สุดคุ้มเที่ยว 4 เมือง
มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง
4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินแอร์เอเซีย(FD)

12,888.-

เริ่มเพียง

รายการทัวร์ + ตั๋วเครื่องบิน

•

สุดคุ้ม!!! เที่ยว 4 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่

•

ถ่ายรูปคู่รป
ู ปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี”่ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่

•

พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ทีพ
่ ระราชวังหยวนหมิงหยวน

•

ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!! และช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน

•

ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า

•

ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort

•

เที่ยวชมหมุบ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บา
้ นพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น

•

ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ําแบบ 3D แสง สี เสียง

•

สักการะสิง
่ ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกงวัดแชกงหมิว และรีพลัสเบย์

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 08-11 พ.ย.61

12,888.-

วันที่ 15-18 พ.ย.61

12,888.-

วันที่ 22-25 พ.ย.61

12,888.-

วันที่ 29 พ.ย.-02 ธ.ค.61

12,888.-

วันที่ 06-09 ธ.ค.61

14,888.-

วันที่ 13-16 ธ.ค.61

14,888.-
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เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ

เช้า

เที่ยง

ค่ํา

1.

กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอลเวเนเชี่ยน- จูไห่

✈

O

O

Jinjiang Inn Hotel
หรือเทียบเท่า

2.

จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิง
หยวน–ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-เซินเจิ้น

O

O

O

Royal Century
Hotel หรืเทียบเท่า

O

O

O

Royal Century
Hotelหรือเทียบเท่า

O

O

✈

3.
4.

เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์
ม่านน้ํา 3 มิติ (3D Water Show)
เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง -วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน

โปรแกรมการเดินทาง
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:

กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบิน
แอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

06.35 น.

ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD760
(บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)

10.05 น.

เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจเอกสารและ
สัมภาระในการเข้าเมือง
“มาเก๊า”เป็นเมืองที่มีประวัตศ
ิ าสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและ
ประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้
เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สําคัญคือชาว
โปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่าง
มากมายทําให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจน
สามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก
ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวันที่19
ธั นวาคม ค.ศ.1999 โปรตุ เ กสทํ า พิธี ส่ งมอบมาเก๊ า คื น ให้ กั บ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น นั บ จากนั้ น มาเก๊ า ได้
กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของ
หนึ่งประเทศสองระบบ

บ่าย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลรูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศ
โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน ....จากนั้นนําท่าน
มายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลทีส
่ ร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทําให้วิทยาลัย
เซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกัน โดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล
(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถน
ั ขณะที่
ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วย
พื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส
GO1MFM-FD004
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อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย... จากนั้นนําท่านแวะซื้อ
ขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายทีข
่ ึ้นชื่อ...นําท่านชม The Venetian Resort โรงแรม
สุ ด หรู เ ลิ ศ อลั งการในบรรยากาศลาสเวกั ส ให้ ท่ า นอิ ส ระพั ก ผ่ อ นถ่ า ยรู ป และชมความงามสั ม ผั ส เมื อ งจํา ลอง
ลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่ง เป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND
CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆที่ท่านชื่นชอบ
และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้านเช่ น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ
ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการราคาท่านละ120เหรียญ)ล่องไปตามคลองเวนิชภายใน
โรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ํากว่า 21 ปี เข้าไป
ภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ…เดินทางสู่
จูไห่โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทาง
ระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาใน
การเดินประมาณ 45-60 นาที เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จูไห่”ได้รับการยกย่อง
จากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเท่า **เมืองจูไห่**

วันที่ 2:
เช้า

จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน
ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-เซินเจิ้น
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ทีพ
่ ัก
จากนั้นชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี่” รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่
ริมทะเล ...นําท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความ
โชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน
จากนั้นเดินทางผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่ งทาง
รัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทําไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร...เมนูพเิ ศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

GO1MFM-FD004

หน้า 3 จาก 9

จากนั้นนําท่านสู่ พระราชวังหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคล้ายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวัง
แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลน
ิ " ในเมืองจูไห่ทําให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่
เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมี
ขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหินคู่
สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตําหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้านานา
ชนิดที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย เสมือนเดินอยูใ่ น LOWU CENTRE ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูก
ทั้ง กระเป๋า ก้อปปี้แบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซื้อเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครื่องประดับสําหรับคุณผูห
้ ญิง
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น (โดยรถโค้ช) ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครอง
พิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สําคัญของจีนทาง
ตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย..

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก Royal Century Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3:
เช้า

เซินเจิ้น-หมูบ
่ ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ํา 3 มิติ
(3D Water Show)
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ทีพ
่ ัก
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ใบชา หยก ครีม
ไข่มุก ผ้าไหมยางพารา ฯลฯ แต่ละร้านใช้เวลาประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง
จากนั้นนําทุกท่านสู่ หมู่บ้านฮากกากันเคิง ถูกสร้างขึ้นตามสไตล์การสร้าง
บ้ า นของชาวฮากกา ก่ อ นหน้ า ที่ เ มื อ งเซิ น เจิ้ น จะถู ก แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น เขต
เศรษฐกิจแห่งแรกของประเทศจีน คนพื้นเพของเมืองเซินเจิ้นล้วนเป็นชาว
ฮากกาทั้งสิ้น เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รําลึก และ ศึกษาถึงความเป็นมาของเซิน
เจิ้น รัฐบาลจีนจึงได้ลงทุนให้มีการสร้างหมู่บ้านฮากกากันเคิงขึ้น ที่นี่เราจะ
ได้เห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
การตกแต่งอาคารบ้าน อาหารการกิน ประวัติความเป็นมาของชาวจีนฮากกาในอดีต

กลางวัน
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จากนั้นเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ ที่นี่นับว่าเป็นสถานที่ที่
นัก ท่ อ งเที่ ยวนิ ยมมาช้ อปปิ้ ง เพราะนอกจากที่ นี่จ ะเป็ นแหล่ งช้ อ ปปิ้ ง
แล้วยังเป็นแหล่งรวมเรื่องอาหารการกินอีกด้วย ที่นี่มีสินค้าหลากหลาย
มากมาย ไม่ว่ าจะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า ของเล่น ราคาไม่แพง
เรี ยกว่ าใครชอบต่อ รั บรองว่ าสนุ กแน่ๆ ...นํา ท่ านชมโชว์ MANGROVE
GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ําแบบ 3D เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้า
กับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปีกแห่งความ
รัก" เพื่อเอามาช่วยนกทีถ
่ ูกทําลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ที่ใช้
ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW
THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 28 เดือนในการสร้างแท่น
แสดงบนน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหม่ และเป็นความท้าทาย
เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี และสร้ า งเพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวที มี ทั้ ง หมด 4องค์ ป ระกอบ
ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่อง
เปล่งแสง ม่านน้ํา ระเบิดน้ํา ฯลฯ กว่า600 ชนิด เป็นโชว์น้ําที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก โชว์การแสดงสื่อ
ประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT
ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสูท
่ ี่พก
ั Royal Century Hotelหรือเทียบเท่า

วันที่ 4:
เช้า

เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง –วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ -อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที จากนั้นเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มี
ความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคน
หนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทํา
วีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะ
ประสบผลสําเร็จในทุ กประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเรา
และครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์
ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหัน นําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4
ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆ
วันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะ
ช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน นําท่านชมวิวทิวทัศน์
ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึก
สูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิ วที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพ
อันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน เป็นจุดชมวิว ชมไฟตึกสูงในฮ่องกง ยอดเขาที่
สูง 552 เมตรจากระดับน้ําทะเล ตั้งอยู่ในเกาะฮ่องกง ที่ด้านบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower เป็นอาคาร
รูป ชาม หรื อ ครึ่ งวงกลมสู ง 7 ชั้ น ภายในอาคารมี พิ พิ ธ ภั ณฑ์ หุ่ นขึ้ ผึ้ งมาดามทุ ส โซ่ (Madame Tussauds)
ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกหลายร้านจะเป็นห้าง ร้านขายของฝาก ร้านขายของ Brand
name เป็นแหล่งชอปปิ้งที่สูงที่สุดในฮ่องกง นําท่านนมัสการ วัดเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้น
ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม
และขอพรจากเทพเจ้าองค์อื่นๆ ด้วย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร่ํารวยจากเทพไฉ่ซิงเอี้ย ,ขอพรเรื่องความ
รัก ให้สมหวังในรัก ขอพรได้จากเทพแห่งความรัก และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์
GO1MFM-FD004
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จากนั้ น นํ า ชมโรงงานจิ ว เวอร์ รี่ ซึ่ ง เป็ น โรงงานที่ มี
ชื่ อ เ สี ย ง ที่ สุ ด ข อ ง ฮ่ อ ง ก ง ใ น เ รื่ อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ
เครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ !!และ
นํ า ท่ า นเลื อ กซื้ อยาสมุ น ไพรจี น ต่ า งๆอี ก มากมาย ...
หลั งจากนั้ น ให้ ท่ า นอิ ส ระช้ อ ปปิ้ งถนนนาธานตามอั ธ ยาศั ย
เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้า
แบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น
Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach,
Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'usร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS
Galleria
ค่ํา

รับประทานอาหารคําอิสระตามอัธยาศัย

22.20น.

00.10 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD503
(บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทง
ั้ นี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษท
ั ฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผูร
้ ่วมเดินทางเป็นสําคัญ
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โปรแกรม : มาเก๊าจูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD (GO1MFM-FD004)
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก3-18ปี(เสริม
เตียง)

เด็ก3-18ปี
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา
ไม่รวมตัว๋

08-11 พฤศจิกายน 2561

12,888.-

15,888.-

15,888.-

4,000.-

-

15-18 พฤศจิกายน 2561

12,888.-

15,888.-

15,888.-

4,000.-

-

22-25 พฤศจิกายน 2561

12,888.-

15,888.-

15,888.-

4,000.-

-

29 พ.ย.- 02 ธ.ค. 2561

12,888.-

15,888.-

15,888.-

4,000.-

-

06-09 ธันวาคม 2561

14,888.-

17,888.-

17,888.-

4,000.-

-

13-16 ธันวาคม 2561

14,888.-

17,888.-

17,888.-

4,000.-

-

กําหนดการเดินทาง

"ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน"
หมายเหตุ
1. สําหรับผูเ้ ดินทางทีอ
่ ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บต
ุ รเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

2. ราคาเด็กต่ํากว่า 18 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ข้างต้น 3,000 บาท/ท่าน

***ราคาทัวร์ขา
้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ
รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน ***
***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***
** แจกน้ําดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

**ชาวต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น)
กําหนดให้มก
ี ารประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จก
ั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้า
ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียน
ให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึน
้ อยู่กับ
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีน
ทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน
้ ที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชัน
้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์
จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพือ
่ อัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วัน
เดินทาง เท่านั้น
GO1MFM-FD004
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2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ทา่ นจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
3. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
4. ค่าน้าํ หนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30
กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟค
ิ 20 กิโล] ค่าประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
5. ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาหบาล
กรณีเกิดอุบต
ั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
7. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทําคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มวี ีซ่าอยู่แล้วและสําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน
้ )
8. กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซา่ กรุ๊ป 144 ชัว่ โมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯ
ขอ สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋ เครื่องบิน
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ
้ งถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (1,500 บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลก
ู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ คอนเฟริม
เดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1. กรุณาชําระยอดมัดจํา 10,000 บาท ภายใน 36 ชม.
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
4.5 บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คนเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนทีบ
่ ริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลือ
่ นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ทา่ นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถ
เดินทางได้
4.7 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมด
ั จําที่นั่ง
กับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
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4.8 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน
้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กบ
ั การ
พิจารณาของเจ้าหน้าทีเ่ ท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.9 เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจํา
แล้วเท่านั้น
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มอ
ี ายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทันที
4. หากท่านที่ตอ
้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต
่ ่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยืน
่
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผต
ู้ ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค
่ ณะ หัวหน้าทัวร์มค
ี วามจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีทม
ี่ ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนือ
่ งเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมือ
่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮ่องกง
ดอลล่า
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