วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่ องกง-วัดแชกงหมิว-หวังต้ าเซียน-ช้ อปปิ้ งจิมซาจุ่ย-จูไห่
06.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5
เคาน์ เตอร์ K สายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์ เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวก
08.25 น. ออกเดินทาง โดย สายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์ เที่ยวบิน HX768 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
12.10 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย
นําท่านสู่ฝั่งเกาลูน ฮ่องกงตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูต่ ิดกับ
มณฑลกว่างตง (กวางตุง้ ) โดยมาเก๊าอยูท่ างฝั่งตะวันตก ห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่ องกง เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ น
ประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอําเภอซินอัน เมืองเซินเจิน้ หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่ น เกาะฮ่องกง และ
เกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลําดับ ต่อมาภายหลัง ในปี 1898 อังกฤษได้ทาํ
สัญญา‘เช่าซื้อ’พื้นที่ทางตอนใต้ของลํานํ้าเซินเจิ้นซึ่งปั จจุบนั เรี ยกว่า ‘เขตดินแดนใหม่ ’ รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่ง
มีอาณาบริ เวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่ นเกือบสิบเท่า
นําท่านเที่ยวชมวัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนําโชค วัดนี้ต้งั อยูท่ ี่ตาํ บลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็ นชานเมืองของฮ่องกง เป็ น
วัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปี ผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่ องความศักดิ์สิทธิ์
ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้ นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พา่ ยเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจําวัด
ตํานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทัว่ ประเทศ และ
เหตุการณ์น้ ีได้ก่อเกิดบุรุษชาตินกั รบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุน่ วายที่เกิดขึ้นแทบ
ทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็ นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่วา่ จะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็
จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็ นดาบไร้พา่ ยเช่นกัน ดาบไร้พา่ ยของท่าน คนจีนถือว่า

มีความเป็ นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ ป็ นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง
ถึงกับจําลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสํานักงานใหญ่ของธนาคาร ที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็ นตึกที่ถือเป็ น
สัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็ นที่มาของจี้กงั หันนําโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการ
ท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่วา่ ทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพือ่ เสริ มสร้างบารมี
และศิริมงคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทั้งสิ้น นําท่านชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับ
รางวัลอันดับเยีย่ มยอด และนําท่านเลือกซื้อ สมุนไพรจีน ซึ่งถือเป็ นสินค้าเพือ่ สุขภาพสามารถเลือกซื้อเป็ นของ
ฝากแด่คนทางบ้าน
นําท่านสู่ วัดหวังต้ าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรี ยกวัดนี้วา่ หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวนั
เสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจํานวนมากที่มาสักการะ หรื อ
แม้กระทัง่ ควันธูปคละคลุง้ ไปทัว่ บริ เวณ ท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน เดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็ นมนุษย์เดินดิน
ธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญ�ูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ต้งั แต่เล็ก ทํางาน
ดูแลเลี้ยงแพะ อยูม่ าวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษารํ่าเรี ยนวิชาบนภูเขาไกล ท่านห
ว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษารํ่าเรี ยนวิชา ท่านขยันหมัน่ เพียรเรี ยนจนบรรลุ จนท่าน
สามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็ นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ าํ เรี ยนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา
ใช้วชิ าความรู ้ดา้ นสมุนไพร เพือ่ บําเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผูท้ ี่เดือดร้อนไป
ทัว่ ทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วชิ าการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่
ชาวบ้านเพือ่ ต่อสูก้ บั โรคร้าย ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและรํ่าเรี ยนวิชาจากท่าน
จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็ นเทพหว่องไท่ซิน และได้ต้งั ศาลเอาไว้เพือ่ กราบสักการะ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่แหล่งช้ อปปิ้ งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจาก
ทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรื อ
งบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้ เป็ นแหล่ง
รวมห้องเสื้อที่จาํ หน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลกอีกทั้งยังเป็ นที่ที่คุณ
สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรู เลือกอร่ อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อเลือกช้อปปิ้ ง
ที่ โอเชี่ยนเทอร์มินลั แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ
ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s
Us
คํา่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ท่าเรื อเพือ่ ลง เรือเฟอร์ รี่สู่ เมืองจูไห่ ใช้เวลา
ประมาณ 1 ชัว่ โมง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเข้าที่พกั
พักที่ XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันที่สอง จูไห่ -หวีหนี่-มาเก๊ า-วิหารเซนต์ ปอล-เซนาโด้ สแควร์ -เวเนเชี่ยน-จูไห่
เช้ า รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านแวะถ่ายรู ปกับสาวงาม “หวีหนี่ ” จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริ เวณ
อ่าวเซียงหู เป็ นรู ปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิ มทะเล นัง่ รถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s
Road ถนนเรี ยบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงาม
เหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชายหาดแห่งนี้ได้มีการ

นําเก้าอี้ หรื อม้านัง่ ซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนัง่ เท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รัก แวะ
ชมหยก สินค้าโอท๊อปของจีน และชมผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้ าไหมจีนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นใน
หน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านข้ามด่านสู่ มาเก๊ า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย นําท่านผ่านชม
เกาะมาเก๊า “มาเก๊า” นับเป็ นเมืองที่มีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ น
เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16
ชาวโปรตุเกสได้เดินเรื อเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ ติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยูใ่ นแถบ
นี้ที่สาํ คัญคือชาวโปรตุเกส ได้นาํ พาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านสถาปั ตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทําให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกอย่างลงตัว จนเรี ยกได้วา่ เป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"
ผ่านชม เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล หรือเจ้ าแม่ กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ท้งั องค์ มีความสูง 18 เมตร
หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรื องรองเหลือง
อร่ ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ีเป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระ
พักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์
ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน นําท่านเลือกซื้อสินค้าพืน้ เมืองที่ข้ ึนชื่อของมาเก๊า เช่น คุก้
กี้อลั มอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋ าเมียจ๋ า หมูแผ่นสูตรพิเศษ นํ้ามันปลา นําท่านชม วิหารเซนต์ ปอล โบสถ์
แห่งนี้เคยเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัย
ตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครั้ง ใน
ปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทําลายจนเหลือแต่
ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่าง
ตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ ี่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก แวะชมย่าน เซนาโด้ สแควร์ ถือได้วา่ เป็ นทําเล
ทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์
และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยูด่ ว้ ยเรี ยกว่าช้อปปิ้ งที่นี่แห่งเดียวก็คุม้ เกินพอ
นําท่านชม THE VENETIAN MACAU RESORT โรงแรมคาสิโนหรู ระดับ 6 ดาว หลังจากนั้นมีเวลาให้ท่าน
อย่างเต็มที่เพือ่ ที่จะได้สมั ผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย
กว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพือ่ ลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่
เรื อกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ) หรื อจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่
ทั้งหมด 4 โซนใหญ่
***อิสระอาหารเย็นเพื่อให้ เวลาได้ เที่ยวชมอย่ างเต็มที่***
สมควรแก่เวลานําท่านข้ามด่านกลับสู่จูไห่ ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่านเข้าที่พกั พักที่ XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันที่สาม จูไห่ -วัดไป่ เหลียน-สวนหยวนหมิงหยวน-ฮ่ องกง-กรุงเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

นําท่านชมวัดไป่ เหลียน (วัดดอกบัวขาว) เป็ นวัดซึ่งมีววิ ทิวทัศน์สวยงามมาก ภายในบริ เวณวัดจะมีบนั ไดเดินขึ้น
ไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจูไห่ให้ความนับถือ ได้แก่ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เทพเจ้ากวนอู , เจ้าแม่
กวนอิม ตามบันไดที่ข้ ึนไปทั้งสองข้างทางจะมีตน้ สนปลูกไว้ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศร่ มรื่ นมาก เมื่อท่าน
ได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดครบหมดแล้ว บริ เวณด้านนอกก็จะมีระฆังไว้ให้คนที่ไปขอพรตี เพือ่ ให้พรที่
ขอสมดัง่ ที่ปารถนา ในการตีเขาบอกให้ตี 3 ครั้ง แล้วพรที่ขอก็จะสัมฤทธิ์ผล และชมสินค้ายาประจําบ้านของชาว
จีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าํ ร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
บ่ าย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พิเศษ...เป๋ าฮื้อ+ไวน์ แดง
เข้าชมสวนหยวนหมิงหยวนซึ่งเป็ นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปั กกิ่ง หลังถูกทําลายโดยพันธมิตรใน
ปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้าน
หยวน สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทําให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียว
ชอุ่ม และมีพ้นื ที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุ งปั กกิ่ง สิ่ง
ที่ทาํ ให้สวน หยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิม่ เติมและตกแตกสวนที่
เป็ นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่จึงถือได้วา่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจําลอง
มาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วฒั นธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ได้
เปิ ดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 เป็ นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพืน้ ที่
ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริ งในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง
ประตูตา้ กง ตําหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
นําท่านสู่ ตลาดใต้ ดินกงเป่ ย แหล่งช้อปปิ้ งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ อาทิเช่น
โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้อผ้าตามแฟชัน่ ตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหาร
และขนม จากนั้นนําท่านชิมชาจีน เช่น อู่หลง ผูเออ ชารสชาติดีข้ ึนชื่อของจีน ท่านสามารถเลือกซื้อฝากคนทาง
บ้านได้ สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทาง จากจูไห่ ตรงสู่ สนามบินฮ่ องกง (ไม่ เข้ าเมือง) โดยเรือเฟอร์ รี่ ใช้ เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง
23.55 น. ออกเดินทางโดย สายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
01.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ***13-15 เม.ย. 59***
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กมีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่ มเี ตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดีย่ วเพิม่

18,999.บาท
18,499.- บาท
17,999.บาท
3,500.- บาท

อัตรานี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษีน้ าํ มัน กรุ งเทพฯ–ฮ่องกง–กรุ งเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พกั ตามที่ระบุไว้ในรายการ / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้า

ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของ
กรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริ การตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่ รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 10 หยวน/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 หยวน/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วัน ***รวมตลอด
การเดินทางจ่ายทิป 90 หยวน/ท่าน*** ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น้ าํ หนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีเชื้อเพลิง
ที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนที่เหลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
***ลูกค้าท่ านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่ มพาสปอร์ ต ทางตม. จะถือว่ าท่ านใช้ วีซ่าในเล่ มผ่ านด่ านในการเข้ าเมืองจีน บริษัทฯ ทัวร์ ไม่
สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุ๊ปให้ ได้ และถ้ าท่ านใดไม่ แจ้ งว่ ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่ มพาสปอร์ ต
กรณีที่มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึน้ ทางลูกค้าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด***
***เงื่อนไขพิเศษสํ าหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่ าน ออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่ างๆ ก่ อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร
และจองห้ องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้า
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ ง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม่ ีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้นในอนาคต ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริ ง เพราะทางบริ ษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ าํ มันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทาง
บริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
7. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ
ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

