วันแรก
13.30 น.

กรุงเเทพฯ–ฮ่องกงง
พร้อมมกันทีส่ นามบิบินสุวรรณภูมิมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออ
ด
อก ชัน้ 4
ประตตู 8 เคาน์ เตอร์
ต Q สายการบิน RO
OYAL JORRDANIAN
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรั
น บและอํานวยความสะดวกก (สาย
การบิบิ นกําหนดใหห้โหลดสัมภาาระใต้ท้องเคครื่องได้นํ้าหนนัก 30 กิ โลกรรัม ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ )
16.155 น. ออกเเดินทางสูฮ่ อ่ งกง โดยเที่ยวบิ
ว นที่ RJ1822 (บริการอาหาารว่างและเครืรือ่ งดืม่ บนเครือง)
่
20.055 น. ถึงสนนามบิน Cheaak Lap Kok หลั
ห งผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ข้าเมืองเรียบร้อ้ ย
พักที่ PANDA KO
OWLOON HO
OTEL / REGAAL RIVERSIDE HOTEL หหรือเทียบเท่า 3*
วันทีทสอง
่
ฮ่องกกง-ซิ ตี้ทวั ร์–Victoria–Rep
V
pulse bay–วัวัดแชกง-ช้อปปิ
ป ้ งถนนาธาาน-จูไห่
เช้า
รับประทานอาหาารแบบติ๋ มซํา ณ ภัตตาคาาร
อ
VICTTORIA หนึ่งในแหล่งท่องงเทีย่ วยอดนิยม
ย เป็ นจุดชชมวิวทีค่ ณ
ุ
นําท่าานเทีย่ วเกาะฮฮ่องกงขึน้ สูย่ อดเขา
จะต้อองทึง่ กับความมสวยงาม อ่าววิ
า คตอเรียทีมี่ ช่อื เสียงระดัดับโลก และตึตึกระฟ้าทีพ่ งุ่ ทะยานขึ
ท
น้ สูงตตัดกับแนว
เขาเขีขียวขจีอนั แสนนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามมอัธยาศัย นําท่านสูห่ าดทรราย REPULSSE BAY หาาดทรายรูป
ั้
จันทรร์เสีย้ วแห่งนี้สวยที
ส สดุ แห่งหนึ
ห ่ง และยังใชช้เป็ นฉากในกการถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลลายเรือ่ งมีรปู ปนของเจ้
า
แม่กววนอิม และเจ้จ้าแม่ทนิ โห่วซึง่ ทําหน้าทีป่ กป
ก ้ องคุม้ ครองงชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ามกลางสวนส
่
สวยทีท่ อด
ยาวลลงสูช่ ายหาด ให้
ใ ทา่ นนมัสกาารขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิอิ ม และเทพเจจ้าแห่งโชคลาภเพือ่ เป็ นสิรมมงคล
ิ
ข้าม

สะพานต่ออายุซง่ึ เชือ่ กันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึน้ 3 ปี นําท่านเยีย่ มชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ทข่ี น้ึ ชื่อของ
ฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยีย่ ม
และนําท่านเยีย่ มชมสมุนไพรจีน ซึง่ ถือเป็ นสินค้าเพือ่ สุขภาพสามารถเลือกซือ้ เป็ นของฝากแด่คนทางบ้าน
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านไปเทีย่ วชม วัดแชกงหมิ ว หรือวัดกังหันนําโชค ***ทุกท่านจะได้รบั องค์หลวงพ่อแชกงทองคํา
เพื่อเสริ มดวงและบารมี เพิ่ มโชคลาภและทรัพย์สิน*** วัดนี้ตงั ้ อยูท่ ต่ี าํ บลซ่าถิน่ ซึง่ ถือเป็ นชานเมืองของ
ฮ่องกง เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึน้ เมือ่ 400 กว่าปีผา่ นมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชงิ ขึน้ ชือ่ ลือชาในเรือ่ ง
ั ้ าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พา่ ยเป็ นสิง่ ศักดิ ์
ความศักดิสิ์ ทธิ ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สนิ เงินทอง โดยมีรปู ปนเจ้
สิทธ์ประจําวัด ตํานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ แผ่นดินจีนเกิดกลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้
ทัวประเทศ
่
และเหตุการณ์น้ีได้ก่อเกิดบุรุษชาตินกั รบทีช่ ่อื ว่าขุนพล แช้ ก๊ง ทีไ่ ด้ยกทัพไปปราบปรามความ
วุน่ วายทีเ่ กิดขึน้ แทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ช่อื ว่าเป็ นนักรบทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่วา่ จะยก
ทัพไปปราบกบฏทีไ่ หนก็จะได้รบั ชัยชนะเสมอ และดาบคูก่ ายของท่านก็ได้ชอ่ื ว่าเป็นดาบไร้พา่ ยเช่นกัน ดาบ
ไร้พา่ ยของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็ นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุย้
ในเชิงของการต่อสูเ้ ป็ นอย่างสูง
ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจําลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสํานักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ ี
ชือ่ ว่าตึกใบมีด ซึง่ เป็ นตึกทีถ่ อื เป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่ าของจี้
กังหันนําโชคทีม่ ชี ่อื เสียงของวงการการท่องเทีย่ วฮ่องกง ทีไ่ ม่วา่ ทัวร์ไหนทีม่ าฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่าเลือก
ซือ้ สินค้ามงคลชิน้ นี้ เพือ่ เสริมสร้างบารมี และศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิน้ จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่
แหล่งช้อปปิ้งที่ ย่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัวทุ
่ กมุมโลก ท่าน
จะได้เลือกซือ้ สินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่ จุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด
ศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องการ ศูนย์การค้าทีก่ ว้างขวางเหล่านี้เป็ นแหล่งรวมห้องเสือ้ ที่
จําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติชอ่ื ดังจากทัวทุ
่ กมุมโลก อีกทัง้ ยังเป็ นทีท่ ค่ี ณ
ุ สามารถจะ
อิม่ เอมกับอาหารชัน้ เลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอ
เชีย่ นเทอร์มนิ ลั แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นําทีม่ ใี ห้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ
ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี
Toy’s Us สมควรแก่เวลานําท่านเดิ นทางสู่จไู ห่ ด้วยเรือเฟอรี่ ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่
ถึงเมืองจูไห่
หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ SWAN HOTEL / JUMBO HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สาม จูไห่-หวีหนี่ -วัดดอกบัวขาว-ตลาดกงเป่ ย-พระราชวังหยวนมิ ง+ชมโชว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านแวะถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหนี่ ” จูไห่ฟิชเชอร์เกิ รล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
บริเวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มกุ อยูร่ มิ ทะเล จากนัน้ นําท่านชมวัดไป่ เหลียน (วัด
ดอกบัวขาว) เป็ นวัดซึง่ มีววิ ทิวทัศน์สวยงามมาก ภายในบริเวณวัดจะมีบนั ไดเดินขึน้ ไปกราบนมัสการสิง่
ศักดิ ์สิทธิที์ ช่ าวจูไห่ให้ความนับถือ ได้แก่ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม ตามบันไดที่
ขึน้ ไปทัง้ สองข้างทางจะมีตน้ สนปลูกไว้ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศร่มรืน่ มาก เมือ่ ท่านได้กราบไหว้สงิ่
ศักดิ ์สิทธิภายในวั
ดครบหมดแล้ว บริเวณด้านนอกก็จะมีระฆังไว้ให้คนทีไ่ ปขอพรตี เพือ่ ให้พรทีข่ อสมดังที
่ ป่ า
์
รถนา ในการตีเขาบอกให้ตี 3 ครัง้ แล้วพรทีข่ อก็จะสัมฤทธิผล
์ แวะชมผลิตภัณฑ์ทท่ี าํ จากผ้าไหมจีนทีม่ ี
2

กลางวัน

เย็น

วันที่สี่
เช้า

ชือ่ เสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมทีห่ ม่ อุน่ ในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน และชมสินค้ายาประจําบ้าน
ของชาวจีน “ยาบัวหิ มะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ําร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้รดิ สีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านสูต่ ลาดใต้ดินกงเป่ ย แหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มสี นิ ค้ามากมายให้ทา่ นเลือกซือ้ อาทิ
เช่น โทรศัพท์มอื ถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เสือ้ ผ้าตามแฟชันตามฤดู
่
กาลในช่วงนัน้ ,
ผลไม้, อาหาร และขนม จากนัน้ นําท่านชิ มชาจีน เช่น อู่หลง ผูเออ ชารสชาติดขี น้ึ ชือ่ ของจีน ท่านสามารถ
เลือกซือ้ ฝากคนทางบ้านได้ และนําท่านชมสวนหยวนหมิ งหยวนซึง่ เป็ นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่
นครปกั กิง่ หลังถูกทําลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวัง
หยวนหมิ งใหม่ ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน นําท่านเข้าชม พระราชวังหยวนหมิ ง
พระราชวังแห่งนี้ถกู สร้างขึน้ แทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปกั กิง่ พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึน้ ใหม่
อีกครัง้ ณ ใจกลางของภูเขาชิลนิ ในเมืองจูไห่ ทําให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาทีเ่ ขียวชอุ่ม และมีพน้ื ที่
ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึง่ มีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกั กิง่ สิง่ ทีท่ าํ ให้สวน
หยวนหมิงหยวน แห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าทีป่ กั กิง่ คือการเพิม่ เติมและตกแตกสวนทีเ่ ป็ นศิลปะ
แบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้วา่ เป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ วซึง่ จําลองมาจาก
สถานทีใ่ นประวัตศิ าสตร์ มีคณ
ุ ค่าทัง้ ในแง่วฒ
ั นธรรม ประวัตศิ าสตร์ และธุรกิจการท่องเทีย่ ว สวนนี้ได้เปิดให้
บุคคลเข้าชมตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภเู ขาโอบรอบทัง้ 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพืน้ ที่
ราบ สิง่ ก่อสร้างต่างๆ สร้างขึน้ เท่าของจริงในอดีตทุกชิน้ มีมากกว่า 100 ชิน้ อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธาร
ทอง ประตูตา้ กง ตําหนักเจิง้ ต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลีย้ ว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ ชมโชว์ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผแ้ ู สดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุด
ต่างๆ อาทิ เฉี ยนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิ ธีปราบดาภิ เษก และการละเล่นต่างๆ อีก
มากมาย
พักที่ SWAN HOTEL / JUMBO HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
จูไห่-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิ ม-วิ หารเซนด์พอล-เซนาโด้สแควร์-THE VENETIAN–ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่สมู่ าเก๊า ซึง่ เป็ นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊า
เป็ นเพียงแค่หมูบ่ า้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจีย้ นเป็ นชนชาติดงั ้ เดิม จน
มาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ ติดต่อค้าขายกับชาวจีน
และมาสร้างอาณานิคมอยูใ่ นแถบนี้
ทีส่ าํ คัญคือชาวโปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุง่ เรืองทางด้าน
สถาปตั ยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทําให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองทีม่ กี าร
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้วา่ เป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"
นําท่านผ่านชม เจ้าแม่กวนอิ มริ มทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ ์ทัง้ องค์ มีความ
สูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกาย
ั ้ นองค์เจ้าแม่
เรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ีเป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึง่ คือปนเป็
กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ทีเ่ ป็ นเช่นนี้กเ็ พราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมทีโ่ ปรตุเกส
ตัง้ ใจสร้างขึน้ เพือ่ เป็ นอนุ สรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสทีส่ ง่ มอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน จากนัน้ นําท่านชม วัดเจ้า
แม่กวนอิ ม (Kun Iam Temple) ถือเป็ นการไหว้พระเอาฤกษ์เอาชัย เพราะวัดแห่งนี้เป็ นวัดใหญ่และเก่าแก่
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เที่ยง

21.35 น.
23.25 น.

มากทีส่ ดุ ในมาเก๊า สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดสัมผัสได้ถงึ ความศักดิ ์สิทธิและมนต์
ขลังอัน
์
เก่าแก่ของสถาปตั ยกรรมของชาวจีนทีด่ มู เี สน่หใ์ นแบบฉบับของชาวจีน ซึง่ ภายในวัดแห่งนี้มพี ระพุทธรูปที่
ชาวมาเก๊าเคารพนับถืออยูห่ ลายองค์ ไม่วา่ จะเป็ นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า 3 ยุค ทีม่ ปี ระดิษฐานอยูด่ ว้ ยกัน
3 องค์ ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาทางพระพุทธศาสนาทีว่ ่า มี อดีต ปจั จุบนั และอนาคตมีพระยูไล ทีค่ นมา
เก๊าให้ความเคารพนับถือมากราบไหว้ขอพรกันเยอะ และองค์ทโ่ี ดดเด่นเป็ นพิเศษเห็นจะเป็ น องค์เจ้าแม่
กวนอิ ม ทีแ่ ต่งองค์ทรงเครือ่ งด้วยชุดเจ้าสาวของจีนทีต่ ดั เย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม นําท่านเลือกซือ้ สินค้า
พืน้ เมืองทีข่ น้ึ ชือ่ ของมาเก๊า เช่น คุก้ กีอ้ ลั มอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมูแผ่นสูตรพิเศษ นํ้ามัน
ปลา
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมวิ หารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึง่ ก่อตัง้ ในปี 1594 และ
ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอล
สร้างขึน้ ในปี 1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทังเกิ
่ ดเพลิงไหม้ในปี
1835 ทัง้ วิทยาลัย และโบสถ์ถกู ทําลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์สว่ นใหญ่ และบันไดหน้า
ด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ น่ี ่ีเพียงแห่งเดียวเท่านัน้
ในโลก แวะชมย่านเซนาโด้สแควร์ ถือได้วา่ เป็ นทําเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพ
และร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสือ้ ผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสนิ ค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมา
เก๊าวางขายอยูด่ ว้ ยเรียกว่าช้อปปิ้งทีน่ ่ีแห่งเดียวก็คมุ้ เกินพอ
นําท่านเยีย่ มชม VENETIAN MACAU RESORT โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศ
ของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิง่ อํานวยความสะดวกทีใ่ ห้ความบันเทิง และ
สถานทีช่ อ้ ปปิ้งทีแ่ กรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชือ่ ดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ทา่ นได้
สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพือ่ ลิม้ ลองเมนูต่างๆ ทีท่ า่ นชื่นชอบ ท่านสามารถนั ่งเรือกอนโดล่าล่องไป
ตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสีย่ งโชคคาสิโน ซึง่ มีอยูท่ งั ้ หมด 4 โซนใหญ่
่
ถึงเกาะฮ่องกง หลัง
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางโดย เที่ยวบิ นที่ RJ183 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

อัตราค่าบริ การ***26-29 พ.ค. / 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 มิ .ย. / 7-10, 14-17, 21-24, 28-31

ก.ค. / 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 ส.ค. / 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 ก.ย. / 13-16, 27-31 ต.ค. 59
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
17,999.บาท
ราคาเด็ก (อายุตาํ่ กว่า 12 ปี ) เสริ มเตี ยง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
17,499.บาท
ราคาเด็ก (อายุตาํ่ กว่า 12 ปี ) ไม่เสริ มเตี ยง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) 16,999.บาท
พักเดี่ยวเพิ่ ม
5,000.บาท
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***เงื่อนไขพิ เศษสําหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้า
อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั 3 คืน (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็ นเตียงเสริม) / ค่านํ้าหนัก
กระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. (สายการบินกําหนดให้โหลดสัมภาระใต้ทอ้ งเครือ่ งได้ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ ) / ค่า
บัตรเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุไว้ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่ากรุป๊ (กรณีทม่ี วี ซี ่าจีนอยูแ่ ล้วไม่
สามารถคืนค่าใช้จา่ ยได้) / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) /
มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ 10 หยวน/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 หยวน/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วัน ***รวมตลอด
การเดินทางจ่ายทิป 120 หยวน/ท่าน*** ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ /
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางทีน่ ้ําหนักเกิน 30 กก. / ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% / ค่าภาษี
เชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจําท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
เอกสารที่ใช้ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทางทีม่ วี นั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน
บริ ษทั ฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุป๊ ให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิ ดขึน้ ทางลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเองทัง้ หมด***
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จา่ ยบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่าใช้จา่ ย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
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หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ํามันใหม่ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้
บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
์
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเลือ่ นการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
7.
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือ่ เป็ นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าว
คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
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