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วันแรก

ฮ่องกง-นัง่ รถข้ามสะพาน-มาเก๊า-วัดอาม่า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-ปาริ เชี่ยน-จูไห่

02.00 น.

พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์ เตอร์ K สายการบิ น
ฮ่องกงแอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
(กรุณาใช้กระเป๋าล้อลากท่านละ 1 ใบเพื่อความสะดวกในการข้ามด่าน)

04.00 น.

ออกเดินทางโดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ ยวบิ นที่ HX780 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบน
เครือ่ ง)

08.10 น.

ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
นาทุกท่านนัง่ รถโค้ชช้ามสะพานเชื่อม “ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า” HZMB สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดใน
โลก ซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2561 โดยสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกแห่งนี้เชื่อม
ฮ่องกงกับเมืองต่างๆ ในพืน้ ทีเ่ กรทเตอร์ เบย์ (Greater Bay Area) หรือพืน้ ทีอ่ ่าวกวางตุง้ ฮ่องกง และมา
เก๊า ของจีนตอนใต้ สะพานดังกล่าวมีความยาว 55 กิโลเมตร รูปทรงตัววาย (Y-shape) ใช้งบประมาณ
กว่า 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 6.5 แสนล้านบาท) ซึ่งยาวกว่าสะพานโกลเด้น เกท ของเมืองซานฟ
รานซิสโกถึง 20 เท่า โดยขัน้ ตอนสาคัญอยู่ทต่ี วั สะพานหลักยาว 22.9 กิโลเมตร อุโมงค์ยาว 6.7 กิโลเมตร
และเกาะเทียมนอกตัวสะพาน นับเป็นสะพานข้ามทะเลแห่งแรกในพืน้ ทีเ่ กรทเตอร์เบย์ ทอดยาวพาดผ่าน
มหาสมุทรจากเกาะเทียมที่สร้างขึน้ บริเวณใกล้สนามบินนานาชาติฮ่องกงไปสู่เขตปกครองพิเศษมาเก๊า
และเมืองจูไห่ของจีนแผ่นดินใหญ่ หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
เดินทางสู่เกาะมาเก๊า นาท่านผ่านชมเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน และน่ าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ น
เพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติดงั ้ เดิม จน
มาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน
และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่สาคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
สถาปตั ยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทาให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่ม ี
การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็ น "ยุโรปใจกลาง
เอเชีย" นาท่านผ่านชมเจ้าแม่กวนอิ มริ มทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ ์ทัง้
องค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับ
แดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้เี ป็ นเจ้าแม่กวนอิมลู กครึ่ง คือปนั ้
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เป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็ นหน้ าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่
กวนอิมทีโ่ ปรตุเกสตัง้ ใจสร้างขึน้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสทีส่ ่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่วดั อาม่า เป็นวัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซ่งึ มีมูลค่ามหาศาล
ไว้มากมาย เป็นอาคารสถาปตั ยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุ้ม
ประตู GATE PAVILION, หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE, ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF
GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN นาท่านเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของมา
เก๊า เช่น คุก้ กีอ้ ลั มอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมูแผ่นสูตรพิเศษ น้ ามันปลา
นาท่านชมวิ หารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตัง้ ในปี 1594
และปิดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์
ปอลสร้างขึน้ ในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทังเกิ
่ ดเพลิง
ไหม้ในปี 1835 ทัง้ วิทยาลัย และโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่ด้านหน้ าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และ
บันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ท่นี ่ีเพียง
แห่งเดียวเท่านัน้ ในโลก แวะชมย่านเซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็ นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะ
รวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสือ้ ผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสนิ ค้าจากโรงงาน
ผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ดว้ ยเรียกว่าช้อปปิ้งทีน่ ่แี ห่งเดียวก็คมุ้ เกินพอ
นาทุกท่านสู่แวะถ่ายรูปหอไอเฟล EIFFER TOWER ซึ่งจาลองขนาดครึง่ หนึ่งจากของจริงทีฝ่ รังเศส
่ ซึ่ง
ตัง้ ตระหง่านอยู่บริเวณหน้าทางเข้ารีสอร์ท THE PARISIAN MACAO และนาท่านเที่ยวชม VENETIAN
MACAU RESORT โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของ
เอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิง่ อานวยความสะดวกทีใ่ ห้ความบันเทิง และสถานทีช่ อ้ ปปิ้ งที่แกรนด์แคน
แนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคารกว่า 30
แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนู ต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนังเรื
่ อกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายใน
โรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ทงั ้ หมด 4 โซนใหญ่ นาท่านเดินทาง
ข้ามด่านสู่จไู ห่ (ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชัวโมง)
่
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
คา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ LANDMARK HOTEL / ZHUHAI MINAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
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วันที่สอง จูไห่-หวีหนี่ -ถนนคู่รกั -เซิ นเจิ้น-ตลาดตงเหมิ น-สวยฮอลแลนด์-ชมโชว์น้าพุ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านแวะถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหนี่ ” จูไห่ฟิชเชอร์เกิ รล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
บริเวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล นังรถผ่
่ านชมทิ วทัศน์ ของถนน
คู่รกั The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่ง
ภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ช่อื ว่าถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายใน
บริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มกี ารนาเก้าอี้ หรือม้านังซึ
่ ่งทามาสาหรับ 2 คนนังเท่
่ านัน้ จึงได้ช่อื ว่า
ถนนคู่รกั ปจั จุบนั เป็นทีน่ ิยมของบรรดาคู่รกั สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เซินเจิน้ ใช้เวลาประมาณ 3
ชัวโมง
่ อิสระพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ชมผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากผ้าไหมจีน ทีม่ ชี อ่ื เสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบาย
ในหน้าร้อน และชมสินค้ายาประจาบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิ มะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก,
แผลไฟไหม้, แก้รดิ สีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ นาท่านแวะร้านหมอนยางพารา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่
ผลิตจากยางพาราต่างๆ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อ
นาท่ านเดินทางสู่ ต ลาดตงเหมิ น (Dongmen) ที่เ ป็ นเหมือ นถนนคนเดินแหล่งรวมสินค้า ราคาถู ก
มากมายมีสนิ ค้าให้เลือกซื้อเลือกช้อปทัง้ เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋า รวมไปถึงของแบรนด์ ของแท้ และของดี
ราคาถูก นับว่าเป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง ที่ห้ามพลาด และถือว่าเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งอีกแห่งที่ดที ่สี ุดของเมืองเซิ่น
เจิน้ เลยก็วา่ ได้
จากนัน้ นาท่านเดินทางเที่ยวชมสวนดอกไม้ฮอลแลนด์ THE FLOWER TOWN IN HOLLANDซึ่งเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเซินเจิ้นที่กาลังเป็ นที่ยมในขณะนี้ โดยได้ออกแบบและก่อสร้างเป็ นกลุ่ม
อาคารด้วยสถาปตั ยกรรมแบบเนเธอร์แลนด์ขนานแท้ ทัง้ ยังมีรา้ นค้าต่างๆ สวนดอกไม้สวยงาม อิสระให้
ทุกท่านได้เทีย่ ชมบรรยากาศ และถ่ายรูปแบบทีร่ ะลึก เสมือนทุกท่านได้อยู่ทป่ี ระเทศฮอลแลนด์
นาท่านชมโชว์น้ าพุเต้ นระบาShekou Sea World Music Fountainเป็ นโชว์น้ าพุเต้นระบาประกอบ
ดนตรี พร้อมฉากหลังทีเป็นเรือ MINGHUA เรือยอร์ชสุดหรู แต่เดิมเป็นของประธานาธิบดีฝรังเศส
่
ชาร์ล
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เย็น

สเดอโกล ต่อมาทางจีนได้ซ้อื ต่อ และได้นามาทอดสมอทีท่ ่าเรือ SHE KOU เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเทียว
ทีต่ ระการตา (โชว์หยุดทุกวันจันทร์)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิ เศษ..เป็ ดปักกิ่ ง+ไวน์ แดง
พักที่ CENTURY PLAZA HOTEL / SHAN SHUI HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

วันที่สาม เซิ นเจิ้น-ฮ่องกง-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิ ว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้ ง-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟฟ้ า (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง)
่
หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อยแล้ว นาท่านสู่หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุด
ั้
แห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปนของเจ้
าแม่กวนอิม และเจ้าแม่
ทินโห่วซึ่งทาหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด
นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิ ม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่งึ
เชือ่ กันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึน้ 3 ปี นาท่านเทีย่ วชมและขพระทีว่ ดั แชกงหมิ ว หรือวัดกังหันนา
โชค วัดนี้ตงั ้ อยู่ทต่ี าบลซ่าถิน่ ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึน้ เมื่อ 400
กว่าปีผา่ นมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชงิ ขึน้ ชือ่ ลือชาในเรื่องความศักดิ ์สิทธิ ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สนิ เงิน
ั ้ าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิง่ ศักดิ ์สิทธ์ประจาวัด ตานานเล่าว่าในช่วงปลายของ
ทอง โดยมีรูปปนเจ้
ราชวงศ์ชงิ แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ ทัวประเทศ
่
และเหตุการณ์น้ีได้ก่อเกิดบุรุษ
ชาตินกั รบทีช่ อ่ื ว่าขุนพล แช้ ก๊ง ทีไ่ ด้ยกทัพไปปราบปรามความวุน่ วายทีเ่ กิดขึน้ แทบทุกสารทิศ และท่าน
เองก็ได้ช่อื ว่าเป็ นนักรบที่ได้ช่อื ว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รบั ชัย
ชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ช่อื ว่าเป็ นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามี
ความเป็ นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็ นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่ าของ
ฮ่องกงถึงกับจาลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสานักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ ชี อ่ื ว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่
ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่ าของจีก้ งั หันนาโชคทีม่ ชี ่อื เสียงของ
วงการการท่องเทีย่ วฮ่องกง ทีไ่ ม่วา่ ทัวร์ไหนทีม่ าฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิน้ นี้ เพื่อ
เสริมสร้างบารมี และศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิน้
บ่าย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ ทีข่ น้ึ ชือ่ ของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยี่ยมยอด และแวะ
ชมหยก สินค้าโอท๊อปของจีน ให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็นของฝากกับคนทางบ้าน
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23.50 น.

นาท่านสู่วดั หวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้วา่ หว่องไท่ซนิ ) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ทีไ่ ม่
มีวนั เสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจานวนมากที่มา
สักการะ หรือแม้กระทังควั
่ นธูปคละคลุง้ ไปทัวบริ
่ เวณท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน เดิมท่านชือ่ "หว่องช้อเผ่ง"
เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ทีม่ จี ติ เมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วย
พ่อแม่ตงั ้ แต่เล็ก ทางานดูแลเลีย้ งแพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร่ า
เรียนวิชาบนภู เขาไกล ท่านหว่องช้อ เผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่า นนัน้ ไปศึกษาร่ าเรียนวิช า ท่า น
ขยันหมันเพี
่ ยรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ าเรียนวิชาจน
ถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วชิ าความรูด้ า้ นสมุนไพร เพื่อบาเพ็ญประโยชน์ เดินทาง
รักษาประชาชนจีนทีเ่ จ็บไข้ ตลอดจนผูท้ เ่ี ดือดร้อนไปทัวทุ
่ กสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน
ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วชิ าการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพือ่ ต่อสูก้ บั โรคร้าย ตลอดอายุ ขยั ทอง
ท่าน ได้มลี ูกศิษย์มากมายทีเ่ คารพท่านและร่าเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็น
เทพหว่องไท่ซนิ และได้ตงั ้ ศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ย่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์
เนมจากทัวทุ
่ กมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่ จุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิยมแบบ
ไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวาง
เหล่านี้ เป็นแหล่งรวมห้องเสือ้ ทีจ่ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชอ่ื ดังจากทัวทุ
่ กมุมโลก
อีกทัง้ ยังเป็ นที่ท่คี ุณสามารถจะอิม่ เอมกับอาหารชัน้ เลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ด
ของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชีย่ นเทอร์มนิ ัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นาที่มใี ห้เลือกชม
และ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK
& SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s Us สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ HX761
(บริ การอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

02.20 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริ การ
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อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ไฟล์บิน

26-28 ม.ค.

HX780 0400-0810
HX761 2350-0220
HX780 0400-0810
HX761 2350-0220
HX780 0400-0810
HX761 2350-0220

23-25 ก.พ.
23-25 มี.ค.

ราคาผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาเด็ก เสริมเตียง ราคาเด็ก ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
จ่ายเพิ่ ม

12,999

12,999

12,999

2,500

12,999

12,999

12,999

2,500

12,999

12,999

12,999

2,500

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการ
เดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พกั ตามที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีน
เป็ นวีซ่ากรุป๊ (กรณี ที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000
บาท (ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดิ นทางจ่ายทิ ป 200 หยวน/ท่าน*** / ค่าทาหนังสือเดินทาง
ไทย และค่ า ธรรมเนี ย มส าหรับ ผู้ถือ พาสปอร์ต ต่ า งชาติ / ค่ า อาหาร และเครื่อ งดื่ม ที่ไ ม่ ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใ นรายการ /
ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางทีน่ ้ าหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์
ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตัง้ แต่ทาการจองกรณีต้องการ
ใบกากับภาษี/ ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก / ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวจ่ายเพิ่ มท่าน
ละ 1,500 บาท กรณี ทางรัฐบาลจีนยกเลิ กการใช้วีซ่ากรุป๊
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
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***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้า

ลูกค้าที่เคยเดินทางไปประเทศดังต่อไปนี้ จะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านัน
้ !!
(นับตัง้ แต่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นมา)
อิ สราเอล / อัฟกานิ สกาถน / ปากีสถาน / อุซเบกิ สถาน / ทาจิ กิสถาน / เติ รก์ เมนิ สถาน
อิ หร่าน / อิ รกั / ตุรกี / อียิปต์ / ซาอุดีอาระเบีย / ซีเรีย / เลบานอน / จอร์แดน / อิ นเดีย / ศรีลงั กา
ลิ เบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / คาซัคสถาน /โซมาเรีย/เยเมน/โอมาน/ รัฐปาเลสไตน์
เอกสารที่ใช้ในการเดิ นทาง อัพเดตเพิ่ มเติ มตัง้ แต่วนั ที่ 23 พ.ค. 2561
- สาเนาหนังสือเดินทาง (สแกนสี หรือถ่ายรูปสี แบบหน้าตรงเต็มหน้าเท่านัน้ ***ตามตัวอย่าง***)
และหนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
- ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั (นามสกุลเดียวกัน ใช้ทอ่ี ยู่เดียวกันได้)
- เบอร์โทรศัพท์
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ูญ หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
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2.
เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มกี ารปรับราคาสูงขึ้น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นใน
อนาคต ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็
์ บค่าภาษีน้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ ามัน
ใหม่ทอ่ี าจจะเกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
7.
การท่ องเที่ ยวประเทศจี นนั ้นจะต้ องมีก ารเข้า ชมสิ น ค้ า ของทางรัฐบาล เพื่อ เป็ นการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิ มะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิ วเวลรี เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้าน
ดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ ม ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

(WSHKG014) ทัวร์ ฮ่องกง-มาเก๊ า-จูไห่-เซินเจิ ้น 3 วัน 2 คืน (HX)

