ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
กาหนดการเดินทางวันที่ 16-19 / 23-26 ก.พ. // 2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 มี.ค. 60
30มี.ค.-2เม.ย. // 20-23 / 27-30 เม.ย. 60

ราคา 15,555.ราคา 16,555.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กลับก๊อก - สะพานชิงหม่า - นั่งรถไฟสู่เซินเจิน้
วันที่2 หลอหวู่ เซ็นเตอร์ - ร้านหยกจีน - จูไห่ - หวีหนี่ - ถนนคู่รัก Lover's Road - พระราชวังหยวนหมิง
วันที่3 มาเก๊า - วัดอาม่า - ร้านโอท๊อป - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์ - The Venetian Macau - นั่งเรือเฟอร์รสี่ ู่ฮ่องกง
วันที4่ วัดเชอกุง - ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ - วิคตอเรีย พ้อยด์ - รีพัส เบย์ - ร้านสมุนไพร
ฮาร์เบอร์ พลาซ่า - โอเชี่ยนเทอร์มนิ อล - สนามบินเช็กลับก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - สะพานชิงหม่า - เซินเจิน้
12.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ M
สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
14.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX - 654
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (1)
18.45 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
ฮ่องกงมีวัดน่าสนใจหลายแห่งคนฮ่องกงจะนิยมไปวัดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสาคัญอย่างวันตรุษจีน, วันไหว้พระ จันทร์
ฯลฯ เพื่อขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง, ร่ารวย, มีความสุขกายสุขใจหรือกิจการเจริญรุ่งเรือง
นาท่านข้าม สะพานชิงหม่า ยาวเป็นอันดับ 9 ของโลกเชื่อมระหว่างเกาะลันเตากับฝั่งเกาลูน เป็นสะพาน 2 ชั้น ชั้นบน
มีเลนสาหรับรถวิ่ง 6 เลน และชั้นล่างสาหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสว่างไสว เพื่อเดินทางสู่ เซินเจิ้น
โดยรถโค้ช (1 ชั่วโมง) เซินเจิ้น ปัจจุบันเป็นประตูหน้าด่านและจุดเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจที่สาคัญระหว่างฮ่องกงกับจีน
แผ่นดินใหญ่ รัฐบาลจีน จึงกาหนดให้เซินเจิ้นที่เคยเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ทางตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในปี ค.ศ. 1980 จากนั้นที่นี่จึงกลายเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับต้นๆ ของจีน (ความ
หนาแน่นประชากรเป็น อันดับ 5 ของโลก)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม CAA HOLYSUN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
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วันที่สองของการเดินทาง

เซินเจิ้น - หลอหวู่ เซ็นเตอร์ - จูไห่ - อนุสาวรียห์ วี่หนี่ - ถนนคู่รัก
พระราชวังหยวนหมิง+โชว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก (3)
นาท่านเดินทางสู่ หลอหวู่ เซ็นเตอร์ หรือมาบุญครองเมืองไทย เนื่องจากการจัดร้านปละประเภทสินค้าที่
ขาย เช่นเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,ของเล่น,เซรามิก,วัตถุโบราณ,แผ่นซีดี,เครื่องใช้ไฟฟ้าฯลฯ ให้ความรู้สึกคล้าย
กับห้างมาบุญครองของไทยต่างกันก็ตรงสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเลียนแบบนั่นเองที่สาคัญก่อนตกลงซื้อทุกครั้งต้องตร
วจสอบสินค้าให้ละเอียดเพราะขึ้นชื่อว่าของเลียนแบบก็ย่อมมีหลายเกรดหลายราคา
นาท่านแวะชม
หยกจีน ของล้ าค่าของชาวจีน ที่ขึ้นชื่อและมีความเชื่อว่าหยกคือสัญลักษณ์ของความดีงาม,
สติปัญญาและความยุติธรรมซึ่งหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรืองความร่ารวยความมีโชครว
มถึงทาให้อายุยืนอีกด้วยให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนาโชคอาทิกาไลหยกแหวน
หยกหรือเผ่เย้าตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย
นาท่านเดินทางสูจ่ ูไห่ เป็นเมืองหน้าด่านของประเทศจีนซึง่ อยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ปัจจุบันกลายเป็น
เมืองท่องเที่ยวสาคัญอีกแห่งหนึ่ง จูไห่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สะอาดรวมถึงมีทัศนียภาพสวยที่สุดของจีน เพราะมีอาณา
เขตติดกับทะเล ทาให้เรียกทีน่ ี่ว่าเป็น “เมืองร้อยเกาะ” หรือ “เมืองแห่งความโรแมนติก” ระหว่างทางนาท่านแวะชม
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาวและเย็นสบายในหน้าร้อน นาท่าน
แวะถ่ายรูปหวีหนี่ รูปแกะสลักหญิงสาวชาวประมงยืนถือไข่มุก สูง 8.7 เมตร น้าหนักราว 10 ตัน ที่ตั้งอยู่ริมทะเลแห่ง
นี้ คือหนึ่งในสัญลักษณ์สาคัญของเมืองจูไห่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1982 ด้วยฝีมือของนักแกะสลักผู้มีชอื่ เสียง ถือเป็นรูป
ปั้น กลางทะเลแห่งแรกของจีน พร้อมชมถนนคู่รัก (Lover's Road) เป็นถนนเรียบชายหาดที่สวยงามของจู่ไห่ ที่นี่
คูร่ ัก จะเดินจูงมือกันโดยมีเสียงคลื่นและสายลมเย็นๆ พัดโชยมาเป็นระยะ นาท่านแวะชมร้านยาที่เลื่องชื่อที่สุด
ผลิตภัณฑ์ บัวหิมะ สามารถรักษาแผลที่โดนน้าร้อนลวกและแผลพุพองได้เป็นอย่างดี นาท่านชมพระราชวังหยวนหมิง
หลัง ทหารอังกฤษกับฝรั่งเศสบุกเข้ามาทาลายพระราชวังหยวนหมิงหยวนในกรุงปักกิ่งช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
ทางการ จีนเลยจาลองบางส่วนของพระราชวังฤดูร้อนขึ้นใหม่ในจูไห่เมื่อปี ค.ศ. 1992 บนเนื้อที่กว่า 1.39
ตารางกิโลเมตร อาทิ ท้องพระโรงสาหรับว่าราชการ, พระตาหนักใน,
เกาะเผิงไหลตรงกลางทะเลสาบฝู่ไห่ที่องค์จักรพรรดิโปรดมาทอด พระเนตรการแข่งเรือ, กลุ่มตาหนักฟ่างหูเฉิ่งจิ่ง,
ห้องทรงพระสาราญ, ศาลาริมน้า ฯลฯ ในพระราชวังแห่งนี้ได้แบ่งออก เป็น 3 ส่วนสาคัญ
เชิญท่านรับชมการแสดงที่คัดสรรมาแล้วอย่างดรีมมิงหยวนหมิงหยวน (การแสดงไฮไลต์ที่พาย้อน
อดีตกลับไปสู่พระราชวังหยวนหมิงหยวนเมื่อครั้งยังไม่ถูกทาลาย กระทั้งต้องผจญกับสงครามจนถูกเผาทาลายไปและ
ได้ก่อสร้างพระราชวังขึ้นมาใหม่ โดยทุกเรื่องราวถูกถ่ายทอดผ่านการแสดงประกอบแสงสีเสียง ซึ่งใช้เทคโนโลยีจอแอล
ซีดีเข้ามาประกอบเป็นฉากหลังที่สวยงามและมีมิติมากกว่า) รับรองว่าท่านจะต้องประทับใจ
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5) พิเศษ…เป๋าฮื้อพร้อมจิบไวน์แดง
นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ 2000 YEARS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สามของการเดินทาง
จูไห่ - มาเก๊า - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก (6)
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นาท่านเดินทางสู่
มาเก๊า ดินแดนที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกไว้อย่างกลมกลืน
ในอดีตเคย เป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมาก่อน พบกับสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัดต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์หมิง หรือโบสถ์เก่าแก่ลักษณะสถาปัตยกรรมบารอคหรือโคโลเนียลของชาวตะวันตกก็มีให้ชื่นชมความงามกัน
ได้อย่างเต็มตา
นาท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่าองค์เทพ ธิดาแห่งท้องทะเล
ภายในมีศาลเจ้าและก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรู ปเรือสาเภาโบราณ บริเวณด้านหน้าวัดมีรูปปั้นสิงโตหินอยู่ 2
ตัว เชื่อกันว่าหากใครได้หมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากสิงโตไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานแล้วจะสมหวังในสิ่ง ที่
ปรารถนา
นาท่านแวะชิมและเลือกซื้อของฝาก ณ ร้านโอท๊อป พบกับ หมูแผ่น, ปลาเค็ม, ขนมเมียจ๋า-ผัวจ๋า, ท็อฟฟี่ นม,
ทองม้วน เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย
นาท่านสู่ โบสถ์เซนต์ปอล สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจา
เมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวั นออกไกล ต่อมาในปี
ค.ศ. 1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทาให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่า
งาม
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน เซนาโด้ สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นเปรียบเสมือน
ท้อง ทะเลอันสมบูรณ์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมไว้ซื่งร้านค้าต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น , ร้าน
จาหน่าย ของที่ระลึกรวมไปถึงร้านขนมอบ, ขนมพื้นเมือง เป็นต้น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ The Venetian Macau ให้ท่านชม บรรยากาศภายในที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบา
รอคธี ม ในประเทศอิ ต าลี ประกอบไปด้ ว ยคาสิ โ นที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน โลกกว้ า งขนาดเท่ า กั บ สนามฟุ ต บอล
พบกับ The Grand Canal ซึ่งจะมีส่วนของร้านค้าแบรนด์เนมทั้งหลายกว่า 300 ร้านค้า โดยมีลาคลองและบริการ
พายเรือกอนโดล่าพร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงสไตล์โอเปร่า
นาท่านเดินทางกลับสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ (1 ชั่วโมง)
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)
นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สขี่ องการเดินทาง
วัดเชอกุง - วิคตอเรีย พ้อยด์ - เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์ - ถนนนาธาน - ฮ่องกง
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซา) (9)
นาท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง วัดแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่งผู้มีชื่อเสียงทั้งด้านการ
รบ, ผดุงคุณธรรมและช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 300 ปีก่อน ต่อมา
ร า ว ปี ค . ศ . 1 9 9 3 จึ ง ไ ด้ ส ร้ า ง วั ด แ ห่ ง ใ ห ม่ ขึ้ น ม า ท ด แ ท น ข อ ง เ ดิ ม แ ล ะ น า รู ป ปั้ น ท่ า น น า ย พ ล ที่ มี
ความสูงถึง 10 เมตร เข้า ไปตั้งไว้ในอารามด้านในพร้อมด้วยรูปปั้น 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึ่งอยู่บริเวณทางเดินด้าน
นอกซ้าย-ขวา ทุกวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อถวายกังหั นลม เพราะ
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เชื่อว่ากังหันลมนี้จะช่วย พัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวนาพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้หมุน
กังหันทองแดงตามความ เชื่อของชาวฮ่องกงโดยหมุน 3 รอบ
นาท่านชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ที่รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง ได้เชิญซินแสชื่อ ดังจัดวางตาแหน่งของเครื่องประดับ
แต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหันซึ่งเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย โดยจาลองเลียนแบบ มาจากแชกงเหมี่ยว กังหันใหญ่ 4
ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธา
นาท่านเดินทางสู่ วิคตอเรีย พ้อยด์ ตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย
อาทิ ตึกแบงค์ออฟไชน่า มีรูปทรง เหมือนดาบแหลมขนาดใหญ่และมีเหลี่ยมมีมุมแหลมอยู่รอบด้าน ส่วนเสาสูงด้านบน
คล้ายหนวดของแมลงมีไว้เพื่อสื่อ ถึงพลังอานาจและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาคารหลังนี้, อาคารเอชเอสบีซี ชาว
ฮ่องกงยังเชื่อว่าอาคารหลังนี้มีฮวงจุ้ย ที่ดีที่สุดในฮ่องกง เพราะที่ตั้งของอาคารเป็นจุดบรรจบของเส้นมังกรทั้งห้า และ
การที่ตึกหันหน้าไปทางอ่าววิกตอเรีย โดยไม่มีสิ่งก่อสร้างใดกีดขวาง หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ มา
ขัดขวาง ชั้นบนสุดของตึกมีสิ่งก่อสร้าง คล้ายปืนใหญ่เป็นการแก้ฮวงจุ้ยให้กับตึกแบงค์ออฟไชน่าที่มีลักษณะเป็นดาบ
แหลม พร้อมทั้งถ่ายภาพสวยงามน่า ประทับใจ
นาท่านแวะสักการะ
เจ้าแม่กวนอิม (รีพัส เบย์) วัดสาคัญ อีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ. 1993
ในแต่ละปีจะมีผู้คนจานวนมากเดินทางมาขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะ
การขอให้มีลูกที่ว่ากันว่าถ้าใครมาขอมักสมหวังทุกครั้งไป
จากนั้นข้ามสะพานซึ่งเชื่อว่าจะมีอายุยืนยาวไปอีก 3 ปี แต่มี ข้อแม้ว่าเมื่อข้ามไปแล้วอย่าเดินย้อนกลับทางเดิ มให้เดิน
ตรงไปข้างหน้าแล้วค่อยอ้อมสะพานกลับมา
จากนั้นนาท่าน แวะชมสินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ณ ร้านสมุนไพร ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเชี่ยนเทอร์มินอล จุดนัดพบของขาช้อปที่รวมห้างฯ ขนาดใหญ่ 2 แห่ง
เข้า ด้วยกัน (ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนพลาซ่าและร้านค้าของทางห้างฯ) โดยเน้นขายสินค้าจากแบรนด์ดัง
ระดับโลกและแบรนด์ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแล้วกว่า 700 ร้านค้า พบกับ DFS Galleria ห้างฯ
ปลอด ภาษีที่ยกขบวนแบรนด์หรูจากทั่วโลก เช่น Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, Hermes,
Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาให้ท่านได้เลือกช้อปอย่างจุใจ
(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการช้อปปิ้ง)
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
21.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX - 617
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (11)
23.15 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน **งดแถมกระเป๋า**

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
เด็ก อายุต่ากว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
เด็ก อายุต่ากว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว ชาระเพิ่ม ท่านละ

16-19 ก.พ. 60
23-26 ก.พ. 60
2-5 มี.ค. 60
9-12 มี.ค. 60
16-19 มี.ค. 60
23-26 มี.ค. 60
15,555 บาท
15,555 บาท
14,555 บาท
4,000 บาท

30 มี.ค.-2 เม.ย. 60
20-23 เม.ย. 60
27-30 เม.ย. 60
16,555 บาท
16,555 บาท
15,555 บาท
4,500 บาท

***เงือ่ นไขสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบินและไกด์ท้องถิ่นพูดไทยได้คอยบริการ)
2. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย)
3. การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง, เซินเจิ้น, จูไห่, มาเก๊า นั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านสมุนไพร ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้าน
ดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 450 HKD / ท่าน ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
4. ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่นของสายการบิน ต้องทาการจองพร้อมหน้าพาสและเมื่อที่นั่งคอนเฟิร์ม ต้องทาการจ่ายเงินค่าทัวร์
เต็มจานวนทันที และเมื่อออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได้
5. ** อัตรานี้เป็นราคาสาหรับวีซ่ากรุ๊ปเข้าจีนเท่านั้น หากสถานทูตจีนยกเลิกการทาวีซ่ากรุ๊ป เปลี่ยนเป็นทา
วีซ่าเดี่ยวในเล่ม ณ วันที่เดินทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 1,500 บาท**
6. กรณีลกู ค้าท่านใด มีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) จะถึอว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มใช้ในการผ่านด่านเข้าเมือง
จีน ทาง บริษัททัวร์ฯ ไม่สมารถยื่นเป็นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ และกรณีท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีน อยู่ในเล่มพาสปอร์ตแล้วนั้น กรณีที่มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทัง้ หมดทั้งสิ้น **
อัตราค่าบริการรวม
*ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) ชั้นทัศนาจร
*ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
*ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ
*ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
*ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
*ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
*ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
*ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษา พยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการ
ตกลงไว้ กับบริษัทประกันชีวิต
*วีซ่าจีนกรุ๊ป (หมู่คณะ)
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อัตราค่าบริการไม่รวม
*ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, มัคคุเทศก์ (โดยประมาณ 150 HKD/ท่าน)
*ค่าทาหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือ หนังสือเดินทางต่างชาติ
*ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
*ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่มีน้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
*ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระเงิน
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 10,000 บาท / ท่าน ภายใน 2 วันทาการ นับจากวันจองทัวร์ หรือ
หากเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดยาว กรุณามัดจา 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการ นับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสาเนา
หน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 02-748-6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน
ทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือ
ชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วันทาการ คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วันทาการ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 10-14 วันทาการ
คิดค่าใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
หมายเหตุ
1.บริษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
ฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รับการยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้สารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน, บริษัทฯ
ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้แต่จะไม่คืนเงินสาหรับค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจ
ของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
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9.หากไม่สามารถไปเทีย่ วในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนือ่ งมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่
มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนีท้ างบริษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
***เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง
***ฮ่องกง รณรงค์เรื่องการใช่ถุง กรณีไปซื้อของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถุงจากร้านค้า ต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 เซ็นต์ กรุณา พก
ถุงผ้าไปด้วยทุกครั้งที่จับจ่ายซื้อของทุกชนิด
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