วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง-ข้ามสะพานที่ยาวที่สดุ ในโลก-มาเก๊า-วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนต์ปอล–เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน–จูไห่

06.00 น.

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Cathay Pacific เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยให้การ
ต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
บินลัดฟ้ าสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เทีย่ วบินที่ CX700 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ฮ่องกง (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 1 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่
เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่มา
เก๊า โดยนัง่ รถข้าม สะพานข้ามทะเลยาวทีส่ ุดในโลก (Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge) เพือ่ นาท่านข้ามไปสู่มาเก๊า
สะพานแห่งนี้เปิ ดใช้งานเมือ่ วันที่ 23 ต.ค.61 ทีผ่ ่านมา โดยสะพานนี้เป็ นสะพานทีเ่ ชื่อมต่อระหว่าง ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ทีอ่ ยู่บน
แผ่นดินใหญ่ของจีน โดยสะพานมีความยาว 55 กิโลเมตร โดยจุดเด่นของสะพานข้ามทะเลนี้อยู่ท่ี อุโมงค์ใต้นา้ ความยาว 7
กิโลเมตร โดยสะพานแห่งนี้ใช้งบก่อสร้างประมาณหกแสนล้านบาทเลยทีเดียว นาท่านชม วัดอาม่า ให้ทกุ ท่านได้กราบไหว้เจ้า
แม่ทบั ทิมทีว่ ดั อาม่า ซึง่ เป็ นวัดที่มชี ่อื เสียงมากสาหรับนักท่องเที่ยวสาหรับวัดแห่งนี้ตงั้ อยู่ใกล้กบั ทะเล นอกจากนัน้ ก็ยงั มี หอ
เมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลิน และยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลทีไ่ ด้มกี ารสร้างเพือ่ ถวาย
ให้แก่เจ้าแม่ทบั ทิม จากนัน้ นาท่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสาฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึง่
ประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กบั ประเทศจีน จากนัน้ นาท่านแวะชม ร้าน
ของฝาก อาทิเช่น หมูหวาน ทาร์ตไข่ ฯลฯ อร่อยทีส่ ุดในมาเก๊า จากนัน้ นาท่านสู่ โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์เก่าแก่ซง่ึ มีความ
งดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรปโบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออก ต่อมา
ในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทาให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่ สง่างาม
จากนัน้ ให้ท่านอิสระเที่ยวชมย่านการค้าสาคัญของมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ซึง่ โดดเด่นด้วยพื้นถนนทีป่ ูลาดด้วยกระเบื้องเป็ น
ลายลอนคลืน่ ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส จากนัน้ นาท่านชมความอลังการของ เดอะเวเนเชี่ยน สัมผัส
บรรยากาศแบบเวนิส ชมความงามและสัมผัสเมืองจาลองจากลาสเวกัส และได้ชมท้องฟ้ าจาลองเสมือนจริง อิสระให้ท่านเทีย่ ว
ชมส่วนต่างๆของเดอะเวเนเชี่ยน อาทิเช่น คาสิโน,ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม, ล่องเรือกอนโดล่า, ชมโชว์การแสดงต่างๆ ***ไม่
รวมค่าบริการล่องเรือกอนโดล่าและชมโชว์
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองจูไห่
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Landmark Hotel ระดับ 4*หรือเทียบเท่า

08.50 น.
12.40 น.

คา่

วันที่สอง

ถนนคู่รกั -สาวงามหวีหนี่ –เซินเจิ้น-ช้อปปิ้ งสินค้า OTOP–เมืองจาลองฮอลแลนด์-โชว์น้ าพุเต้นระบา–ช้อปปิ้ งตงเหมิน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านสู่ ถนนคู่รกั ถนนยาวเลียบริมทะเล มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร โดยรัฐบาลจูไห่มกี ารตกแต่งภูมทิ ศั น์
ของถนนเส้นนี้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และความร่มรื่น เหตุท่ไี ด้ช่ือว่าถนนคู่รกั นัน้ เนื่องมาจากบริเวณถนนริมชายหาดมี
การวางม้านัง่ ทามาสาหรับนัง่ ได้ทลี ะ 2 คนเท่านัน้ ทาให้ได้รบั ความนิยมในหมู่คู่รกั หนุ่มสาวเป็ นอย่างมาก โดยสถานที่น้ ีได้มี
ตานานเล่าขานเกี่ยวกับความรักมายาวนาน เรื่องมีอยู่ว่า ในหมู่บา้ นชาวประมงริมทะเล มีชายหาฟื นคนหนึ่ง ทามาหากินด้วย
ความขยันหมัน่ เพียร อดทน และซื่อสัตย์ ได้ตกหลุมรักกับ นางเทพธิดาแห่งท้องทะเล ทัง้ สองใช้ชีวติ ร่วมกันอย่างมีความสุข
ตลอดเวลากว่า 8 ปี และเพื่อเป็ นการระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ จึงได้มกี ารสร้างรูปปัน้ ของนางไว้กลางทะเลใกล้กบั หมู่บา้ น
ชาวประมงนัน่ เอง นางเทพธิดานัน้ จึงถูกสร้างเป็ นรูปปัน้ ชื่อว่า สาวงามหวีหนี่ (Statue of Fisher Girl) เป็ นหินแกะสลักตัง้
เด่นสง่าอยู่ริมทะเลบริเวณอ่าวเซียงหู มีความสูงถึง 8.7 เมตร และมีนา้ หนักถึง 10 ตัน จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อไปยังเมือง
เซินเจิ้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชม ร้านหยก ถือเป็ นเครื่องประดับทีน่ ิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้ หยก
ดีทส่ี ุดคือหยกจักรพรรดิ์ทม่ี สี เี ขียวใส มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนัน้ หมายถึง
อายุยนื ยิง่ สีเขียวอ่อนมรกตยิง่ มีราคาแพง ยิง่ เขียวยิง่ ใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กาไรหยก แหวนหยก
หรือผีเซียะสัตว์มงคลทีม่ ชี ่อื เสียงของประเทศจีน นาท่านชม ร้านยาสมุนไพรและยาบัวหิมะ ชมผลิตภัณฑ์บารุงสุขภาพจาก
สมุนไพรจีนชื่อดัง นาท่านชม ร้านยางพารา หรือ ร้านผ้าไหม นาท่านชมผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆทีเ่ หมาะแก่การซื้อเป็ นของ
ฝาก จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ จาลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town) นาท่านชมเมืองจาลองทีส่ ร้าง
ขึ้นมาเพือ่ ให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จาลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่าน
ได้ถ่ายภาพทีม่ วี วิ สวย ชมดอกทิวลิปจาลองประจาชาติฮอลแลนด์ จากนัน้ นาคณะสู่สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ท่ีตงั้ อนุสาวรียข์ อง
ท่านเติ้งเสีย่ วผิง ที่ทรงมีแนวคิดอยากจะสร้างเมืองเซินเจิ้นให้ทนั สมัย และเป็ นเมืองทีม่ เี ศรษฐกิจลา้ ยุค ให้ท่านได้เพลินเพลิน
กับบรรยากาศแสนสบาย และถ่ายภาพที่ระลึกของท่านเติ้งเสีย่ วผิง จากนัน้ ชม โชว์น้ าพุเต้นระบา (Shekou Sea World
Music Fountain) เป็ นโชว์ประกอบดนตรีพร้อมฉากหลังทีเ่ ป็ นเรือ Minghua เรือยอชส์สุดหรูแต่เดิมเป็ นของประธานาธิบดี
ฝรัง่ เศส ชาร์ลส์ เดอโกล ต่อมาทางรัฐบาลจีนได้ซ้อื ต่อและได้นามาทอดสมอทีท่ ่าเรือ Shekou เพือ่ จัดเป็ นสถานที่ท่องเทีย่ วที่
ตระการตา**หากนา้ พุมกี ารปิ ดไม่เปิ ดการแสดง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย*** จากนัน้ ให้ท่านได้อสิ ระช้อปปิ้ งที่ ตลาดตงเห
มิน (Dong Men Market) ให้ทุกท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้ามากมายอาทิ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ า อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิค
ของทีร่ ะลึกอื่นๆ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ…เป็ ดปักกิง่ +ไวน์แดง
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Century Plaza Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สาม

เซินเจิ้น-ฮ่องกง-อ่าวรีพสั เบย์-โรงงานจิวเวอร์ร-่ี ร้านหยก-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้ งที่ยา่ นจิมซาจุย่ ถนน
นาธาน -ฮ่องกง-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ อ่าวรีพสั เบย์ เพือ่ นมัสการและขอพรอันศักดิ์สทิ ธิ์ จาก
“องค์เจ้าแม่กวนอิม” ปางประทานพรทีช่ าวฮ่องกงเชื่อว่าศักดิ์สทิ ธิ์มาก พร้อมกับนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ ซ้ งิ เอี้ย ทีม่ ี

เที่ยง
บ่าย

ชื่อเสียงว่าหากใครได้มาสัมผัสองค์ท่าน จะได้รบั แต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกามาใส่ใน
กระเป๋ าของตัวเอง เสมือนเป็ นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋ า หรือหากท่านไหนที่มบี ุตรยาก แต่งงานแล้วยังไม่มบี ตุ ร
ให้มาขอพร องค์พระสังกัจจายน์ มีความเชื่อทีว่ ่าถ้าหากลูบท้องซ้ายจะได้ลูกชาย ถ้าลูบท้องขวาจะได้ลูกสาว จากนัน้ พาท่าน
เดินข้าม สะพานต่ออายุ ซึง่ ชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้ได้จะสามารถต่ออายุได้ และเมือ่ เราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็ น
ลานกว้างทีเ่ ต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย ซึง่ รวมถึง องค์เทพเจ้าแห่งความรัก ให้ทาการอธิษฐาน แล้วทาการลูบก้อน
หินซึง่ จะนาพาให้พบคู่ ส่วนท่านทีม่ คี ู่อยู่แล้วเมือ่ ไหว้ขอพรท่านแล้วก็ทาให้รกั มันคงและยาวนาน
่
นาท่านเยีย่ มชม โรงงานจิว
เวอร์ร่ี ทีข่ ้นึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ไี ด้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของ
กังหันวัดแชกง มาทาเป็ นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็ น จี้ แหวน กาไล เพือ่ ให้เป็ นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา นา
ท่านชม ร้านหยก มีสนิ ค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กาไลหยก หรือสัตว์นาโชคอย่างปี่ เสีย่ ะ อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อเป็ น
ของฝาก หรือเป็ นของทีร่ ะลึก หรือนาโชคแด่ตวั ท่านเอง
ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) ให้ท่านได้จุดธู ปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตงั้ จิตอธิษฐาน
ด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง จากนัน้ ให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกงั หัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพ
แข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครัง้ จะช่วยปัดเป่ าสิ่งชัว่ ร้ายออกไป และนาพา
สิง่ ดีๆเข้ามา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่
เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทาธุ รกิจ ซึ่งวัดแห่งนี้เป็ นที่
ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้ งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก
ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชัน้
เลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จาหน่ ายสินค้าแบรนด์เนมของ
ดีไซน์เนอร์นานาชาติช่อื ดังจากทัว่ ทุกมุมโลก อีกทัง้ ยังเป็ นที่ท่คี ุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชัน้ เลิศบรรยากาศหรู เลือกอร่อย
กับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ยนเทอร์มนิ ลั แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นาที่มใี ห้เลือกชม
และ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR
ของฝากคุณหนู ท่ี Toy’s Us
**หมายเหตุ: กรณีเดินทางช่วง กรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปี ท่านจะได้เต็มอิ่มกับเทศกาลลดทัง้ เกาะ ให้ท่านอิสระเลือกซื้อ
สินค้าลดราคากว่า 50-90%**
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific
- เทีย่ วบินที่ CX703 ออกเดินทางเวลา 20.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 22.10 น. พร้อมความประทับใจ
- เทีย่ วบินที่ CX617 ออกเดินทางเวลา 21.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 23.40 น. พร้อมความประทับใจ
******************************************************************************************************

อัตราค่าบริการและเงื่อนไข

ฮ่องกง มาเก๊า เที่ยวฟิ น ข้ามสะพานยาวที่สดุ ในโลก 3 วัน 2 คืน-CX
กาหนดการเดินทาง

12-14 ม.ค.62
CX700 // CX617
19-21 ม.ค.62
CX700 // CX617

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ2-3
ท่าน

เด็กอายุไม่เกิน18ปี
พักกับผูใ้ หญ่เสริมเตียง

เด็กอายุไม่เกิน18ปี
พักกับผูใ้ หญ่ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

9,779

14,779

13,779

3,900

9,779

14,779

13,779

3,900

อัตราค่าข้างต้นนี้ รวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าธรรมเนี ยมภาษี น้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษี สนามบิน
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ ไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าธรรมเนี ยมภาษี น้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษี สนามบิน ในกรณี ท่สี ายการบินปรับเพิ่มขึ้น
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 20 กก.
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนประเภทวีซ่า 144 แบบหมู่คณะท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) ในกรณี ประเทศจีนยกเลิกการใช้วซี ่า
แบบกรุป๊ ท่านจะมีค่าใช้จา่ ยเพิม่ ท่านละ 1,000 บาท สาหรับการดาเนิ นการยื่นวีซ่ากับทางศูนย์รบั ยื่น ใช้เวลา 5 วันทาการ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท

2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขการให้บริการที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด โดยจะหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์น้ ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผูเ้ ดินทาง
รวมแล้วน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 10-14 ท่าน ต้อง
เพิม่ เงินท่านละ 1,000 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 500 บาท
2.ในกรณีท่ที างประเทศจีนสัง่ ให้มกี ารระงับใช้วซี ่าประเภท144 หรือท่านไม่ได้รบั ผลการอนุมตั วิ ซี ่าเข้าประเทศจีนทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิม่ เติมท่านละ 1,000 บาท เพือ่ ดาเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรงกับทางศูนย์รบั ยืน่ วี
ซ่าจีนประจาประเทศไทย
3.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้นิ สุดสมบูรณ์
4.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
5.รายการทัวร์น้ ีเป็ นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการใน
กรณีทม่ี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้
ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้

9.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้า
แรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น
ๆ ทีเ่ ข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าวทัง้ สิ้น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่
นอกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด
ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเทีย่ ว(ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
21.กรณีทท่ี ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้

23.ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเทีย่ ว ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น กาหนดให้มกี ารประชาสัมพันธ์สนิ ค้าพื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยว
ได้รูจ้ กั ในนามของร้านรัฐบาล เช่น จิวเวอรี่, หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มกุ , ใบชา, เยือ่ ไผ่ซง่ึ ทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย
“เพราะมีผลกับราคาทัวร์” จึงเรียนให้กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ทัวร์จาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้เวลาประมาณ 60 – 90 นาที
ซื้อหรือไม่ซ้อื ขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนัน้ เป็ นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์
จะไม่มสี ่วนรับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่พง่ึ พอใจสินค้าภายหลัง และถ้าหากลูกค้าไม่มคี วามประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทาง
แลนด์จนี จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 600 หยวน / คน / ร้าน

