ฮองกง เซิ่นเจิน้ จูไห มาเกา 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน EMIRATES
เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอามา - โบสถเซนตปอล - เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง - โชวสุดอลังการกับนักแสดงกวารอยชีวิต
หมุนกังหัน แกชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว - เยือน THE PARISIAN MACAO
ชอปปงยานดังอาทิถนนนาธาน - เซนาโดสแควร - หลอวู ซิตี้ - ตลาดกงเปย - ขึ้นลิฟทชมวิวเกาะมาเกา ณ หอไอเฟล
โชวสุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง - เมนูพิเศษ เปาฮื้อ+ไวนแดง/เปดปกกิ่ง
สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินchek Lap Kok - เซิ่นเจิ้น - เขาสูที่พัก
วันที่2

ชอปปงหลอหวู - รานหยก - เมืองจูไห - ผลิตภัณฑที่ทําจากผาไหมจีน - ตลาดกงเปย - สวนหยวนหมิงหยวน –
ชมสุดยอดโชวอันตระการตาดวยแสง สี เสียง

วันที่3

ถนนคูรัก - อนุสาวรียหวีหนี่ - รานยาบัวหิมะ - เมืองมาเกา - วัดอามา - นมัสการเจาแมกวนอิม - วิหารเซนต
ปอล - The Venetian Macau - The Parisian Macao - จูไห

วันที่4

วัดแชกงหมิว - วัดหวั งตาเซียน - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานยาสมุนไพร - ช อปปงยานจิมซาจุย ถนนนาธาน กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันแรก
11.00 น.
14.00 น.

18.05 น.

กรุงเทพฯ - ฮองกง - เซินเจิ้น
พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร T สายการบิน EMIRATES พบเจาหนาที่ทํา
การเช็คอินตั๋ว
บินลัดฟา สูฮองกง โดยเที่ยวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
(ที่นั่ง 3-4-3 มีจอทีวีสวนตัวทุกที่นั่ง) พบกับบริการพิเศษของสายการบิน FREE WIFI บนเครื่อง ไม
พลาดทุกการติดตอ

ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหคณะทานออก Exit B”จากนั้นนําทาน
เดินทางผานสะพานชิงหมา ซึ่งเปนสะพานที่ถือไดวาเปนสะพานรางคู ที่ยาวที่สุดในโลกเพื่อเดินทางสู เซิ่น
เจิ้น โดยรถไฟ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซิ่นเจิ้น เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเปนเพียง
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ค่ํา

หมูบานชาวประมงธรรมดาอยูในมณฑลกวางตุง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่นเจิ้นไดรับการ
วางระบบผังเมืองอยางดีมีสภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบสวยงาม
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1)
นําทานเขาสูที่พัก พักที่ FX HOTEL หรือเทียบเทา
เซิ่นเจิ้น - ชอปปงหลอวู - จูไห - ตลาดกงเปย - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชวอันตระการตา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2)
จากนั้นนําทานชอปปงที่ หลอหวู พบกับสินคาราคาถูกแหลงใหญของเซิ่นเจิ้น ซึ่งคนไทยรูจัก ในนามมาบุญ
ครองเมืองไทย มีสินคามากมายหลายหมวดหมู เชน กระเปา รองเทา นาฬิกา เสื้อผา ใหทานไดเลือกซื้อเปน
ของฝากสําหรับคนที่ทานรัก และตัวทานเอง และใหทานไดรับเลือกชม รานหยก สินคาโอท็อปของเมืองจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้ น นํา ทา นเดิ นทางสู เมื องจู ไห โดยรถโค ช แวะชม ผลิต ภัณ ฑที่ทําจากผา ไหมจีน ที่ มีชื่อเสีย ง
โดยเฉพาะผาหมไหมที่หมอุนในหนาหนาว และเย็นสบายในหนารอน
นําทานสูตลาดใตดินกงเปยหรือตลาดใตดิน แหลงชอปปงแหลงใหญของเมืองจูไหมีสินคามากมายใหทาน
เลือกซื้อ อาทิเชน โทรศัพทมือถือ, เกมสบอย, mp3, mp4, กระเปา, รองเทา, เสื้อผาตามแฟชั่นตามฤดูกาล
ในชวงนั้น, ผลไม, อาหาร และขนม
นําทานชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเปนสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปกกิ่ง หลังถูกทําลายโดย
พันธมิตรในป ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแกการบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหมไดงบประมาณ
กอสรางถึง 600 ลานหยวน สรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห ทําใหสวนแหงนี้
โอบลอมดวยขุนเขาที่เขียวชอุม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาด
เทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง สิ่งที่ทําใหสวนหยวนหมิงหยวนแหงใหม มีความแตกตางกับสวนเกาที่ปกกิ่ง คือ
การเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เปนศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม จึงถือได
วาเปนสถานที่ทองเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร มีคุณคาทั้งในแงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร
และธุรกิจการทองเที่ยว สวนนี้ไดเปดใหบุคคลเขาชมตั้งแตวันที่ 1กุมภาพันธ ค.ศ.1997 เปนตนมา มีภูเขา
โอบรอบทั้ง 3 ดาน ดานหนาเปนพื้นที่ราบ สิ่งกอสรางตางๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทุกชิ้น มีมากกวา
100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตําหนักเจิ้งตากวางหมิง สะพานเกาเลี้ยว
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ!! เปาฮื้อ+ไวนแดง
จากนั้นชม โชวอันตระการตาดวยแสง สี เสียง ซึ่งใชผูแสดงกวา 100 ชีวิต ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุด
ตางๆ อาทิเฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเลนตางๆ อีกมากมาย
(หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถดูโชวได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินคาโชวทานละ 40 เหรียญ)
นําทานเขาสูที่พัก 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน
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ถนนคูรัก - เก็บภาพประทับใจอนุสาวรียหวีหนี่ - มาเกา - นมัสการเจาแมกวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง วัดอามา - โบสถเซนตปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ขึ้นลิฟทชมวิวมาเกา ณ หอไอเฟล THE PARISIAN
MACAO - จูไห
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)
จากนั้น นําทานนั่งรถผานชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงาม
แสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ และ
ที่ไดชื่อวาถนนคูรัก ก็เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงนี้ไดมีการนําเกาอี้ หรือมานั่งซึ่งทํามา
สําหรับ 2 คนนั่งเทานั้น จึงไดชื่อวาถนนคูรัก ปจจุบันเปนที่นิยมของบรรดาคูรัก แวะถายรูปกับสาวงาม
หวีหนี่”จูไหฟชเชอรเกิรล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจู
ไห บริเวณอาวเซียงหู เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไขมุกอยูริม
ทะเล และชมสินคายาประจําบานของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณ
หลากหลายแกน้ํารอนลวก, แผลไฟไหม, แกริดสีดวงฮองกงฟุต ฯลฯ
สมควรแกเวลา
นําทานเดินทางขามดานจูไห สู มาเกา ซึ่งเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน และนาสนใจในอดีตมาเกา
เปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชนชาติดั้งเดิม จน
มาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดตอคาขายกับชาวจีน
และมาสร า งอาณานิ คมอยู ใ นแถบนี้ ที่สํ าคัญ คือชาวโปรตุเกสได นํา พาเอาความเจริญ รุ งเรืองทางดา น
สถาปตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมาย ทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่มีการ
ผสมผสานระหว า งวั ฒ นธรรมตะวั น ออกและตะวั น ตกอย า งลงตั ว จนเรี ย กได ว า เป น "ยุ โ รปใจกลาง
เอเชีย"
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นําทานเดินทางสู เมืองมาเกา นําทานเดินทางสู วัดอามา เปนวัดที่เกาแกที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุ
เกาแกซึ่งมีมูลคามหาศาลไวมากมายเปน อาคารสถาปตยกรรมที่คงอยูมาไดยาวนานที่สุดของมาเกา ใน
บริเวณวัดมีศาลาซุมประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจาแม
กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN
จากนั้นผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค มีความ
สูง 18 เมตรหนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออนชอย สะทอนกับแดดเปนประกาย
เรืองรองเหลืองอรามงดงามจับตา เจาแมกวนอิมองคนี้เปนเจาแมกวนอิมลูกครึ่ง คือปนเปนองคเจาแม
กวนอิม แตวากลับมีพระพักตรเปนหนาพระแมมารี ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกส
ตั้งใจสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสที่สงมอบมาเกาคืนใหกับจีน
และนําทานชม วิหารเซนตปอล โบสถแหงนี้เคยเปนสวนหนึ่งของวิทยาลัยเซนตปอล ซึ่งกอตั้งในป 1594
และปดไปในป 1762 และเปนมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแหงแรกของเอเชียตะวันออก โบสถเซนตปอล
สรางขึ้นในป 1580 แตถูกทําลายถึงสองครั้ง ในป 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหมในป
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1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถถูกทําลายจนเหลือแตดานหนาของตึกฐานโบสถสวนใหญ และบันไดดานหนา
ของตึกแสดงใหเห็นถึงสไตลผสมระหวางตะวันออกและตะวันตกและมีอยูที่นี่เพียงแหงเดียวเทานั้นในโลก
นําทานเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญทานสัมผัสบรรยากาศของ
ลาสเวกัสแหงใหมของเอเชียภายในพรอมสรรพดวย สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง และสถานที่ช
อปปงที่แกรนดแคนแนลชอป พบกับรานคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายกวา 350 ราน ใหทานไดสัมผัสกับ
ภัตตาคาร กวา 30 แหง เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานชื่นชอบ ทานสามารถนั่งเรือกอนโดลาลองไปตาม
คลองเวนิชภายในโรงแรม (ไมรวมอยูในรายการ) หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ

จากนั้นนําทานเดินทางสู THE PARISIAN MACAO ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศของ จากนั้นเก็บภาพ
ประทับใจกับหอไอเฟล ที่จําลองมาจากฝรั่งเศส ซึ่งหอไอเฟลที่มาเกาถือไดวาเปนหอไอเฟลจําลองที่ใหญ
ที่สุดและเหมือนจริงที่สุดในโลก โดยมีการประดับไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยทาน
สามารถขึ้นไปชมวิวที่ชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยที่ชั้นนี้ทานจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามา
ของฝงโคไทของมาเกา สามารถขึ้นชมวิวไดตั้งแตเวลา 10.0-22.00 น. ไมรวมคาขึ้นชม สมควรแกเวลานํา
ทานเดินทางกลับสู จูไห

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (7) เมนูพิเศษ!! เปดปกกิ่ง
นําทานเขาสูที่พัก 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เชา

วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - ชอปปงนาธาน - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8)
นําทานเดินทางสูฮองกงโดยเรือเฟอรรี่ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะ
เทพเจาแชกง และใหทานหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่งชั่วรายและ นําแตสิ่ง
ดีๆ มาให ชาวฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปใหม
นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดนี้วา หวองไทซิน) เปนวัดเกาแกอายุกวารอยป
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โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรใหสุขภาพแข็งแรง ไรโรคภัยนําทานเยี่ยมชมโรงงานจิว
เวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย นํา
ทานชมร านยาสมุน ไพร เป น สิน คาโอท็อปทองถิ่นของฮองกง ใหทานไดช มยาจีน ซึ่งถือเปน ภูมิปญญา
พื้นบานของคนจีนในการใชยารักษาโรค

เที่ยง
บาย

21.50 น.
23.45 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
จากนั้นนําทานเดินทางสูแหลง ชอปปงที่ยานจิมซาจุย ถนนนาธาน ซึ่งเปนแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนม
จากทั่วทุกมุมโลก ทานจะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอิ่มจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน
หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศของฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ ศูนยการคาที่กวางขวางเหลานี้
เปนแหลงรวมหองเสื้อที่จําหนายสินคา แบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้ง
ยังเปนที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง
หรือเลือกชอปปงที่ โอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชั้นนําที่มีใหเลือกชมและ ชอป
มากกวา 700 ราน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK &
SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINE เที่ยวบินที่ EK 385
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหัวหนาทัวร
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน
รัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคา
ทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อ
ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล
จีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน /
ราน
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อัตราคาบริการ ตอทาน
ผูใหญหองละ 1 เด็ก 2 ผูใหญ เด็กมี 1 เด็ก 2 ผูใหญ
พักเดี่ยว
เตียง
งดแถมกระเปา
2-3 ทาน
เด็กไมมีเตียง
จายเพิ่ม
4-7 ต.ค.60
9,999
9,999
9,999
3,500
18-21 ต.ค.60
9,999
9,999
9,999
3,500
25-28 ต.ค.60
10,999
10,999
10,999
3,500
1-4 พ.ย.60
9,999
9,999
9,999
3,500
8-11 พ.ย.60
9,999
9,999
9,999
3,500
15-18 พ.ย.60
9,999
9,999
9,999
3,500
22-25 พ.ย.60
9,999
9,999
9,999
3,500
คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ
การเดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋ว
รถไฟ หรื อซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริ ง ควรสอบถามยอดจองทัวร และ
ตารางเวลาการเดินทางของทัว รที่ทานจอง ที่ แนน อนจากเจาหนาที่เปน ลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิด
ขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการ
เดินทางดังกลาวมายังสนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน (วีซากรุป) ผูเดินทาง
จะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 2,500 บาท**
 ค า ใช จ า ยส ว นตั ว นอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช น ค า ทํ า หนั ง สื อ เดิ น ทาง ค า โทรศั พ ท ค า โทรศั พ ท ท างไกล ค า
อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 130 เหรียญ/ทริป/ตอทาน
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
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 คาทําวีซาเดี่ยวตามโปรแกรม (เขาออกเมืองจีน 2 ครั้ง เปนเงินจํานวน 2500 บาท/ทาน)
• โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก
เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 5,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
(ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอน
เงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 21 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา
26 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระเงิน
คามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิก
การเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยว(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยว (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการต างๆ และหนาสมุดบัญชีธ นาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วันทําการ คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วันทําการ คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วันทําการ ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ได
จายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ
นักทองเที่ยวทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยว
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รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอม
การชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
สวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว
เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่
ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้นถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่
กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก
เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว
ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก
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