ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES
นั๋งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
ชมความงามพระราชวังหยวนหมิงโชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY
หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน เซนาโด้สแควร์ หลอวู่ ซิตี้ ตลาดกงเป่ย
เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
พักโรงแรมระดับ 4ดาว // กระเป๋าเป้ SAMSONITE
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate
Outlet - เซินเจิ้น
วันที่2 ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
วันที่3 ถนนคู่รัก - ถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - วัดอาม่า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนพอลล์ เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ข้ามด่านกลับจูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
วันที่4 Victoria Peak - หาดทรายRepulse Bay - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
05.30 น.
08.50 น.
12.40 น.
เที่ยง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน
Citygate Outlet - เซินเจิ้น
พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน HONG KONG
AIRLINES พบเจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตั๋ว
บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX768 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
(มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง)
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สถานี TUNG CHUNG เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะ
ลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่
พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใ หญ่ที่สุดในโลก เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการ
พระใหญ่ได้ที่ วัดโป่วหลิน หรือนิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง
200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้
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จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และ
ชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจาลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสาน
ระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว
หมายเหตุ
กรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุงจะมี การพาลูกค้าขึ้นรถโค้ช เพื่อไปสักการะพระใหญ่ลันเตาและชมหมู่บ้าน
วัฒนธรรมแทน
และคืนส่วนต่างของค่ากระเช้าให้ลูกค้า ท่านละ 40 เหรียญ(ยกเว้นเด็กทารก) ซึ่งทางหัวหน้าทัวร์จะทา
คืนให้ ณ วันเดินทาง

ค่า

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
พบกับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH
LAURENCE หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี
SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ ได้เวลาอันสมควร
น าท่ า นเดิ น ทางผ่ า นสะพานชิ ง หม่ า ซึ่ ง เป็ น สะพานที่ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น สะพานรางคู่ ที่ ย าวที่ สุ ด ใน โลก
เพื่อเดินทางสู่ เซิ่นเจิ้น โดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซิ่นเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัว
เมืองเซิ่นเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเข้าสู่ที่พัก CAA HOLY SUN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง
เช้า

เซิ่นเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ข องเซิ่นเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญ
ครองเมืองไทย มีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อ
เป็นของฝากสาหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง และให้ท่านได้รับเลือกชม ร้านหยก สินค้าโอท็อปของ
เมืองจีน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย
จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไ ห่ โดยรถโค้ช แวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้า ไหมจีน ที่มีชื่อเสี ยง
โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน นาท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่ง
เป็นสวนจาลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง หลังถูกทาลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหาย
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จนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้างขึ้นใหม่อีก
ครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทาให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่
ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ทาให้สวน
หยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะ
แบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจาลองมาจาก
สถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ได้เปิดให้
บุคคลเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่
ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้าม
ธารทอง ประตูต้ากง ตาหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
จากนั้นชม โชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุด
ต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย
(หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินค่าโชว์ท่านละ 40 หยวน)
นาท่านเข้าสู่ที่พัก NEST HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ถนนคู่รัก The Lover’s Road - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า

เช้า

โบสถ์เซนต์ปอล -เซนาโด้สแควร์- ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ตลาดกงเป่ย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
จากนั้น นาท่านนั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงาม
แสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ และ
ที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนาเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทามา
สาหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ายรูปกับสาวงาม
หวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง
8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล และชมสินค้ายาประจาบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้
น้าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวงฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะให้ท่านได้เยี่ยมชม ไข่มุก ซึ่งเป็นไข่มุกน้าจืดขึ้นชื่อ
ของเมืองจี น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่ สู่ มาเก๊า ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อั น
ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้ง

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS151216

www.etravelway.com/+

Page 3 of 10

Emergency call only : 0853642449



และฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทร
แถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่ สาคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพาเอา
ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทาให้
มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่า
เป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า นาท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุ
เก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ใน
บริเวณวัดมีศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่
กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN ไม่พลาดให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือก
ชิมทาร์ตไข่
จากนั้นผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสั มฤทธิ์ทั้งองค์ มีความ
สูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกาย
เรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่
กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกส
ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน
นาท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และ
ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอล
สร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี
1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดด้านหน้า
ของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก
แวะช้อปปิ้งย่าน เซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพ
และร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตสิ นค้าต่างๆ ของมา
เก๊าวางขายอยู่ด้วยเรียกว่า ช้อปปิ้งที่นี่แห่งเดียวก็คุ้มเกินพอ
นาท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศ
ของลาสเวกัสแห่ งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอานวยความสะดวกที่ให้ ความบันเทิง และ
สถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้
สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนั่งเรือกอนโดล่าล่องไป
ตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่
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จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่จูไห่

ค่า
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

นาท่านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมายให้ท่าน
เลือกซื้อ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้าตามแฟชั่นตามฤดูกาล
ในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหาร และขนม
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
นาท่านเข้าสู่ที่พัก NEST HOTEL หรือระดับเดียวกัน
VICTORIA PEAK - หาดทราย REPULSE BAY - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นาท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้นนาท่านเที่ยวเกาะฮ่องกง ขึ้นสู่ยอดเขา
VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น ท่านสามารถ
ชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูง
ตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึก
อื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนาของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ
นาท่านเยี่ยมชมโรงงาน จิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ใน
การเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย พร้อมนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริ
มงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่าน
ได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย
นาท่านชม ร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท็อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญา
พื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
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บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่ เชื่อกันว่าถ้า
หมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนม
จากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน
หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้
เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จาหน่ายสินค้า แบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้ง
ยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง
หรื อเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์ มินัล แหล่งรวมสิน ค้า Brand Name ชั้น นาที่มีใ ห้เ ลือกชม
และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK
& SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
22.10 น.
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES
00.10 น.
คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหัวหน้าทัวร์
ผู้ใหญ่

1 เด็ก 2
ห้องละ
ผู้ใหญ่ เด็กมี
2-3
เตียง
ท่าน

1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

รายละเอียด

**งดแถมกระเป๋า**

เที่ยวบิน

11-14 ก.พ. 60

ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

18,900

18,900

17,900

3,500

16-19 ก.พ. 60

ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (22.10-00.10)

16,900

16,900

15,900

3,500

18-21 ก.พ. 60

ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

16,900

16,900

15,900

3,500

23-26 ก.พ. 60

ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (22.10-00.10)

16,900

16,900

15,900

3,500

25-28 ก.พ. 60

ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

16,900

16,900

15,900

3,500
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พักเดี่ยว
เพิ่ม

ผู้ใหญ่

1 เด็ก 2
ห้องละ
ผู้ใหญ่ เด็กมี
2-3
เตียง
ท่าน

1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

รายละเอียด

**งดแถมกระเป๋า**

เที่ยวบิน

2-5 มี.ค. 60

ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (22.10-00.10)

16,900

16,900

15,900

3,500

4-7 มี.ค. 60

ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

16,900

16,900

15,900

3,500

9-12 มี.ค. 60

ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (22.10-00.10)

16,900

16,900

15,900

3,500

11-14 มี.ค. 60 (BUS2)

ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (22.10-00.10)

16,900

16,900

15,900

3,500

11-14 มี.ค. 60 (BUS 1)

ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

16,900

16,900

15,900

3,500

16-19 มี.ค. 60

ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (22.10-00.10)

17,900

17,900

16,900

3,500

18- 21 มี.ค. 60

ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (22.10-00.10)

17,900

17,900

16,900

3,500

23-26 มี.ค. 60

ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

17,900

17,900

16,900

3,500

25-28 มี.ค. 60

ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

17,900

17,900

16,900

3,500

30 มี.ค.-2 เม.ย. 60

ขาไป HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (22.10-00.10)

17,900

17,900

16,900

3,500

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

หมายเหตุ
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัว
หิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจาเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ
จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
3. ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
4. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
10. ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน) เข้าประเทศจีน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผู้เดินทางจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท**
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการ
ใช้บริการ)
3. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 130 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
(โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 5,000 บาท / ท่าน ภายใน 2 วันทาการ นับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง
(ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมา
ได้ที่ Fax 02-748-6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31
วันทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา
หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ
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มอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้
จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่ าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10
วันทาการ ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่ง หน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้ องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นสาคัญ
6.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการปรั บ ราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ ว
เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
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ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
ได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนด
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กี ฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์
ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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