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วันแรก
13.30 น.

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ Q สายการบิ น
ROYAL JORDANIAN เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก (สายการบิ นกาหนดให้
โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้น้าหนัก 30 กิ โลกรัม ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ )
15.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิ นที่ RJ 182 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
19.00 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นําท่านเดินทางสู่ เซิ นเจิ้ น โดยรถ
โค้ช (ประมาณ 45 นาที) และนําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั
พักที่ GOLD COAST HOTEL / REGAL RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ฮ่องกง-ซิ ตี้ทวั ร์-Victoria-Repulse bay-ร้านจิ วเวอร์ร-ี่ ร้านหยก-พระใหญ่ นองปิ ง 360-City gate
เช้า
รับประทานอาหารแบบติ่ มซา ณ ภัตตาคาร นําท่านเทีย่ วเกาะฮ่องกงขึน้ สู่ยอดเขา VICTORIA หนึ่งใน
แหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยม เป็ นจุดชมวิวทีค่ ุณจะต้องทึง่ กับความสวยงาม อ่าววิคตอเรียทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลก
และตึกระฟ้าทีพ่ ุ่งทะยานขึน้ สูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอนั แสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย นํ าท่านสู่หาด
ทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสีย้ วแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทํา
ั้
ภาพยนตร์ไปหลายเรือ่ งมีรปู ปนของเจ้
าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทนิ โห่วซึง่ ทําหน้าทีป่ กป้องคุม้ ครองชาวประมง
โดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยทีท่ อดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิ ม และเทพ
เจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิรมิ งคล ข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึน้ 3 ปี นําท่าน

1

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd. Ladprao, Bangkok 10230 www.countertour.com
Tel : 02-539-5558 , 081-350-9245 E-mail : info@countertour.com

เยีย่ มชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ทข่ี น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยีย่ ม จากนัน้ นําท่านเลือก
ซือ้ “ผีเซี๊ยะ” ซึง่ ชาวจีนเชื่อว่าจะนําโชคลาภเงินทองมาให้พร้อมทัง้ คอยเฝ้าทรัพย์สมบัตไิ ว้
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึง่ มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะ
ฮ่องกง และเป็นเกาะทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในคาบสมุทรฮ่องกง นาท่านนังกระเช้
่
า Ngong ping 360 จากตุงชุง
สู่ทร่ี าบนองปิง เป็ นกระเช้าทีย่ าวทีส่ ุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณี
กระเช้าปิดจะใช้รถโค้ชขึน้ แทน) พบกับสถาปตั ยกรรมจีนโบราณของหมูบ่ า้ นนองปิงบนพืน้ ที่ 1.5 เฮคตาร์ ให้
ท่านนมัสการพระใหญ่วดั โป่ หลิ น องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและ
สูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบือ้ งล่างบริเวณทะเลจีนใต้แวะให้ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าแบ
รนด์เนมที่ City gate Outlet เป็นตึกทีข่ ายแต่สนิ ค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึน้ ไป ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้า
รองเท้า นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายีห่ อ้ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade,
Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs
(กรณี เปลี่ยนจากเกาลันเตาเป็ นเที่ยวฮ่องกงดิ สนี ยแ์ ลนด์ จ่ายเพิ่ มท่านละ 1500 บาท)
***อิ สระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้ งอย่างเต็มที่***
พักที่ GOLD COAST HOTEL / REGAL RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ฮ่องกง-ช้อปปิ้ งถนนนาธาน-มาเก๊า- THE VENETIAN
เช้า
รับประทานอาหารแบบติ่ มซา ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ ย่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนม
จากทัวทุ
่ กมุมโลก ท่านจะได้เลือกซือ้ สินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่ จุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรือ
งบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ทีค่ ุณต้องการ ศูนย์การค้าทีก่ ว้างขวางเหล่านี้เป็ น
แหล่งรวมห้องเสือ้ ทีจ่ าํ หน่ ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติช่อื ดังจากทัวทุ
่ กมุมโลก อีกทัง้ ยังเป็ น
ทีท่ ค่ี ุณสามารถจะอิม่ เอมกับอาหารชัน้ เลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ
เลือกช้อปปิ้งที่ โอเชีย่ นเทอร์มนิ ลั แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นําทีม่ ใี ห้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700
ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก
คุณหนูท่ี Toy’s
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ มาเก๊าโดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่ ถึงมาเก๊า หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้า
เมืองเรียบร้อย “มาเก๊า” นับเป็ นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่
หมูบ่ า้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจีย้ นเป็นชนชาติดงั ้ เดิม จนมาถึงช่วงต้น
ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้าง
อาณานิคมอยูใ่ นแถบนี้ทส่ี าคัญคือชาวโปรตุเกส ได้นาพาเอาความเจริญรุง่ เรืองทางด้านสถาปตั ยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทาให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองทีม่ กี ารผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" นาท่านเยีย่ มชม
THE VENETIAN MACAU RESORT โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศของ
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิง่ อานวยความสะดวกทีใ่ ห้ความบันเทิง และสถานทีช่ ้
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วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

21.25 น.
23.25 น.

อปปิ้งทีแ่ กรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับ
ภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ ลองเมนูต่างๆ ทีท่ ่านชื่นชอบ ท่านสามารถนังเรื
่ อกอนโดล่าล่องไปตาม
คลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสีย่ งโชคคาสิโน ซึง่ มีอยู่ทงั ้ หมด 4 โซนใหญ่ ***
อิ สระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเวเนเชี่ยนอย่างเต็มที่***
พักที่ REGENCY HOTEL / CHINA HOTEL หรือเทียบเท่า
มาเก๊า-วิ หารเซนด์พอล-เซนาโด้สแควร์-วัดอาม่า-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชม วิ หารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึง่ ก่อตัง้ ในปี 1594 และ
ปิดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้าง
ขึน้ ในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทังเกิ
่ ดเพลิงไหม้ในปี 1835
ทัง้ วิทยาลัย และโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของ
ตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออก และตะวันตกและมีอยูท่ น่ี ่เี พียงแห่งเดียวเท่านัน้ ในโลก แวะ
ช้อปปิ้งย่าน เซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและ
ร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสือ้ ผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสนิ ค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊า
วางขายอยูด่ ว้ ยเรียกว่าช้อปปิ้งทีน่ ่แี ห่งเดียวก็คุม้ เกินพอ ก่อนกลับ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุด และเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ ซึง่ มีมลู ค่ามหาศาล
ไว้มากมายเป็ นอาคารสถาปตั ยกรรมทีค่ งอยู่มาได้ยาวยาวนานทีส่ ุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุม้ ประตู
GATE PAVILION, หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE, ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN
และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN นาท่านแวะซือ้ ของฝากร้านขนมขึน้ ชื่อของมาเก๊า เช่น ขนมผัวจ๋า
เมียจ๋า ทองพับใส้หมูหยอง หรือน้ามันตับปลาทีร่ าคาปลอดภาษี สมควรแก่เวลานําท่านเดิ นทางสู่ฮ่องกง
ด้วยเรือเฟอรี่ ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ฮ่องกงโดยรถโค้ช
ออกเดินทางโดย เที่ยวบิ นที่ RJ183 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************************************

อัตราค่าบริ การ***24-27 ม.ค. / 14-17 ก.พ. / 21-24 มี.ค. / 25-28 เม.ย. / 23-26 พ.ค. / 20-23 มิ .ย. 58

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

25,999.25,499.24,999.6,500.3

บาท
บาท
บาท
บาท
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***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อตั ๋ว
รถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร
และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั 3 คืน / ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. (สายการบิน
กําหนดให้โหลดสัมภาระใต้ทอ้ งเครือ่ งได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ) / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุ
ไว้ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีทม่ี วี ซี ่าจีนอยูแ่ ล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการ
เดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ 10 หยวน/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 หยวน/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วัน ***รวมตลอด
การเดินทางจ่ายทิป 120 หยวน/ท่าน*** ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ /
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางทีน่ ้ํ าหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% / ค่าภาษี
เชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 10 วัน
เอกสารที่ใช้ ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทางทีม่ วี นั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน
บริ ษทั ฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุป๊ ให้ได้ และถ้าท่ านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณี ที่มีค่าใช้ จ่ายเกิ ดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเองทัง้ หมด***
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
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หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ํ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ํามัน
ใหม่ทอ่ี าจจะเกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมือ่ ท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
7.
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าว
คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่า
ทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
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