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วันแรก
01.00 น.

03.20 น.
07.25 น

กลางวัน

ฮ่องกง-นัง่ รถข้ามสะพาน-มาเก๊า-วัดอาม่า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-ปาริ เชี่ยน-จูไห่
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ K สายการบิ น
ฮ่องกงแอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก ***กรุณาใช้กระเป๋าล้อลากเพื่อ
ความสะดวกในการข้ามด่าน***
ออกเดินทางโดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ HX762 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
นาทุกท่านนัง่ รถโค้ชช้ามสะพานเชื่อม “ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า” HZMB สะพานข้ามทะเลยาวที่สดุ ในโลก
ซึง่ เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2561 โดยสะพานข้ามทะเลทีย่ าวทีส่ ุดในโลกแห่งนี้เชื่อมฮ่องกง
กับเมืองต่างๆ ในพืน้ ทีเ่ กรทเตอร์ เบย์ (Greater Bay Area) หรือพืน้ ทีอ่ ่าวกวางตุง้ ฮ่องกง และมาเก๊า ของ
จีนตอนใต้ สะพานดังกล่าวมีความยาว 55 กิโลเมตร รูปทรงตัววาย (Y-shape) ใช้งบประมาณกว่า 2 หมืน่
ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 6.5 แสนล้านบาท) ซึง่ ยาวกว่าสะพานโกลเด้น เกท ของเมืองซานฟรานซิสโกถึง 20
เท่า โดยขัน้ ตอนสาคัญอยูท่ ต่ี วั สะพานหลักยาว 22.9 กิโลเมตร อุโมงค์ยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอก
ตัวสะพาน นับเป็ นสะพานข้ามทะเลแห่งแรกในพืน้ ทีเ่ กรทเตอร์เบย์ ทอดยาวพาดผ่านมหาสมุทรจากเกาะ
เทียมทีส่ ร้างขึน้ บริเวณใกล้สนามบินนานาชาติฮ่องกงไปสู่เขตปกครองพิเศษมาเก๊า และเมืองจูไห่ของจีน
แผ่นดินใหญ่ หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย เดินทางถึงเกาะมาเก๊า นำท่ำนผ่ำนชมเมืองทีม่ ี
ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมูบ่ า้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดย
มีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจีย้ นเป็ นชนชาติดงั ้ เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้า
มายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยูใ่ นแถบนี้ ทีส่ าคัญคือชาว
โปรตุเกสได้นาพาเอาความเจริญรุง่ เรืองทางด้านสถาปั ตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามา
อย่างมากมาย ทาให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองทีม่ กี ารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่าง
ลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" นำท่ำนผ่ำนชมเจ้าแม่กวนอิ มริ มทะเล หรือเจ้ำแม่กวนอิม
ปรำงค์ทองสร้ำงด้วยทองสัมฤทธิ ์ทัง้ องค์ มีควำมสูง 18 เมตร หนักกว่ำ 1.8 ตัน ประดิษฐำนอยูบ่ นฐำนดอกบัว
ดูงดงำมอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกำยเรืองรองเหลืองอร่ำมงดงำมจับตำ เจ้ำแม่กวนอิมองค์น้เี ป็ นเจ้ำ
แม่กวนอิมลูกครึง่ คือปั ้นเป็ นองค์เจ้ำแม่กวนอิม แต่ว่ำกลับมีพระพักตร์เป็ นหน้ำพระแม่มำรี ทีเ่ ป็ นเช่นนี้ก็
เพรำะว่ำเป็ นเจ้ำแม่กวนอิมทีโ่ ปรตุเกสตัง้ ใจสร้ำงขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มำเก๊ำในโอกำสทีส่ ่งมอบมำเก๊ำ
คืนให้กบั จีน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่วดั อาม่า เป็ นวัดทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ุดและเก็บรักษำศิลปะวัตถุเก่ำแก่ซง่ึ มีมลู ค่ำมหำศำลไว้
มำกมำย เป็ นอำคำรสถำปั ตยกรรมทีค่ งอยู่มำได้ยำวยำวนำนทีส่ ุดของมำเก๊ำ ในบริเวณวัดมีศำลำซุม้ ประตู
GATE PAVILION, หอเมตตำธรรม HALL OF BENEVOLENCE, ศำลเจ้ำแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN
และศำลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN นำท่ำนเลือกซือ้ สิ นค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของมาเก๊า เช่น คุก้ กีอ้ ลั
มอนด์ มะนำวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋ำเมียจ๋ำ หมูแผ่นสูตรพิเศษ น้ำมันปลำ
นาท่านชมวิ หารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึง่ ก่อตัง้ ในปี 1594 และ
ปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้าง
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ขึน้ ในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทังเกิ
่ ดเพลิงไหม้ในปี 1835
ทัง้ วิทยาลัย และโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของ
ตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ ่ีน่เี พียงแห่งเดียวเท่านัน้ ในโลก แวะ
ชมย่านเซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็ นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้า
ต่างๆ ไว้มากมาย มีเสือ้ ผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสนิ ค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขาย
อยูด่ ว้ ยเรียกว่าช้อปปิ้ งทีน่ ่แี ห่งเดียวก็คุม้ เกินพอ
นาทุกท่านสู่แวะถ่ายรูปหอไอเฟล EIFFER TOWER ซึง่ จาลองขนาดครึง่ หนึ่งจากของจริงทีฝ่ รังเศส
่ ซึง่ ตัง้
ตระหง่านอยูบ่ ริเวณหน้าทางเข้ารีสอร์ท THE PARISIAN MACAO และนาท่านเทีย่ วชม VENETIAN
MACAU RESORT โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของ
เอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิง่ อานวยความสะดวกทีใ่ ห้ความบันเทิง และสถานทีช่ อ้ ปปิ้ งทีแ่ กรนด์แคน
แนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง
เพื่อลิม้ ลองเมนูต่างๆ ทีท่ ่านชื่นชอบ ท่านสามารถนังเรื
่ อกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่
รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสีย่ งโชคคาสิโน ซึง่ มีอยู่ทงั ้ หมด 4 โซนใหญ่ นำท่ำนเดินทำงข้ำมด่ำนสู่จไู ห่ (ใช้
เวลำประมำณ 1-2 ชัวโมง)
่
ผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองเรียบร้อย
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ LANDMARK HOTEL / ZHUHAI MINAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สอง จูไห่-หวีหนี่ -ถนนคู่รกั -เซิ นเจิ้ น-ตลาดตงเหมิ น-สวนฮอลแลนด์-ชมโชว์น้าพุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับสำวงำม “หวีหนี่ ” จูไห่ฟิชเชอร์เกิ รล์ สำวงำมกลำงทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
บริเวณอ่ำวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มกุ อยูร่ มิ ทะเล นังรถผ่
่ ำนชมทิ วทัศน์ ของถนนคู่รกั
The Lover’s Road ถนนเรียบชำยหำดทีส่ วยงำมแสนจะโรแมนติก ซึง่ รัฐบำลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมทิ ศั น์ ได้
อย่ำงสวยงำมเหมำะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และทีไ่ ด้ช่อื ว่ำถนนคู่รกั ก็เพรำะว่ำภำยในบริเวณถนนริม
ชำยหำดแห่งนี้ได้มกี ำรนำเก้ำอี้ หรือม้ำนังซึ
่ ง่ ทำมำสำหรับ 2 คนนังเท่
่ ำนัน้ จึงได้ช่อื ว่ำถนนคู่รกั ปั จจุบนั เป็ น
ทีน่ ิยมของบรรดำคู่รกั สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่เซินเจิน้ ใช้เวลำประมำณ 3 ชัวโมง
่
อิสระพักผ่อนบน
รถตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ชมผลิตภัณฑ์ทท่ี ำจำกผ้าไหมจีน ทีม่ ชี ่อื เสียงโดยเฉพำะผ้ำห่มไหมทีห่ ่มอุ่นในหน้ำหนำว และเย็นสบำยใน
หน้ำร้อน และชมสินค้ำยำประจำบ้ำนของชำวจีน “ยาบัวหิ มะ” สรรพคุณหลำกหลำยแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟ
ไหม้, แก้รดิ สีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ นำท่ำนแวะร้านหมอนยางพารา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพทีผ่ ลิตจำก
ยำงพำรำต่ำงๆ ให้ท่ำนได้เลือกชมและเลือกซือ้
นำท่ำนเดินทำงสู่ตลาดตงเหมิ น (Dongmen) ทีเ่ ป็ นเหมือนถนนคนเดินแหล่งรวมสินค้ำรำคำถูกมำกมำยมี
สินค้ำให้เลือกซือ้ เลือกช้อปทัง้ เสือ้ ผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ ำ รวมไปถึงของแบรนด์ ของแท้ และของดีรำคำถูก
นับว่ำเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งทีห่ ำ้ มพลำด และถือว่ำเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งอีกแห่งทีด่ ที ส่ี ุดของเมืองเซิน่ เจิน้ เลยก็ว่ำได้
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จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเทีย่ วชมสวนดอกไม้ฮอลแลนด์ THE FLOWER TOWN IN HOLLANDซึง่ เป็ น
สถำนทีท่ ่องเทีย่ วแห่งใหม่ของเซินเจิน้ ทีก่ ำลังเป็ นทีย่ มในขณะนี้ โดยได้ออกแบบและก่อสร้ำงเป็ นกลุ่มอำคำร
ด้วยสถำปั ตยกรรมแบบเนเธอร์แลนด์ขนำนแท้ ทัง้ ยังมีรำ้ นค้ำต่ำงๆ สวนดอกไม้สวยงำม อิสระให้ทุกท่ำน
ได้เทีย่ ชมบรรยำกำศ และถ่ำยรูปแบบทีร่ ะลึก เสมือนทุกท่ำนได้อยูท่ ป่ี ระเทศฮอลแลนด์
นาท่านชมโชว์น้าพุเต้นระบาShekou Sea World Music Fountainเป็ นโชว์น้ าพุเต้นระบาประกอบดนตรี
พร้อมฉากหลังทีเป็ นเรือ MINGHUA เรือยอร์ชสุดหรู แต่เดิมเป็ นของประธานาธิบดีฝรังเศส
่
ชาร์ลสเดอโกล
ต่อมาทางจีนได้ซอ้ื ต่อ และได้นามาทอดสมอทีท่ ่าเรือ SHE KOU เพื่อจัดเป็ นสถานทีท่ ่องเทียวทีต่ ระการตา
(โชว์หยุดทุกวันจันทร์)
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิ เศษ..เป็ ดปักกิ่ ง+ไวน์แดง
พักที่ CENTURY PLAZA HOTEL / SHAN SHUI HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันที่สาม เซิ นเจิ้ น-ฮ่องกง-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิ ว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้ ง-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ฮ่องกงโดยรถไฟฟ้ า (ใช้เวลำประมำณ 1 ชัวโมง)
่
หลังผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมือง
เรียบร้อยแล้ว นำท่ำนสู่หำดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY หำดทรำยรูปจันทร์เสีย้ วแห่งนี้สวยทีส่ ุดแห่ง
หนึ่ง และยังใช้เป็ นฉำกในกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ไปหลำยเรือ่ งมีรปู ปั ้นของเจ้ำแม่กวนอิม และเจ้ำแม่ทนิ โห่ว
ซึง่ ทำหน้ำทีป่ กป้ องคุม้ ครองชำวประมง โดดเด่นอยู่ท่ำมกลำงสวนสวยทีท่ อดยำวลงสู่ชำยหำด นมัสกำรขอ
พรจำกเจ้าแม่กวนอิ ม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ำมสะพำนต่ออำยุซง่ึ เชื่อกันว่ำข้ำม
หนึ่งครัง้ จะมีอำยุเพิม่ ขึน้ 3 ปี นาท่านเทีย่ วชมและขพระทีว่ ดั แชกงหมิ ว หรือวัดกังหันนาโชค วัดนี้ตงั ้ อยูท่ ่ี
ตาบลซ่าถิน่ ซึง่ ถือเป็ นชานเมืองของฮ่องกง เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึน้ เมือ่ 400 กว่าปี ผ่านมาแล้วใน
สมัยราชวงศ์ชงิ ขึน้ ชื่อลือชาในเรือ่ งความศักดิ ์สิทธิ ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สนิ เงินทอง โดยมีรปู ปั น้ เจ้าพ่อ
แช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธ์ประจาวัด ตานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ แผ่นดินจีนเกิด
กลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ ทัวประเทศ
่
และเหตุการณ์น้ไี ด้ก่อเกิดบุรษุ ชาตินกั รบทีช่ ่อื ว่าขุนพล แช้ ก๊ง
ทีไ่ ด้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่ กิดขึน้ แทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ช่อื ว่าเป็ นนักรบทีไ่ ด้ช่อื ว่าไม่
เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่ หนก็จะได้รบั ชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ช่อื
ว่าเป็ นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็ นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิง
ของการต่อสูเ้ ป็ นอย่างสูง
ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจาลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึก
สานักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ ชี ่อื ว่าตึกใบมีด ซึง่ เป็ นตึกทีถ่ อื เป็ นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และ
วัดแชกง ยังเป็ นทีม่ าของจีก้ งั หันนาโชคทีม่ ชี ่อื เสียงของวงการการท่องเทีย่ วฮ่องกง ทีไ่ ม่ว่าทัวร์ไหนทีม่ า
ฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่าเลือกซือ้ สินค้ามงคลชิน้ นี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิน้
บ่าย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ ทีข่ น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยีย่ มยอด และแวะชม
หยก สินค้ำโอท๊อปของจีน ให้ทุกท่ำนเลือกซือ้ เป็ นของฝำกกับคนทำงบ้ำน
นาท่านสู่วดั หวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ ) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ทีไ่ ม่ม ี
วันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจานวนมากทีม่ าสักการะ
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21.10 น.
23.10 น.
23.50 น.
01.50 น.

หรือแม้กระทังควั
่ นธูปคละคลุง้ ไปทัวบริ
่ เวณท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน เดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็ นมนุษย์
เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ทีม่ จี ติ เมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สงู มาก และช่วยพ่อแม่ตงั ้ แต่
เล็ก ทางานดูแลเลีย้ งแพะ อยูม่ าวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร่าเรียนวิชาบน
ภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนัน้ ไปศึกษาร่าเรียนวิชา ท่านขยันหมันเพี
่ ยรเรีย นจน
บรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็ นแพะได้ เมือ่ ท่านได้ร่าเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลา
อาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วชิ าความรูด้ า้ นสมุนไพร เพื่อบาเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนทีเ่ จ็บ
ไข้ ตลอดจนผูท้ เ่ี ดือดร้อนไปทัวทุ
่ กสารทิศ เมือ่ เกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้
วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสูก้ บั โรคร้าย ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้มลี กู ศิษย์
มากมายทีเ่ คารพท่านและร่าเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็ นเทพหว่องไท่ซนิ
และได้ตงั ้ ศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ย่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนม
จากทัวทุ
่ กมุมโลก ท่านจะได้เลือกซือ้ สินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่ จุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน
หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ทีค่ ุณต้องการศูน ย์การค้าทีก่ ว้างขวางเหล่านี้
เป็ นแหล่งรวมห้องเสือ้ ทีจ่ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติช่อื ดังจากทัวทุ
่ กมุมโลกอีกทัง้ ยัง
เป็ นทีท่ ค่ี ุณสามารถจะอิม่ เอมกับอาหารชัน้ เลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง
หรือเลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชีย่ นเทอร์มนิ ลั แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นาทีม่ ใี ห้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า
700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก
คุณหนูท่ี Toy’s Us สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่HX779(บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
ออกเดินทางโดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่HX761(บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ


ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริ การ
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อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

21-23 พ.ย.
30 ธ.ค.-1 ม.ค. 63
17-19 ม.ค. 63
18-20 ม.ค. 63
19-21 ม.ค. 63
22-24 ก.พ. 63
14-16 มี.ค. 63
28-30 มี.ค. 63

ไฟล์บิน
HX762 0320-0705
HX761 2350-0150
HX762 0320-0705
HX779 2110-2310
HX762 0320-0705
HX779 2110-2310
HX762 0320-0705
HX779 2110-2310
HX762 0320-0705
HX779 2110-2310
HX762 0320-0705
HX779 2110-2310
HX762 0320-0705
HX779 2110-2310
HX762 0320-0705
HX779 2110-2310

ราคาเด็ก

ราคาเด็ก

เสริมเตียง
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

ไม่เสริ มเตียง
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ ม

12,999

12,999

12,999

3,500

17,999

17,999

17,999

5,500

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

12,999

12,999

12,999

3,500

ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

อัตรานี้ รวม
ค่ำตั ๋วเครือ่ งบิน และภำษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุป๊ ) / ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศบริกำรตลอดกำรเดินทำง /
ค่ำอำหำร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร / ค่ำทีพ่ กั ตำมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร / ค่ำบัตรเข้ำชมสถำนทีท่ ่องเทีย่ วต่ำงๆ ตำม
รำยกำรทีไ่ ด้ระบุไว้ / ค่ำน้ำหนักกระเป๋ ำเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 20 กก. / ค่ำวีซ่ำเข้ำเมืองจีนเป็ นวีซ่ำกรุป๊ (กรณีทม่ี วี ซี ่ำจีน
อยูแ่ ล้วไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยได้) / ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในกำรเดินทำง 1,000,000 บำท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรม
ธรรม์) / มัคคุเทศก์บริกำรตลอดกำรเดินทำง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ***รวมตลอดกำรเดินทำงจ่ำยทิป 200 หยวน/ท่ำน*** (ทิปหัวหน้ำทัวร์ขน้ึ อยูก่ บั ควำม
พอใจของลูกค้ำ) / ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนียมสำหรับผูถ้ อื พำสปอร์ตต่ำงชำติ / ค่ำอำหำร และเครือ่ งดื่ม
ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร / ค่ำธรรมเนียมกระเป๋ ำเดินทำงทีน่ ้ ำหนักเกิน 20 กก. / ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่มไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร
เช่น ค่ำซักรีด โทรศัพท์ ค่ำมินิบำร์ ฯลฯ / ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3% และกรุณำแจ้งล่วงหน้ำตัง้ แต่ทำ
กำรจองกรณีตอ้ งกำรใบกำกับภำษี/ ค่ำภำษีเชือ้ เพลิงทีท่ ำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก / ค่าวีซ่าจีนแบบ
เดี่ยวจ่ายเพิ่ มท่านละ 1,500 บาท กรณี ทางรัฐบาลจีนยกเลิ กการใช้วีซ่ากรุป๊
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***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน บริ ษทั ฯ
ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุป๊ ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิ ดขึน้ ทางลูกค้าจะต้องเป็ นผู้รบั ผิ ดชอบเองทัง้ หมด***
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่ เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อตั ๋วรถ
โดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้า
เอกสารที่ ใช้ในการเดิ นทาง อัฟเดตเพิ่ มเติ มตัง้ แต่วนั ที่ 23 พ.ค. 2561
- สำเนำหนังสือเดินทำง (สแกนสี หรือถ่ำยรูปสี แบบหน้ำตรงเต็มหน้ำเท่ำนัน้ ***ตำมตัวอย่ำง***)
และหนังสือเดินทำงต้องมีอำยุใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันทีจ่ ะออกเดินทำง
- ต้องมีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ62
- ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั (นำมสกุลเดียวกัน ใช้ทอ่ี ยูเ่ ดียวกันได้)
- เบอร์โทรศัพท์
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 31 วัน
/ คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ เกิ ดขึน้ จริ ง
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 16-30วัน / เก็บค่ำใช้จำ่ ย 5,000-10,000 บำท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-15 วัน
/ เก็บค่ำบริกำรทัง้ หมด 100 %
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หำย สูญเสียหรือได้รบั บำดเจ็บทีน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และ
เหตุสดุ วิสยั บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
2. เนื่องจำกสภำวะน้ำมันโลกทีม่ กี ำรปรับรำคำสูงขึน้ ทำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน้ำมันขึน้ ในอนำคต ทำง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่ำภำษีน้ำมันเพิม่ ตำมควำมเป็ นจริง เพรำะทำงบริษทั ยังไม่ได้รวมภำษีน้ำมันใหม่ทอ่ี ำจจะ
เกิดขึน้
3. เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ ์กำรใช้บริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำร
เข้ำประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนกำร
5. เดินทำงในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่ำน
6. กำรไม่รบั ประทำนอำหำรบำงมือ้ ไม่เทีย่ วตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้ เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์เป็ นไปใน
ลักษณะเหมำจ่ำย
7. เมือ่ ท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือ่ นไขต่ำงๆ
8. กำรท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีกำรเข้ำชมสินค้ำของทำงรัฐบำล เพือ่ เป็ นกำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วดังกล่ำว คือร้ำน
หยก ร้ำนบัวหิมะ ร้ำนผ้ำไหม ร้ำนขนม ร้ำนจิวเวอร์ร่ี เป็ นต้น หำกท่ำนใดไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำวจะต้องจ่ำยค่ำทัวร์เพิม่ ทำง
บริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่ำวแล้ว
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