่ งกง “ เกาะล ันเตา นง่ ั กระเชา้ Ngping 360”
ฮอ
ิ เจิน
เซน
้ จูไห่ มาเก๊า 4ว ัน 3คืน
ิ เจิน
้ ปปิ้ ง Lowu Center จูไห่... ถนนคูร่ ัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล
เซน
้ ... ชอ
์
ี่ น”
มาเก๊า ชมความอล ังการ ”เดอะเวเนเชย
เดินทางโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE

รายละเอียดทัวร์
ไฟล์ทขาไป... HX 762/0300-0705 // HX768 08:50-12:40

กำหนดวันเดินทำง
13-16, 20-23, 27-30 Jul
03-06, 10-13, 17-20 Aug
24-27, 31 Aug-03 Sep
07-10, 14-17, 21-24 Sep

ไฟล์ทขากลับ... HX761 23:50-02:25+1 //HX773 00.40-03.00

ผูใ้ หญ่และเด็กใช้เตียง

เด็กไม่ใช้เตียง

15,999 บำท/ท่ำน

14,999 บำท/ท่ำน

พักเดี่ยว (เพิ่ม)
3,000

บำท

DAY 1
กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง ( HX ) / เทีย่ ว เกาะลันเตา และสักการะพระใหญ่ (นั่งกระเช้ า Ngping 360)
- D  อาหารคา่ / เดินทางเข้ าทีพ่ ัก
DAY 2
 อาหารเช้ าแบบติม๋ ซา - CITY TOUR (จุดชมวิววิคตอเรีย /อ่าวรีพลัสเบย์ /ร้ านจิวเวอรี่ ) /
DS L D อาหารกลางวัน / ได้ เวลาสมควรเดินทางสู่ เซินเจิน้ (โดยรถไฟ) /  ทานอาหารคา่ / ช้ อปปิ้ ง Lowu Center
DAY 3
 อาหารเช้ า/ เดินทางสู่ เมืองจูไห่ / ชมถนนคู่รัก/ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล / ชมศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ /
B L D  อาหารกลางวัน / วัดผู่โถ่ ว /ร้ านหยก / ร้ านผ้าไหม /  ทานอาหารคา่ / ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน
 อาหารเช้ า / เดินทางสู่ เมือง มาเก๊า - CITY TOUR (นมัสการเจ้ าแม่กวนอิม/ชิมขนมพืน้ เมือง/โบสถ์ เซนต์ปอล /
DAY 4
เซนาโด้ สแควร์ / อาหารกลางวัน /ชมเดอะเวเนเชี่ยน (ล่องเรือและชมโชว์ต่างๆลูกทัวร์ เสียค่าเข้ าชมเอง) /
B L - นั่งเรือกลับฮ่ องกง - กรุงเทพฯ ( HX )

เซินเจิน้ 1 คืน FX HOTEL
หรือเทียบเท่ า

จูไห่ 1 คืน SILVER ART HOTEL
หรือเทียบเท่ า

ฮ่ องกง 1 คืน CRUISE HOTEL
( Cruisehotel.com.hk )
หรือเทียบเท่ า

หมายเหตุ






ราคาข้ างต้น เป็ นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป
ราคาข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการบินมีการขึ้นภาษีน้ ามัน หรื อภาษีสนามบิน ฯลฯ
กรุ ณาเตรี ยมค่าทิปสาหรับหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ทอ้ งถิ่น 10 หยวน/วัน/ท่าน, คนขับรถ 10 หยวน/วัน/ท่าน
รายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรื อสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
เอกสารฉบับนี้ยงั ไม่สมบูรณ์ ใช้อา้ งอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามระยะเวลาที่กาหนด

่ งกง “ เกาะล ันเตานง่ ั กระเชา้ Ngping 360”
ฮอ
ิ เจิน
เซน
้ จูไห่ มาเก๊า 4ว ัน 3คืน
ิ เจิน
้ ปปิ้ ง Lowu Center จูไห่... ถนนคูร่ ัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล
เซน
้ ... ชอ
์
ี่ น”
มาเก๊า ชมความอล ังการ ”เดอะเวเนเชย
เดินทางโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE
ว ันแรก





่ งกง - ไหว้พระเกาะล ันเตา(นง่ ั กระเชา้ Ngping 360) –เข้าทีพ
กรุงเทพฯ – ฮอ
่ ัก

พร้อมกันทีส่ นำมบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคำน์เตอร์ K (K01-06) ทำงเข้ำประตู 5
และ 6 อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออกสำยกำรบิน HONGKONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและที่นัง่ ก่อนออกเดินทาง
นาท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 762 /0300-0705 // HX768 08:50-12:40
เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา
โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพนที
ื้ ่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็ น
สนามบิ นที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกัน ถึง 8 ปี ซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008 ฮ่ องกงเป็ นดิน แดนตอน
ปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง,นิ วเทอร์ริทอ
รีส,์ เกาลูนและเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ ....หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้วนาท่าน
เดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง ให้ท่าน
ได้ สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา (นัง่ กระเช้า Ngping 360)ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้ง
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทาขึ้ นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ าหนั ก
รวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบ
เขาและโขดหินเบื้ องล่างซึ่งเป็ นพระพุทธรูปนัง่ ทาจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด

ค ่ำ

ได้เวลานัดหมายนาท่านรับประทานอาหารคา่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั

พักที่

CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่ำ ( Cruisehotel.com.hk )

ว ันที่ 2

เช้ำ

่ งกง - CITY TOUR (เขาวิคตอเรีย – อ่าวรีพล ัสเบย์ - โรงงานจิวเวอรี)่ –
ฮอ
้ ปปิ้ ง Lowu Center
ิ เจิน
เซน
้ (โดยรถไฟ) - ชอ

รับประทำนอำหำรเช้ำ (ติม่ ซำ)

…จากนั้นนาท่านชมทัศนี ยภาพ ถ่ายรูปที่ระลึก ณ จุดชมวิว เขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร
เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา ของเกาะฮ่องกง เกาลูน นิ วเทอริเทอร์รี่ตลอดจน
เกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้ให้ท่านได้ชมวิว ณ VICTORIA POINT (ไม่ได้ขนสู
ึ้ ่จุดชมวิวสูงสุด)
…จากนั้ นนาท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิ ม ที่ ชายหาดน้ าตื้ น อ่ าวรีพลัสเบย์ ซึ่งได้รบั ความนิ ยมจาก
คน ฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ กนิ คชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่ งของ
อ่าวมี วัด พระพุ ทธรูป และเทพเจ้าต่างๆก่ อสร้างประดิ ษฐานไว้ม ากมายตามความเชื่อถือศรัทธา
พระสังกัจ จายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมัง่ คัง่
เหลือกิน เหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้าย
แดง และ อธิ ษ ฐานด้วยการลูบ คล าหิ น ก้อนกลมอย่ างตั้งใจอิส ระท่ านสัก การะสิ่ งศัก ดิ์ สิท ธิ์ ต าม
อัธยาศัย ณ ที่ แห่งนี้ คืออีกด้านของเสน่ หท์ ี่คน้ พบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือ ง….จากนั้ นนาท่าน
แวะชมโรงงาน จิวเวอรี่ มีเครื่ องประดับมากมายอาทิเช่น แหวน, สร้อย, กาไล ฯลฯ ซึ่ งจะได้ชม
ขั้นตอนการผลิตและ จากผูท้ ี่มีประสบการณ์ในด้านนี้ โดยตรง

เทีย่ ง

ค ่ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
…หลังทานอาหารกลางวันเสร็จนาท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้ น (โดยรถไฟ) …. จากนั้นเชิญท่าน
อิสระช้อปปิ้ งที่ LOWU CENTER หรือมาบุญครองเซินเจิ้ น แหล่ง รวบรวมสารพัดสินค้าราคาถูกจน
แทบไม่น่าเชื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อและต่อรองราคาสินค้าที่ท่านต้องการอย่างเต็มที่
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร

พักที่

FX HOTEL หรือเทียบเท่ำ

ว ันที่ 3

เช้ำ

ิ เจิน
เซน
้ - จูไห่ - ถนนคูร่ ัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล
์ - ศูนย์สมุนไพรจีน บ ัวหิมะ ว ัดผูโ่ ถ่ว - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - ชมโชว์หยวนหมิงชงิ หยวน

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ
่ กั
....เดินทางสู่เมือง จูไห่ นั ง่ รถชมทิวทัศน์ ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดที่
สวยงามแสนจะโรแมนติ ก ซึ่ งรัฐบาลเมื องจูไห่ ได้ตกแต่ งภูมิ ทัศน์ ได้อย่ างสวยงามเหมาะสาหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ ได้มีการนา
เก้าอี้ หรื อ ม้า นั ่ง ซึ่ งท ามาสาหรับ 2 คนนั ่งเท่านั้ น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่ รัก ปั จจุบันเป็ นที่ นิ ยมของ
บรรดาคู่รกั แล้วนาท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่น ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงห
จู ไ ห่ ฟิ ชเชอร์เกิ ร ์ล ” หรื อ ที่ มี ชื่ อ เรี ย กว่ า หวี ห นี ” เป็ นรู ป ปั ่ น แกะสลั ก สูง 8.7 เมตร น้ า หนั ก
โดยประมาณ 10 ตัน สร้างจากหินแกรนิ ตทราย ในมือถือไข่มุก ไม่ว่าใครไป ใครมาเมืองนี้ ก็ตอ้ งมา
เยี่ยมเธอ หวีหนี สาวงามที่ยืนถือไข่มุก ยืนบิดเอวพลิ้ ว ริ้ วชายผ้าพัดพลิ้ ว อุ่นรอยยิ้ มทั้งบนใบหน้าถึง
มุมปาก เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองแห่งเมืองจูไห่จากนั้นนาท่านชม
ศูนย์สมุนไพรจีน หรือร้านบัวหิ มะ เป็ นที่รจู ้ กั กันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบตั ิเหตุรถแก๊สควา่ ที่

ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้ น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผล
ไฟไหม้ มาช่วยเหลือผูป้ ่ วยที่โดนไฟไหม้ทวั ่ ตัว จากนั้ นมาคนไทยก็รูจ้ กั สรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา
พร้อมรับฟั งการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็ นอีกวิธี
หนึ่ งในการผ่อนคลายความเครียด และบารุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

เทีย่ ง

ค ่ำ

พักที่
ว ันที่ 4

เช้ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
…นาท่านเดินทางสู่ วัดผู่โถ่ว เป็ นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อว่าวัดแห่งนี้ ได้สร้างขึ้ น
เพื่อเปรียบเสมือนวัดที่อยู่บนเกาะผู่ถ่อซานเผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สกั การบูชาขอพรจากองค์
เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นแวะ ร้านผ้าไหม ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม อาทิเช่น ไส้ผา้ ห่มที่ทาจากเส้น
ในไหม, ชุดเครื่องนอนต่างๆ, เสื้ อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ซึ่งผ้าไหมจีนถือว่ามีชื่อเสียงทางการผลิต
และส่งออกของโลก เพราะจีนเป็ นประเทศแรกที่รูจ้ กั การเลี้ ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่ อง ท่านสามารถเลือกซื้ อเป็ นของฝาก หรือว่าใช้เองได้ตาอัธยาศัย ….จากนั้นแวะร้านหยก
ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์หยกขึ้ นชื่อ ท่านสามารถเลือกซื้ อเป็ นของฝาก ได้ตามอัธยาศัย..
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
...แล้วนาท่านชม NIGHT SHOW หยวนหมิงชิ งหยวน สมัยราชวงศ์ชิง อันตระการตา
...ได้เวลำสมควรนำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั

SILVER ART HOTEL หรือเทียบเท่ำ
ิ ขนมพืน
้ เมือง - โบสถ์เซนปอลล์
จูไห่ - มาเก๊า - นม ัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชม
ี่ น - นง่ ั เรือตรงสูส
่ นามบินฮอ
่ งกง –
เซนาโด้ สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชย
กล ับกรุงเทพฯ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ
่ กั
...นาท่านนั ง่ รถเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า นาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิม
ปรางค์ทองสร้างด้วยทอง สัมฤทธิ์ท้งั องค์ มีความสูง 18 เมตร หนั กกว่า1.8ตัน ประดิษฐานอยู่บน
ฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกาย เรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่
กวนอิมองค์นี้เป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็ นหน้า
พระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ให้กบั
มาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีนแวะ ชิ มขนมพื้นเมือง ซึ่งร้านนี้ จะมีจาหน่ ายขนมต้น
ตารับของเมืองมาเก๊า และหมูแผ่นของขึ้ นชื่ออีกอย่างหนึ่ งของมาเก๊าท่านสามารถเลื อกซื้ อเพื่อเป็ น
ของฝากด้วยก็ได้...นาท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อ ความเป็ นศิริมง
คงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็ นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้ นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็ นที่
ประดิษ ฐานขององค์พ ระพุ ทธรูปปางนิ พพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิม ในชุ ด
เจ้าสาวของจีนที่ตดั เย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ชมโต๊ะหินที่ใช้เป็ นสถานที่ลนามในสนธิสญ
ั ญาทาง

มิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริ ก า และจีน เมื่ อปี ค.ศ.1844 ภายในวัด มีแท่ นบู ชาสวยงาม สาหรับ
ประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้ นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป ให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่
กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปี นอกจากนี้ ท่านจะยังได้ชมต้นบอนไซดัดเป็ นรูปตัวหนังสือจีน ที่สื่อ
ความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาว และตานานของต้นไม้แห่งความรัก

เทีย่ ง

ค ่ำ
23.50
02.25

...นาท่านชม โบสถ์เซ็ นต์ปอล (St.Paul Cathedral) สร้างขึ้ นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นั บเป็ นสถานที่
ซึ่ งมี ค วามส าคัญ ทางประวัติ ศ าสตร์ และเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ป ระจาเมื อ งมาเก๊า โบสถ์แ ห่ งนี้ เคยเป็ น
โรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิด
เพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทาให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่
สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้ มีการจัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้ น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทาง
ศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผูก้ ่อตั้งโบสถ์ ตลอดจน โครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น
และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ...นาท่านสู่ย่านการค้าสาคัญของ มาเก๊า
“เซนาโด้สแควร์” หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า ย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วย
พื้ นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง เป็ นลอนคลื่ น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไป
ด้วย อาคารสไตล์ยุโรปหลากสีสนั และสถาปั ตยกรรมหลากรูปแบบที่นี่จดั ว่าเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่รวม
ไว้ซึ่ งร้านค้าต่ า งๆ มากมาย ทั้งแฟชัน่ แบรนด์เนม ร้านแผงลอย เฟอร์นิ เจอร์โบราณ อัญ มณี
เครื่องประดับ ของที่ระลึก ฯลฯ ให้ท่านเดินเที่ยวแวะซื้ อสินค้าตามต้องการ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
....จากนั้ นนาท่านสัมผัสความอลังการของเดอะ เวเนเชี่ยน เดอะ เวเนเชี่ ยน หรือ เวนิ สมาเก๊ า
โรงแรมครบวงจรใหญ่ ที่สุดในเอเซี ย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิ ส ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคใน
คาสิโน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งร้านค้ายี่หอ้ ดั งๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง
40 แห่งภายในเมืองเวนิ สของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิ สแห่งตะวันออก หรือ เลือก
ชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ (ล่องเรือและชมโชว์ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายเอง)
อำหำรอิสระตำมอัธยำศัยไม่มีบริกำร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านนั ่งเรือตรงสู่สนำมบินฮ่องกง
เหิรฟ้ ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ (HX761 23:50-02:25+1 // HX773 00.40-03.00)
ถึงท่ำอำกำศยำนกรุงเทพฯโดยสวัสดิภำพ…..

**************************

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 ค่าตัว๋ เครื่องบินสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักสัมภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก หรือตามข้อกาหนดของสายการบิน
 ค่าที่พกั ระดับมาตราฐานห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้**)
 ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและค่ารถโค้ชปรับอากาศ นาเที่ยวตามที่ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่ากรุ๊ป (เนื่ องจากโปรแกรมทัวร์นี้การเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่าแบบกรุ๊ป หากเกิดกรณี
ประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่าจีนแบบกรุป๊ เป็ นการชัว่ คราว และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ ยว
เท่านั้นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็ นผูเ้ สียค่าธรรมเนี ยมวีซ่าแบบ
เดี่ยวด้วยตนเอง (ตามที่สถานทูตจีนเรียกเก็บ) กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)
 ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า
รักษาพยาบาลกรณีอุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุม้ ครอง
ตั้งแต่อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้น **
หมำยเหตุ : กรณีทลี่ ูกค้ำอำยุต้งั แต่ 76 -80 ปี คุม้ ครองเพียง 50% ของ วงเงินควำมคุม้ ครอง
กรณีเสียชีวิตและ ค่ำรักษำพยำบำล (*** อำยุ 81 ปี ขึ้ นไม่รบั คุม้ ครอง ***)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่า
ซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผู ้
เดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าธรรมเนี ยมกระเป๋าเดินทาง ในกรณีทนี่ ้ ำหนักเกินจำกทีส่ ำยกำรบินกำหนด
 ค่ำทิปสำหรับหัวหน้ำทัวร์ 10 หยวน /วัน/ท่ำน, มัคคุเทศน์ทอ้ งถิ่น 10 หยวน/วัน/ท่ำน,
คนขับรถ 10 หยวน /วัน/ท่ำน
(หมำยควำมว่ำเดินทำงทั้งหมด 4 วัน ผูเ้ ดินทำง 1 ท่ำน ต้องจ่ำยค่ำทิปทั้งหมด =120 หยวน/ต่อทริปนี้ ค่ะ)
ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ั่ง:
 รายการทัวร์นี้เป็ นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ( Join Tour )

-คณะผูเ้ ดินทำงจำนวน 15 ท่ำน ขี้ นไปออกเดินทำง และมี หัวหน้ำทัวร์ไทยร่วมเดินทำงด้วย
-คณะผูเ้ ดินทำงจำนวน ไม่ถึง 15 ท่ำนออกเดินทำงแต่ไม่มีหวั หน้ำทัวร์ไทยร่วมเดินทำงด้วยโดยทำง
บริษัทฯ จะแจ้งให้ทำ่ นทรำบล่วงหน้ำ 7 วันก่อนกำรเดินทำง

*** ในกรณีทลี่ ูกค้ำต้องออกตั ๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำทีข่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น ***
 ท่านจะต้องชาระเงินค่ามัดจา จานวน 5,000 บาทต่อผูเ้ ดินทางภายใน 48 ชัว่ โมง หรือตามวันที่ DUE DATE
หลังจากที่ได้ทาการจอง พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง(Passport)ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
 ท่านจะต้องชาระเงินเต็มจานวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวันที่ DUE DATE ที่กาหนดให้
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 ราคาทัวร์ขา้ งต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการมีการขึ้ นภาษีน้ ามันหรือภาษี
สนามบิน ฯลฯ
 เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่
สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้ น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบั ท่าน
 เพื่อให้การสัง่ ซื้ อ และตกลงซื้ อขายสินค้าบริการ จากบริษัทฯ เป็ นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดาเนิ นการดังต่อไปนี้
1) ท่ำนต้องตรวจสอบกำรสะกดเป็ นภำษำอังกฤษต่ำง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทำง (Passport)
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผูโ้ ดยสารทุกคน
1.2 คานาหน้า ชื่อ เช่น Mr./Mrs./Miss. (กรณีที่มี ชื่อชั้นยศ/ทางตารวจ/ทหาร (และต้องการระบุ) เป็ นต้น
1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด
1.4 โปรดตรวจสอบ อำยุ ของหนังสือเดินทำง (Passport) ของผูโ้ ดยสำร และผูร้ ว่ มเดินทำงทุกท่ำน ว่ำ
จะต้องคงมีอำยุ เหลือ ณ วันเดินทำงมำกกว่ำ 6 เดือน ขึ้ นไป
*** ลู กค้าท่านใดมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่ มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่ าท่านใช้วีซ่าในเล่ มผ่านด่านในการเข้า
เมืองจีน บริษัทฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่ ม
พาสปอร์ตอยู่แล้ว กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลู กค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเองทัง้ หมด ***
2.) ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร
ทั้งนี้ หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูโ้ ดยสาร
จะต้องชาระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผูโ้ ดยสารต้องเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ที่เกิดขึ้ นเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผูซ้ ื้ อ จะต้องเป็ นผูต้ รวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่าน
เอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดาเนิ นการใด ๆ แทนท่านได้ท้งั สิ้ น
3.) กรณีที่ ท่านไม่ได้ทาการทักท้วงใด ๆ แบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบ
เงื่อนไข และข้อกาหนด ทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้ น
บริษัท ฯ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
เงือ
่ นไขการยกเลิก :

 เมื่อทาการชาระเงินค่ามัดจา หรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่
สามารถขอคืนเงินมัดจาได้และจะต้องเรียกเก็บค่าตัว๋ เครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้ น อาทิเช่นค่าวีซ่า,
ค่าการันตีหอ้ งพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามจริง
 กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 10 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องหักในอัตราตัว๋ เต็ม
ราคา

 กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 3วันทาการหรือNO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ตกลงชาระเงินไม่ว่ามัดจาหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นแล้ว
หมายเหตุ :

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรทัวร์ โรงแรม และตำรำงกำรบินได้ตำม
ควำมเหมำะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยงั คง
รักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน เป็ นสาคัญ
2. บริษัทฯเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจ
รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุด
งาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ และการห้ามออกนอกประเทศ หรือ
ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือ
ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
3. สาหรับท่านที่ประสงค์จะระบุที่นัง่ (เลือกที่นัง่ ถูกใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่ เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วัน
เดินทาง และชาระค่าระบุที่นัง่ ด้วยตนเอง
4. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าว
จะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
* เอกสำรฉบับนี้ ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อำ้ งอิงไม่ได้จนกว่ำท่ำนจะได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข และข้อกำหนดตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ *
*หมำยเหตุ: ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ*

