รหัสทัวร B2B1900993
ทัวรมาเกา ฮองกง สุดคุม
 .. 4 เมือง คึกคะนอง 4 วัน 3 คืน (FD)

ถายรูปคูรูปปﻤนสาวงามกลางทะเล หวีหนี่ ที่เมืองจูไห
ชอปปﻤงตลาดใตดินกงเปย และถนนนาธาน
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
เที่ยวชมหมุู่บานฮากกากันเคิง เมืองเซินเจิ้น
ชมโชวแสงสี MANGROVE GROOVE
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮองกงวัดแชกงหมิว และรีพลัสเบย

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 09-12 พ.ค.62
วันที่ 16-19 พ.ค. 62
วันที่ 23-26 พ.ค. 62
วันที่ 30 พ.ค-02 มิ.ย. 62
วันที่ 06-09 มิ.ย. 62
วันที่ 13-16 มิ.ย. 62
วันที่ 20-23 มิ.ย. 62

12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.-

วันที่ 04-07 ก.ค. 62
วันที่ 11-14 ก.ค. 62
วันที่ 26-29 ก.ค. 62
วันที่ 9-12 ส.ค. 62
วันที่ 29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
วันที่ 11-14 ต.ค. 62
วันที่ 20-23 ต.ค. 62

13,900.13,900.17,900.17,900.13,900.17,900.17,900.-

วันที่ 27-30 มิ.ย. 62

12,900.-

** ราคายังไมรวมคาทิปไกด + คนขับรถทานละ 1,000 บาท/ทริป/ตอทาน **

วัน
1

2

3

4

เสนทางการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

กรุงเทพฯ-มาเกา-เจาแมกวนอิมริมทะเลโบสถเซ็นตปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห

เชา กลางวัน

คํ่า

✈

จูไห-ถนนคูรัก-สาวงามหวีหนี-่ วัดผูโถว-

พระราชวังหยวนหมิงหยวน–ชอปปﻤงตลาด

กงเปย-เซินเจิ้น
เซินเจิ้น-หมุบานฮากกากันเคิง-ชอปปﻤง
ตลาดตงเหมิน-ชมโชวมานนํ้า 3มิติ (3D
Water Show)
เซินเจิ้น - ฮองกง – วัดแชกง -วิคตอเรีย
พีค-รีพลัสเบย –อิสระชอปปﻤงถนนนาธานกรุงเทพฯ

โรงแรมที่พัก
Jinjiang
Inn Hotel
หรือ
เทียบเทา
Higgert
Hotel หรือ
เทียบเทา
Higgert
Hotel หรือ
เทียบเทา

x

✈

รเดินทางโปรแกรมการเดินทาง
โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ-มาเกา-เจาแมกวนอิมริมทะเล-โบสถเซ็นตปอล-เวเน
วันที่ 1:
เชี่ยน- จูไห
คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
04.00 น.

ประเทศชั้น 2 เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาที่คอย
อํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับ
ทาน

06.35 น.
10.05 น.

ออกเดินทางสูมาเกา โดยสายการบินแอรเอเซีย เที่ยวบินที่

FD760

(บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)

เดินทางถึงสนามบินมาเกา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1
ชั่วโมง) ผานการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง

“มาเกา”เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ ในอดีต

มาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีน
กวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16

ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดตอคาขายกับ
ชาวจีนและมาสรางอาณานิคมอยูในแถบนี้ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได
นําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมายทําใหมาเกา

กลายเปนเมืองที่มี่การผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและ

ตะวันตกอยางลงตัวจนสามารถเรียกไดวาเปน “ยุโรปใจกลางเอเชีย”
มาเกาอยูในเขตมณฑลกวางตุงบนชายฝﻤงทะเลดานตะวันตกของ

สามเหลี่ยมปากแมนํ้าเพิรลในอดีตมาเกาเปนอาณานิคมของโปรตุเกส
นานถึง 400 ป จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทํา

พิธีสงมอบมาเกาคืนใหกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเกา
ไดกลายเปนหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอยางสมบูรณแตยังคง
สภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ
กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
...จากนั้นผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเลรูปองคเจาแมกวนอิม

สัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรางขึ้น

เพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกาเนื่องในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศ
จีน ....จากนั้นนําทานมายังซากประตูโบสถเซนตปอลที่สรางขึ้น

ระหวาง ค.ศ.1602-1640 แตโดนไฟไหมในป 1835 ทําใหวิทยาลัย
เซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ ก็กลายเปนซากดวยเชนกันโดยรวมแลว
โบสถมาแตรเดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล(St. Paul’s College)

เปนโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษ
พยานการกอตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกล

และไดรับการวางหลักสูตรการศึกษาไวอยางพิถีพิถันขณะที่ซากประตู
โบสถเซนตปอลในปจจุบันถูกมาเปนสัญลักษณประจําเมืองมาเกาเซ

นาโดสแควร ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเปนลาย

ลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระใหทานได
เดินเที่ยวและแวะซื้อสินคาที่มีชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย...
จากนั้นนําทานแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเกา ขนมทารตไขและทองพับ

หอสาหรายที่ขึ้นชื่อ...นําทานชมThe Venetian Resortโรงแรมสุด
หรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถายรูป

และชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลอง
เสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบงเปนโซนตางๆ เชน
GRAND CANAL SHOP มีรานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับ
ภัตตาคารกวา 30 แหง เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆที่ทานชื่นชอบและ
รานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300 รานเชน BOSSINI,

G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือ
กอนโดลา GONDOLA (ไมรวมอยูในรายการราคาทานละ120

เหรียญ)ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน

ซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 21 ป
เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใดๆภายใน

คาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ…เดินทางสูจูไหโดยรถโคชปรับ

อากาศผานดานกงเปย ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทาน
เอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ในการ

เดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการ

เดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของ
ประเทศจีน“จูไห”ไดรบ
ั การยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมือง
มหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน”
คํ่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางเขาสูที่พักJinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 2:

เชา

จูไห-ถนนคูรัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผูโถว-พระราชวังหยวนหมิง
หยวน

ชอปปﻤงตลาดกงเปย-เซินเจิ้น
รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก
จากนั้นชมสัญลักษณของเมืองจูไหที่มีชื่อเรียกวา “หวีหนี”่ รูปปﻤนสาว

งามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไขมุกอยูริมทะเล ...นําทานสู วัดผู

โถว นมัสการองคสังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ นมัสการเจาแม
กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพื่อการมีสุข

สวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา 4 พระองค เพื่ออายุยืนนานจากนั้น
เดินทางผานชมถนนคูร ัก (The Lover Road) ซึ่งเปนถนนเลียบ

ชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหไดทําไวขึ้นเพื่อเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจและยังเปนที่นิยมของบรรดาคูร ักทั้งหลาย
กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร...เมนูพิเศษ เปาฮื้อ + ไวนแดง

..จากนั้นนําทานสูพระราชวังหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคลายกับ

พระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปกกิ่ง พระราชวังแหงนี้ ถูกสรางขึ้นใหม

อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไหทําใหสวนแหงนี้โอบ
ลอมดวยขุนเขาที่เขียวชอุม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตาราง
กิโลเมตร มีภเู ขาโอบรอบทั้ง 3 ดาน ดานหนาเปนพื้นที่ราบ

สิ่งกอสรางตาง ๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมี

ทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเทากับสวนเดิมใน

กรุงปกกิง่ เปนศูนยกลางลอมรอบดวยสิ่งกอสรางตาง ๆ กวารอยชิ้น

อาทิ เสาหินคู สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตําหนักเจิ้งตากวางห

มิง สะพานเกาเลี้ยว จากนั้นใหทานชอปปﻤงสินคานานาชนิดทีต
่ ลาดใต

ดินกงเปยเสมือนเดินอยูใน LOWU CENTRE ทานจะสนุกสนานกับ

การตอรองสินคาราคาถูกทั้ง กระเปา กอปปﻤแบรนดเนมดังตางๆ หรือ
เลือกซื้อเสื้อผา ถุงเทา รองเทา เครื่องประดับสําหรับคุณผูหญิง

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น (โดยรถโคช) ซึ่งเปนเมือง

1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเปนเมือง

เศรษฐกิจการคาที่สําคัญของจีนทางตอนใตและเปนแหลงรวบรวม
เทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย..

คํ่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางเขาสูที่พัก Higgert Hotelหรือเทียบเทา

วันที่ 3:
เชา

เซินเจิ้น-หมุบานฮากกากันเคิง-ชอปปﻤงตลาดตงเหมิน-ชมโชว
มานนํ้า 3มิติ (3D Water Show)
รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก

นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินคาพื้นเมือง

ของเมืองจูไห อาทิเชน ใบชา หยก ครีมไขมุก ผาไหมยางพารา ฯลฯ
จากนั้ น นํ าทุก ทานสูห มู บ า นฮากกากั น เคิ งถู ก สรางขึ้ น ตามสไตล ก าร

สรางบานของชาวฮากกา กอนหนาที่เมืองเซินเจิ้นจะถูกแตงตั้งใหเปน
เขตเศรษฐกิ จแหงแรกของประเทศจีน คนพื้นเพของเมืองเซินเจิ้นลวน

เปนชาวฮากกาทั้งสิ้น เพื่อใหคนรุนหลังไดรําลึก และ ศึกษาถึงความ
เปนมาของเซินเจิ้น รัฐบาลจีนจึงไดลงทุนใหมีการสรางหมูบานฮากกา
กั น เคิ ง ขึ้ น ที่ นี่ เราจะได เห็ น ประเพณี วั ฒ นธรรมของชาวจี น ฮากกา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการตกแตงอาคารบาน อาหารการกิ น
ประวัติความเปนมาของชาวจีนฮากกาในอดีต นําทานเดินทางสูศูนย

สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินคาพื้นเมืองของเมืองเซินเจิ้น อาทิ
เชน ใบชา หยก ครีมไขมุก ผาไหม ฯลฯ เพื่อฝากคนที่ทานรั
กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
...จากนั้ น เดิ น ทางไป ตลาดตงเหมิ น เป น ศู น ย ร วมแห ง การช อ ปป ﻤง
สินคาภายในประเทศ ที่นี่นับวาเปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวนิยมมาชอป

ปﻤง เพราะนอกจากที่นี่จะเปนแหลงชอปปﻤงแลวยังเปนแหลงรวมเรื่อง
อาหารการกิ น อีก ด วย ที่นี่ มีสิน ค าหลากหลายมากมาย ไมว าจะเป น

เสื้ อ ผ า รองเท า กระเป า ของเล น ราคาไม แ พงเรี ย กว า ใครชอบต อ

รับ รองวาสนุกแน ๆ...นําทานชมโชว MANGROVE GROOVE เป น
โชว มานนํ้าแบบ 3D เป นโชว ที่เกี่ย วกั บ เด็ ก หญิ งผูก ลากั บ ลิงวิ เศษที่

ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อวา "ปกแหงความรัก" เพื่อเอามา

ชวยนกที่ถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ในป าโกงกาง ที่ใชทุนสรางกวา

2 0 0 ล า น ห ย ว น จั ด แ ส ด ง ที่ OCT BAY WATER SHOW
THEATRE ซึ่งเปนโรงละครทางนํ้าขนาดใหญที่สามารถจุได 2,595
คน ใชเวลา 28 เดือนในการสรางแทนแสดงบนนํ้าที่ใหญที่สุดในโลก
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 5,600 ตารางเมตร เป น ศิ ล ปะแนวใหม แ ละเป น

ความท า ทายเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี และสร า งเพื่ อ เป น ตั ว แทนของ
ธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4องค ประกอบ ผสมผสานกั บ
มหัศ จรรย ของมนต เสน หของภาพเสมือนจริง การแสดงใชอุ ป กรณ

เชน แสงเลเซอร ไฟ เครื่องเปลงแสง มานนํ้า ระเบิดนํ้า ฯลฯ กวา

600ชนิด เปนโชวนํ้าที่ใหญและทันสมัยที่สุดในโลก โชวการแสดงสื่อ
คํ่า

วันที่ 4:
เชา

ประสมในชวงเวลากลางคืน เปนสัญลักษณใหมในทาเรือ OCT
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เดินทางเขาสูที่พัก Higgert hotelหรือเทียบเทา

เซินเจิ้น - ฮองกง – วัดแชกง –วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย –
อิสระชอปปﻤงถนนนาธาน-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดิ น ทางสู ฮ อ งกง โดยรถไฟวั ด แชกงหมิ ว เป น วั ด เก า แก ที่ มี ค วาม
ศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกวา 300 ปตั้งอยูในเขต Shatinวัดแชกงสราง
ขึ้นเพื่อเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเปนทหารมีชื่อวาทานแชกง
เนื่องจากมีเหตุการณจลาจลเกิ ดขึ้นในทางภาคใตของจีนและทานแช

กงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือ
วาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จใน
ทุก ประการ แลวจะต องไปหมุน กั งหัน นํ าโชคที่ ตั้ งอยู ในวั ด เพื่ อ จะได

หมุ น เวี ย นชี วิ ต ของเราและครอบครั ว ให มี ค วามเจริ ญ ก า วหน า ด า น

หน าที่ก ารงาน โชคลาภ ยศศั กดิ์ และถาหากคนที่ดวงไมดีมีเคราะห

รายก็ถือวาเปนการชวยหมุนปดเปาเอาสิ่งรายและไมดีออกไปใหหมด

ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพรางกาย

แข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมา
เทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนัก

ธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อวากังหันจะชวยพัดพาสิ่ง

ชั่วรายและโรคภัยไขเจ็บออกไปจากตัวและนําพาแตความโชคดีเขามา

แทน ...นํ าท า นชมวิ ว ทิ วทั ศ น ข องเกาะฮ องกงบริ เวณยอดเขา The

Peak ห รื อ วิ ค ต อ เรี ย พี ค (Victoria Peak) ถ า ยรู ป คู กั บ วิ ว

ทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของ
ฮองกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ

เกาะฮองกงและเกาลูน ไดทั้งเกาะอยางชัดเจน เปนจุดชมวิว ชมไฟ
ตึกสูงในฮองกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ตั้งอยูใน

เกาะฮองกง ที่ดานบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower เปน
อาคารรูปชาม หรือ ครึ่งวงกลมสูง 7 ชั้น ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑ

หุ น ขึ้ ผึ้ ง ม าด าม ทุ สโซ (Madame Tussauds) ห างสรรพ สิ น ค า
รานอาหาร และรานขายของที่ระลึกหลายรานจะเปนหาง รานขายของ

ฝาก ร า นขายของ Brand name เป น แหล ง ชอปป ﻤง ที่ สู ง ที่ สุ ด ใน

ฮองกงนําทานนมัสการ วัดเจาแมกวนอิม ณ หาดรีพัล สเบย สราง

ขึ้นในป ค.ศ.1993 ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมา

สักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิม และขอพรจากเทพเจา
องคอื่นๆ ดวย อาทิเชน ขอพรโชคลาภ ความรํ่ารวยจากเทพไฉซิงเอี้ย
,ขอพรเรื่องความรัก ใหสมหวังในรัก ขอพรไดจากเทพแห งความรัก
และเทพเจาแหงโชคลาภองคอื่นๆ ณ ชายหาดรีพัลสเบย
กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําชมโรงงานจิวเวอรรี่ ซึ่งเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของ

ฮองกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหาซื้อไดใน

ราคาพิเศษ !!และนําทานเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนตางๆอีกมากมาย

...หลังจากนั้น ใหทานอิสระชอปปﻤงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน ชอป

ปﻤงที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคาแบรนดเนม

ชื่อดังตางๆ ระดับโลกกวา 700 รานคา อาทิ เชน Armani, Prada,
Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi,
Louis Vuitton, Choleฯลฯ หางขายของเด็ กเลน Toy r'usรานช
อปปﻤงสินคาปลอดภาษีที่ DFS Galleria

คํ่า

รับประทานอาหารคําอิสระตามอัธยาศัย

ออกเดิ น ทางจากสนามบิ น ฮ อ งกงเพื่ อ เดิ น ทางกลั บ กรุ ง เทพฯ
22.20น.

โดยสายการบิ น แอรเอเชี ย เที่ย วบิ น ที่ FD503(บนเครื่ อ งมี บ ริก าร
ขายอาหารและเครื่องดื่ม)

00.10 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….
สุดคุม..มาเกา ฮองกง 4 เมือง คึกคะนอง D4N3 BY FD
อัตราคาบริการ
ผูใหญ
พักหองละ 23 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง18
ป
[มีเตียง]
พักกับ
ผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง18ป
[ไมมีเตียง]
พักกับผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

09-12 พฤษภาคม 2562

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง18
ป
[มีเตียง]
พักกับ
ผูใหญ
1 ทาน
ทานละ

12,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.-

-

5,000.-

16-19 พฤษภาคม 2562

12,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.-

-

5,000.-

23-26 พฤษภาคม 2562

12,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.-

-

5,000.-

30 พ.ค.-02มิ.ย. 2562

12,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.-

-

5,000.-

กําหนดการเดินทาง

ราคา
ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ทานละ

06-09 มิถุนายน 62

12,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.-

-

5,000.-

13-16 มิถุนายน 62

12,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.-

-

5,000.-

20-23 มิถุนายน 62

12,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.-

-

5,000.-

27-30 มิถุนายน 62

12,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.-

-

5,000.-

04-07 กรกฏาคม 62

13,900.-

16,900.-

16,900.-

16,900.-

-

5,000.-

11-14 กรกฏาคม 62

13,900.-

16,900.-

16,900.-

16,900.-

-

5,000.-

26-29 กรกฏาคม 62

17,900.-

20,900.-

20,900.-

20,900.-

-

6,000.-

9-12 สิงหาคม 62

17,900.-

20,900.-

20,900.-

20,900.-

-

6,000.-

29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62

13,900.-

16,900.-

16,900.-

16,900.-

-

5,000.-

11-14 ตุลาคม 62

17,900.-

20,900.-

20,900.-

20,900.-

-

6,000.-

20-23 ตุลาคม 62

17,900.-

20,900.-

20,900.-

20,900.-

-

6,000.-

**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก **

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 5,000 บาท
ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึน
้ ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษท
ั ฯเพื่อเช็ค
วากรุปมีการ
คอนเฟรม
 เดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3. การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 36 ชม.
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง
4.การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมี
การการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER
FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขามากาโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและมาเกา ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย
่ นระดับชั้นที่นั่งจากชัน
้ ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช
คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสม
ตอไป **
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเอเซีย 20 กิโลกรัม คาประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตาม
เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท]
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%
8. คาวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรต
ไทยเทานั้น)
9. กรณีที่ทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซากรุป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาที่เกิดขึ้นตามจริง และ
ทางบริษัทฯขอ สงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท
3. คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขน
ึ้ อยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูก
 ับ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร

