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เป๊ ะเวอร์ มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63
ชมท้องฟ้าจาลองเวเนเชี่ยน | วัดแชกงหมิว| ถนนคู่รกั | ชมม่านนา้ 3 มิติ |
ช้อปปิ ้งย่านจิมซาจุ่ย | โบสถ์เซ็นต์ปอล

9,999.-

ราคาแนะนาเพียง
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.45-10.20)- กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
วันที่ 2. จู่ไห่-ถนนคูร่ กั -สาวงามหวีหนี่-วัดผูโ่ ถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน–ช้อปปิ ้งตลาดกงเป่ ย-เซินเจิน้
วันที่ 3. เซินเจิน้ -สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-ช้อปปิ ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์มา่ นนา้ 3มิติ (3D Water Show)
วันที่ 4.เซินเจิน้ - ฮ่องกง – วัดแชกง -วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์ –อิสระช้อปปิ ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD503: 22.20-00.10)

วันที่ 1
04.00 น.

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.45-10.20)- กรุ งเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริม
ทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
06.45 น.

ออกเดินทางสูม่ าเก๊า โดยสายการบินแอร์เอเซีย เทีย่ วบินที่ FD760 (บนเครือ่ งมีบริการขายอาหารและเครือ่ งดืม่ )
หมายเหตุ: เดือนพฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 เปลีย่ นเป็ นไฟล์ท FD775: ดอนเมือง-มาเก๊า-ดอนเมือง 06.45-10.20
เดินทางถึงสนามบินมาเก๊า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง
“มาเก๊า”เป็ นเมืองทีม่ ีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมูบ่ า้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมี
ชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจีย้ นเป็ นชนชาติดงั้ เดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนีเ้ พื่อ
ติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยูใ่ นแถบนีท้ ี่สาคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพาเอาความเจริญรุง่ เรืองทางด้าน
สถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทาให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่าง

10.20 น.
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กลางวัน

ค่า
ที่พกั

วันที่ 2
เช้า

วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้วา่ เป็ น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ บน
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลีย่ มปากแม่นา้ เพิรล์ ในอดีตมาเก๊าเป็ นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวันที่
19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทาพิธีสง่ มอบมาเก๊าคืนให้กบั สาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนัน้ มาเก๊าได้กลายเป็ นหนึง่ ในเขต
ปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยงั คงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึง่ ประเทศสองระบบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
จากนัน้ ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลรู ปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์
ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึน้ เพื่อเป็ น
อนุสรณ์ให้กับมาเก๊ าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจี น ....
จากนัน้ นาท่านมายังซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลที่สร้างขึน้ ระหว่าง ค.ศ.
1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทาให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติด
กับโบสถ์ ก็กลายเป็ นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม
วิทยาลัยเซนต์ปอล(St. Paul’s College) เป็ นโบราณสถานที่ยัง
หลงเหลือ อยู่ข องวิ ท ยาลัย เซนต์ป อลคื อ ประจัก ษ์ พ ยานการก่ อ ตั้ง
มหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รบั การวาง
หลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถนั ขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลใน
ปั จจุบนั ถูกมาเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองมาเก๊าเซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดด
เด่นด้วยพืน้ ถนนที่ปลู าดด้วยกระเบือ้ งเป็ นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วย
สถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซือ้ สินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย... จากนัน้ นาท่าน
แวะซือ้ ขนมพืน้ เมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขนึ ้ ชื่อ...นาท่านชมThe Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการ
ในบรรยากาศลาสเวกัสให้ทา่ นอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจาลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจาลองเสมือนจริง
ภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็ นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีรา้ นอาหารชื่อดังให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคาร
กว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ ลองเมนูต่างๆที่ท่านชื่ นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้านเช่น BOSSINI, G2000,
GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการราคาท่านละ120เหรียญ) ล่องไป
ตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทงั้ หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ากว่า 21 ปี เข้าไป
ภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทาการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทัง้ สิน้ และควรแต่งกายสุภาพ…เดินทางสูจ่ ูไห่โดยรถโค้ชปรับ
อากาศผ่านด่านกงเป่ ย ท่านจะต้องลากกระเป๋ าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทาง
ข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศ
จีน“จูไห่”ได้รบั การยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็ น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั จูไห่ JINJIANG INN HOTEL หรือเทียบเท่า

จู่ไห่-ถนนคู่ รัก-สาวงามหวีหนี่ -วั ดผู่ โถว-พระราชวั งหยวนหมิงหยวน–ช้ อปปิ้ งตลาดกงเป่ ยเซินเจิน้
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั
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จากนัน้ ชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี”่ รูปปั้น
สาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มกุ อยูร่ มิ ทะเล ...นาท่านสู่
วัดผูโ่ ถว นมัสการองค์สงั กระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการ
เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการ
มีสขุ สวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน
จากนัน้ เดินทางผ่านชมถนนคูร่ กั (The Lover Road) ซึง่ เป็ นถนน
เลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึง่ ทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทาไว้
ขึน้ เพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและยังเป็ นที่นิยมของบรรดา
คูร่ กั ทัง้ หลาย

กลางวัน

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร ...เมนูพิเศษ เป๋ าฮือ้ + ไวน์แดง
จากนัน้ นาท่านสูพ่ ระราชวังหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคล้ายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปั กกิ่ง พระราชวังแห่งนี ้ ถูกสร้างขึน้ ใหม่
อีกครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลนิ " ในเมืองจูไห่ทาให้สวนแห่งนีโ้ อบล้อมด้วยขุนเขาทีเ่ ขียวชอุม่ สวนหยวนหมิง มีเนือ้ ที่ 1.39 ตาราง
กิโลเมตร มีภเู ขาโอบรอบทัง้ 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพืน้ ที่ราบ สิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึน้ เท่าของจริงในอดีตทุกชิน้ ภายในสวนมี
ทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึง่ มีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เป็ นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อย
ชิน้ อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตาหนักเจิง้ ต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลีย้ ว จากนัน้ ให้ทา่ นช้อปปิ ง้ สินค้านานาชนิด
ที่ตลาดใต้ดินกงเป่ ยเสมือนเดินอยูใ่ น LOWU CENTRE ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูกทัง้ กระเป๋ า ก้อปปี ้แบรนด์
เนมดังต่างๆ หรือเลือกซือ้ เสือ้ ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครือ่ งประดับสาหรับคุณผูห้ ญิงหลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิน้ (โดยรถ
โค้ช) ซึง่ เป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้ เป็ นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สาคัญของจีนทางตอนใต้และ
เป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย..
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั เซินเจิน้ Higgert Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เซินเจิน้ -สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-ช้อปปิ้ งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านนา้ 3มิติ (3D Water Show)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั
นาท่านเดินทางสูศ่ นู ย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินค้าพืน้ เมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ใบชา หยก ครีมไข่มกุ ผ้าไหมยางพารา
ฯลฯ จากนัน้ นาทุกท่านไปยังสวนดอกไม้ฮอลแลนด์ให้ทา่ นได้ถา่ ยรูปกับบบรยากาศสวนสวย ตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิด เก็บภาพ
ประทับใจกับมุมสวยๆ

กลางวัน

4

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

เป๊ ะเว่อร์ มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง 4 วัน 3 คืน BY FD

[GQ1MFM-FD003]

จากนัน้ เดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็ นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ ้งสินค้าภายในประเทศ ที่นี่นบั ว่าเป็ นสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาช้
อปปิ ้ง เพราะนอกจากที่นี่จะเป็ นแหล่งช้อปปิ ้งแล้วยังเป็ นแหล่งรวมเรือ่ งอาหารการกินอีกด้วย ที่นี่มีสินค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่า
จะเป็ นเสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า ของเล่น ราคาไม่แพงเรียกว่าใครชอบต่อรับรองว่าสนุกแน่ๆ...นาท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE
เป็ นโชว์ม่านนา้ แบบ 3D เป็ นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผูก้ ล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปี กแห่งความรัก"
เพื่อเอามาช่วยนกที่ถกู ทาลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่ าโกงกาง ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER
SHOW THEATRE ซึง่ เป็ นโรงละครทางนา้ ขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 28 เดือนในการสร้างแท่นแสดงบนนา้ ที่ใหญ่
ที่สดุ ในโลกครอบคลุมพืน้ ที่ 5,600 ตารางเมตร เป็ นศิลปะแนวใหม่และเป็ นความท้าทายเกี่ ยวกับเทคโนโลยี และสร้างเพื่อเป็ น
ตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทงั้ หมด 4องค์ประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่หข์ องภาพเสมือนจริง การ
แสดงใช้อปุ กรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครือ่ งเปล่งแสง ม่านนา้ ระเบิดนา้ ฯลฯ กว่า600ชนิด เป็ นโชว์นา้ ที่ใหญ่และทันสมัยที่สดุ ใน
โลก โชว์การแสดงสือ่ ประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็ นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั เซินเจิน้ Higgert Hotel หรือเทียบเท่า

ค่า
ที่พกั

วันที่ 4
เช้า

เซินเจิน้ -ฮ่องกง-วัดแชกง-วิคตอเรียพีค-รัพลัสเบย์-ช้อปปิ้ งถนนนาธาน-กรุ งเทพฯ (สนามบิน
ดอนเมือง FD503: 22.20-00.10)
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั
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เดินทางสูฮ่ ่องกง โดยรถไฟวัดแชกงหมิวเป็ นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิส์ ทิ ธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปี ตงั้ อยูใ่ นเขต Shatinวัดแชกงสร้างขึน้
เพื่อเป็ นอนุสรณ์ถึงบุคคลสาคัญคนหนึง่ เป็ นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึน้ ในทางภาคใต้ของจีนและ
ท่านแชกงได้ทาวีระประวัติไว้ ทาให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะ
ประสบผลสาเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนาโชคทีต่ งั้ อยูใ่ นวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มคี วาม
เจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์รา้ ยก็ถือว่าเป็ นการช่วยหมุนปัดเป่ าเอาสิง่ ร้าย
และไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กงั หันนาโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความ
ปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนีเ้ พื่อถวายกังหันลม
เพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิง่ ชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนาพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน ...นาท่านชมวิว
ทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคูก่ บั วิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะ
ฮ่องกงจุดชมวิวที่สงู ที่สดุ และสวยที่สดุ ของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและ
เกาลูน ได้ทงั้ เกาะอย่างชัดเจน เป็ นจุดชมวิว ชมไฟตึกสูงในฮ่องกง ยอดเขาที่สงู 552 เมตรจากระดับนา้ ทะเล ตัง้ อยูใ่ นเกาะฮ่องกง ที่
ด้านบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower เป็ นอาคารรูปชาม หรือ ครึง่ วงกลมสูง 7 ชัน้ ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑ์หนุ่ ขึผ้ งึ ้ มาดาม
ทุสโซ่ (Madame Tussauds) ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกหลายร้านจะเป็ นห้าง ร้านขายของฝาก ร้านขาย
ของ Brand name เป็ นแหล่งชอปปิ ้งที่สงู ที่สดุ ในฮ่องกงนาท่านนมัสการ วัดเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลั ส์เบย์ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1993
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ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิส์ ทิ ธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม และขอพรจากเทพเจ้าองค์อื่นๆ
ด้วย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร่ารวยจากเทพไฉ่ซิงเอีย้ ,ขอพรเรือ่ งความรัก ให้สมหวังในรัก ขอพรได้จากเทพแห่งความรัก และ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆ ณ ชายหาดรีพลั ส์เบย์
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
จากนัน้ นาชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ซึง่ เป็ นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซือ้ ได้ใน
ราคาพิเศษ !!และนาท่านเลือกซือ้ ยาสมุนไพรจีนต่างๆอีกมากมาย ...หลังจากนัน้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย
เช่น ช้อปปิ ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani,
Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'usร้านช้
อปปิ ้งสินค้าปลอดภาษี ที่ DFS Galleria **อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย**
สมควรแก่เวลาเดินทางสูส่ นามบิน Hongkong International Airport
ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD503
(บนเครือ่ งมีบริการขายอาหารและเครือ่ งดื่ม)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…

22.20 น.
00.10 น.
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ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 28-31 ธันวาคม 62

15,555

18,555

18,555

18,555

7,000.-

วันที่ 29 ธ.ค.62-01 ม.ค. 63

16,555

19,555

19,555

19,555

7,000.-

วันที่ 09-12 มกราคม 63

9,999

12,999

12,999

12,999

4,000

วันที่ 06-09 กุมภาพันธ์ 63

11,999

14,999

14,999

14,999

4,000

วันที่ 19-22 มีนาคม 63

10,999

13,999

13,999

13,999

4,000

กาหนดการเดินทาง

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
**เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก **
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 5,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
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ชาระเงินมัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินค่าทัวร์แล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
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3.

4.

5.
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หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทั วร์
ทัง้ หมด
การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป (คอนเฟิ ร์มออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์จาก
เมืองไทย) ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการ
เดินทาง
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10

ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงิ นไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
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8.
9.
10.
11.

เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าวีซา่ กรุป๊ แบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทาคืนได้ในกรณีลกู ค้าที่มีวีซา่ อยูแ่ ล้วและสาหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน้ )
กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิ ด ยกเลิกวีซา่ กรุ ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่ าวีซ่าที่เกิดขึน้ ตามจริง และทางบริษัทฯ
ขอ สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครือ่ งบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30
กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ยแ์ ปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20 กิโล
ค่าประกันวินาศภัยเครือ่ งบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริป
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.
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ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็ บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง เนื่องจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไม่สามารถทาการ REFUND ได้
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่ มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ค รบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (10ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อไปแต่ทั้ง นีท้ ่า นจะต้องเสีย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไม่สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขนึ้ อยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ นึ้ อยูก่ ับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน
สกุลฮ่องกงดอลลาร์
หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จาก
ท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน
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