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MFM01มาเกา จูไห เซินเจิน้ ฮองกง
แกปชง เปดดวงเศรษฐี
FD762
FD767

DMK(กรุงเทพ) –MFM(มาเกา)
MFM(มาเกา) –DMK(กรุงเทพ)

10.05– 13.45
22.10 – 23.55

บินดวยสายการบินAIR ASIA (FD): ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง(DMK)
**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้าํ หนักไมเกิน 20ก.ก. และ ถือขึ้นเครือ่ งบินไดนา้ํ หนักไมเกิน7 ก.ก. **
วันที่ 1
07.00

10.05

13.45

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเกา –วัดอามา - ซากประตูโบสถเซนตปอล – เซนาโดสแควร รานขายของฝาก - เดอะ เวนี
เชียน มาเกา - เดอะ ปาริเซียง มาเกา – จูไห(-/-/D)
คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3เคานเตอรเช็คอิน
หมายเลข 1-3สายการบิน Air Asia โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ: ประเทศมาเกาไมอนุญาตใหนํา
อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่
ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน Air Asiaเที่ยวบินที่
FD 762** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทาน
สามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาเมืองไทย
ประมาณ 1 ชั่วโมง)
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
นําทานเดินทางสูวัดอามา หรือเรียกอีกชื่อวา วัดมากอก (A-Ma Temple) เปนวัดเกาแกที่สุดในมาเกา คําวา "อามา" นี้ เปน
ที่มาของคําวา "มาเกา" ในปจจุบนั สืบเนื่องมาจาก เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทางมาขึ้นฝงที่มาเกาตรงบริเวณวัดนี้ แลว
ไดถามกับชาวบานวาเกาะนี้ชื่อวาอะไร ชาวบานตอบไปวา "มากอก" ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดทาย
กลายเปนมาเกานีเ่ อง
จากนั้นนําทานเดินทางสูซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul)เปนซากโบสถคาทอลิกในเขตซานตูอันโตนีโอ มา
เกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหมและพายุไตฝุนถลมในชวงป ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคย
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เปนโบสถสําคัญของมาเกา กอสรางเมื่อป ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยนั้น เปนหนึ่งในโบสถคาทอลิกที่ใหญ
ที่สุดในเอเชีย
นําทานเดินทางสู จตุรัสเซนาโด (Senado Square) เปนจัตุรัสเมืองมาเกา และเปนสวนหนึ่งของ Unescoศูนยประวัติศาสตร
ของมาเกามรดกโลก เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปสามเหลี่ยมยาวและเชื่อมตอ , Largo ทํา São Domingosที่ปลายดานหนึง่ และ
Avenida de Almeida Ribeiro ที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสไดรับการตั้งชื่อตาม Leal
Senadoซึ่งเปนสถานที่นดั พบของชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึง่ ตั้งอยูตรงหนาจัตรุ ัสที่อาคาร Leal Senado
ตั้งอยูใ นปจจุบัน สวนเล็กๆ ที่ตงั้ อยูตรงกลางของจัตุรัสเนื้อเรื่องรูปปนทองสัมฤทธิ์เบง Nicolauเดอ Mesquitaยืนอยูเหนือเสาหิน
ดึงดาบ รูปปนถูกดึงลงในเหตุการณ 12-3 ขณะที่ Mesquitaเปนผูรับผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจํานวนมาก น้ําพุถกู สราง
ขึ้นและยังคงยืนอยูใ นปจจุบัน สวนใหญของอาคารรอบๆจัตุรัสมีสไตลยุโรปและอนุสาวรียหลายแหงไดรับการคุมครองดูแลเปน
อยางดีโดยรัฐบาล
แวะ รานขายของฝากทุกทานสามารถแวะซื้อขนมขึ้นชื่อและของฝากหมูแผน หมูฝอยไดจากที่นี่ หมูแผนรสตางๆ และเบอเกอรี่
เนื่องจากมาเกาเปนเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเขาดวยกัน อาหารและขนมตางๆจึงไดมีรสชาติที่เปน
เอกลักษณ นิยมซื้อกลับไปเปนของฝากกันหลายอยาง
นําทานเดินทางสูเดอะ เวนีเชียน มาเกา (The Venetian Macau)เปนชื่อโรงแรมหรูในมาเกา ภายในมีหองพักรับรองหลายพัน
หอง มีหองคอมพิวเตอรขนาดใหญใหบริการ และมีคาสิโนที่นักพนันและนักทองเที่ยวระดับไฮโซมาเลนกันเพื่อความสนุกสนาน
มากกวาเลนเพื่อผลาญทรัพยเชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหลงจับจายระดับโลกรวมอยูในที่เดียวกัน และยังมี เรือกอนโดลาบริการ
สําหรับผูตองการลองเรือในบรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาลี่ แบบจําลองดวยเชนกัน ในสวนที่เปนตัวตึก ซึง่ เปนทีต่ ั้งของโรงแรม
และคาสิโนนั้น มีพื้นที่มากถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชั้น จนไดรับการบันทึกสถิตวิ าเปนโรงแรม ที่ตั้งอยูแบบเดี่ยวๆทีใ่ หญ
ที่สุดในเอเชีย และยังเปนอาคารที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 ของโลกอีกดวย ภายในตัวอาคารทั้งหมด ถูกออกแบบตาม
สไตลอิตาเลียน และที่โดดเดนทีส่ ุด คงหนีไมพนบนเพดาน ทีว่ าดลวดลวยเอาไวอยางวิจิตรบรรจงสําหรับพื้นที่ที่แบงเปนคาสิโน
นั้น มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบงเปน 4 โซนใหญๆ คือ Golden Fish, Imperial House, Red Dragon และ Phoenix พรอม
กับเครื่อง Slot Machines อีกกวา 3,400 เครื่อง และโตะเลนการพนันอีก 900 โตะ อีกทัง้ ยังมีหองโถงขนาดใหญ ที่มีที่นั่งมากถึง
15,000 ที่นั่ง ไวสําหรับการจัดงานพิเศษ เชน การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษตางๆ และการแขงขันบาสเก็ตบอล เปนต นและถาใคร
ที่รักการชอปปง นั้น การมาเยือนเวเนเชียน มาเกา คงกลายเปนสวรรคไปเลยทีเดียว เพราะที่นี่ไดจัดแบงพื้นที่ใหนักทองเที่ยวได ช
อปปงมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาแบรนดเนม กวา 350 ราน ทีต่ ั้งอยูรายรอบของแกรนด คาเนล ซึง่
จําลองแบบมาจากเมืองเวนิสประเทศอิตาลี พรอมกับเรือกอนโดลามากกวา 50 ลํา สําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการลองเรือชม
ความสวยงามของเวเนเชียน มาเกาแบบเต็มๆ โดยเรือกอนโดลาเหลานี้ จะลองไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยูภายในอาคาร และมี
ทางออกเชื่อมกับทะเลสาบดานนอกอีกดวย และที่โดดเดนที่สุดในยานช็อปปง นี้ คงหนีไมพนเพดานสีฟาสดใส ทีถ่ ูกเพนทเปน
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ค่ํา
พักที่

ลวดลายของกอนเมฆนอยใหญ จนทําใหคนที่เดินชอปปงอยูนั้น ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว(ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา
ประมาณ 120 เหรียญมาเกา และ บริการเสริมอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับการใหบริการที่ทา นตองการ สามารถติดตอสอบถามไดที่
หัวหนาทัวร)บริเวณเดียวกัน จะเปนเดอะ ปารีเชียง มาเกา(The Parisian Macao)หรือที่รูจักกันในนามของ หอไอเฟลแหง
เมืองมาเกา ที่นจี่ ําลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส มาตั้งไวที่หนาโรงแรมซึง่ มีขนาดเล็กกวาของจริงประมาณ 1
เทา ความสูงเทียบไดกับตึก 33 ชัน้ บนหอไอเฟลแหงนี้ มีรานอาหารสุดหรู และ จุดชมวิวอยู เปดตัวเมื่อปลายป 2016 เพื่อเฉลิม
ฉลอง ป 2017 ที่นี่มีหองพักสูงสุดถึง 3,000 หองไมรวมสวนตางๆ ของโรงแรมตั้งแตสปา Health Club สระวายน้ํา คาสิโน และ
โรงละครขนาดความจุถึง 1,200 ที่นั่ง ตกแตงอยางหรูหราลงตัวสไตลอิตาเลียน สมกับเปนโรงแรมคาสิโนที่แทจริง โดยไดแรง
บันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมืองคลาสสิคตลอดกาลที่ขึ้นชื่อดานความงดงามทางสถาปตยกรรมและสิ่งปลูก
สรางชื่อกองโลกอยางหอไอเฟล โดยเราจะตองไปซื้อตัว๋ ที่ชั้น 5 ในรานขายของที่ระลึก Shop 550 (ยังไมรวมคาขึ้นลิฟต โดยจะมี
คาใชจา ยในการชึ้นไปชมวิวในชัน้ ตางๆ ดังนี้Weekdaysตั๋วชมวิวในชั้น 7 และ 37 ผูใหญราคา 168 MOP,เด็กอายุไมเกิน 12 ป
ราคา 138 MOPตั๋วชมวิวในชั้น 7 เทานั้น ผูใ หญราคา 98 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 68 MOPWeekends (เสาร,อาทิตย
และวันหยุด)ตัว๋ ชมวิวในชั้น 7 และ 37 ผูใหญราคา 188 MOP,เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 158 MOPตั๋วชมวิวในชั้น 7 เทานั้น
ผูใหญราคา 118 MOP, เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 88 MOP)
เดินทางสูจ ูไห โดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเปยทานจะตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทาน
เอง(ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการผาน
ดานตรวจคนเขาเมืองประมาณ 45-60 นาที เมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห” ไดรับการยกยองจาก
สหประชาชาติใหเปน “เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน”
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเทา
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วันที่ 2
เชา

จูไห - ถนนคูรัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผูโถว - ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไขมุก – รานผาไหม– รานหยก– ตลาดใตดิน
กงเปย - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูรอนโบราณ - พิเศษ !! โชววัฒนธรรม (B/L/D)

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานนั่งรถชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งทางรัฐบาล
เมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ และทีไ่ ดชื่อวาเปนถนนคูรัก เพราะวาภายใน
บริเวณถนนริมชายหาดแหงนีไ้ ดมีการนําเกาอี้ หรือมานั่งซึง่ ทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเทานั้น จึงไดชื่อวาถนนคูรัก ปจจุบันเปนที่นิยม
ของบรรดาคูรัก มาพักผอนกันมากมาย
ผานชมสาวงามหวีหนี่ หรือ จูไหฟชเชอรเกิรล (Zhuhai Fisher Girl)สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณอาว
เซียงหู สรางขึ้นจากหินแกรนิตทราย เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร น้ําหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาวงามที่ยืนถือไขมุก บิด
เอวพลิ้ว ริ้วชายผาพัดพลิว้ อุนรอยยิ้มทั้งบนใบหนาถึงมุมปาก เปนสัญลักษณของเมือง บงบอกถึงความอุดมสมบูรณรุงเรืองแหง
เมืองจูไหนั่นเอง ไมวาใครไปเมืองจูไห ก็ตองแวะเวียนกันไปเยีย่ มเธอ นําทานเดินทางสู วัดผูโถว หรือ วัดผูถัวซาน
(Putuoshan Temple)ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตวกวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตวมีมากมาย พระ
โพธิสัตวกวนอิมคืออวตารหนึง่ หรือภาคหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจา ซึง่ พระโพธิสัตวกวนอิมเปนมหาบุรุษ เมื่อเสด็จโปรดสัตวให
พนทุกขจะทรงนิรมิตพระองคไปตามภพภูมิ พระโพธิสัตวกวนอิมจึงมีหลายปาง เชน ปางประธาน , ปางพันมือพันตา , ปาง 11
หนา และ ปางที่เปน “เจาแมกวนอิม” ที่คนจีนเรียกวา “อาเนี้ย” เปนตน เชื่อกันวาพระโพธิสัตวกวนอิมมีที่ประทับอยูที่ดินแดน
ศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใตของประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆรูปหนึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพื่อ
ศึกษาธรรมขากลับไดเชิญองคเจาแมกวนอิมกลับมาดวย ระหวางทางเจอพายุจงึ ตองแวะพักที่เกาะแหงหนึ่งเปนเวลานานมาก
จนเชื่อวาองคเจาแมฯจะไมไปทีไ่ หน ประสงคจะอยูที่เกาะแหงนี้ จึงไดสรางศาลเพื่อประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม เกาะแหงนีจ้ ึง
กลายเปนทีต่ ั้งของปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเชนที่ประทับของเจาแมกวนอิมตามตํานานเดิม และเกาะแหงนี้คือ “เกาะผูถอ
ซาน” (โพทอซัว) หนึง่ ในสี่ภูเขาพระพุทธอันยิ่งใหญของจีนนําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนบัวหิมะ และ ครีมไขมุก (Herb
Shop / Snow Lotus / Pearl Cream )ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองของเมืองจูไห ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเปนของฝากไดที่นี่ นํา
ทานเดินทางสูรานผาไหม (Silk Shop)ทานจะไดชมวิธกี ารผลิตผาไหมแบบชาวพื้นเมืองจูไหที่มีขนั้ ตอนการผลิตที่พิถีพิถันทุก
ขั้นตอน ทานสามารถเลือกซื้อเพือ่ เปนของฝากนําทุกทานไดเลือกชมสินคาโอทอปขึ้นชื่อ รานหยก(Jade Shop)ของเมืองจีน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นใหทานชอปปงสินคานานาชนิดที่ตลาดใตดินกงเปย เสมือนเดินอยูใ น LOWU CENTERทานจะสนุกสนานกับการ
ตอรองสินคาราคาถูกทัง้ กระเปา กอปปแบรนดเนมดังตางๆ หรือเลือกซื้อเสื้อผา ถุงเทา รองเทา เครื่องประดับสําหรับคุณผูหญิง
นําทานเดินทางสู สวนหยวนหมิงหยวน หรือพระราชวังฤดูรอนโบราณ(Old Summer Palace)เปนสถานที่ทองเทีย่ วที่มี
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ค่ํา
พักที่

วันที่ 3
เชา

ชื่อเสียงมากแหงหนึง่ ปจจุบันหากลาวถึงพระราชวังฤดูรอนก็จะหมายถึงอีเ๋ หอหยวนแตสมัยกอนพระราชวังฤดูรอนตั้งอยูที่
หยวนหมิงหยวนมากอน แตหลังจากถูกเผาทําลาย พระราชวังฤดูรอนจึงถูกสรางใหมที่อี๋เหอหยวนพระราชวังฤดูรอนที่หยวนหมิง
หยวนถูกสรางขึ้นในป 1707 สมัยจักรพรรดิคางซีและถูกเผาทําลายลงในป 1860 จากการบุกของกองทัพอังกฤษในชวงสงคราม
ฝนครั้งที่สองปจจุบันหยวนหมิงหยวนเหลือเพียงซากปรักหักพังทีเ่ ปนรองรอยของพระราชวังเกา โดยซากที่เหลือนั้นมีแต
พระราชวังสวนที่สรางเปนแบบยุโรปซึ่งใชหินสรางเทานั้น สวนอาคารแบบจีนดั้งเดิมซึ่งใชไมสรางนัน้ ไมเหลือซากเลย จนทําให
คนคิดวาพระราชวังที่นี่แตเดิมเปนแบบยุโรป ทั้งที่จริงๆสวนนี้เปนเพียงสวนนอยแตพื้นที่สวนใหญปจจุบันเปนสวนสาธารณะที่
กวางใหญ รัฐบาลจีนเคยมีแผนที่จะสรางพระราชวังในหยวนหมิงหยวนขึ้นมาใหมเหมือนกับที่ทํากับสิ่งกอสรางหลายแหงใน
ปกกิ่ง แตสุดทายกตัดสินใจเหลือซากเอาไว เพื่อเก็บไวเปนความทรงจํา บริเวณที่เรียกรวมๆวาสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนนี้
ที่จริงแบงเปนสามสวนใหญๆ คือหยวนหมิงหยวน ฉี่ชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปจจุบันทางเขาหลักของที่นี่อยูที่ฉี่ชุนหยวนนํา
ทานชมโชว วัฒนธรรมจีน (Traditional Show) โชวแสง สี เสียง ซึ่งเปนโชวประกอบการแตงกายตางๆ อาทิเชน เฉียนหลง
ฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเลนในพระราชพิธีตา งๆ (หมายเหตุ: หากกรณีที่ฝนตก หรือเหตุ
สุดวิสัย ไมสามารถชมโชวได ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืนเงินคาชมโชว ตามอัตรากรุปเปนการทดแทน)
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพิเศษ !! เมนู เปาฮื้อ + ไวนแดง
365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเทา

เซินเจิน้ –วัดกวนอู - หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร – หมูบ านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of
China–หมูบา นวัฒนธรรมพรอมโชวศิลปะวัฒนะธรรม พิเศษ !! เมนูเปดปกกิ่ง
(B/L/D)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองเซินเจิน้ หรือ ซําจั่น , ซิมจุม (Shenzhen) เปนหนึง่ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง ประเทศ
จีนเมืองเซินเจิ้น เปนเมืองชายแดนริมฝงตรงขามกับเกาะฮองกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบงออกเปน 3 สวน คือ
เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น สมัยกอนเมืองเซินเจิ้นเปนเพียงหมูบานชาวประมง เมื่อป
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ค่ํา
พักที่

ค.ศ. 1980 ไดถูกคัดเลือกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหมีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น มีการจัดตัง้
ตลาดหลักทรัพย อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสรางตางๆ พรอมทั้งจํานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา
นําทานเดินทางสูวัดกวนอู (Kuan Au Temple)เทพเจากวนอู สัญลักษณของความซื่อสัตย ความกตัญู ความจงรักภักดี
ความกลาหาญ และ โชคลาภ บารมีทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็ งเด็ดเดี่ยวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู ทานเปน
คนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปญญาเลอเลิศมาก และไมเคยประมาท การบูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวาง
ไมใหเพลี่ยงพล้ําแกฝา ยตรงขาม และใหเกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซื่อสัตย หรือบริวารทีไ่ วใจได นั่นเอง ดังนั้น
ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหทา นเพื่อความเปนสิริมงคลตอตนเองและครอบครัวในทุกๆดาน
นําทานเดินทางสู หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร (Lowu Shopping Center) แหลงละลายทรัพยของนักชอปปง เปนหางชอป
ปงขนาดใหญ ของเมืองเซินเจิ้นแหลงชอปปงที่ดงึ ดูดขาชอปทั้งหลาย นักชอปปง สวนใหญจะเรียกทีน่ ี่วา มาบุญครองของเมือง
จีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบานเรา ตึกสูง 5 ชั้น ขางในตึกจะมีสินคาพื้นเมืองมากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ซึ่งเปนสินคา
เลียนแบบแบรนดเนมสารพัดยี่หอ ชื่อดังๆ ทัง้ นั้น ไมวาจะเปน กุชชี่ อามานี่ หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ ที่นี่มี
วางขายใหเลือกซื้อหามากมาย ราคากระเปาใบละ 100 หยวนก็มีแตไมเกิน 10,000 บาทของไทยแนนอน สวนนาฬิกาขอมือ ของ
ปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาทของไทย และดวยความที่สินคาเลียนแบบของ
จริงเหลานี้มีความคลายคลึงเหมือนกันกับของจริงเปนอยางมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว เรียกวาเหมือนกันอยางกับ
แกะก็วา ได แยกไมออกเลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงทําใหสินคาเลียนแบบเหลานี้ ขายดิบขายดีเปนอยาง
มาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูหมูบ านชาวจีนพืน้ เมืองโบราณที่สวยงาม (Splendid of China)เปนสวนสนุกรวมทั้งสองพื้นที่ (Splendid
China Miniature Park&China Folk Culture Village) รูปแบบของสวนสะทอนใหเห็นถึงประวัติศาสตรวัฒนธรรมศิลปะ
สถาปตยกรรมโบราณประเพณีและนิสัยของชาติตา งๆ เปนสวนสาธารณะที่มีทิวทัศนทใี่ หญที่สุดแหงหนึ่งของโลกในปริมาณของ
ภาพจําลองที่ทาํ ซ้าํ อุทยานไดรับการพัฒนาและจัดการโดย บริษทั การทองเทีย่ วและการทองเที่ยวรายใหญ China Travel
Serviceหมูบ านชาวจีนที่สวยงาม
นําทานเดินทางสู หมูบ านวัฒนธรรม (Cultural Village)เปนศูนยแสดงชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของชนเผานอยใหญ ที่
กระจายตามมณฑลตางๆ ทัว่ ประเทศจีนทีใ่ หญที่สุดภายในหมูบานวัฒนธรรมมีที่อยูอาศัยของชนเผาตางๆ ที่สรางเทาขนาดจริง
24 แหง จากทัง้ หมด 56 เผาทั่วประเทศทามกลางมวลไมและสายนํ้าที่รมรื่นสวยงามมีชนเผาเจาของบานใหการตอนรับ มีการ
แสดงกิจกรรมประจําเผาใหชม เชน การเย็บปกถักรอย การทําขนม การรองรําทําเพลง พรอมทั้งชมโชวศิลปวัฒนธรรมจีนอัน
ตระการตา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพิเศษ !! เมนู เปดปกกิ่ง
FX HOTEL ,SHEN ZHENหรือเทียบเทา
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เซินเจิน้ –ฮองกง –วัดแชกงหมิว-วัดหวังตาเซียน - รานจิวเวอรี่ –รานหยก - จิมซาจุย–
ถนนนาธาน-มาเกา-สนามบินมาเกา

(B/L/-)

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong)โดยรถโคช
หมายเหตุ:ในกรณีที่ผูเดินทางมีจาํ นวนไมถึง 15 ทาน ทางบริษัทขออนุญาติเปลี่ยนการขามแดนจากฮองกงสูเซินเจิ้น
เปนรถไฟ
มีชื่ออยางเปนทางการวา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region
of the People's Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝงทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปาก
แมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนที่รูจักในสกายไลน (Skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม.
และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน
และ 6.4% มาจากกลุมอื่น ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุง ของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุง ที่อยูติ ด ซึ่งประชากร
จํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930
นําทานเดินทางสูวัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple)เปนวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนใหความเลื่อมใส
ศรัทธามาเนิ่นนาน สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศเปนปกแผนเฉก
เชนปจจุบันนี้ แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิงอาณาจักรนอยใหญ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของทานแช
กง ซึ่งมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตา งก็ยาํ
เกรงตอกําลังพลที่กลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครัง้ ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน
4 ใบพัดติดไวดา นหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลามีความเชื่อวาเมื่อพกพาสัญลักษณรูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหัน
นี้จะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแกกองทัพของทาน ชื่อเสียงในการนําทัพสูศกึ ของ
ทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดนีเ้ ปนวัดเล็กๆ เปนวัดทีเ่ กาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยู
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เที่ยง

ทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกง
ซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงนี้ ซึง่ ทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว
ประชาชนทีเ่ ขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนําโชค" เพื่อหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทา นจะออก
จากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อความเปนสิริมงคล
นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple)ที่ไดชื่อวาเปนวัดไหวพระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุดแมนตั้งอยูใจ
กลางเมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการดูแลอยางพิถีพิถัน วัดจีนขนาด
ใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝงแผนดินใหญ) อยูถ นนหวังตาเซียน ยานชักอัน ประเทศฮองกง ซึ่งวัดแหงนี้เปนที่
ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน แตเปาหมายของคนโสดอยากมีคูไมใชการขอ
ความรักจากเทพเจาองคนี้แตอยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซึง่ จะมีศาลกลางแจงของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยก
โหลว เปนรูปปนสีทองมีเสี้ยวพระจันทรอยูดานหลังประทับอยู ซึ่งชาวจีนตองมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจา
องคนี้ตองใชดา ยแดงผูนิ้วเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษ !! เมนู หานยาง
นําทานเดินทางสูโรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory)เพื่อ เลือกซื้อ เครื่องประดับที่สวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝาก
ไปใหคนที่ทา นรัก หรือเลือกซื้อเปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูปกังหันลมที่มี
ชื่อเสียงและเปนที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกําเนิดขึ้นที่นี่
นําทานเดินทางสูรานหยก(Jade Shop)ใหทุกทานไดเลือกชมสินคาโอทอปขึ้นชื่อของเมืองจีน
จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ที่ยา น จิมซาจุย (TsimShaTsui)และถนนนาธาน (Nathan Road) ซึง่ เปนแหลงรวบรวมสินคาแบ
รนดเนมจากทัว่ ทุกมุมโลกทานจะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอิ่มจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรือ
งบประมาณเทาใด ศูนยการคาชัน้ เลิศของฮองกงแหงนี้ มีทุกสิ่งทีค่ ุณตองการ ศูนยการคาที่กวางขวางเหลานีเ้ ปนแหลงรวมหอง
เสื้อ จําหนายสินคาแยรนดเนม จากดีไซเนอรชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลก อีกทัง้ ยังเปนที่ ที่คุณ สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ
บรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง หรือเลือกชอป ปง ที่ โอเชีย่ น เทอรมินัล (Ocean Terminal) แหลงรวม
สินคา Brand Name ชั้นนําที่มีใหเลือกชม และชอปมากกวา 700 ราน เชน Esprit , Emporio Armani , Giogio Armani ,
DKNY , Mark & Spencer หรือเลือกซื้อของฝากใหคุณนองๆ หนูๆ ไดที่ Toy’sR Us
นําทุกทานขามดานสูเมืองมาเกา โดยเรือเฟอรรี่ใชเวลานั่งเรือประมาณ 1 ชัว่ โมง
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ)
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ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน Air Asia
เที่ยวบินทีF่ D 767 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินกรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ
ทานสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง45 นาที **
23.55
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาที่ของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทั ฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนีเ้ พื่อประโยชนของตัวทานเอง **
22.10

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

ราคา ผูใหญ ทานละ
(พัก 1 หอง 2 ทาน)

ราคา 1 เด็ก 2
ผูใหญ (เด็กต่ํากวา
18มีเตียง)

หองพักเดี่ยว เพิ่ม

ไมใชตั๋วเครื่องบิน ทาน
ละ

4,500

6,999

เดือนสิงหาคม 2561
30 ส.ค.– 2 ก.ย. 2561

10,999

13,999
เดือน กันยายน 2561

06 - 09 กันยายน 2561

9,999

12,999

4,500

6,999

13 - 16 กันยายน 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

20 - 23 กันยายน 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

เดือนตุลาคม 2561
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11 - 14ตุลาคม 2561

12,999

15,999

4,500

7,999

14 - 17 ตุลาคม 2561

11,999

14,999

4,500

7,999

18 – 21 ตุลาคม 2561

11,999

14,999

4,500

7,999

22 - 25 ตุลาคม 2561

12,999

15,999

4,500

7,999

25 – 28 ตุลาคม 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

27 – 30 ตุลาคม 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

เดือนพฤศจิกายน 2561
01 - 04 พฤศจิกายน 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

08 - 11 พฤศจิกายน 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

15 – 18 พฤศจิกายน 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

22 – 25 พฤศจิกายน 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

29 พ.ย.– 2 ธ.ค. 61

10,999

13,999

4,500

6,999

เดือนธันวาคม 2561
06 - 09 ธันวาคม 2561

11,999

14,999

4,500

7,999

08 - 11 ธันวาคม 2561

13,999

16,999

4,500

8,999

13 - 16 ธันวาคม 2561

11,999

14,999

4,500

7,999

20 – 23 ธันวาคม 2561

11,999

14,999

4,500

7,999

30 ธ.ค.–02 ม.ค. 2561

18,999

21,999

5,500

10,999

31 ธ.ค.–03ม.ค. 2561

18,999

21,999

5,500

10,999
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** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป /
ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนีท้ านสามารถ
ใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน **
** ราคาเด็กอายุต่ํากวา 2 ป(Infant)ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท**(ไมมที ี่นงั่ บนเครื่องบิน)
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานีเ้ ฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ กรณีถอื หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร
100 USDกรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ **
**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป!!!**
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนและฮองกงเพื่อโปรโมทสินคาพืน้ เมือง ในนาม
ของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผาไหม ไขมุก ใบชา ใยไผไหม หยก ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทาง
บริษทั ฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจ
ของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิน้ และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / ราน

** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสําอางค หมอ
พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพื่อแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อสนอรา
คาใหมทุกครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได กรณีที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง **
อัตราคาบริการนี้ รวม






คาตั๋วเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง
คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Air Asia คือ อนุญาตใหผู
เดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัมเทานั้น และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ําหนักไมเกิน
7 กิโลกรัมเทานั้น
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามที่รายการระบุ
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําให
โรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิงตามคุณภาพ
และความเหมาะสม





คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ(กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม)
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
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อัตราคาบริการนี้ ไมรวม
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน
รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ได ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศใหยื่นขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมีคาใชจายเพิ่มทานละประมาณ
1,500 บาท แบบ Single (ยื่นธรรมดา 5 วันทําการ) 2,550 บาท (ยื่นแบบเรงดวน 3 วันทําการ) 3,150 บาท โดยยื่นวีซาที่สถานทูตจีน
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน
 กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําจํานวน 10,000 บาท
หลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู โดยไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูจอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่
เดินทาง , พนักงานขายมาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ที่ทานสะดวก
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน
พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทยและจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา
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โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบุชื่อคูพัก
ของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน),เบอรโทรศัพทที่สะดวกใหติดตอกรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูป
ถาย และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิด
จากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทางคืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
คาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนํา เที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดาน
ตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออนออก
เดินทางกรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่ เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการดําเนินการ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
 กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไมคืน
คาใชจายทั้งหมด
 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร
ชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบางสวน)
ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น
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 กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาต
ภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณีดังนี้
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง
- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง

 คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระ
คาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวั นอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวาง
แผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟรมลางาน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปน
ตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการวันละ 10
ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และ
จะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
 เนื่องจากการทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์
ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ
 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้น และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว
 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต
ของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
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สิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย
พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณี
ที่ยังไมออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20วัน กอนออก
เดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ
เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั้งนี้และ
ทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน อยางที่ดีสุด
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พักเนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยูคน
ละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย
หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของลูกคาเปนสําคัญ
หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย
เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุด
งาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่ อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด
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 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับ การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือ
ตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้ งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Tripleโรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ตามจริงทั้งหมด
 บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระ
จะไมมีน้ําดื่มแจก
** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษทั ฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ทั้งหมดนี้แลว **
** ขอขอบพระคุณทุกทานที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **

