได้ สมั ผัส
บรรยากาศของ จากนั นเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที จําลองมาจากฝรังเศส ซึงหอไอเฟลทีมาเก๊ าถือได้ ว่าเป็ นหอไอเฟล

คํา
พักที
วันทีสอง
เช้ า

เทียง

เย็น

จําลองที ใหญ่ทีสดุ และเหมือนจริ งที สดุ ในโลก โดยมีการประดับไฟทั งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั น โดยท่าน
สามารถขึ นไปชมวิวทีชั น7 และ ชั น 37 โดยทีชั นนี ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั งโคไทของมา
เก๊ า สามารถขึ นชมวิวได้ ตั งแต่เวลา10.0-22.00 น. (ไม่ รวมค่ าขึ นลิฟท์) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสูจ่ ไู ห่
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (2)
JINJIANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า
ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั นสาวงามหวีหนี”จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล – สวนหยวนหมิงหยวน พร้ อมชมโชว์ สุด
อลังการ
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3) นังรถผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรี ยบ
ชายหาดทีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซึงรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้ อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ
และทีได้ ชือว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชายหาดแห่งนี ได้ มีการนําเก้ าอี หรื อม้ านังซึงทํามาสําหรับ2 คนนัง
เท่านั น จึงได้ ชือว่าถนนคู่รัก ปั จจุบนั เป็ นทีนิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ ายรู ปกับสาวงามหวีหนี ” จูไห่ฟิชเชอร์ เกิร์ล สาวงาม
กลางทะเลสัญลักษณ์ ของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซียงหู เป็ นรู ปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล และชมสินค้ ายา
ประจําบ้ านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้ นํ าร้ อนลวก, แผลไฟไหม้ , แก้ ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะให้
ท่านได้ เยียมชม ไข่ มุก ซึงเป็ นไข่มกุ นํ าจืดขึ นชือของเมืองจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั นนําท่านแวะชม ผลิตภัณฑ์ ทีทาํ จากผ้ าไหมจีน ทีมีชือเสียงโดยเฉพาะผ้ าห่มไหมทีหม่ อุน่ ในหน้ าหนาว และเย็นสบาย
ในหน้ าร้ อน นําท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึงเป็ นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงทีนครปั กกิง หลังถูกทําลายโดยพันธมิตร
ในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้ งบประมาณก่อสร้ างถึง 600 ล้ านหยวน สร้ าง
ขึ นใหม่อีกครั ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทําให้ สวนแห่งนี โอบล้ อมด้ วยขุนเขาทีเขียวชอุ่ม และมีพื นทีครอบคลุม
ทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึงมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุ งปั กกิ ง สิงทีทําให้ สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มี
ความแตกต่างกับสวนเก่าทีปักกิง คือการเพิมเติมและตกแตกสวนทีเป็ นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิง
หยวนใหม่ จึ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ นสถานที ท่ อ งเที ย วซึ ง จํ า ลองมาจากสถานที ใ นประวัติ ศ าสตร์ มี คุณ ค่ า ทั งในแง่ วัฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเทียว สวนนี ได้ เปิ ดให้ บคุ คลเข้ าชมตั งแต่วนั ที 1กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็ นต้ นมา มีภเู ขาโอบ
รอบทั ง 3 ด้ าน ด้ านหน้ าเป็ นพื นทีราบ สิงก่อสร้ างต่างๆ สร้ างขึ นเท่าของจริ งในอดีตทุกชิ นมีมากกว่า 100 ชิ น อาทิ เสาหินคู่
สะพานข้ ามธารทอง ประตูต้ากง ตําหนักเจิ งต้ ากวางหมิง สะพานเก้ าเลี ยว
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...เป็ ดปั กกิง (5)
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คํา

พักที

จากนั นชมโชว์ ตระการตาด้ วยแสง สี เสียง ซึงใช้ ผ้ แู สดงกว่า 100 ชีวิต ซึงประกอบด้ วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลง
ฮ่องเต้ ทอ่ งเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุ
สุดวิสัย ไม่ สามารถดูโชว์ ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่ าโชว์ ท่านละ 40 เหรียญ)
JINJIANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า
วัดผู่โถว - เซินเจิ น - Splendid Of China – ช้ อปปิ งหลอวู่
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6) จากนั นนําท่านชม วัดผู่โถว นมัสการองค์สงั กระจายเพื อความอุดม
สมบูรณ์ นมัสการเจ้ าแม่กวนอิม เพื อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้ าเพื อการมีสขุ สวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้ า 4
พระองค์ เพืออายุยืนนานจากนั นนําท่านชมโรงงานผลิตหยกทีขึ นชือของประเทศจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) นําท่านชม Splendid Of China ภายในจําลองสถานทีสําคัญๆของเมืองจีนว่ากัน
ว่าเมือมาเทียวเมืองจําลองจีนเพียงวันเดียวก็สามารถเข้ าใจประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานกว่า 5,000 ปี ของจีนได้ ทนั ที เพราะทีนี
ได้ จําลองสถานทีสําคัญ ๆ ของจีนไว้ ด้วยกันมากมาย อาทิ กําแพง เมืองจีน กองทหารดินเผาและม้ าศึกของของจิ นซีฮ่องเต้
พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังโปตาลาจากธิเบต รวมถึงสุสานและหลุมฝั งศพของบุคคลสําคัญของจีนไม่วา่ จะเป็ นกษัตริ ย์หวงตี
เจงกิสข่าน,ดร.ซุนยัดเซ็น นอกจากนี ในพื นทีอนั กว้ างขวางของเมืองจําลองยังมีอาหารนานาชนิดจากมณฑลต่างๆของจีนไว้ ให้
เลือกลิ มลอง รวมถึงซึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตา และการจัดแสดงงานหัตถกรรมที สวยงามซึงสามารถซื อ
กลับไปเป็ นทีระลึกได้ อีกด้ วย จากนั นทั งชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตาแสดงกลางแจ้ งให้ ชมอาทิ แสดงการรบของชาว
มองโกเลียและการต่อสูผ่ าดโผนบนหลังม้ า และให้ ท่านได้ ชม หมู่บ้านวัฒนธรรม CULTURAL VILLAGE เป็ นหมู่บ้านที
จํา ลองชีวิต ความเป็ นอยู่ และวัฒนธรรมของชนเผ่า น้ อยใหญ่ ของมณฑลต่างๆ ทัวประเทศจี น กว่า 56 เผ่าการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตา และการจัดแสดงงานหัตถกรรมทีสวยงามซึงสามารถซื อกลับไปเป็ นทีระลึกได้ อีกด้ วย จากนั น
ทั งชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตาแสดงกลางแจ้ งให้ ชมอาทิ แสดงการรบของชาวมองโกเลียและการต่อสูผ่ าดโผนบน
หลังม้ า
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (8) อาหารมื อพิเศษ!! เป๋าฮื อ + ไวน์ แดง
นําท่านเดินทางสูท่ ีช้อปปิ งสินค้ าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ นเจิ น“Lowu City”คนไทยรู้ จกั ในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ า
มากมายหลายหมวดหมู่ให้ ท่านได้ เลือกซื อเป็ นของฝากสําหรับคนที ท่านรักและตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็ น เสื อผ้ า, กระเป๋ า,
นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีให้ ได้ เลือกสรรมากมาย ทุกชิ นล้ วนเป็ นของเลียนแบบ
FX HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันทีสี
เช้ า

เซินเจิ น - ฮ่ องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้ าเซียน – ช้ อปปิ งนาธาน – กรุ งเทพ ฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (9)
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยรถโค้ ช จากนั น นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพือสักการะเทพเจ้ าแชกง และให้
ท่านหมุนกังหันทองแดง ทีเชือกันว่าถ้ าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สงิ ชัวร้ ายและ นําแต่สิงดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะทีวดั นี
ในวันขึ นปี ใหม่ นําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรี ยกวัดนี ว่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้ อยปี
โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี เพือขอพรให้ สขุ ภาพแข็งแรง ไร้ โรคภัยนําท่านเยี ยมชมโรงงานจิวเวอร์ รี ทีขึ นชือของ
ฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทีได้ รับรางวัลอันดับเยียม และใช้ ในการเสริ มดวงเรื องฮวงจุ้ย นําท่านชมร้ านยาสมุนไพร เป็ นสินค้ าโอ
ทอปท้ องถินของฮ่องกง ให้ ทา่ นได้ ชมยาจีน ซึงถือเป็ นภูมิปัญญาพื นบ้ านของคนจีนในการใช้ ยารักษาโรค
เทียง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านช้ อปปิ งสินค้ าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ ท่านได้ เลือกซื อสินค้ าแบรนเนมต่างๆ จากนั นอิสระให้ ท่านเต็มอิมกับ
การช้ อปปิ งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั งต้ นกันทีสถานีจิมซาจุ่ย
มีร้านขายของทั งเครื องหนัง, เครื องกีฬา, เครื องใช้ ไฟฟ้ า,
กล้ องถ่ายรู ปฯลฯและสินค้ าแบบที เ ป็ นของพื นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้ อนมากมายมี SHOPPING
COMPLEX ขนาดใหญ่ชือ OCEAN TERMINAL ซึงประกอบไปด้ วยห้ างสรรพสินค้ าเรี ยงรายกันอยู่ และมีทางเชื อมติดต่อกัน
สามารถเดินทะลุถึงกันได้ *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*
21.35 น. บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที FD503
23.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
***********************************************
** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครื องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีทกุ ครั งก่อนทําการ
ออกตัวเนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
*** ขอบพระคุณทุกท่ านทีใช้ บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที 9 ท่านมีหวั หน้ าทัวร์
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ ห้องละ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
กําหนดการเดินทาง
พักเดียวเพิม
2-3 ท่ าน
เตียง
เด็กไม่ มีเตียง
11-14 มกราคม 2561
12,999
12,999
11,999
4,500
25-28 มกราคม 2561
12,999
12,999
11,999
4,500
01-04 กุมภาพันธ์ 2561
12,999
12,999
11,999
4,500
03-06 มีนาคม 2561
12,999
12,999
11,999
4,500
08-11 มีนาคม 2561
12,999
12,999
11,999
4,500

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
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
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
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

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่ องเทียวแห่ งเมืองจีนเพือโปรโมทสินค้ าพื นเมือง ในนามของร้ านรัฐบาล คือ
บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่ มุก, ใบชา, ใยไผ่ ไหม, หยก ซึงจําเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึง
อยากเรียนชี แจงลูกค้ าทุกท่ านว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื อหรือไม่ ซอื ขึ นอยู่กับความพอใจของ
ลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั งสิ น และถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้าร้ านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึ นจากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้ าน
 โรงแรมทีพกั ทีอาจะมีการสลับปรับเปลียนขึ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้ าเป็ นหลัก
 หมายเหตุ ทีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้ วมาจําหน่ายวันสุดท้ ายลูกทัวร์ ท่านใดสนใจสามารถซื อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้อง
ซื อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ ทั งสิ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า

อัตราค่ าบริการนี รวม
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพกั ตามทีระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื อทีระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าวีซา่ กรุ๊ป (วีซา่ หน้ าด่าน) เข้ าประเทศจีน
อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เดียวเข้ าประเทศจีน **ในกรณีทีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซา่ หน้ าด่าน (วีซา่ กรุ๊ป) ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่าย
ในการทําวีซา่ เพิม ท่านละ 1,500 บาท**
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มิ นิบาร์
ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื องดืมทีส ังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ 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 อเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริ การส่วนทีเหลือทั งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย21 วัน กรณีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีไม่
ชําระเงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเทียวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวร์ นั นๆ

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที รัฐบาลประกาศในปี
นั นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนกั ท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรื อเอเจนซี(ผู้มีชือในเอกสารการ
จอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์
หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรื องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที ต้องการให้ นําเงินเข้ าให้
ครบถ้ วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี
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 วทั งหมด
ทั งนี ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายทีได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การทีชําระแล้ วเนืองในการเตรี ยมการจัดการนําเที ยวให้ แก่นกั ท่องเทียว เช่น
การสํารองทีนังตัวเครื องบิน การจองทีพกั ฯลฯ
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรื อซื อขาดแบบมีเงือนไข หรื อเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน
หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทั งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที รัฐบาลประกาศในปี
นั นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้ อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์ นี สําหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านั น
2. ทัวร์ นี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทั งหมดหรื อถูกปฏิเสธ
การเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทั งหมดให้ แก่ทา่ น

3. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิท ธิ ใ นการยกเลิก การเดิ น ทางในกรณี ที มี นัก ท่อ งเที ย วร่ ว มเดิ น ทางน้ อ ยกว่า 15 ท่ า น โดยจะแจ้ ง ให้ กับ
นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที ยวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริ การเพิมจากการทีมีนกั ท่องเทียวร่ วมเดินทาง
น้ อยกว่าทีทางบริ ษัทกําหนดเพือให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื อ นามสกุล คํานําหน้ าชื อ เลขทีหนังสือเดินทาง
และอืนๆ เพือใช้ ในการจองตัวเครื องบิน ในกรณีทีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีมิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชําระ
เงินมัดจํา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันทีเดินทางจริ งของประเทศทีเดินทาง ทั งนี บริ ษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที เพิมขึ นของนักท่องเทียวทีมิได้ เกิดจากความผิดของ
ทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้ า เปลียนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อืน เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ใน
การปรับราคาค่าบริ การเพิมขึ น ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครื องบิน ค่าภาษี เชื อเพลิง
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริ ษัทกํากับเท่านั น
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึ นเครื องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ น และรวมกันทุกชิ นไม่
เกิน 1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านั น ถ้ าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที กําหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และ
ฝากเจ้ าหน้ าทีโหลดใต้ ท้องเครื องบินเท่านั น
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ า ทีโหลด
ใต้ ท้องเครื องบินเท่านั น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ ามนําผลิตภัณฑ์ที ทํามาจากพืช และเนื อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื อสัตว์ ไส้ กรอกฯ
เพือเป็ นการป้องกันโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี หากเจ้ าหน้ าทีตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราทีสงู มาก

