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MFM01 มาเกา จูไห เซินเจิ้น ฮองกง
แกปชง เปดดวงเศรษฐี

FD762
FD767

DMK (กรุงเทพ) – MFM (มาเกา)
MFM (มาเกา) – DMK (กรุงเทพ)

10.05 – 13.45
22.10 – 23.55
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บินดวยสายการบิน AIR ASIA (FD) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนา้ํ หนักไมเกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1
07.00

10.05

13.45

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเกา – วัดอามา - ซากประตูโบสถเซนตปอล – เซนาโด สแควร
รานขายของฝาก - เดอะ เวนีเชียน มาเกา - เดอะ ปาริเซียง มาเกา – จูไห
(-/-/D)
คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3
เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง ขอควรทราบ: ประเทศมาเกาไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน
Air Asia เที่ยวบินที่ FD 762 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให
เรีย บร อยกอ นขึ้น เครื่อ งบิ น หรือ ท านสามารถเลือ กซื้ ออาหารและเครื่อ งดื่มได บนเครื่อ งบิน ใชเวลาบิ น
โดยประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาทองถิ่น จะ
เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง)
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
นําทานเดินทางสู วัดอามา หรือเรียกอีกชื่อวา วัดมากอก (A-Ma Temple) เปนวัดเกาแกทสี่ ุดในมาเกา คํา
วา "อามา" นี้ เปนที่มาของคําวา "มาเกา" ในปจจุบัน สืบเนื่องมาจาก เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทาง
มาขึ้นฝงที่มาเกาตรงบริเวณวัดนี้ แลวไดถามกับชาวบานวาเกาะนี้ชอื่ วาอะไร ชาวบานตอบไปวา "มากอก"
ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศนี้เรือ่ ยมา จนสุดทาย กลายเปนมาเกานี่เอง
จากนั้นนําทานเดินทางสู ซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul) เปนซากโบสถคาทอลิกในเขตซานตู
อันโตนีโอ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหมและพายุไตฝนุ ถลมในชวงป ค.ศ. 1835
จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเปนโบสถสําคัญของมาเกา กอสรางเมื่อป ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเย
สุอิต ในสมัยนัน้ เปนหนึ่งในโบสถคาทอลิกที่ใหญที่สุดในเอเชีย
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นําทานเดินทางสู จตุรัสเซนาโด (Senado Square) เปนจัตุรสั เมืองมาเกา และเปนสวนหนึ่งของ Unesco
ศูนยประวัติศาสตรของมาเกามรดกโลก เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปสามเหลี่ยมยาวและเชือ่ มตอ , Largo ทํา
São Domingos ที่ปลายดานหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3,700 ตาราง
เมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสไดรับการตั้งชือ่ ตาม Leal Senado ซึ่งเปนสถานที่นัดพบของชาวจีนและโปรตุเกส
ในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึ่งตั้งอยูต รงหนาจัตุรัสทีอ่ าคาร Leal Senado ตั้งอยูใ นปจจุบัน สวนเล็กๆ ทีต่ ั้งอยู
ตรงกลางของจัตุรสั เนื้อเรื่องรูปปนทองสัมฤทธิ์เบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยูเหนือเสาหินดึงดาบ รูปปน
ถูกดึงลงในเหตุการณ 12-3 ขณะที่ Mesquita เปนผูรับผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจํานวนมาก น้ําพุถูก
สรางขึ้นและยังคงยืนอยูในปจจุบัน สวนใหญของอาคารรอบๆจัตุรัสมีสไตลยุโรปและอนุสาวรียห ลายแหง
ไดรับการคุมครองดูแลเปนอยางดีโดยรัฐบาล
แวะ รานขายของฝาก ทุกทานสามารถแวะซื้อขนมขึน้ ชื่อและของฝากหมูแผน หมูฝอยไดจากที่นี่ หมูแผนรส
ตางๆ และเบอเกอรี่ เนือ่ งจากมาเกาเปนเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเขาดวยกัน อาหาร
และขนมตางๆจึงไดมีรสชาติที่เปนเอกลักษณ นิยมซือ้ กลับไปเปนของฝากกันหลายอยาง
นําทานเดินทางสู เดอะ เวนีเชียน มาเกา (The Venetian Macau) เปนชื่อโรงแรมหรูในมาเกา ภายในมี
หองพักรับรองหลายพันหอง มีหองคอมพิวเตอรขนาดใหญใหบริการ และมีคาสิโนที่นักพนันและนักทองเทีย่ ว
ระดับไฮโซมาเลนกันเพือ่ ความสนุกสนาน มากกวาเลนเพือ่ ผลาญทรัพยเชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหลงจับจาย
ระดับโลกรวมอยูในทีเ่ ดียวกัน และยังมีเรือกอนโดลาบริการสําหรับผูตองการลองเรือในบรรยากาศเวนิส
ประเทศอิตาลี่ แบบจําลองดวยเชนกัน ในสวนที่เปนตัวตึก ซึ่งเปนทีต่ ั้งของโรงแรมและคาสิโนนั้น มีพื้นที่มาก
ถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชั้น จนไดรับการบันทึกสถิตวิ าเปนโรงแรม ที่ตั้งอยูแบบเดี่ยวๆที่ใหญที่สุดใน
เอเชีย และยังเปนอาคารที่มขี นาดใหญที่สดุ เปนอันดับ 6 ของโลกอีกดวย ภายในตัวอาคารทั้งหมด ถูก
ออกแบบตามสไตลอติ าเลียน และที่โดดเดนที่สุด คงหนีไมพนบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไวอยางวิจติ ร
บรรจง สําหรับพื้นที่ ที่แบงเปนคาสิโนนั้น มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบงเปน 4 โซนใหญๆ คือ Golden
Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พรอมกับเครือ่ ง Slot Machines อีกกวา 3,400 เครื่อง
และโตะเลนการพนันอีก 900 โตะ อีกทั้ง ยังมีหองโถงขนาดใหญ ที่มที ี่นั่งมากถึง 15,000 ที่นั่ง ไวสําหรับการ
จัดงานพิเศษ เชน การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษตางๆ และการแขงขันบาสเก็ตบอล เปนตน และถาใครที่รัก
การชอปปงนัน้ การมาเยือนเวเนเชียน มาเกา คงกลายเปนสวรรคไปเลยทีเดียว เพราะที่นไี่ ดจัดแบงพื้นที่ให
นักทองเที่ยวไดชอปปงมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาแบรนดเนม กวา 350 ราน ทีต่ งั้
อยูรายรอบของแกรนด คาเนล ซึ่งจําลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พรอมกับเรือกอนโดลา
มากกวา 50 ลํา สําหรับนักทองเทีย่ วทีต่ อ งการลองเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเกาแบบเต็มๆ โดย
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เรือกอนโดลาเหลานี้ จะลองไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยูภ ายในอาคาร และมีทางออกเชื่อมกับทะเลสาบดาน
นอกอีกดวย และที่โดดเดนที่สุดในยานช็อปปงนี้ คงหนีไมพนเพดานสีฟาสดใส ทีถ่ ูกเพนทเปนลวดลายของ
กอนเมฆนอยใหญ จนทําใหคนที่เดินชอปปงอยูนั้น ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไมรวมคาลองเรือกอนโด
ลา ประมาณ 120 เหรียญมาเกา และ บริการเสริมอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั ระดับการใหบริการที่ทานตองการ
สามารถติดตอสอบถามไดที่หัวหนาทัวร) บริเวณเดียวกัน จะเปน เดอะ ปารีเชียง มาเกา (The Parisian
Macao) หรือที่รูจักกันในนามของ หอไอเฟลแหงเมืองมาเกา ที่นจี่ ําลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส มาตัง้ ไวที่หนาโรงแรม ซึ่งมีขนาดเล็กกวาของจริงประมาณ 1 เทา ความสูงเทียบไดกับตึก 33 ชั้น
บนหอไอเฟลแหงนี้ มีรานอาหารสุดหรู และ จุดชมวิวอยู เปดตัวเมือ่ ปลายป 2016 เพือ่ เฉลิมฉลอง ป 2017
ที่นี่มีหองพักสูงสุดถึง 3,000 หอง ไมรวมสวนตางๆ ของโรงแรมตั้งแตสปา Health Club สระวายน้ํา คาสิโน
และโรงละครขนาดความจุถึง 1,200 ที่นั่ง ตกแตงอยางหรูหราลงตัวสไตลอติ าเลียน สมกับเปนโรงแรมคาสิโน
ที่แทจริง โดยไดแรงบันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมืองคลาสสิคตลอดกาลทีข่ นึ้ ชื่อดานความ
งดงามทางสถาปตยกรรมและสิ่งปลูกสรางชื่อกองโลกอยางหอไอเฟล โดยเราจะตองไปซื้อตัว๋ ที่ชนั้ 5 ในราน
ขายของที่ระลึก Shop 550 (ยังไมรวมคาขึ้นลิฟต โดยจะมีคาใชจายในการชึ้นไปชมวิวในชั้นตางๆ ดังนี้
Weekdays ตัว๋ ชมวิวในชั้น 7 และ 37 ผูใหญราคา 168 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 138 MOP ตั๋วชม
วิวในชั้น 7 เทานั้น ผูใหญราคา 98 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 68 MOP Weekends (เสาร , อาทิตย
และวันหยุด) ตั๋วชมวิวในชัน้ 7 และ 37 ผูใหญราคา 188 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 158 MOP ตั๋ว
ชมวิวในชั้น 7 เทานั้น ผูใหญราคา 118 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 88 MOP)

ค่ํา
พักที่

เดินทางสูจูไห โดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเปย ทานจะตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผาน
ดานดวยตัวทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการผานดานตรวจคนเขาเมืองประมาณ 45-60 นาที เมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห” ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน”
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือ Zhongshan Tianhong Holiday Hotel หรือเทียบเทา
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จูไห - ถนนคูรัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผูโถว - ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไขมุก – รานผาไหม
วันที่ 2 – รานหยก – ตลาดใตดินกงเปย - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูรอนโบราณ พิเศษ !! โชววัฒนธรรม
(B/L/D)
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานนั่งรถชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก
ซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ และที่ไดชอื่ วา
เปนถนนคูรัก เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงนี้ไดมีการนําเกาอี้ หรือมานั่งซึ่งทํามาสําหรับ 2 คน
นั่งเทานั้น จึงไดช่อื วาถนนคูรัก ปจจุบันเปนที่นิยมของบรรดาคูรัก มาพักผอนกันมากมาย
ผานชม สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห ฟชเชอร เกิรล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สัญลักษณของ
เมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู สรางขึ้นจากหินแกรนิตทราย เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร น้ําหนักโดยประมาณ
10 ตัน หวีหนีสาวงามที่ยืนถือไขมุก บิดเอวพลิ้ว ริ้วชายผาพัดพลิว้ อุนรอยยิ้มทั้งบนใบหนาถึงมุมปาก เปน
สัญลักษณของเมือง บงบอกถึงความอุดมสมบูรณรุงเรืองแหงเมืองจูไหนั่นเอง ไมวาใครไปเมืองจูไห ก็ตอง
แวะเวียนกันไปเยี่ยมเธอ นําทานเดินทางสู วัดผูโถว หรือ วัดผูถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอัน
ศักดิ์สิทธิข์ องพระโพธิสัตวกวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสตั วมีมากมาย พระโพธิสัตวกวนอิม
คืออวตารหนึ่งหรือภาคหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจา ซึ่งพระโพธิสตั วกวนอิมเปนมหาบุรุษ เมือ่ เสด็จโปรด
สัตวใหพนทุกขจะทรงนิรมิตพระองคไปตามภพภูมิ พระโพธิสัตวกวนอิมจึงมีหลายปาง เชน ปางประธาน ,
ปางพันมือพันตา , ปาง 11 หนา และ ปางที่เปน “เจาแมกวนอิม” ที่คนจีนเรียกวา “อาเนี้ย” เปนตน เชือ่ กันวา
พระโพธิสัตวกวนอิมมีที่ประทับอยูที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใตของประเทศอินเดีย
เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆรปู หนึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพือ่ ศึกษาธรรมขากลับไดเชิญองคเจาแมกวนอิมกลับ
มาดวย ระหวางทางเจอพายุจึงตองแวะพักที่เกาะแหงหนึ่งเปนเวลานานมาก จนเชือ่ วาองคเจาแมฯจะไมไปที่
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กลางวัน

ค่ํา

ไหน ประสงคจะอยูที่เกาะแหงนี้ จึงไดสรางศาลเพื่อประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม เกาะแหงนี้จึงกลายเปน
ที่ตั้งของปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเชนที่ประทับของเจาแมกวนอิมตามตํานานเดิม และเกาะแหงนี้คือ
“เกาะผูถอ ซาน” (โพทอซัว) หนึ่งในสี่ภูเขาพระพุทธอันยิ่งใหญของจีน นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรจีน
บัวหิมะ และ ครีมไขมุก (Herb Shop / Snow Lotus / Pearl Cream ) ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองของเมืองจู
ไห ทานสามารถเลือกซื้อเพือ่ เปนของฝากไดที่นี่ นําทานเดินทางสู รานผาไหม (Silk Shop) ทานจะไดชม
วิธีการผลิตผาไหมแบบชาวพื้นเมืองจูไหที่มีขั้นตอนการผลิตทีพ่ ิถีพถิ ันทุกขั้นตอน ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อ
เปนของฝาก นําทุกทานไดเลือกชมสินคาโอทอปขึ้นชือ่ รานหยก (Jade Shop) ของเมืองจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นใหทานชอปปงสินคานานาชนิดที่ ตลาดใตดนิ กงเปย เสมือนเดินอยูใน LOWU CENTER ทานจะ
สนุกสนานกับการตอรองสินคาราคาถูกทั้ง กระเปา กอปปแบรนดเนมดังตางๆ หรือเลือกซือ้ เสือ้ ผา ถุงเทา
รองเทา เครือ่ งประดับสําหรับคุณผูหญิง นําทานเดินทางสู สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูรอน
โบราณ (Old Summer Palace) เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแหงหนึ่ง ปจจุบันหากลาวถึง
พระราชวังฤดูรอนก็จะหมายถึงอี๋เหอหยวน แตสมัยกอนพระราชวังฤดูรอนตั้งอยูท ี่หยวนหมิงหยวนมากอน
แตหลังจากถูกเผาทําลาย พระราชวังฤดูรอนจึงถูกสรางใหมที่อี๋เหอหยวนพระราชวังฤดูรอ นทีห่ ยวนหมิง
หยวนถูกสรางขึ้นในป 1707 สมัยจักรพรรดิคางซี และถูกเผาทําลายลงในป 1860 จากการบุกของกองทัพ
อังกฤษในชวงสงครามฝนครั้งที่สองปจจุบันหยวนหมิงหยวนเหลือเพียงซากปรักหักพังที่เปนรองรอยของ
พระราชวังเกา โดยซากที่เหลือนั้นมีแตพระราชวังสวนที่สรางเปนแบบยุโรปซึ่งใชหินสรางเทานั้น สวนอาคาร
แบบจีนดั้งเดิม ซึ่งใชไมสรางนั้นไมเหลือซากเลย จนทําใหคนคิดวาพระราชวังที่นแี่ ตเดิมเปนแบบยุโรป ทั้งที่
จริงๆสวนนีเ้ ปนเพียงสวนนอย แตพื้นที่สว นใหญปจ จุบนั เปนสวนสาธารณะที่กวางใหญ รัฐบาลจีนเคยมีแผนที่
จะสรางพระราชวังในหยวนหมิงหยวนขึ้นมาใหมเหมือนกับที่ทํากับสิ่งกอสรางหลายแหงในปกกิ่ง แตสุดทายก
ตัดสินใจเหลือซากเอาไว เพือ่ เก็บไวเปนความทรงจํา บริเวณที่เรียกรวมๆวาสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนนี้
ที่จริงแบงเปนสามสวนใหญๆ คือ หยวนหมิงหยวน ฉีช่ ุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปจจุบันทางเขาหลักของ
ที่นี่อยูท ี่ฉี่ชุนหยวน นําทานชมโชว วัฒนธรรมจีน (Traditional Show) โชวแสง สี เสียง ซึง่ เปนโชว
ประกอบการแตงกายตางๆ อาทิเชน เฉียนหลงฮองเตทอ งเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และ
การละเลนในพระราชพิธตี า งๆ (หมายเหตุ : หากกรณีที่ฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถชมโชวได ทาง
บริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืนเงินคาชมโชว ตามอัตรากรุปเปนการทดแทน)
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู เปาฮือ้ + ไวนแดง
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พักที่

วันที่ 3
เชา

365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือ Zhongshan Tianhong Holiday Hotel หรือเทียบเทา

เซินเจิน้ – วัดกวนอู - หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร – หมูบ า นชาวจีนพืน้ เมืองโบราณ Splendid of
China – หมูบ า นวัฒนธรรมพรอมโชวศลิ ปะวัฒนะธรรม พิเศษ !! เมนูเปดปกกิ่ง
(B/L/D)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น หรือ ซําจัน่ , ซิมจุม (Shenzhen) เปนหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
มณฑลกวางตุง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น เปนเมืองชายแดนริมฝงตรงขามกับเกาะฮองกง มีพื้นที่ 2,020
ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบงออกเปน 3 สวน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขต
มณฑลเซินเจิน้ สมัยกอนเมืองเซินเจิ้นเปนเพียงหมูบานชาวประมง เมื่อป ค.ศ. 1980 ไดถูกคัดเลือกใหเปน
เขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหมีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย
อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสรางตางๆ พรอมทั้งจํานวนประชากรก็เพิ่มขึน้ เปน 2 เทา
นําทานเดินทางสู วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจากวนอู สัญลักษณของความซื่อสัตย ความกตัญู
ความจงรักภักดี ความกลาหาญ และ โชคลาภ บารมีทา นเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเดี่ยว
องอาจไมครั่นครามตอศัตรู ทานเปนคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปญ
 ญาเลอเลิศมาก และไมเคยประมาท
การบูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพลี่ยงพล้ําแกฝายตรงขาม และใหเกิดความ
สมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซอื่ สัตย หรือบริวารที่ไวใจไดนั่นเอง ดังนั้น ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบ
ไหทานเพือ่ ความเปนสิริมงคลตอตนเองและครอบครัวในทุกๆ ดาน
นําทานเดินทางสู หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร (Lowu Shopping Center) แหลงละลายทรัพยของนักชอปปง
เปนหางชอปปงขนาดใหญ ของเมืองเซินเจิ้น แหลงชอปปงที่ดึงดูดขาชอปทั้งหลาย นักชอปปงสวนใหญจะ
เรียกที่นี่วา มาบุญครองของเมืองจีน ที่นจี่ ะเหมือนมาบุญครองบานเรา ตึกสูง 5 ชั้น ขางในตึกจะมีสินคา
พื้นเมืองมากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ซึ่งเปนสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดยี่หอชื่อดังๆ ทั้งนั้น ไม
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เที่ยง

ค่ํา
พักที่

วาจะเปน กุชชี่ อามานี่ หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ ที่นี่มีวางขายใหเลือกซื้อหามากมาย
ราคากระเปาใบละ 100 หยวนก็มี แตไมเกิน 10,000 บาท ของไทยแนนอน สวนนาฬิกาขอมือ ของปลอม
ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดวยความที่สินคา
เลียนแบบของจริงเหลานี้มคี วามคลายคลึงเหมือนกันกับของจริงเปนอยางมาก เหมือนกันแทบจะทุก
กระเบียดนิ้ว เรียกวาเหมือนกันอยางกับแกะก็วาได แยกไมออกเลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมา
เทียบกัน จึงทําใหสินคาเลียนแบบเหลานีข้ ายดิบขายดีเปนอยางมาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู หมูบ า นชาวจีนพืน้ เมืองโบราณที่สวยงาม (Splendid of China) เปนสวนสนุกรวมทั้ง
สองพื้นที่ (Splendid China Miniature Park & China Folk Culture Village) รูปแบบของสวนสะทอนใหเห็น
ถึงประวัติศาสตรวัฒนธรรมศิลปะสถาปตยกรรมโบราณประเพณีและนิสัยของชาติตางๆ เปนสวนสาธารณะที่
มีทิวทัศนที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลกในปริมาณของภาพจําลองที่ทาํ ซ้ํา อุทยานไดรับการพัฒนาและจัดการ
โดย บริษัท การทองเทีย่ วและการทองเทีย่ วรายใหญ China Travel Service หมูบานชาวจีนที่สวยงาม
นําทานเดินทางสู หมูบ า นวัฒนธรรม (Cultural Village) เปนศูนยแสดงชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรม
ของชนเผานอยใหญ ที่กระจายตามมณฑลตางๆ ทัว่ ประเทศจีน ที่ใหญที่สุดภายในหมูบานวัฒนธรรมมีที่อยู
อาศัยของชนเผาตางๆ ที่สรางเทาขนาดจริง 24 แหง จากทั้งหมด 56 เผาทั่วประเทศ ทามกลางมวลไมและ
สายนํ้าที่รมรื่นสวยงามมีชนเผาเจาของบานใหการตอนรับ มีการแสดงกิจกรรม ประจําเผาใหชม เชน การเย็บ
ปกถักรอย การทําขนม การรองรําทําเพลง พรอมทั้งชมโชวศิลปวัฒนธรรม จีนอันตระการตา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู เปดปกกิ่ง
FX HOTEL ,SHEN ZHEN หรือเทียบเทา
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วันที่ 4

เชา
หมายเหตุ :

เซินเจิน้ –ฮองกง – วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - รานจิวเวอรี่ – รานหยก - จิมซาจุย –
ถนนนาธาน - มาเกา - สนามบินมาเกา

(B/L/-)

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong) โดยรถโคช
ในกรณีที่ผเู ดินทางมีจํานวนไมถึง 15 ทาน ทางบริษัทขออนุญาติเปลีย่ นการขามแดนจากฮองกงสูเซินเจิน้
เปนรถไฟ
มีชื่ออยางเปนทางการวา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special
Administrative Region of the People's Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝงทางใตของ
ประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนทีร่ ูจักในสกาย
ไลน (Skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม. และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มี
ประชากรอยูอ าศัยหนาแนนที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจาก
กลุมอื่น ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุง ที่อยูต ิด ซึ่งประชากร
จํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930
นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เปนวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนให
ความเลือ่ มใสศรัทธามาเนิ่นนาน สรางขึ้นเพือ่ ระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยัง
ไมไดรวมประเทศเปนปกแผนเฉกเชนปจจุบันนี้ แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเ พือ่ ชวงชิง
อาณาจักรนอยใหญ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของทานแชกง ซึ่งมีประวัตเิ ลาตอกันมาวา ขณะนัน้ เองยังมีนักรบ
เอกชือ่ "แช กง" เปนแมทพั ปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลที่กลาหาญใน
ั ลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัด
กองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ทานใชสญ
ติดไวดานหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลา มีความเชือ่ วาเมื่อพกพาสัญลักษณรูปกังหันนี้ไป ณ
ที่ใดๆ กังหันนี้จะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแกกองทัพของ
ทาน ชือ่ เสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดนี้เปนวัด
เล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป
1993 บนเนือ้ ที่ 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงนี้ ซึ่ง
ทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแช
กงจะตองหมุนกังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนําโชค" เพือ่ หมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออก
จากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อความเปนสิริมงคล
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เที่ยง

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ ดชื่อวาเปนวัดไหวพระสละโสด และเสีย่ ง
เซียมซีสุดแมน ตั้งอยูใจกลางเมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญา
ไดรับการดูแลอยางพิถพี ิถัน วัดจีนขนาดใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝง แผนดินใหญ) อยูถนน
หวังตาเซียน ยานชักอัน ประเทศฮองกง ซึ่งวัดแหงนี้เปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจา
หลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน แตเปาหมายของคนโสดอยากมีคูไมใชการขอความรักจากเทพเจาองคนี้แต
อยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจงของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว เปนรูปปน
สีทองมีเสี้ยวพระจันทรอยูด านหลังประทับอยู ซึ่งชาวจีนตองมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพ
เจาองคนี้ตอ งใชดายแดงผูนิ้วเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู หานยาง
นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพือ่ เลือกซือ้ เครือ่ งประดับที่สวยงาม ไม
เหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อเปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมี
ลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูปกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเปนที่นยิ มกันทั่วโลก ที่ถือกําเนิดขึน้ ที่นี่
นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) ใหทุกทานไดเลือกชมสินคาโอทอปขึ้นชื่อของเมืองจีน
จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ที่ยาน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) และ ถนนนาธาน (Nathan Road) ซึ่งเปน
แหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทัว่ ทุกมุมโลกทานจะไดเลือกซือ้ สินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอิ่มจุใจ ไม
วาคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเทาใด ศูนยการคาชั้นเลิศของฮองกงแหงนี้ มีทุกสิ่งที่คุณตองการ
ศูนยการคาทีก่ วางขวางเหลานี้เปนแหลงรวมหองเสื้อ จําหนายสินคาแยรนดเนม จากดีไซเนอรชื่อดังจากทั่ว
ทุกมุมโลก อีกทั้งยังเปนที่ ที่คุณ สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหาร
รสเด็ดของฮองกง หรือเลือกชอป ปงที่ โอเชี่ยน เทอรมินัล (Ocean Terminal) แหลงรวม สินคา Brand
Name ชั้นนําที่มีใหเลือกชม และชอปมากกวา 700 ราน เชน Esprit , Emporio Armani , Giogio Armani ,
DKNY , Mark & Spencer หรือเลือกซื้อของฝากใหคณ
ุ นองๆ หนูๆ ไดที่ Toy’s R Us
นําทุกทานขามดานสูเมืองมาเกา โดยเรือเฟอรรี่ ใชเวลานั่งเรือประมาณ 1 ชัว่ โมง
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ)
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22.10

ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia
เที่ยวบินที่ FD 767 ** ไมมบี ริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอน
ขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือกซื้ออาหารและเครือ่ งดื่มไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 2
ชั่วโมง 45 นาที **
23.55
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ
** หากลูกคาทานใดที่จาํ เปนตองออกตั๋วภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาที่ของ
บริษัท ทุกครัง้ กอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทั ฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้เพื่อประโยชนของ
ตัวทานเอง **

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ราคา ผูใหญ
ทานละ (พัก 1
หอง 2 ทาน)

ราคา 1 เด็ก 2
ผูใหญ (เด็กต่ํา
กวา18มีเตียง)

หองพักเดีย
่ ว
เพิ่ม

ไมใชตั๋วเครื่องบิน
ทานละ

เดือนตุลาคม 2561

11 - 14 ตุลาคม 2561

12,999

15,999

4,500

7,999

14 - 17 ตุลาคม 2561

11,999

14,999

4,500

7,999

18 – 21 ตุลาคม 2561

11,999

14,999

4,500

7,999

22 - 25 ตุลาคม 2561

12,999

15,999

4,500

7,999

25 – 28 ตุลาคม 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

27 – 30 ตุลาคม 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

4,500

6,999

เดือนพฤศจิกายน 2561
01 - 04 พฤศจิกายน 2561

10,999

13,999

12

08 - 11 พฤศจิกายน 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

15 – 18 พฤศจิกายน 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

22 – 25 พฤศจิกายน 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61

10,999

13,999

4,500

6,999

เดือนธันวาคม 2561
06 - 09 ธันวาคม 2561

11,999

14,999

4,500

7,999

08 - 11 ธันวาคม 2561

13,999

16,999

4,500

8,999

13 - 16 ธันวาคม 2561

11,999

14,999

4,500

7,999

20 – 23 ธันวาคม 2561

11,999

14,999

4,500

7,999

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561

18,999

21,999

5,500

10,999

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561

18,999

21,999

5,500

10,999

** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิน่ ตามธรรม
เนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเ ดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใ หญ ยกเวน
เฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ได ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน **
** ราคาเด็กอายุตา่ํ กวา 2 ป(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท ** (ไมมีทนี่ ั่งบนเครื่องบิน)
** บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ อัตรานีเ้ ฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง
ตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาธรรมเนียมเพิม่ จากราคาทัวร โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร
100 USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพเิ ศษ **

**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป!!!**
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนและฮองกงเพื่อโปรโมทสินคา
พื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผาไหม ไขมุก ใบชา ใยไผไหม หยก ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรม
ทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวน
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ทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซอื้ ขึ้นอยูก บั ความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้น และถาหากลูกคาไมมี
ความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปน
จํานวนเงิน 400 หยวน / คน / ราน
** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสําอางค
หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพื่อแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อ
สนอราคาใหมทุกครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได กรณีที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง **

อัตราคาบริการนี้ รวม










คาตั๋วเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษี
น้ํามันทุกแหง
คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Air
Asia คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม เทานั้น และ
สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม เทานั้น
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามที่รายการระบุ
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปน
เมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม)
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

14

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารใน
หองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด
มาตรฐาน
× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการ
บิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด
× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอลูกคา ผู
เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทาน
สามารถใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศใหยื่นขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมีคาใชจายเพิ่ม
ทานละประมาณ 1,500 บาท แบบ Single (ยื่นธรรมดา 5 วันทําการ) 2,550 บาท (ยื่นแบบเรงดวน 3 วันทําการ)
3,150 บาท โดยยื่นวีซาที่สถานทูตจีน
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา จํานวน 10,000 บาท และ
ตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น
โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตอง
เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์
ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุ
ไวทั้งหมดนี้แลว
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 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูจอง โปรแกรมที่
เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ที่ทานสะดวก
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง
ครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และ
จะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียด
วันเดินทาง , ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบุชื่อคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอร
โทรศัพทที่สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง
ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจาก
ความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ
ใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก
นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูต
ปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน
กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการ
ของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
 กรณี ต อ งการเปลี่ ย นแปลงพี เ รี ย ดวั น เดิน ทาง (เลื่ อ นวัน เดิ น ทาง) ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการหั ก
คาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง
ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
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 กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิก และไมคืนคาใชจายทั้งหมด
 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบิน
โปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง
เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น
 กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ
ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว
ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณี
ดังนี้
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอ ไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคน
เขาเมืองหามเดินทาง
- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่
พํานักอยูในประเทศไทย

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆทีท่ านควรทราบกอนการเดินทาง
 คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุก
ทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทาง
ตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอยาเพิ่งคอน
เฟรมลางาน
 ในกรณีที่ ตองทํา วีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใชวีซากรุป)
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 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง
, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของ
ประเทศฮองกง สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ
ถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
 เนื่องจากการทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทาง
บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ
 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้น
และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว
 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใด
หนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน
หรื อ เจ า หน า ที่ ด า นตรวจคนออก และ เข า เมื อ ง มีสิ ท ธิ์ ไม อ นุ ญ าตให ท า นเดิ น ทางต อ ไปได ดั ง นั้ น กรุ ณ า
ตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล
กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจง
มาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออก
กอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปน
สําคัญ
 ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - กลับพรอมกัน หาก
ตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ
 เกี่ย วกั บการจั ดที่นั่งบนเครื่องบิ น จะเป น ไปตามที่ ส ายการบิ น กํ า หนด ซึ่ ง ทางบริ ษั ท ฯ ไม ส ามารถเข า ไป
แทรกแซงได แตทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน อยางที่ดีสุด
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 ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room)
หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยูคนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชา
ของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการ
ควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ
 หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว
 ขอสงวนสิทธิ์ การเก็ บ คา น้ํ ามั น และภาษี ส นามบิ น ทุกแหง เพิ่ม หากสายการบิน มี การปรั บ ขึ้น ก อนวั น
เดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท ว ง , การนั ด หยุ ด งาน , การก อ การจลาจล , ภั ย ธรรมชาติ , การนํ า สิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย ซึ่ ง อยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน ,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน
การเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
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 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หาก
มีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด
 บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการ
เดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําดื่มแจก

** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว **

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **

