(GHMFM003)

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

12,900.-

•

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

•

ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่

•

พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน

•

ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!! และช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน

•

ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า

•

ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort

•

เที่ยวชมหมุบ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น

•

ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้้าแบบ 3D แสง สี เสียง

•

6. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดแชกงหมิว และรีพลัสเบย์

ก้าหนดการเดินทาง
วันที่ 05-08 ก.ค. 61

12,900.-

วันที่ 12-15 ก.ค. 61

12,900.-

วันที่ 19-22 ก.ค. 61

12,900.-

วันที่ 26-29 ก.ค. 61

12,900.-

วันที่ 02-05 ส.ค. 61

12,900.-

วันที่ 09-12 ส.ค. 61

14,900.-

วันที่ 16-19 ส.ค. 61

12,900.-

วันที่ 23-26 ส.ค. 61

12,900.-

วันที่ 30 ส.ค.-02 ก.ย. 61

12,900.-

วันที่ 06-09 ก.ย. 61

12,900.-

วันที่ 13-16 ก.ย. 61

12,900.-

วันที่ 20-23 ก.ย. 61

12,900.-

วันที่ 27-30 ก.ย. 61

12,900.-

วันที่ 04-07 ต.ค. 61

12,900.-

วันที่ 11-14 ต.ค. 61

12,900.-

วันที่ 20-23 ต.ค. 61

14,900.-

วันที่ 27-30 ต.ค. 61

12,900.-

เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ

เช้า

เที่ยง

ค่้า

1.

กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเน
เชี่ยน- จูไห่

✈

O

O

2.

จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี-่ วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิง
หยวน+โชว์ -ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย

O

O

O

O

O

O

O

O

✈

3.
4.

จูไห่ –เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชม
โชว์ม่านน้า
้ 3มิติ (3D Water Show)
เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง -วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์ -อิสระช้อป
ปิ้งถนนนาธาน

Jinjiang Inn
Hotel หรือเทียบเท่า
Jinjiang Inn
Hotel หรือเทียบเท่า
Royal Century
Hotel หรือเทียบเท่า

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:

กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบิน
แอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

06.35 น.

10.05 น.

ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD760
(บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครือ
่ งดืม
่ )
เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจเอกสารและ
สัมภาระในการเข้าเมือง
หน้า 2 จาก 10

“มาเก๊า” เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรม
และประมงเล็ ก ๆโดยมี ช าวจี น กวางตุ้ ง และฟู เ จี้ ย นเป็ น ชนชาติ ดั้ ง เดิ ม จนมาถึ ง ช่ ว งต้ นศตวรรษที่ 16 ชาว
โปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้
ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทําให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่ มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย ” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบน
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง
400 ปี จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน
นับ จากนั้ นมาเก๊า ได้ กลายเป็ นหนึ่ง ในเขตปกครองพิ เศษของจีน อย่ างสมบูร ณ์แ ต่ยั งคงสภาพการเมื องการ
ปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นผ่ า นชม เจ้ า แม่ กวนอิ ม ริม ทะเล รูป องค์เ จ้ าแม่ก วนอิ มสั มฤทธิ์ ป ระทับ ยืน บนโคมทรงดอกบั ว ซึ่ ง
ประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน จากนั้นนํา
ท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทําให้
วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัย
เซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ ปอลคือประจักษ์พยาน
การก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิ ภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่าง
พิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊า เซนาโด้สแควร์
ซึ่งโดดเด่น ด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส
อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย... จากนั้นนําท่านแวะซื้อ
ขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ...นําท่านชม The Venetian Resort โรงแรม
สุดหรูเ ลิศอลัง การในบรรยากาศลาสเวกัสให้ ท่านอิสระพักผ่ อนถ่ายรูป และชมความงามสัมผั สเมืองจํา ลอง
ลาสเวกั สและได้ ชมท้ อ งฟ้ า จํ า ลองเสมื อ นจริ ง ภายในเวเนเชี่ ย นตามอั ธ ยาศั ย ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น โซนต่ า งๆ เช่ น
GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่
ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้ าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH,
FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตาม
คลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุ
ต่ํากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่ง
กายสุ ภ าพ… น้ า ท่ า นเดิ นทางสู่ จู ไ ห่ โดยรถโค้ ช ปรั บ อากาศผ่ า นด่ า นกงเป่ ย ท่ า นจะต้ อ งลากกระเป๋ า
สัมภาระของท่า นเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้า มด่า นและผ่านพิ ธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศ
จีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ”

หน้า 3 จาก 10

ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2:
เช้า

จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี-่ วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น
ร้านใบชา ร้านหยก ร้านครีมไข่มุก ร้านผ้าไหม แต่ละร้านใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงนะคะ จากนั้นชม
สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี่” รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล
นําท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้า แม่กวนอิม เพื่อความโชคดี
นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน จากนั้น
เดินทางผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่ งทางรัฐบาล
เมืองจูไห่ได้ทําไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
จากนั้ น นํ า ท่ า นสู่ พระราชวั ง หยวนหมิ ง หยวน ที่ มี ส วนคล้ า ยกั บ พระราชวั ง หยวนหมิ ง ณ กรุ ง ปั ก กิ่ ง
พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน " ในเมืองจูไห่ ทําให้สวนแห่งนี้โอบล้อม
ด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็น
พื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสา บขนาด 80,000 ตาราง
เมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ
เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตําหนั กเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว นําท่านชมโชว์ อลังการ
ประกอบแสง สี เสียง ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธี
ปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู้ จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า
นานาชนิด ที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย เสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค้า
ราคาถูกทั้ง กระเป๋า ก้อปปี้แบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซื้อเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครื่องประดับสําหรับคุณ
ผู้หญิง

ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเท่า

หน้า 4 จาก 10

วันที่ 3:
เช้า

จูไห่-เซินเจิ้น-หมู่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้้า 3 มิติ
(3D Water Show)
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
หลังจากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น (โดยรถโค้ช) ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน
4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สําคัญของจีนทาง
ตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย..
จากนั้น นํ าทุ ก ท่า นสู่ หมู่บ้า นฮากกากั นเคิ ง ถู กสร้ างขึ้ นตามสไตล์
การสร้างบ้านของชาวฮากกา ก่ อนหน้าที่เมืองเซินเจิ้นจะถูกแต่งตั้ ง
ให้เป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกของประเทศจีน คนพื้นเพของเมืองเซิน
เจิ้นล้วนเป็นชาวฮากกาทั้งสิ้น เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รําลึก และ ศึกษา
ถึ ง ความเป็ น มาของเซิ น เจิ้ น รั ฐ บาลจี น จึ ง ได้ ล งทุ น ให้ มี ก ารสร้ า ง
หมู่บ้านฮากกากันเคิงขึ้น ที่นี่เราจะได้เห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาว
จีนฮากกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตกแต่งอาคารบ้าน อาหารการกิน ประวัติความเป็นมาของชาว
จีนฮากกาในอดีต นําท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบั วหิมะ และชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองเซินเจิ้น อาทิ
เช่น ใบชา หยก ครีมไข่มุก ผ้าไหม ฯลฯ เพื่อฝากคนที่ท่านรั

บ่าย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้ ง
สินค้าภายในประเทศ ที่นี่นับว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาช้
อปปิ้ง เพราะนอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วยังเป็นแหล่งรวม
เรื่องอาหารการกินอีกด้วย ที่นี่มีสินค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ราคาไม่แพงเรียกว่าใครชอบ
ต่อ รั บ รองว่ าสนุ ก แน่ ๆ...นํ า ท่า นชมโชว์ MANGROVE GROOVE
เป็นโชว์ม่านน้ําแบบ 3D เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิ ง
วิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทําล ายจากมนต์
(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE
ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 28 เดือนในการสร้างแท่นแสดงบนน้ําที่
ใหญ่ ที่สุ ด ในโลกครอบคลุ ม พื้ น ที่ 5,600 ตารางเมตร เป็ น ศิ ล ปะแนวใหม่ แ ละเป็ น ความท้ า ทายเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยี และสร้างเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4องค์ประกอบ ผสมผสานกับ
มหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ข องภาพเสมื อนจริง การแสดงใช้อุ ปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่ องเปล่งแสง
ม่านน้ํา ระเบิดน้ํา ฯลฯ กว่า600ชนิด เป็นโชว์น้ําที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก โชว์การแสดงสื่อประสมใน
ช่วงเวลากลางคืน เป็นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT

ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Royal Century Hotel หรือเทียบเท่า

หน้า 5 จาก 10

วันที่ 4:
เช้า

เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง –วิคตอเรียพ้อยท์ - รีพลัสเบย์ –อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
น้าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถโค้ช ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นนําท่านเดินทางไป วัดแชกง
เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีน
และท่านแชกงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และ
ขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้
หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหาก
คนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหัน นํา
โชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงิน
ทองไหลมาเทมา ในทุก ๆวั นที่ 2 ของเดื อนแรกตามปฏิทิน จีน ชาวฮ่อ งกงและนั กธุ รกิ จจะมาวัด นี้เพื่ อถวาย
กังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดี
เข้ามาแทน นํ าท่านเดินทางโดยรถบัส ขึ้น ชมวิวทิ วทัศน์ข องเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak หรื อ
วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ไม่ได้นั่งพีคแทรมนะคะ ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุด
ชมวิวที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะ
ฮ่องกงและเกาลูน ได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน เป็นจุดชมวิว ชมไฟตึกสูงในฮ่องกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล ตั้งอยู่ในเกาะฮ่องกง ที่ด้านบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรือ ครึ่ง
วงกลมสู ง 7 ชั้ น ภายในอาคารมี พิพิ ธ ภั ณฑ์ หุ่ น ขึ้ผึ้ ง มาดามทุ สโซ่ (Madame Tussauds) ห้ างสรรพสิ น ค้ า
ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกหลายร้านจะเป็นห้าง ร้านขายของฝาก ร้านขายของ Brand name เป็น
แหล่งชอปปิ้งที่สูงที่สุดในฮ่องกง นําท่านนมัสการ วัดเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม และขอ
พรจากเทพเจ้าองค์อื่นๆ ด้วย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร่ํารวยจากเทพไฉ่ซิงเอี้ย ,ขอพรเรื่องความรัก ให้
สมหวังในรัก ขอพรได้จากเทพแห่งความรัก และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นน้ า ชม โรงงานจิ ว เวอร์ รี่ ซึ่ ง เป็ นโรงงานที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุดของฮ่ อ งกงในเรื่ อ งการออกแบบ
เครื่อ งประดับท่ านสามารถหาซื้ อได้ ในราคาพิ เศษ !! และน้าท่ านเลือกซื้ อยาสมุนไพรจี นต่างๆ อี ก
มากมาย ...หลังจากนั้น ให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal
และ Harbour City กั บสิน ค้าแบรนด์ เนมชื่ อดัง ต่างๆ ระดั บโลกกว่า 700 ร้า นค้า อาทิ เช่ น Armani, Prada,
Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ ห้างขายของเด็กเล่น Toy
r'us ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria

ค่้า

รับประทานอาหารค้าอิสระตามอัธยาศัย

22.10 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD503
(บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)

23.59 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค้านึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ
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โปรแกรม : มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก 3- 18 ปี
(เสริมเตียง)

เด็ก 3- 18 ปี
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา
ไม่รวมตั๋ว

05-08 กรกฎาคม 2561

12,900.-

15,900.-

15,900.-

5,000.-

7,900.-

12-15 กรกฎาคม 2561

12,900.-

15,900.-

15,900.-

5,000.-

7,900.-

19-22 กรกฎาคม 2561

12,900.-

15,900.-

15,900.-

5,000.-

7,900.-

26-29 กรกฎาคม 2561

12,900.-

15,900.-

15,900.-

5,000.-

7,900.-

02-05 สิงหาคม 2561

12,900.-

15,900.-

15,900.-

5,000.-

7,900.-

09-12 สิงหาคม 2561

14,900.-

17,900.-

17,900.-

5,000.-

7,900.-

16-19 สิงหาคม 2561

12,900.-

15,900.-

15,900.-

5,000.-

7,900.-

23-26 สิงหาคม 2561

12,900.-

15,900.-

15,900.-

4,000.-

7,900.-

30 ส.ค.-02 ก.ย. 2561

12,900.-

15,900.-

15,900.-

5,000.-

7,900.-

06-09 กันยายน 2561

12,900.-

15,900.-

15,900.-

5,000.-

7,900.-

13-16 กันยายน 2561

12,900.-

15,900.-

15,900.-

5,000.-

7,900.-

20-23 กันยายน 2561

12,900.-

15,900.-

15,900.-

5,000.-

7,900.-

27-30 กันยายน 2561

12,900.-

15,900.-

15,900.-

5,000.-

7,900.-

04-07 ตุลาคม 2561

12,900.-

15,900.-

15,900.-

5,000.-

7,900.-

11-14 ตุลาคม 2561

12,900.-

15,900.-

15,900.-

5,000.-

7,900.-

20-23 ตุลาคม 2561

14,900.-

17,900.-

17,900.-

4,000.-

7,900.-

25-28 ตุลาคม 2561

12,900.-

15,900.-

15,900.-

4,000.-

7,900.-

ก้าหนดการเดินทาง

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 5,000 บาท / ท่าน ***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน ***
***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***
** แจกน้้าดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ **
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น)
ก้าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้า
ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจ้าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียน
ให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ้าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับ
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีน
ทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ้านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
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อัตราค่าบริการนีร
้ วม
ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30
กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 20 กิโล] ค่าประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มก
ี ารเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาหบาลกรณี
เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทําคืนได้ในกรณีลก
ู ค้าที่มีวีซา่ อยู่แล้วและสําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
ส้าคัญมาก กรณีที่ทาง ตม. จีน ออกประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ชั่วคราว ทางบริษัทฯขออนุญาต
เก็บค่าวีซ่าจีนทีเ่ กิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากท่านยกเลิกการ
เดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋ เครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (1,500 บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุป
๊ มีการ คอนเฟริม
เดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1. กรุณาชําระยอดเต็มจํานวน ภายใน 24 ชม.
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยน
ื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
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4.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คนเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนือ
่ งจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถ
เดินทางได้
4.7 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่ , สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่ง
กับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.8 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**ส้าคัญ!! บริษัท ท้าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.9 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการจอง
1.
ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รบ
ั เงินมัด
จําแล้วเท่านั้น
2.
ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3.
เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุป
๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4.
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5.
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขน
ั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยืน
่
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6.
หากในคณะของท่านมีผต
ู้ ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
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