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เต็มอิม่ สี่เมือง ช๊อปปิ้ ง ณ ตลาดใต้ดินกงเป่ ย ซี่งเป็ นแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสนิ ค้ามากมาย - มาเก๊า
เจ้า แม่ ก วนอิม ริ ม ทะเล – วิ ห ารเซนต์ป อล - เซนาโด้ส แควร์ - THE VENETIAN -เยื อ น THE PARISIAN
MACAO-ชมทิวทัศน์ ของถนนคู่รกั The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติ ก - แวะ
ถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหนี่ ” จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ กราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดผู่โถว อิสระช๊อปปิ้ ง หลอหวู่แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น - ชมโชว์น้ าพุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสี
เสียงที่งดงามตระการตา - หมุนกังหันแก้ชงขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้ งย่านดังอาทิถนนนาธาน…

พิเศษเมนู ..เป๋ าฮื้อ + ไวน์แดง
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน :เดินทางโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์

9,999.-

พิเศษแถมฟรีกระเป๋ า Samsonite
***รายละเอียดการเดินทาง***
วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วิหารเซนต์ปอล
เซนาโด้สแควร์-THE VENETIAN THE PARISIAN MACAO - จูไห่-ตลาดใต้ดินกงเป่ ย
 (-/เที่ยง/เย็น)

** หากท่านที่ตอ้ งซื้ อตั ๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ)กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

00.01 น.
03.00 น.
07.05น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก เคาเตอร์ K ประตู 5-6 สายการบิน
ฮ่องกง แอร์ไลน์เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 762 หรือ HX 774** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกงหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
แล้ว ให้คณะท่านออก“Exit B”นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือ และนัง่ เรือเฟอร์รี่ส่เู มืองมาเก๊า ใช้เวลา
ประมาณ 1 ชัว่ โมง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชั ่วโมง)สูม่ าเก๊า ซึ่งเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานและน่ าสนใจในอดีตมา
เก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ ยนเป็ นชนชาติ
ดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้ เพื่อติดต่อ
ค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิ คมอยูใ่ นแถบนี้ ที่สาคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพาเอาความ
เจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทา
ให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจน
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เรียกได้วา่ เป็ น"ยุโรปใจกลางเอเชีย" นาท่านเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองที่ขึ้นชื่อของมาเก๊า เช่น คุก้
กี้ อัลมอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมูแผ่นสูตรพิเศษ น้ ามันปลา

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้ อที่1 )
ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ท้งั องค์ มี
ความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับ
แดดเป็ นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตาเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง
คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิมแต่วา่ กลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารีที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะว่าเป็ น
เจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืน
ให้กบั จีนและนาท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้ เคยเป็ นส่วนหนึ่ งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่ง
ก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชีย
ตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้ นในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ1601
ตามลาดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัยและโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่
ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสม
ระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ ี่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก แวะชมย่าน เซนาโด้ส
แควร์ ถือได้วา่ เป็ นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้
มากมาย มีเสื้ อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขาย
อยูด่ ว้ ยเรียกว่าช้อปปิ้ งที่นี่แห่งเดียวก็คุม้ เกินพอนาท่านเยีย่ มชม THE VENETIAN MACAUโรงแรม
คาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายใน
พร้อมสรรพด้วย สิ่งอานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์แคนแนลช๊
อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30
แห่ง เพื่อลิ้ มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่ เรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิ ช
ภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ) หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยูท่ ้งั หมด 4 โซนใหญ่
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศของหอไอเฟล
จาลอง จากนั้นเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จาลองมาจากฝรัง่ เศส ซึ่งหอไอเฟลที่มาเก๊าถือ
ได้วา่ เป็ นหอไอเฟลจาลองที่ใหญ่ที่สุดและเหมือนจริงที่สุดในโลก โดยมีการประดับไฟทั้งหมด
6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถขึ้ นไปชมวิวที่ช้นั 7 และ ชั้น 37 โดยที่ช้นั นี้
ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝัง่ โคไทของมาเก๊า สามารถขึ้ นชมวิวได้
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ตั้งแต่เวลา 10.0-22.00 น. (โปรแกรมนี้ ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์) สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง
กลับสู่จูไห่

เย็น

ค ่า
วันที่สอง

เช้า

นาท่านสู่ตลาดใต้ดินกงเป่ ย แหล่งช้อปปิ้ งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ อ
อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้ อผ้าตามแฟชัน่ ตามฤดูกาล
ในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหาร และ
บริการอาหารค ่า ณภัตตาคาร ( มื้ อที่2 )อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ เป๋าฮื้ อ ไวน์แดง
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั JINJIANG INN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* พักเมืองจูไห่
“หวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ -ถนนคู่รกั The Lover’s Road -วัดผู่โถว-เซินเจิ้ น -หลอหวู่แหล่งช้อป
ปิ้ งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้ น-ชมโชว์น้ าพุ3มิตปิ ระกอบเพลงแสงสีเสียง
 (เช้า/เที่ยง/เย็น)
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้ อที่ 3 )

นาท่านแวะถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหนี่” จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมือง
จูไห่ บริเวณอ่าวเซี ยงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถื อไข่มุกอยู่ริมทะเล นั ง่ รถผ่ านชมทิ วทัศน์
ของถนนคู่รกั The Lover’s Roadถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่
ได้ตกแต่ งภูมิ ทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะส าหรับ พัก ผ่ อ นหย่อนใจ และที่ ได้ชื่อ ว่าถนนคู่รัก ก็
เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ ได้มีการนาเก้าอี้ หรือม้านัง่ ซึ่งทามาสาหรับ 2 คนนัง่
เท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รกั ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รกั จากนั้นนาท่านสู่ วัดผู่โถวนมัสการ
องค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความโชคดีนมัสการองค์อมิตร
พุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์เพื่ออายุยืนนาน ...และชมสินค้า
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เที่ยง

ค ่า

วันที่สาม
เช้า

ยาประจาบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิ ม ะ” สรรพคุ ณ หลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้
ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 4)
เดินทางสู่เซินเจิ้ น โดยรถโค้ช ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง แวะชมหยก ที่มีชื่อเสียงของจีน และชม
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่หม่ อุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบาย
ในหน้าร้อนอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย นาท่านเที่ยวชมเมืองเซินเจิ้ น เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
จีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีเนื้ อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร
ตัวเมืองเซินเจิ้ นได้รบั การวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทศั น์
และสภาพแวดล้อมที่เป็ น
ระเบียบสวยงาม
บริการอาหารค ่า ณภัตตาคาร ( มื้ อที่5 )
สมควรแก่เวลานาท่านสู่ Happy Coastดินแดนแห่งความสุขริมทะเล สถานที่ซึ่งตั้งอยูใ่ นย่าน
ธุรกิจหลักของเซินเจิ้ นเบย์พนที
ื้ ่ประมาณ 125 ล้านตารางเมตรเป็ นโครงการที่แสดงถึ งวัฒนธรรม
ด้านท่องเที่ยว, บันเทิง, ช้อปปิ้ ง, ร้านอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมาย พร้อมกับชมโชว์
น้ าพุ 3 มิตปิ ระกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา และเดินทางสู่หลอหวู่แหล่งช้อปปิ้ ง
สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้ น
ซึ่งคนไทยรูจ้ กั ในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้า
มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้ อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝาก
สาหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง จากนั้นนาท่านเข้าที่พกั
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SHANSHUI HOTEL / FX HOTEL หรือเทียบเท่า 3*พักเมืองเซินเจิ้ น
เซินเจิ้ น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้ ง-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-)
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้ อที่ 6)

นาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยรถไฟ ( หรือรถบัส ) ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง นาท่านเที่ยวชม
วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนาโชควัดนี้ ตั้งอยูท่ ี่ตาบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็ นชานเมืองของฮ่องกง เป็ น
วัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้ นเมื่อ 400 กว่าปี ผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้ นชื่อลือชาในเรื่อง
ความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรปู ปั้ นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พา่ ยเป็ น
สิ่งศักดิ์สิทธ์ประจาวัด ตานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อ
จลาจลแข็งเมืองขึ้ นทัว่ ประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้กง๊ ที่ได้
ยกทัพไปปราบปรามความวุน่ วายที่เกิดขึ้ นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็ นนักรบที่ได้ชื่อ
ว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่วา่ จะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รบั ชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของ
ท่านก็ได้ชื่อว่าเป็ นดาบไร้พา่ ยเช่นกัน ดาบไร้พา่ ยของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็ นมงคลในด้านของ
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ศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ ป็ นอย่างสูงธนาคารแบงค์ออฟไชน่ าของฮ่องกงถึงกับจาลองดาบ
ของท่านไปก่อสร้างตึกสานักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็ นตึกที่ถือเป็ นสัญลักษณ์
ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็ นที่มาของจี้ กังหันนาโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการ
ท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่วา่ ทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่าเลือกซื้ อสินค้ามงคลชิ้ นนี้ เพื่อ
เสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กบั ชีวิตด้วยกันทั้งสิ้ น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 7)
นาท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขนชื
ึ้ ่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รบั รางวัลอันดับเยีย่ ม
ยอดและนาท่านเยีย่ มชมสมุนไพรจีนซึ่งถือเป็ นสินค้าเพื่อสุขภาพสามารถเลือกซื้ อเป็ นของฝากแด่
คนทางบ้านนาท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ ว่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่
อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวนั เสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จาก
มวลชนจานวนมากที่มาสักการะ หรือแม้กระทัง่ ควันธูปคละคลุง้ ไปทัว่ บริเวณท่านเทพเจ้าหวังต้า
เซียน เดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็ นมนุ ษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ ง ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่าน
มีความกตัญญูต่อพ่อแม่สงู มาก และช่วยพ่อแม่ต้งั แต่เล็ก ทางานดูแลเลี้ ยงแพะ อยูม่ าวันหนึ่ งท่าน
ได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษารา่ เรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อ
ตัดสินใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษารา่ เรียนวิชา ท่านขยันหมัน่ เพียรเรียนจนบรรลุ จนท่าน
สามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็ นแพะได้ เมื่อท่านได้รา่ เรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์
ของท่านกลับมา ใช้วิชาความรูด้ า้ นสมุนไพร เพื่อบาเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่
เจ็บไข้ ตลอดจนผูท้ ี่เดือดร้อนไปทัว่ ทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้า
เซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสูก้ บั โรคร้าย ตลอดอายุขัยทองท่าน
ได้มีลกู ศิษย์มากมายที่เคารพท่านและรา่ เรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่าน
เป็ นเทพหว่องไท่ซิน และได้ต้งั ศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะจากนั้นนาท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ ง
ที่ยา่ นจิมซาจุย่ ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะได้
เลือกซื้ อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิ ยมแบบไหนหรืองบประมาณ
เท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้ เป็ นแหล่ง
รวมห้องเสื้ อที่จาหน่ ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลกอีกทั้งยัง
เป็ นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของ
ฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนาที่มีให้เลือกชม
และ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK
& SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
..กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน.....(อิสระอาหารเย็น)
23.50 น. บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ ยวบิ นที่ HX761 หรือ HX773
และ HX767
* บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง*
02.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.
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** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครือ่ งบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั ๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
(กรุป๊ ออกเดินทางได้ต้งั แต่ 10 ท่านขึ้ นไป )
.…………………………กรณีคณะออกเดินทางได้………………………
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
เริม่ เดินทาง กลับจากเดินทาง
5 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
2 ก.พ. 61
9 ก.พ. 61
23 ก.พ. 61
3 มี.ค. 61
9 มี.ค. 61
16 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61
2 เม.ย. 61
4 เม.ย. 61
7 เม.ย. 61
11 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61

7 ม.ค. 61
14 ม.ค. 61
21 ม.ค. 61
28 ม.ค. 61
4 ก.พ. 61
11 ก.พ. 61
25 ก.พ. 61
5 มี.ค. 61
11 มี.ค. 61
18 มี.ค. 61
25 มี.ค. 61
1 เม.ย. 61
2 เม.ย. 61
4 เม.ย. 61
6 เม.ย. 61
9 เม.ย. 61
13 พ.ค. 61
20 พ.ค. 61
27 พ.ค. 61

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

10,999.-

3,500.-

11,999.-

3,500.-

11,999.-

3,500.-
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1 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61

3 มิ.ย. 61
10 มิ.ย. 61

15 มิ.ย. 61

17 มิ.ย. 61

12,999.-

3,500.-

22 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
6 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61

24 มิ.ย. 61
1 ก.ค. 6
8 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61

10,999.-

3,500.-

27 ก.ค. 61

29 ก.ค. 61

3 ส.ค. 61

5 ส.ค. 61

12,999.10,999.-

3,500.3,500.-

10 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61

12 ส.ค. 61
19 ส.ค. 61
26 ส.ค. 61
2 ก.ย. 61

9,999.-

3,500.-

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่ องเทีย่ วแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่ องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิน้ )
กาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ รู้จกั ในนามของร้ านรัฐบาล (หยก,
บัวหิมะ, ผ้าไหม, สมุนไพร, จิวเวอร์ รี่) ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์
จึงเรียนให้ กบั นักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อ
หรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
ถ้ าท่ านไม่ เดินทางตามรายการ ทาให้ ต้องมีค่าใช้ จ่ายเพิม่
(กรณีไม่ ลงร้ านรัฐบาล ตามโปรแกรมเพิม่ ร้ านละ 300 หยวน / ท่ าน)









อัตราค่าบริการรวม
ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่ากรุป๊ เข้าประเทศจีน
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
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 ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณี ท่ที างรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุป๊ ) ผูเ้ ดินทางจะต้องเสีย
ค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิม่ ท่านละ 2,500 บาท** (หากไม่มีเหตุการณ์ท่รี ฐั บาลจีนไม่ยกเลิกทางเราไม่เก็บเพิ่ม)

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ อัตรา 140 หยวน/ทริป/ต่อท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของ
ประเทศค่ะ)
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
- กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระค่าทัวร์เต็มจานวนทัง้ หมด ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้
กว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
- เนื่ องด้วยกรุป๊ ที่เดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือ ผ่านต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra
Flight เมื่อท่านยกเลิกการเดินทางจะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทง้ั หมด ไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทยและทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
- บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯ
กาหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
- คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทาง
บริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ
- ถ้าลูกค้าเป็ นชาวต่างชาติเก็บเพิม่ ท่านละ 3,000 บาท
- ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 300 หยวนจีน
- ในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศทีร่ ะบุในรายการ

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
- เนื่องจากราคาทัวร์ทข่ี าย และราคาตัวเครื
๋ ่องบิน เป็ นราคาโปรโมชัน่ พิเศษ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้คุณลูกค้าผูส้ นใจ ได้เดินทางท่องเทีย่ ว
ต่างประเทศได้ในราคาย่อมเยา เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลีย่ น หรือขอคืนเงินได้ ในทุกกรณี
และ กรณีทก่ี องตรวจคนเข้า-ออกเมืองทัง้ ประเทศไทย และต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น รวมถึง เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะทัวร์
แล ้ว ถ้าท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์อนั พึงจะได้ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น ทัง้ นี้บริษทั ดาเนินนโยบายเงือ่ นไขการจ่ายเงินให้สอดคล ้องกับเงือ่ นต่างๆของทาง
ต่างประเทศ จึงต้องขอแจ้งให้ท่านผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า และทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจจองทัวร์ และต้องขออภัยในความไม่
สะดวกมา ณ ทีน่ ้ ดี ว้ ย (ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ งแปลงวันเดินและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี)***ช่วง
เทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้***
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
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- เที่ยวบิน ,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
-

-

สาคัญ
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถ
เดินทางได้)
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือ
กรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิด
เหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั ิเหตุท่เี กิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**
เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะติดต่อกลับ
เพือ่ แจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ

ชือ่ บัญชี
ประเภท หมายเลขบัญชี
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
ออมทรัพย์ 160-251742-5
บริษทั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด ออมทรัพย์ 281-2-22986-8
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