วันแรก

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน –
เดอะปาริเซียน – จูไห่

04.00 น พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA พบ
เจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตัว๋
06.45 น. บินลัดฟ้ าสู่ มาเก๊า โดยเที่ยวบิน FD760
10.20 น. ถึงสนามบิน มาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ซึ่งเป็ นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน และน่ าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและ
ประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ ยนเป็ นชนชาติด้งั เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16
ชาวโปรตุ เกสได้เดิ นเรือเข้ามายังคาบสมุ ทรแถบนี้ เพื่อติ ดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้าง
อาณานิ ค มอยู่ใ นแถบนี้ ที่ ส าคัญ คื อ ชาวโปรตุ เ กสได้น าพาเอาความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทางด้า น
สถาปั ตยกรรม และศิ ล ปวัฒ นธรรมของชาติ ต ะวัน ตกเข้า มาอย่า งมากมาย ท าให้ม าเก๊ า
กลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียก
ได้วา่ เป็ น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” นาท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทบั ทิม ที่สร้างขึ้ น
เพื่ออุทิศถวายให้กบั อาม่า องค์เทพทิดาแห่งท้องทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลัก
เป็ นรูปเรือสาเภาโบราณ เป็ นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า บริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้า
ขึ้ นสู่แผ่นดินมาเก๊า ด้านหน้ามีรูปปั้ นสิงห์โตอยู่ 2 ตัว มีความเชื่อว่าหากหมุนลูกแก้วที่อยู่ใน
ปากไปทางขวา 3 ครั้ง ให้ท่านที่เกิดปี ชงไหว้วดั นี้ เพื่อเสริมความเป็ นสิริมงคล นาท่านแวะชม
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ท้งั องค์ มีความสูง
18 เมตรหนั กกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดด
เป็ นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง
คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะว่า
เป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมา
เก๊าคืนให้กบั จีน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

คา่
พักที่

นาท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้ เคยเป็ นส่วนหนึ่ งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี
1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชีย
ตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้ นในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ
1601 ตามลาดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือ
แต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้า นหน้าของตึ กแสดงให้เห็นถึ งสไตล์
ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้ นในโลก นาท่านเยี่ยมชม
THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของ
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอานวยความสะดวกที่ ให้ค วามบันเทิ ง
และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350
ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้ มลองเมนู ต่างๆ ที่ ท่านชื่นชอบ ท่าน
สามารถนัง่ เรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิ ชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะ
เสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยูท่ ้งั หมด 4 โซนใหญ่ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO
ให้ท่ า นได้สัม ผัส บรรยากาศของ จากนั้ น เก็ บภาพประทับ ใจกับ หอไอเฟล ที่ จ าลองมาจาก
ฝรัง่ เศส ซึ่งหอไอเฟลที่มาเก๊าถือได้ว่าเป็ นหอไอเฟลจาลองที่ใหญ่ที่สุดและเหมือนจริงที่สุดใน
โลก โดยมีการประดับไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถขึ้ นไป
ชมวิวที่ช้นั 7 และ ชั้น 37 โดยที่ช้นั นี้ ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของ
ฝั ่งโคไทของมาเก๊า สามารถขึ้ นชมวิวได้ต้ังแต่เวลา 10.0-22.00 น. (ไม่ รวมค่าขึ้ นลิฟท์)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่จไู ห่
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (2)
JINJIANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ถนนคู่รกั The Lover’s Road – ชมรูปปั้ นสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ – สวน
หยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) นั ง่ รถผ่านชมทิ วทัศน์ ของถนนคู่รกั The
Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิ
ทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายใน
บริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ ได้มีการนาเก้าอี้ หรือม้านัง่ ซึ่งทามาสาหรับ 2 คนนัง่ เท่านั้น จึงได้
ชื่อว่าถนนคู่รกั ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ ” จูไห่ฟิชเชอร์
เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซี ยงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7
เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล และชมสินค้ายาประจาบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุ ณ

เที่ยง

เย็น

พักที่

หลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะให้ท่านได้เยี่ยมชม
ไข่มุก ซึ่งเป็ นไข่มุกน้ าจืดขึ้ นชื่อของเมืองจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้ นนาท่านแวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่ม
อุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน นาท่ านชม สวนหยวนหมิ งหยวน ซึ่ งเป็ นสวน
จาลองจากสวนหยวนหมิงที่ นครปั กกิ่ง หลังถูกทาลายโดยพันธมิ ตรในปี ค.ศ. 1860 และ
เสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้าน
หยวน สร้างขึ้ นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทาให้สวนแห่งนี้ โอบล้อม
ด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมี
ขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปั กกิ่ง สิ่งที่ทาให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกั บ
สวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็ นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวน
หยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้วา่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจาลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์
มีคุณค่าทั้งในแง่วฒ
ั นธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ ได้เปิ ดให้บุคคลเข้าชม
ตั้งแต่วนั ที่ 1กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็ นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้ นที่
ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้ นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้ น มีมากกว่า 100 ชิ้ น อาทิ เสาหินคู่
สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตาหนักเจิ้ งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ ยว
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...เป็ ดปั กกิ่ง (5)
จากนั้นชม โชว์ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผูแ้ สดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการ
แสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่น
ต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโชว์ท่านละ 40 เหรียญ)
JINJIANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้ น - Splendid Of China – ช้อปปิ้ งหลอวู่
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) จากนั้ นนาท่ านชม วัดผู่โถว นมัสการ
องค์สงั กระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์
อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนานจากนั้น
นาท่านชมโรงงานผลิตหยกที่ขนชื
ึ้ ่อของประเทศจีน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) นาท่านชม Splendid Of China ภายในจาลอง
สถานที่สาคัญๆของเมืองจีนว่ากันว่าเมื่อมาเที่ ยวเมืองจาลองจีนเพียงวันเดียวก็สามารถเข้าใจ
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนานกว่า 5,000 ปี ของจีนได้ทนั ที เพราะที่นี่ได้จาลองสถานที่สาคัญ ๆ
ของจีนไว้ดว้ ยกันมากมาย อาทิ กาแพง เมืองจีน กองทหารดินเผาและม้าศึกของของจิ๋นซีฮ่องเต้
พระราชวังฤดูรอ้ น พระราชวังโปตาลาจากธิเบต รวมถึงสุสานและหลุมฝั งศพของบุคคลสาคัญ
ของจีนไม่วา่ จะเป็ นกษัตริยห์ วงตี้ เจงกิสข่าน,ดร.ซุนยัดเซ็น นอกจากนี้ ในพื้ นที่อนั กว้างขวางของ
เมืองจาลองยังมีอาหารนานาชนิ ดจากมณฑลต่างๆ ของจีนไว้ให้เลือกลิ้ มลอง รวมถึง ซึ่ งการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตา และการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่สวยงามซึ่งสามารถซื้ อ
กลับไปเป็ นที่ระลึกได้อีกด้วย จากนั้นทั้งชมโชว์ศิลปวัฒ นธรรมจีนอันตระการตาแสดงกลางแจ้ง
ให้ชมอาทิ แสดงการรบของชาวมองโกเลียและการต่อสู่ผาดโผนบนหลังม้า และให้ท่านได้ชม
หมู่ บา้ นวัฒนธรรม CULTURAL VILLAGE เป็ นหมู่บา้ นที่ จาลองชีวิต ความเป็ นอยู่ และ
วัฒนธรรมของชนเผ่ า น้อยใหญ่ของมณฑลต่างๆ ทัว่ ประเทศจีน กว่า 56 เผ่ าการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตา และการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่ สวยงามซึ่ งสามารถซื้ อ
กลับไปเป็ นที่ระลึกได้อีกด้วย จากนั้นทั้งชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตาแสดงกลางแจ้ง
ให้ชมอาทิ แสดงการรบของชาวมองโกเลียและการต่อสู่ผาดโผนบนหลังม้า

คา่

พักที่

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (8) อาหารมื้ อพิเศษ!! เป๋าฮื้ อ + ไวน์แดง
นาท่านเดินทางสู่ที่ชอ้ ปปิ้ งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่นเจิ้ น “Lowu City”คนไทยรูจ้ กั ในนาม
มาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากสาหรับคน
ที่ท่านรักและตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็ น เสื้ อผ้า, กระเป๋า, นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีให้ได้
เลือกสรรมากมาย ทุกชิ้ นล้วนเป็ นของเลียนแบบ
FX HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เซิ่นเจิ้ น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้ งนาธาน – กรุงเทพ ฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถโค้ช จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อ
สักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่
ร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่วดั นี้ ในวันขึ้ นปี ใหม่ นาท่านเดินทางสู่
วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ ว่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดย
ชาวฮ่ องกงส่วนใหญ่เดิ นทางมาวัดนี้ เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัยนาท่ านเยี่ยมชม
โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ ที่ได้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการ
เสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ นาท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็ นสินค้าโอทอปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่าน
ได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็ นภูมิปัญญาพื้ นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าแบรนเนมต่างๆ
จากนั้ น อิ ส ระให้ท่ า นเต็ ม อิ่ ม กับ การช้อ ปปิ้ งย่า นจิ ม ซาจุ่ ย มัก จะตั้ง ต้น กัน ที่ ส ถานี จิ ม ซาจุ่ ย
มีรา้ นขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็ น
ของพื้ นเมืองฮ่องกงอยูด่ ว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาด
ใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อม
ติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*
21.35 น. บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD503
23.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

***********************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
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
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

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
2-3 ท่าน
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
19,999
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

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
19,999
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

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยวเพิ่ม
เด็กไม่มีเตียง
9,999
4,500
9,999
4,500
9,999
4,500
9,999
4,500
10,999
4,500
10,999
4,500
10,999
4,500
10,999
4,500
10,999
4,500
18,999
5,500
11,999
4,500
11,999
4,500
11,999
4,500
11,999
4,500
11,999
4,500
11,999
4,500
11,999
4,500
11,999
4,500
11,999
4,500
12,999
4,500
12,999
4,500
12,999
4,500
12,999
4,500
12,999
4,500

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

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

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง
ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาล
ทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
 โรงแรมที่ พัก ที่ อ าจะมี ก ารสลั บ ปรั บ เปลี่ ย นขึ้ นอยู่ กั บ ความเหมาะสมเป็ นหลั ก โดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อ
ได้แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าวีซ่ากรุป๊ (วีซ่าหน้าด่าน) เข้าประเทศจีน
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณี ที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่า
กรุป๊ ) ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่ า อิ น เตอร์เน็ ต ค่า ซัก รี ด มิ นิบ าร์ใ นห้อ ง รวมถึ ง ค่ าอาหารและเครื่ องดื่ มที่ สัง่ เพิ่ มนอกเหนื อ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 120 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1.
2.

3.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21
วัน กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้น ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่
รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ

2. กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง เพื่ อ ท าเรื่ อ งขอรั บ เงิ น ค่ า บริ ก ารคื น โดยแนบหนั ง สื อ มอบอ านาจพร้อ มหลั ก ฐาน
ประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงิ น ค่า บริ การต่ างๆ และหน้าสมุ ดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการ
นาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริ การตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรื อทั้งหมด หรื อถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมื องด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่ างน้อย 7 วันก่อนการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริงของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้
บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิ วัติ อุ บั ติ เ หตุ ความเจ็ บ ป่ วย ความสู ญ หายหรื อ เสี ย หายของสั ม ภาระ ความล่ า ช้า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่าน
ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่ ง ของที่ มี ลักษณะคล้ายกับอาวุ ธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ปกรณ์กี ฬ าฯ จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก
ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่
ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

