เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยีย่ มชมเวเนเชี่ยน
ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค+นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด
REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้ งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิต้ ี + ตลาดกงเป่ ย

พิเศษ1. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ ดปั กกิ่ง
พิเศษ2. โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง

วันแรก
05.30 น.
08.50 น.
12.40 น.
เที่ยง

คํา่

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่ วหลิน - Citygate Outlet – เซินเจิ้ น
พร้อ มกัน ที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้ น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิ น HONG KONG
AIRLINES พบเจ้าหน้าที่ทาํ การเช็คอินตัว๋
บินลัดฟ้ าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX768 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
(มีจอส่วนตัวทุกที่นั ่ง)
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนั เตา....องค์พระสร้าง
จากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระ
พักตร์ไปยังเนิ นเขาเบื้ องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั้ นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บา้ น
วัฒ นธรรมนองปิ ง ให้ท่ านได้อิ ส ระเที่ ย วชม ร้านค้า ร้า นอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้ง
มากมาย บริเวณหมู่บา้ นจําลองแห่งนี้ ท่านจะได้พบความสนุ กที่สามารถผสมผสานระหว่างความ
เจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว หมายเหตุ: เดินทางขึ้ นโดยรถบัสของทางหมู่บา้ น
วัฒนธรรม เนื่องจากกระเช้านองปิ งปิ ดปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 60 เป็ นเวลา 5 เดือน
ทางบริษทั ฯ จะทําการคืนส่วนต่างค่ากระเช้าให้ท่านละ 40 HKD ในวันเดินทาง

จากนั้ น ให้ท่ า นอิ ส ระช้อ ปปิ้ งที่ ห า้ งดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่ า นช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า ตาม
อัธยาศัย พบกับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO,
RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็ น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่หอ้ และ
ชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ ได้เวลาอันสมควร
นํ าท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่าซึ่ งเป็ นสะพานที่ ถือได้ว่าเป็ นสะพานรางคู่ที่ยาวที่ สุดในโลก
เพื่ อ เดิ น ทางสู่ เซิ่ น เจิ้ น โดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เซิ่ น เจิ้ น เป็ นเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีเนื้ อที่
2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่นเจิ้ นได้รบั การวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และ
สภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเข้าสูท่ ี่พกั FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน

วันที่สอง

เซิ่นเจิ้ น – ช้อปปิ้ งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อนั ตระการตา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้ นนํ าท่านช้อปปิ้ งที่ หลอหวู่ พบกับสิ นค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่ นเจิ้ น ซึ่ งคนไทยรูจ้ กั
ในนามมาบุ ญ ครองเมื องไทย มี สิน ค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา
เสื้ อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากสําหรับคนที่ ท่านรัก และตัวท่ านเอง และให้ท่านได้รับ
เลือกชม ร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้ นนํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งจู ไ ห่ โดยรถโค้ช แวะชม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท ํา จากผ้า ไหมจี น
ที่ มีชื่อเสี ยงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน นํ าท่ านชม
สวนหยวนหมิ งหยวน ซึ่ งเป็ นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่ นครปั กกิ่ ง หลังถูกทําลายโดย
พัน ธมิ ต รในปี ค.ศ. 1860 และเสี ย หายจนยากแก่ ก ารบู ร ณะ พระราชวัง หยวนหมิ ง ใหม่ ไ ด้
งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้างขึ้ นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมือง
จูไห่ ทําให้สวนแห่งนี้ โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา
80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปั กกิ่ง สิ่งที่ทาํ ให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่ง
ใหม่ มี ค วามแตกต่ า งกับ สวนเก่ า ที่ ปั กกิ่ ง คื อ การเพิ่ ม เติ ม และตกแตกสวนที่ เป็ นศิ ล ปะแบบ
ตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ ยวซึ่งจําลอง
มาจากสถานที่ ในประวัติศ าสตร์ มี คุ ณ ค่ า ทั้งในแง่วัฒ นธรรม ประวัติศ าสตร์ และธุ รกิ จ การ
ท่องเที่ ยว สวนนี้ ได้เปิ ดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วนั ที่ 1กุ มภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็ นต้นมา มีภูเขา
โอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้ นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้ นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้ น
มี มากกว่า 100 ชิ้ น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตําหนั กเจิ้ งต้ากวางหมิ ง
สะพานเก้าเลี้ ยว
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้ อ+ไวน์แดง
จากนั้นชม โชว์อนั ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผแู ้ สดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการ
แสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่น
ต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณี ฝนตก หรือเหตุสุดวิ สยั ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโชว์ทา่ นละ 40 หยวน)
นําท่านเข้าสูท่ ี่พกั JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่สาม

ถนนคู่ รั ก The Lover’s Road – มาเก๊ า - นมั ส การเจ้า แม่ กวนอิ ม /ชิ ม ขนมพื้ นเมื อ ง
วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล -เซนาโด้สแควร์- ชมเดอะเวเนเชี่ยน – ตลาดกงเป่ ย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
จากนั้ น นํ าท่ านนั ่งรถผ่ านชมทิ วทัศน์ ของ ถนนคู่ รัก The Lover’s Road ถนนเรี ยบชายหาดที่
สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับ

พักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ ได้มีการ
นําเก้าอี้ หรือม้านั ง่ ซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั ง่ เท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รกั ปั จจุบันเป็ นที่นิยมของ
บรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของ
เมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิมทะเล และชมสินค้ายา
ประจําบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ําร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง
ฮ่องกงฟุ ต ฯลฯ แวะให้ท่านได้เยี่ยมชม ไข่มุก ซึ่งเป็ นไข่มุกนํ้ าจืดขึ้ นชื่อของเมืองจีน สมควรแก่
เวลานํ าท่ านเดิ น ทางข้ามด่ านจูไห่ สู่ มาเก๊า ซึ่ งเป็ นเมื องที่ มี ป ระวัติ ศ าสตร์อัน ยาวนาน และ
น่ าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้
และฟูเจี้ ยนเป็ นชนชาติด้ังเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายัง
คาบสมุทรแถบนี้ เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิ คมอยูใ่ นแถบนี้ ที่สาํ คัญคือชาว
โปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญ รุ่งเรืองทางด้านสถาปั ตยกรรม และศิ ลปวัฒ นธรรมของชาติ
ตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทําให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม
ตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้วา่ เป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า นํ าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็ นวัดที่ เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษา
ศิลปะวัตถุ เก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมายเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนาน
ที่ สุ ด ของมาเก๊ า ในบริ เ วณวัด มี ศ าลาซุ ้ม ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF
BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN
ไม่พลาดให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิมทาร์ตไข่ จากนั้ นผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้า
แม่ ก วนอิ ม ปรางค์ท องสร้างด้ว ยทองสัม ฤทธิ์ ท้ัง องค์ มี ค วามสู ง 18 เมตรหนั ก กว่า 1.8 ตัน
ประดิ ษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับ แดดเป็ นประกายเรืองรองเหลื อง
อร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม
แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกส
ตั้งใจสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน และนําท่านชม
วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้ เคยเป็ นส่วนหนึ่ งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และ
ปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์
เซนต์ปอลสร้างขึ้ นในปี 1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ

คํา่

จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทําลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึก
ฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและ
ตะวันตกและมีอยูท่ ี่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก แวะช้อปปิ้ งย่าน เซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็ น
ทําเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้ อผ้า
ทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยูด่ ว้ ยเรียกว่า
ช้อปปิ้ งที่ นี่ แห่งเดี ยวก็ คุม้ เกิ นพอ นํ าท่ านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิ โนหรู
ระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย
สิ่ งอํานวยความสะดวกที่ ให้ค วามบัน เทิ ง และสถานที่ ช อ้ ปปิ้ งที่ แ กรนด์แคนแนลช๊อ ป พบกับ
ร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง
เพื่อลิ้ มลองเมนู ต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่ เรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิ ชภายใน
โรงแรม (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ) หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยูท่ ้งั หมด 4 โซนใหญ่
จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่จไู ห่ นําท่านสู่ตลาดใต้ดินกงเป่ ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปปิ้ ง
แหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ อ อาทิ เช่น โทรศัพท์มือถื อ, เกมส์บอย,
mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้ อผ้าตามแฟชัน่ ตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหาร และขนม
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ!! เป็ ดปั กกิ่ง
นําท่านเข้าสูท่ ี่พกั JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

VICTORIA PEAK - หาดทราย REPULSE BAY – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้ งนาธาน – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นํ าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ (ประมาณ 1 ชัว่ โมง) จากนั้ นนํ าท่านเที่ ยวเกาะฮ่องกง
ขึ้ นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์
สดชื่น ท่านสามารถชมทัศนี ยภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ท้ังเกาะอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ยังตื่นตากับตึกระฟ้ าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึก
เซ็ นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่ าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ ต้ังของธุ รกิ จ ชั้นนํ าของฮ่องกงพร้อมทั้ง
ถ่ายภาพอันสวยงามน่ าประทับใจ นําท่านเยีย่ มชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงาน
ดีไชน์ ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ พร้อมนมัสการขอพรจาก
เจ้าแม่ กวนอิ ม และเทพเจ้าแห่ งโชคลาภเพื่ อ เป็ นสิ ริม งคลที่ บ ริ เวณชายหาด REPULSE BAY
ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่ งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้ น 3 ปี จากนั้ นให้ท่านได้รบั พลังจาก
ศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้ อคู่
ณ จุดนี้ ได้อีกด้วย นําท่านชม ร้านยาสมุนไพร เป็ นสินค้าโอท็อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชม
ยาจีน ซึ่งถือเป็ นภูมิปัญญาพื้ นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อ
กันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นําแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่วดั นี้
ในวันขึ้ นปี ใหม่ จากนั้ นนํ าท่ านเดิ น ทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้ งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่ งเป็ น
แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้ อสินค้าประเภทต่างๆ อย่าง
เต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิ ยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมี
ทุ ก สิ่ งที่ คุ ณ ต้อ งการ ศูน ย์ก ารค้าที่ ก ว้างขวางเหล่ า นี้ เป็ นแหล่ งรวมห้อ งเสื้ อที่ จํา หน่ ายสิ น ค้า
แบรนด์เนมของดีไซน์ เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็ นที่ที่คุณสามารถจะอิ่ม
เอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อป
ปิ้ งที่ โอเชี่ ย นเทอร์มิ นั ล แหล่ ง รวมสิ น ค้า Brand Name ชั้น นําที่ มี ใ ห้เลื อ กชมและ ช้อ ป
มากกว่ า 700 ร้า น อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK &
SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
22.10 น. บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES
00.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

02 – 05 มี.ค. 60
04 – 07 มี.ค. 60
09 – 12 มี.ค. 60
11 –14 มี.ค. 60 (BUS2)
11 -14 มี.ค. 60 (BUS 1)
16 – 19 มี.ค. 60
18 – 21 มี.ค. 60
23 – 26 มี.ค. 60
25 – 28 มี.ค. 60
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 60
14 - 17 เม.ย. 60
20 - 23 เม.ย. 60
27 - 30 เม.ย. 60
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 60
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 60
04 – 07 พ.ค. 60
(บัส 1)
04 – 07 พ.ค. 60
(บัส 2)
11 – 14 พ.ค. 60
18 - 21 พ.ค. 60
25 - 28 พ.ค. 60
01 – 04 มิ.ย. 60
08 - 11 มิ.ย. 60
15 - 18 มิ.ย. 60
22 - 25 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 60

รายละเอียด
เที่ยวบิน

ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2
ห้องละ
ผูใ้ หญ่
2-3 ท่าน เด็กมี
เตียง
14,999 14,999
14,999 14,999
14,999 14,999
14,999 14,999
14,999 14,999
14,999 14,999
14,999 14,999
14,999 14,999
14,999 14,999
14,999 14,999
20,999 20,999
14,999 14,999
15,999 15,999
18,999 18,999
18,999 18,999
16,999 16,999

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มี
เตียง
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
19,999
13,999
14,999
17,999
17,999
15,999

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากล ับ HX769 (00.35-02.35)

16,999

16,999

15,999

3,500

ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากล ับ HX769 (00.35-02.35)
ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากล ับ HX769 (00.35-02.35)
ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากล ับ HX769 (00.35-02.35)
ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากล ับ HX769 (00.35-02.35)
ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากล ับ HX769 (00.35-02.35)
ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากล ับ HX769 (00.35-02.35)
ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากล ับ HX769 (00.35-02.35)
ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากล ับ HX769 (00.35-02.35)

14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999

14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999

13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ

HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX773 (00.40-03.00)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX773 (00.40-03.00)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX773 (00.40-03.00)
HX768 (08.50-12.40)
HX773 (00.40-03.00)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX769 (00.35-02.35)
HX768 (08.50-12.40)
HX769 (00.35-02.35)
HX768 (08.50-12.40)
HX769 (00.35-02.35)
HX768 (08.50-12.40)
HX769 (00.35-02.35)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)
HX768 (08.50-12.40)
HX761 (23.55-01.55)

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจําเป็ นต้องระบุไว้ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าวีซ่ากรุป๊ (วีซ่าหน้าด่าน) เข้าประเทศจีน
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณี ที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 130 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
• โรงแรมที่ พกั ที่ อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึ งถึ งผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 15 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่ รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุด ทําการของทาง
บริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชอื่ ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นั ก ท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ต อ้ งการขอรับ เงิ น ค่ าบริ ก ารคื น นั ก ท่ องเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ (ผู ม
้ ี ชื่ อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ า
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ น ทางที่ ตอ้ งการัน ตี มัดจําหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่ อนไข หรื อเที่ ยวบิ นเหมาลํา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวัน หยุ ดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวัน หยุ ดทําการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ า อย่างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางสํา หรับ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางสํา หรับ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่ องเที่ ยวทุ กท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทาง
บริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ างประเทศ ค่ าตัว๋ เครื่อ งบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะนํ า ติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ ไม่ เกิ น 100
มิลลิ ลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1
ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของดังกล่า วมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ม ากกว่าที่ กําหนดจะต้อ งใส่ก ระเป๋ าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

