วันแรก
06.00 น.

08.50 น.
12.40 น.

ฮ่องกง-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิ ม-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์ เตอร์ K
สายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ
ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
(กรุณาใช้กระเป๋าล้อลากท่านละ 1 ใบเพื่อความสะดวกในการข้ามด่าน)
ออกเดินทาง โดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิ น HX768 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
นาท่านเดินทางสู่เกาะมาเก๊า
โดยเรือเฟอร์ร่ี
(ใช้เวลาประมาณ
1
ชัวโมง)
่
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นาท่านผ่านชมเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน
และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมูบ่ า้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ
โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจีย้ นเป็นชนชาติดงั ้ เดิม
จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่
16
ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน
และมาสร้างอาณานิคมอยูใ่ นแถบนี้
ทีส่ าคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพาเอาความเจริญรุง่ เรืองทางด้านสถาปตั ยกรรม
และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย
ทาให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองทีม่ กี ารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว
จนเรียกได้ว่าเป็น
"ยุโรปใจกลางเอเชีย"
นาท่านผ่านชมเจ้าแม่กวนอิ มริ มทะเล

คา่

หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ ์ทัง้ องค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน
ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย
สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้เี ป็นเจ้าแม่กวนอิมลู กครึง่
ั ้ นองค์เจ้าแม่กวนอิม
คือปนเป็
แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี
ทีเ่ ป็นเช่นนี้กเ็ พราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมทีโ่ ปรตุเกสตัง้ ใจสร้างขึน้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสทีส่ ่ง
มอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน
จากนัน้ นาท่านชมวัดเจ้าแม่กวนอิ ม (Kun Iam Temple) ถือเป็นการไหว้พระเอาฤกษ์เอาชัย
เพราะวัดแห่งนี้เป็ นวัดใหญ่และเก่าแก่มากทีส่ ุดในมาเก๊า
สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่
13
ภายในวัดสัมผัสได้ถงึ ความศักดิ ์สิทธิ ์และมนต์ขลังอันเก่าแก่ของสถาปตั ยกรรมของ
ชาวจีนทีด่ ูมเี สน่หใ์ นแบบฉบับของชาวจีน
ซึง่ ภายในวัดแห่งนี้มพี ระพุทธรูปทีช่ าวมาเก๊าเคารพนับถืออยูห่ ลายองค์
ไม่ว่าจะเป็ นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า
3
ยุค
ทีม่ ปี ระดิษฐานอยูด่ ว้ ยกัน
3
องค์
ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาทางพระพุทธศาสนาทีว่ ่ามีอดีต
ปจั จุบนั
และอนาคตมีพระยูไล
ทีค่ นมาเก๊าให้ความเคารพนับถือมากราบไหว้ขอพรกันเยอะ
และองค์ทโ่ี ดดเด่นเป็ นพิเศษเห็นจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิ ม
ทีแ่ ต่งองค์ทรงเครือ่ งด้วยชุดเจ้าสาวของจีนทีต่ ดั เย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม
นาท่านเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองทีข่ น้ึ ชื่อของมาเก๊า เช่น คุก้ กีอ้ ลั มอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า
หมูแผ่นสูตรพิเศษ น้ามันปลา
นาท่านชมวิ หารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึง่ ก่อตัง้ ในปี 1594
และปิดไปในปี
1762
และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก
โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึน้ ในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ
จนกระทังเกิ
่ ดเพลิงไหม้ในปี
1835
ทัง้ วิทยาลัย
และโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่
และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ น่ี ่เี พียงแ
ห่งเดียวเท่านัน้ ในโลก
แวะชมย่านเซนาโด้สแควร์
ถือได้ว่าเป็นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ
ไว้มากมาย
มีเสือ้ ผ้าทุกแบบทุกสไตล์
และยังมีสนิ ค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ
ของมาเก๊าวางขายอยูด่ ว้ ยเรียกว่าช้อปปิ้งทีน่ ่แี ห่งเดียวก็คุม้ เกินพอ นาท่านเทีย่ วชม VENETIAN MACAU
RESORT
โรงแรมคาสิโนหรูระดับ
6
ดาว
เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย
สิง่ อานวยความสะดวกทีใ่ ห้ความบันเทิง
และสถานทีช่ อ้ ปปิ้งทีแ่ กรนด์แคนแนลช๊อป
พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง
เพื่อลิม้ ลองเมนูต่างๆ ทีท่ ่านชื่นชอบ ท่านสามารถนังเรื
่ อกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม
(ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสีย่ งโชคคาสิโน ซึง่ มีอยูท่ งั ้ หมด 4 โซนใหญ่ นาท่านเดินทางข้ามด่านสู่จไู ห่
(ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชัวโมง)
่
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ ZHUHAI MINAN HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*

วันที่สอง จูไห่-หวีหนี่ -ถนนคู่รกั -วัดผูถ่อ-ตลาดกงเป่ ย-เซิ นเจิ้ น-ชมโชว์น้าพุ 3 มิ ติ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านแวะถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหนี่ ” จูไห่ฟิชเชอร์เกิ รล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มกุ อยูร่ มิ ทะเล นังรถผ่
่ านชมทิ วทัศน์ ของถนนคู่รกั
The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดทีส่ วยงามแสนจะโรแมนติก ซึง่ รัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมทิ ศั น์
ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ
และทีไ่ ด้ช่อื ว่าถนนคู่รกั
ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มกี ารนาเก้าอี้ หรือม้านังซึ
่ ง่ ทามาสาหรับ 2 คนนังเท่
่ านัน้
จึงได้ช่อื ว่าถนนคู่รกั
ปจั จุบนั เป็ นทีน่ ิยมของบรรดาคู่รกั
จากนัน้ นาทุกท่านเที่ยวชมวัดผูถ่อ
เป็ นวัดจีนซึ่งประดิ ษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิ ม
เชื่อว่าวัดแห่งนี้ ได้สร้างขึ้นเพื่อทดแทนวัดที่อยู่บนเกาะผูถ่อซาน
เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สกั การบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม
เปรียบเสมือนกับได้กราบไหว้บชู าองค์เจ้าแม่กวนอิมทีเ่ กาะผูถ่อซานจริงๆ
ชมผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากผ้าไหมจีนทีม่ ชี ่อื เสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมทีห่ ่มอุ่นในหน้าหนาว
และเย็นสบายในหน้าร้อน
และชมสินค้ายาประจาบ้านของชาวจีน
“ยาบัวหิ มะ”
สรรพคุณหลากหลายแก้น้าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้รดิ สีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิ เศษ..เป๋าฮื้อ+ไวน์ แดง
นาท่านสู่ตลาดใต้ดินกงเป่ ย
แหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มสี นิ ค้ามากมายให้ท่านเลือกซือ้
อาทิเช่น
โทรศัพท์มอื ถือ,
เกมส์บอย,
mp3,
mp4,
กระเป๋า,
รองเท้า,
เสือ้ ผ้าตามแฟชันตามฤดู
่
กาลในช่วงนัน้ , ผลไม้, อาหาร และขนม และแวะชมหยก สินค้าโอท๊อปของจีน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เซินเจิน้ ใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง
่
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านสู่
Happy
Coast
ดิ นแดนแห่งความสุขริ มทะเล
สถานทีซ่ ง่ึ ตัง้ อยูใ่ นย่านธุรกิจหลักของเซินเจิน้ เบย์
พืน้ ทีป่ ระมาณ
125
ล้านตารางเมตร
เป็นโครงการทีแ่ สดงถึงวัฒนธรรมด้านท่องเทีย่ ว, บันเทิง, ช้อปปิ้ง, ร้านอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ
มากมาย พร้อมกับชมโชว์น้าพุ 3 มิ ติประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา และนาท่านเข้าทีพ่ กั
พักที่ FX HOTEL / SHAN SHUI HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สาม เซิ นเจิ้ น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิ ว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้ ง-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟฟ้ า ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่
นาท่านเทีย่ วชมวัดแชกงหมิ ว
หรือวัดกังหันนาโชค วัดนี้ตงั ้ อยูท่ ต่ี าบลซ่าถิน่ ซึง่ ถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง
สร้างขึน้ เมือ่
400
กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชงิ
ั ้ าพ่อแช้
ขึน้ ชื่อลือชาในเรือ่ งความศักดิ ์สิทธิ ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สนิ เงินทอง
โดยมีรปู ปนเจ้
ก๊ง
และดาบไร้พ่ายเป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธ์ประจาวัด
ตานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ
แผ่นดินจีนเกิดกลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ ทัวประเทศ
่
และเหตุการณ์น้ไี ด้ก่อเกิดบุรษุ ชาตินกั รบทีช่ ่อื ว่าขุนพล
แช้
ก๊ง
ทีไ่ ด้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่ กิดขึน้ แทบทุกสารทิศ
และท่านเองก็ได้ช่อื ว่าเป็นนักรบทีไ่ ด้ช่อื ว่าไม่เคยแพ้ใคร

บ่าย

00.35 น.
02.35 น.

เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่ หนก็จะได้รบั ชัยชนะเสมอ
และดาบคู่กายของท่านก็ได้ช่อื ว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน
ดาบไร้พ่ายของท่าน
คนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ ป็นอย่างสูง
ธนาคารแบงค์ออฟไชน่ าของฮ่องกงถึงกับจาลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสานักงานใหญ่ของธนาคาร
ทีม่ ชี ่อื ว่าตึกใบมีด
ซึง่ เป็นตึกทีถ่ อื เป็ นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว
และวัดแชกง
ยังเป็นทีม่ าของจีก้ งั หันนาโชคทีม่ ชี ่อื เสียงของวงการการท่องเทีย่ วฮ่องกง
ทีไ่ ม่ว่าทัวร์ไหนทีม่ าฮ่องกง
เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซือ้ สินค้ามงคลชิน้ นี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิน้
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ทข่ี น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยีย่ มยอด
และนาท่านเยีย่ มชมสมุนไพรจีน ซึง่ ถือเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพสามารถเลือกซือ้ เป็นของฝากแด่คนทางบ้าน
นาท่านสู่วดั หวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ ) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี
ทีไ่ ม่มวี นั เสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง
สังเกตได้จากมวลชนจานวนมากทีม่ าสักการะ
หรือแม้กระทังควั
่ นธูปคละคลุง้ ไปทัวบริ
่ เวณ
ท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน
เดิมท่านชื่อ
"หว่องช้อเผ่ง"
เป็นมนุ ษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง
ทีม่ จี ติ เมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สงู มาก และช่วยพ่อแม่ตงั ้ แต่เล็ก ทางานดูแลเลีย้ งแพะ
อยูม่ าวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต
และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร่าเรียนวิชาบนภูเขาไกล
ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนัน้ ไปศึกษาร่าเรียนวิชา ท่านขยันหมันเพี
่ ยรเรียนจนบรรลุ
จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้
เมือ่ ท่านได้ร่าเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว
ก้อได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา
ใช้วชิ าความรูด้ า้ นสมุนไพร
เพื่อบาเพ็ญประโยชน์
เดินทางรักษาประชาชนจีนทีเ่ จ็บไข้
ตลอดจนผูท้ เ่ี ดือดร้อนไปทัวทุ
่ กสารทิศ
เมือ่ เกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน
ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วชิ าการแพทย์
จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสูก้ บั โรคร้าย
ตลอดอายุขยั ทองท่าน
ได้มลี กู ศิษย์มากมายทีเ่ คารพท่านและร่าเรียนวิชาจากท่าน
จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซนิ
และได้ตงั ้ ศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ย่านจิ มซาจุ่ย
ถนนนาธาน
ซึง่ เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัวทุ
่ กมุมโลก
ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ
อย่างเต็มอิม่ จุใจ
ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด
ศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ทีค่ ุณต้องการศูนย์การค้าทีก่ ว้างขวางเหล่านี้
เป็นแหล่งรวมห้องเสือ้ ทีจ่ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติช่อื ดังจากทัวทุ
่ กมุมโลกอีก ทัง้ ยังเ
ป็นทีท่ ค่ี ุณสามารถจะอิม่ เอมกับอาหารชัน้ เลิศบรรยากาศหรู
เลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง
หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชีย่ นเทอร์มนิ ลั แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นาทีม่ ใี ห้เลือกชมและ
ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK &
SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s Us
ออกเดินทางโดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ HX769 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
***ไฟล์ขากลับบางวัน HKG-BKK HX761 2145-2355 / HX773 0040-0300-0110***
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริ การ


อัตราค่าบริ การ***7-9, 28-30 เม.ย. / 12-14, 20-22, 26-28, 27-29 พ.ค. / 16-18, 24-26, 30 มิ .ย.-2 ก.ค. /
14-16, 21-23 ก.ค. / 4-6, 5-7, 18-20, 25-27 ส.ค. / 1-3, 2-4, 15-17, 22-24 ก.ย. 60***
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
12,999.บาท
ราคาเด็กมีเตียงเสริ ม อายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
12,499.บาท
ราคาเด็กไม่มีเตียงเสริ ม อายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 11,999.บาท
พักเดี่ยวเพิ่ ม
3,000.บาท
อัตราค่าบริ การ***12-14 เม.ย. 60***
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียงเสริ ม อายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มีเตียงเสริ ม อายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

16,999.16,499.15,999.4,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั 2 คืน (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุไว้
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง
1,000,000
บาท
(ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์)
มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

/
/
/
/

อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 หยวน/ท่าน*** ค่าทาหนังสือเดินทางไทย
และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
/
ค่าอาหาร
และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุ ไว้ในรายการ
/
ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางทีน่ ้ าหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์
ค่ามินิบาร์
ฯลฯ
/
ภาษีมลู ค่าเพิม่
7%
และภาษีหกั
ณ
ทีจ่ า่ ย
3%
/
ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์

2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ,
ซื้อตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน
บริ ษทั ฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุป๊ ให้ได้ และถ้าท่ านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณี ที่มีค่าใช้ จ่ายเกิ ดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเองทัง้ หมด***
เอกสารที่ใช้ ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทางทีม่ วี นั กาหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี
เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย
สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ามันใหม่ทอ่ี าจจะเกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ
หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ
ตามรายการ
หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ
ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด
ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ
หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ

7.
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าว
คือร้านหยก
ร้านบัวหิมะ
ร้านผ้าไหม
ร้านขนม
ร้านจิวเวอร์ร่ี
เป็นต้น
หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่
ทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว

