D1 : ฮ่ องกง – นั่งกระเช้ านองปิ ง 360 สั กการะพระใหญ่ โป่ วหลิน -วัดแชกงหมิว – จิวเวลรี่ -อ่าวนา้ ตืน้ รีพลั ส์ เบย์ –
-เซินเจิ้น
D2 : เซินเจิน้ -วัดกวนอู -ร้ านบัวหิมะ - ร้ านหยก - จูไห่ – ผ่านชมสาวงามหวีหนี่ – โชว์ หยวนหมินหยวน-ช้ อปปิ้ งกงเป่ ย
D3 : ร้ านผ้าไหม – มาเก๊า- เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล - โบสถ์ เซนท์ปอล - เซนาโด้ สแควร์ –เตอะเวเนเซี่ยน- ฮ่ องกง
วันแรก : กรุ งเทพ – ฮ่ องกง-นั่งกระเช้ านองปิ ง 360 สั กการะพระใหญ่ โป่ วหลิน วัดแชกงหมิว – จิวเวลรี่-อ่าวนา้ ตืน้ รีพลั ส์ เบย์ –
-เซินเจิ้น
01.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ประตู 5 แถว K สายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ (HX) เทีย่ วบินที่ HX762 แจ้งชื่ อ
04.15 น. ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทาการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ เช็คอินรับตัว๋ เดินทาง
08.20 น. บินลัดฟ้ าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 (มีจอส่ วนตัวทุกที่นงั ) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มือ้ ที1่ )
่
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นาท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเดินทางผ่านสะพาน
แขวนซิ งหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็ นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาว
มากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่ งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์ แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะ
ได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง นาทุกท่านสู่ พระใหญ่ นองปิ ง ซึ่ งตั้งอยูฝ่ ั่งเกาะลันเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบน
เส้นทางลอยฟ้ านองปิ ง กับรถกระเช้าลอยฟ้ า Ngong Ping Sky rail ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศา ของเกาะ
ลันเตา จาก Tung Chung ตุงชุ ง สู่ ที่ราบนองปิ ง ในเวลา 25 นาที อ่าวตุงชุง วนอุทยานลันเตาเหนื อและ สนามบิน
นานาชาติแวะเยือนสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้ นนองปิ งบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ สิ่ งที่น่าสนใจหลายอย่างของ
หมู่บา้ นนี้ท้ งั ร้านค้าและร้านอาหารจะทาให้คุณเพลิดเพลินอยูไ่ ด้หลายชัว่ โมง ท่านสามารถมองเห็นพระพุทธรู ป Giant
Buddha & Po Lin Monastery ที่ระดับความสู ง 22 เมตร ประทับกลางแจ้ง องค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกือบทุกๆ
ส่ วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ดา้ นล่าง ไต่ข้ ึนบันได 268 ขั้น สู่ ฐานที่องค์ พระนัง่ ประทับอยู่ เหนือ
ระดับน้ าทะเล 371 เมตรชมทิวทัศอันงดงาม โดยรอบที่จะทาให้คุณตื่นตะลึง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 2 )
เทีย่ ง
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว(กังหันนาโชค) เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่า
ถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วดั นี้ในวันขึ้นปี ใหม่ซ่ ึ งเป็ นวัด
ที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็ นอย่างมากและเป็ นวัดเก่าแก่วดั หนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุ ษจีนของทุกๆปี ชาวฮ่องกงจะแย่ง
กันเข้าไปปั กธูปในพระอุโบสถเป็ นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีข้ ึน
แล้วนาชมโรงงานโรงงาน ฮ่ องกงจิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่ อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยีย่ ม และใช้ใน

การเสริ มดวงเรื่ องฮวงจุย้ ซึ่ งเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับและกังหันนาโชค อซึ่ งเชื่อกัน
ว่าหากใครมีกงั หันนี้ จะพัดพาสิ่ งไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิ่ งดีๆเข้ามาในชีวติ และยังช่วยในเรื่ องของโชคลาภเงิน
ทอง ธุ รกิจการค้าให้เจริ ญรุ่ งเรื องในท่านที่ทาธุ รกิจ
จากนั้น นาท่านสู่ รี พลั ส์เบย์ Repulse Bay ซึ่ งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรื อรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าว
อ่าวด้านนี้เป็ นอ่าวน้ าตื้นซึ่ งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ คนิคชายทะเล อีก
ด้านหนึ่งของอ่าวมีวดั พระพุทธรู ป และเทพเจ้าต่างๆ พร้อมนมัสการขอพรจาก
เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่ ง
โชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคลที่บริ เวณชายหาด REPULSE BAY นาท่านข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึ งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมี
อายุเพิม่ ขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง ทั้งยังให้
ค่า
ท่านได้ขอพรเรื่ องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 3 )
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้ าตามอัธยาศัยย่านถนนนาธานเช่น น้ าหอม นาฬิกา กระเป๋ าหนังยีห่ อ้ ต่างๆ หรื อช้
อปปิ้ งสิ นค้า BRAND NAME ชั้นนาที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้ งมากกว่า 700 ร้านค้า อาทิ GIORGIO ARMAI,
EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ R Us จากทัว่ โลก
ํ
ธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง **
21.00น ** อิสระอาหารค่าตามอั
ได้เวลานัดหมาย นาท่านเดินทางสู่ เซิ่นเจิน้ โดยรถไฟ (ทางบริ ษทั จะนาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยรถไฟ **เดินทาง
สะดวกสบาย ไม่เหนื่อย **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เซิ่นเจิน้ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียง
หมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่ นเจิ้นได้รับการวาง
ระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม
นาท่านเดินทางสู่ ที่พกั FUNCTION CRYSTAL HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันที2่ : เซินเจิน้ -วัดกวนอู -ร้ านบัวหิมะ - ร้ านหยก - จูไห่ – ผ่านชมสาวงามหวีหนี่ – สวหยวนหมินหยวน+โชว์ -ช้ อปปิ้ งกงเป่ ย
เช้า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ( มือ้ ที่ 4 ) หลังอาหารเช้า จากนั้นนาทุกท่านวัดกวนอู ไหว้เพทเจ้ากวน
อู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ เปรี ยบเสมือนตัวแทนของความเด็ด
เดี่ยว เป็ นธรรม กล้าหาญ นาท่านแวะชมโรงงานผลิต หยก ซึ่งเป็ นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟังความเป็ นมาและ
ประโยชน์ของหยกเมืองจีน อิสระเลือกซื้ อกาไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนาโชค ของฝากอัน
ล้ าค่าที่ข้ ึนชื่อของจีน และ ชมสิ นค้ายาประจาบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผล
ไฟไหม้, แก้ริดสี ดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 5 ) อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋ าฮือ้ ไวน์ แดง
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่โดย รถโค้ช ( ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชัว่ โมง ) ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road
ถนนเรี ยบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่ งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ายรู ปกับ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรี ยกว่า “หวีหนี่”
รู ปปั้ นสาวงามกลางทะเลสู ง 8.7 เมตร สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซี ยงหู ถือไข่มุกอยูร่ ิ ม
ทะเล จากนั้น นาทุกท่านเดินทางสู่
เพื่อ
ชม

จากนั้นให้ทุกท่านได้เดินชมสิ นค้าที่ตลาดใต้ ดินก่งเป่ ย แหล่งรวมร้านค้าขนาดย่อมที่ใหญ่ที่สุดของเมืองจูไห่ สิ นค้าที่
วางจาหน่ายมีต้งั แต่สินค้าแบรนด์จีน สิ นค้าแบรนด์ต่างประเทศ รวมทั้งสิ นค้าก้อปปี้ ไม่วา่ จะเป็ นกระเป๋ า รองเท้า
เครื่ องใช้ทวั่ ไป อุปกรณ์กีฬา ของเด็กเล่น เป็ นต้น สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางเข้าที่พกั ณ โรงแรม
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 6 )
นาท่านเดินทางสู่ ที่พกั JOY INN HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันที่ 3 : จูไห่ ร้ านผ้าไหม - มาเก๊า - เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล -โบสถ์ เซนท์ปอล -เซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชี่ยน - ฮ่ องกง
เช้ า

เทีย่ ง

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ( มือ้ ที่ 7 )
นาท่านแวะชมร้านร้ านผ้าไหม ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม อาทิเช่น ไส้ผา้ ห่มที่ทาจากเส้นในไหม, ชุดเครื่ องนอน
ต่างๆ, เสื้ อผ้าผ้าพันคอ ฯลฯ ซึ่ งผ้าไหมจีนถือว่ามีชื่อเสี ยงทางการผลิตและส่ งออกของโลก เพราะจีนเป็ นประเทศแรกที่
รู ้จกั การเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง ท่านสามารถเลือกซื้ อเป็ นของฝาก หรื อว่าใช้เองได้ตา
อัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 8 )
หลังอาหารเที่ยงนาท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊าโดยรถโค้ช ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ เมืองมาเก๊า เกาะที่มี
พื้นที่รวมเพียง 29.5 ตารางกิโลเมตร นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน และเสี่ ยงโชค ที่เกาะมาเก๊ามี
คาสิ โนเป็ นจานวนมาก รวมทั้งโรงแรมรี สอร์ ท หรู หราจานวนมากรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวและนักเสี่ ยง
โชคจากทัว่ ทุก มุมโลก จนได้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเอเชียใน
นาท่านผ่านชมวิวของเกาะมาเก๊า ซึ่ งจะผ่านชมจุดสาคัญๆต่าง เช่น มาเก๊าทาวเวอร์ ที่มีความสู งถึง 338 เมตร และผ่าน
ชม รู ปปั้นองค์ เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล เป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความ
สู ง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่ งพระพักตร์ เป็ นพระ
แม่มารี โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสส่ งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กบั จีน นาท่านแวะซื้อขนม
ของฝากจากมาเก๊าประกอบด้วย ขนมทองพลับ ทองม้วน ขนมผัวจ๋ า ขนมเมียจ๋ า และหมูหวานหมูแผ่น จากนั้นนาท่าน
สู่ โบสถ์ เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็ นสถานที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และเป็ นสัญลักษณ์
ประจาเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นโรงเรี ยนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมา
ในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุ นแรง ทาให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ดา้ นหน้า และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่
สง่างาม หลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991
พาท่านเดินสู่ ยา่ นการค้าสาคัญของมาเก๊า หรื อ เซ็นเตอร์ พอยท์มาเก๊า เรี ยกว่า เซนาโด้ สแควร์ โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปู
ลาดด้วยกระเบื้องเป็ นลอนคลื่น เปรี ยบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์
โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้ อสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง เช่น เสื้ อผ้าสิ นค้าแบรนด์เนมหลากหลายยีห่ อ้ อาทิ

เช่น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ
หลังอาหารค่า นาท่านสัมผัสความอลังการของโรงแรมที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในเมืองมาเก๊า เดอะเวเนเซี่ยน
ค่า
(The Venetian Macau Resort) ตั้งอยูบ่ นที่ดินที่ถูกถมทะเลเรี ยกว่า โคไท เชื่อมระหว่างเกาะไทปา และเกาะโค
โลอาน พื้นที่ของรี สอร์ ทมีขนาด 10.5 ล้านตารางฟุต ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง มีร้านค้าสิ นค้าชั้นนากว่า 350
ร้านค้า และโดดเด่นด้วยเนื้ อที่เพื่อการเสี่ ยงโชคซึ่ งรวมถึงโต๊ะเสี่ ยงโชคกว่า 800 โต๊ะและเครื่ องเสี่ ยงโชคอันล้ าสมัยกว่า
1,500 เครื่ อง ภัตตาคารร้านอาหารกว่า 20 แห่ง ยังมีศูนย์ประชุมที่จุผคู ้ นได้ถึง15,000 ที่นงั่ สัมผัสบรรยากาศเวนิส
ล่องเรื อกอนโดล่าในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก ซึ่ งภายในจะมีสิ่งบันเทิงหลากหลายให้ท่านเลือกอาทิ เช่น ร้านขาย
สิ นค้าต่าง ๆ ร้านอาหาร หรื อจะเป็ นโชว์ต่าง ๆ ที่ท่านสามารถเลือกชมได้ (การล่องเรื อและโชว์ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใน
การชมโชว์เอง)ได้เวลานัดหมายเดินทาง นาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอรี่ อันทันสมัย ( ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัว
โมงโดยประมาณในการนัง่ เรื อ )
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES บริการอาหารและเครื่องดื่ม
22.10 น.
บนเครื่อง (มือ้ ที9่ )
00.10 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดกำรเดินทำง & อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง
2559
27-29 พ.ย 2559
18-20 ธ.ค. 2559
23-25 ธ.ค. 2559
วันคริ สต์มาส
25-27 ธ.ค. 2559
13-15 ม.ค. 2560
10-12, 24-26 ก.พ. 2560
04-06 มี.ค. 2560
9-11 มี.ค. 2560
24-26 มี.ค. 2560
25-27 มี.ค. 2560

รำยละเอียด
เที่ยวบิน
HX 762 BKK - HKG
HX 761 HKG - BKK
HX 762 BKK - HKG
HX 761 HKG - BKK
HX 774 BKK - HKG
HX 773 HKG - BKK
HX 774 BKK - HKG
HX 761 HKG - BKK
HX 772 BKK - HKG
HX 767 HKG - BKK

04.15 – 08.20
22.10 - 00.10
04.15 – 08.20
22.10 - 00.10
04.00 – 08.00
22.10- 00.10
04.00 – 08.00
22.10- 00.10
11.10 -15.05
02.00 - 03.55

HX 774 BKK - HKG 04.00 – 08.15
HX 773 HKG - BKK 00.40 - 03.00
HX 774 BKK - HKG
HX 761 HKG - BKK
HX 774 BKK - HKG
HX 773 HKG - BKK
HX 768 BKK - HKG
HX 767 HKG - BKK
HX 774 BKK - HKG
HX 761 HKG - BKK

04.00 – 08.15
23.50 - 02.25+1
04.00 – 08.15
00.40 – 03.00
08.50 -12.40
02.00 - 04.00
04.00 – 08.15
21.45 - 23.55

ผูใ้ หญ่หอ้ ง เด็ก 1 ท่ำนพัก เด็ก 1 ท่ำนพัก
2 กับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน
ละ 2-3 กับผูท่ใ้ ำหญ่
น
(ไม่เสริมเตียง) พักเดีย่ ว
ท่ำน (เสริมเตียง)
12,999

12,999

12,999

3,500

12,999

12,999

12,999

3,500

14,999

14,999

14,999

3,500

12,999

12,999

12,999

3,500

12,999

12,999

12,999

3,500

12,999

12,999

12,999

3,500

12,999

12,999

12,999

3,500

12,999

12,999

12,999

3,500

13,999

13,999

13,999

3,500

12,999

12,999

12,999

3,500

หมายเหตุ
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสิ นค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิ มะ,
ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก· , ร้านจิวเวลรี่ กังหัน ซึ่ งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์
ทางบริ ษทั ฯ จึงอยากเรี ยนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั
ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลักทางบริ ษทั และไกด์ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้ น
และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รัฐบาลจีนทุกเมืองทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

2.ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ การเปลี่ยนแปลงราคาตามจริ งอันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ ามันที่เพิ่มขึ้นตามอัตราของสายการบิน โดยมิตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
3. การเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีผโู ้ ดยสาร 9 ท่านขึ้นไป จึงจะมีหวั หน้าทัวร์ (สาหรับราคาทัวร์ ปกติ)
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
** กรุณาระบุลักษณะห ้องทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเพือ
่ ความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP
หากไม่มก
ี่ ารระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็ นเตียงTwin ให ้กับผู ้เข ้าพัก

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ เมนูพเิ ศษ อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋ าฮือ้ ไวน์ แดง ，เป็ ดย่าง
ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
น้ าดื่มวันละ 1 ขวด ตลอดการเดินทาง
วีซา่ กรุ ้ปเข ้าเมืองจีน

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซัก
รี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 120เหรี ยญ(หยวน) /ทริ ป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็ นหลัก
 วีซา่ เดีย่ วเข ้าเมืองจีน
 ชาวต่างชาติเพิม่ 2,000 บาท
เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
กรุ ณาจองล่วงหน้า พร้อมชาระมัดจาท่านละ 5,000บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2.
การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าเสี ยหาย ท่านละ 5,000บาท
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-19วัน เก็บค่าเสี ยหาย 50% ของราคาทัวร์
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3
เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดิ นทางพร้ อมคณะถื อว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืนได้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5
ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดิ นทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืน
เงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอืน่ ๆ
1. ทัวร์ น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่า ผูใ้ หญ่ 9 ท่านขึ้นไปการันตีออกเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กหรื อเลื่ อนการเดินทางใน
กรณี ที่ผเู ้ ดินทาง (บุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 12 ปี ขึ้นไป) ไม่ครบ 10 ท่าน
3. ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 15 วันก่อน
การเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่ หนังสื อ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดิ นทางให้กบั ทาง
บริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทาง
บริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ

