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โปรแกรมเที่ยวสุ ดคุม้ เที่ยว 3 เมือง พักจูไห่ 2 คืน และฮ่องกง 1 คืน
เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่
มีรูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
อิสระช้อปปิ้ งกับตลาดกงเป่ ย ให้ท่านได้เลือกชมสิ นค้ามากมายตามอัธยาศัย
สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค ผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์ใต้ทอ้ งทะเลลึก ชมความน่ารักของสัตว์มากมาย
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL และชิมขนมทาร์ตไข่ข้ ึนชื่อมาเก๊า
ลิ้มลองติ่มซํารสเลิศ, ห่านย่างฮ่องกง อีกหลากหลายเมนูสไตล์กวางตุง้

กําหนดการเดินทาง

03-06 เม.ย. 58
12-15 ,13-16 เม.ย.58

22,900.25,900.-

วันแรก

กรุงเทพฯ-มาเก๊า-วัดอาม่ า-แม่ กวนอิมปรางค์ ทอง-โบสถ์ เซ็นต์ ปอลล์ -เซนาโด้ วสแควร์
เวเนเชี่ยน-จูไห่

05.00น.

พร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ บริ เวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ E สายการบิน
THAI SMILE โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสั มภาระให้ กับ
ท่าน
เหิ รฟ้ าสู่ มาเก๊า โดยสายการบินไทยสไมล์ เทีย่ วบินที่ TG2670
เดินทางถึงสนามบินมาเก๊ า (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 1 ชั่ วโมง)ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระ
ในการเข้าเมือง “มาเก๊า” เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานและน่าสนใจ ในอดี ตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่
หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิมจนมาถึงช่ วงต้น
ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรื อเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้ เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้ าง
อาณานิคมอยูใ่ นแถบนี้ ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาํ พาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านสถาปั ตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทําให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรี ยกได้วา่ เป็ น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” มาเก๊าอยูใ่ น
เขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั่ งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ ยมปากแม่น้ าํ เพิร์ลในอดี ตมาเก๊าเป็ นอาณา

07.45 น.
11.30 น.

(GH) มาเก๊า-จู่ไห่-โอเชี่ยนปาร์ค 4 วัน 3 คืน (TG) เม.ย. 22,900.-25,900.-

1

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com

กลางวัน

คํ่า

วันทีส่ อง

นิคมของโปรตุเกสนานถึง 400 ปี จนกระทัง่ วันที่19 ธันวาคมค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธีส่งมอบมาเก๊าคืน
ให้ก ับสาธารณรั ฐประชาชนจี น นับ จากนั้นมาเก๊ า ได้ก ลายเป็ นหนึ่ ง ในเขตปกครองพิ เศษของจี นอย่า ง
สมบูรณ์แต่ยงั คงสภาพการเมืองการปกครองในรู ปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ
จากนั้นนําท่านสู่ โบสถ์ เซนต์ ปอล โบสถ์เก่าแก่ซ่ ึ งมีความงดงามตามสถาปั ตยกรรมยุโรปโบสถ์แห่ งนี้ เคย
เป็ นโรงเรี ยนสอนศาสนาแห่ งแรกของชาวตะวันตกในดิ นแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิ ด
เพลิ งไหม้อย่างรุ นแรงทําให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่า
งามย่านการค้าสําคัญของมาเก๊า เซนาโด้ สแควร์ ซึ่ งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็ นลายลอน
คลื่ นล้อมรอบด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้ อสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง
และสิ นค้า แผงลอยมากมาย..จากนั้นนํา ท่า นแวะซื้ อขนมพื้นเมืองมาเก๊ าขนมทาร์ ตไข่ และทองพับห่ อ
สาหร่ ายทีข่ นึ้ ชื่อ.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านนมัสการเจ้ าแม่ กวนอิมริ มทะเลรู ปองค์เจ้าแม่กวนอิ มสําฤทธิ์ ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่ ง
ประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ ให้กบั มาเก๊าเนื่ องในโอกาสส่ งมอบคืนให้กบั ประเทศจีน ..นํา
ท่านชม วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทบั ทิ มที่ วัดอาม่า ซึ่ งเป็ นวัดที่ มีชื่ อเสี ยงมากๆ สําหรั บ
นักท่องเที่ ยวสําหรั บวัดแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ใกล้กบั ทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดี เพราะว่ามี การก่ อสร้ างกัน
แบบลดหลัน่ กันไปตามพื้นที่ที่อาํ นวย เนื่ องจากสถานที่แห่ งนี้ ต้ งั อยูร่ ิ มเชิ งเขา เมื่อเดินพ้นซุ ้มประตูก็จะพบ
กับศาลของเจ้าแม่ทบั ทิมตั้งอยู่ ..นอกจากนั้นก็ยงั มี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซิ นเจ้าชาน
หลินและยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทบั ทิม นําท่านชม The
Venetian Resort โรงแรมสุ ดหรู เลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรู ปและชม
ความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้ าจําลองเสมือนจริ งภายในเวเนเชี่ ยนตามอัธยาศัยซึ่ ง
แบ่งเป็ นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่ อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30
แห่ ง เพื่อลิ้มลองเมนู ต่างๆ ที่ท่านชื่ นชอบและร้ านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้ าน เช่ นBOSSINI,
G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรื อ ล่องเรื อกอนโดล่า CONDOLA (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ
ราคาท่านละ120 เหรี ยญ) ล่องไปตามคลองเวนิ ชภายในโรงแรมหรื อจะเสี่ ยงโชคคาสิ โนซึ่ งมีอยูท่ ้ งั หมด 4
โซนใหญ่ ** (ไม่ อนุญาตให้ เด็กที่มีอายุตํ่ากว่ า 18 ปี เข้ าไปภายในคาสิ โนไม่ อนุญาตทําการบันทึกภาพใด ๆ
ภายในคาสิ โนทั้งสิ้ นและควรแต่ งกายสุ ภาพ) สมควรแก่ เวลา เดินทางสู่ จูไห่ โดยรถโค้ชผ่านด่ านกงเป่ ย
ท่านจะต้องลากกระเป๋ าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทาง
ข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดิ นประมาณ 45-60นาที เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิ จ
พิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจี น “จู ไห่ ”ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ ใ ห้เป็ น “เมื องมหัศ จรรย์แห่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China)
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักทีจ่ ูไห่ Silver Hotel หรือระดับเดียวกัน

จูไห่ -สาวงามกลางทะเล หวีหนี่-วัดผู่โถว-ถนนคู่รัก-อิสระช้ อปปิ้ งตลาดกงเป่ ยพระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์

(GH) มาเก๊า-จู่ไห่-โอเชี่ยนปาร์ค 4 วัน 3 คืน (TG) เม.ย. 22,900.-25,900.-
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คํ่า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์ สมุนไพรจีนหรื อบัวหิมะ และชมสิ นค้ าพืน้ เมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ใบชา หยก
ครี มไข่มุก ฯลฯ เพื่อฝากคนที่ท่านรัก จากนั้นชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ ที่มีชื่อเรี ยกว่า “หวีหนี่” รู ปปั้ น
สาวงามกลางทะเลสู ง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิ มทะเล นําท่านสู่ วัดผู่โถวซื่อ นมัสการองค์สังกระจาย เพื่อ
ความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์ อมิตรพุทธเจ้ า เพื่อการมีสุขสวัสดี
และ นมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน เดินทางผ่ านชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่ ง
เป็ นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่ ง ทางรัฐบาลเมื องจูไห่ ได้ทาํ ไว้ข้ ึ นเพื่อเป็ นสถานที่ พกั ผ่อน
หย่อนใจ และยังเป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้านานาชนิ ดที่ตลาดใต้ ดินกงเป่ ย เสมือนเดินอยูใ่ น LOWU CENTRE ท่านจะ
สนุกสนานกับการต่อรองสิ นค้าราคาถูกทั้ง กระเป๋ า ก้อปปี้ แบรนด์เนมดังต่างๆ หรื อเลือกซื้ อเสื้ อผ้า ถุงเท้า
รองเท้า เครื่ องประดับสําหรับคุณผูห้ ญิง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจ นําท่านสู่ พระราชวังหยวนหมิง
หยวน เป็ นสวนคล้ายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุ งปั กกิ่ง พระราชวังแห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ
ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่ " ทําให้สวนแห่ งนี้ โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง
มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้นที่ราบ สิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้น
เท่าของจริ งในอดี ตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่ งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมใน
กรุ งปกกิ่ ง เป็ นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่ งก่อสร้ างต่าง ๆ กว่าร้ อยชิ้ น อาทิ เสาหิ นคู่ สะพานข้ามธารทอง
ประตู ตา้ กง ตําหนัง เจิ้ งต้ากวางหมิ ง สะพานเก้าเลี้ ย ว นํา ท่า นชมโชว์ อลังการประกอบแสง สี เสี ยง ซึ่ ง
ประกอบด้ วยการแสดงชุ ด ต่ างๆ อาทิ เฉี ย นหลงฮ่ องเต้ท่องเจี ย งหนาน พระราชพิ ธี ปราบดาภิ เษกและ
การละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู ้
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ จูไห่ Silver Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันทีส่ าม

จูไห่ - ฮ่ องกง-โอเชี่ยนปาร์ ค

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยเรื อเฟอร์ รี่ 50 นาที (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) ฮ่องกง
เป็ นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศ โดยอยูต่ ิดกับ
มณฑลกว่างตง (กวางตุง้ ) และห่ างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่ งตะวันตก ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง
แหลมเกาลูน New Territories และเกาะเล็กเกาะน้อยอีก 235 เกาะ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกโอ
เชี่ ยนปาร์ ค เปิ ดให้บริ การในปี ค.ศ. 1977 เป็ นสวนสนุ กสัตว์ทะเลระดับโลก มี การแสดงเกี่ ยวกับสัตว์
เครื่ องเล่ นน่ าหวาดเสี ยว และโชว์ที่ ทาํ ให้นักท่ องเที่ ย วได้รับ ความสนุุ กไปพร้ อมๆ กับ ความรู ้ และการ
อนุ รักษ์ธรรมชาติ สวนสนุ กแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ทางใต้ของเกาะฮ่องกง ครอบคลุ มพื้นที่มากกว่า 870,000 ตาราง
กิ โลเมตร พื้นที่เดอะวอเตอร์ ฟร้ อน และเดอะซั มมิท เชื่ อมต่อกันด้วยรถกระเช้าไฟฟ้ าและรถรางโอเชี่ ยน
เอ็กซ์เพรส เชื่อมพื้นที่ 2 ส่ วนระหว่างยอดเขาสู งและพื้นที่ดา้ นล่าง ทําให้นกั ท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับวิว
ทิ ว ทัศ น์ ต ระการตาขณะโดยสาร ภายในสวนสนุ ก แห่ ง นี้ ได้แ บ่ ง เป็ นโซนไว้ม ากมาย เช่ น Polar

(GH) มาเก๊า-จู่ไห่-โอเชี่ยนปาร์ค 4 วัน 3 คืน (TG) เม.ย. 22,900.-25,900.-
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คํ่า

Adventure สํารวจขั้วโลกเหนื อและใต้ เป็ นกิ จกรรมที่ น่าสนใจใหม่ล่าสุ ดของโอเชี่ ยนปาร์ ค คุ ณจะได้
สํารวจขั้วโลกเหนื อและขั้วโลกใต้ ความมหัศจรรย์ที่ได้พบกับคิงเพนกวินแบบใกล้ชิด, สิ งโตทะเลแปซิ ฟ
เขึ้ยวยาว, แมวนํ้าจุด ฯลฯ Thrill Mountain สนุกสนานกับรถไฟเหาะที่ไม่มีพ้ืน สร้างความหวาดเสี ยวจน
ขนหัวลุกสมเครื่ องเล่นอย่าง Hair Raiser หรื อจะตีลงั กากลับหัวในขณะที่กวัดแกว่งอยูบ่ น The Flash
ทะยานไปกับ The Aviator เพื่อสัมผัสความรู ้ สึกของการโบยบิน ก่อนที่จะมากระเด้งกระดอนไปมาบน
รถบัม๊ พ์มหาสนุก และอย่าออกจากจากโซนนี้ ถา้ ยังไม่ได้ลองนัง่ Rev Rooster จานหมุนความเร็ วสู งที่เปี่ ยม
ไปด้วยพลังเต็มขีดพิกดั Rainforest ดําดิ่งสู่ โลกที่เต็มไปด้วยพืชไม้นานาพรรณ ฟั งเสี ยงเซ็งแซ่ ของป่ าฝน
เขตร้ อน คุ ณจะได้พบกับสัตว์หลายชนิ ดที่น่าหลงใหลที่สุดในโลก! เฝ้ าดูพฤติกรรมของลิ งที่เล็กที่สุดใน
โลก ลิงปิ กมี่มาร์ โมเซ็ ต หรื อดูสัตว์แปลกๆ ที่น่าอัศจรรย์ เช่ น ตัวคาปี บาร่ า ซึ่ งเป็ นสัตว์ฟันแทะที่ตวั ใหญ่
ที่สุดในโลก และตัวคินคาจู รวมถึงนกกรี นอะราคารี ซึ่ งเป็ นนกทูแคนที่ ตวั เล็กที่สุดในโลก Aqua City
แดนมหัศจรรย์ในใต้แนวทะเลของโอเชี่ ย นปาร์ ค ที่ ผุดขึ้ นมาจากใต้ทอ้ งทะเลลึ ก มาร่ วมสํารวจในทุ ก
มุมมองที่ น่าตื่ นตาตื่นใจ อย่างที่คุณไม่เคยเห็ นมาก่ อน ในใต้ทอ้ งทะเล เสมื อนว่ายไปมาอยู่รอบๆตัวเรา
Amazing Asian Animals จัดแสดงเกี่ยวกับสั ตว์ ของเอเชี ยบางชนิดที่หายากที่สุด ค้นพบเรื่ องราวเกี่ยวกับ
สัตว์ทอ้ งถิ่นที่มีค่าบางชนิดของเอเชีย เช่น แพนด้ายักษ์ แพนด้าแดง ซาลามานเดอร์ ยกั ษ์ของจีน และจระเข้
จีน นอกจากนี้ ยังมีเครื่ องเล่นอีกมามาย และโชว์ต่างๆ จากสัตว์โลกที่น่ารัก เชิ ญให้ท่านมาสัมผัส และ
สนุกสานกับทางสวนสนุก
** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ ฮ่ องกง Panda Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่

วัดหวังต้ าเซียน-วัดแชกงหมิว-สนามบิน-กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่ เวลา จากนั้นนําชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ ซึ่ งเป็ นโรงงานที่ มีชื่ อเสี ยงที่ สุดของฮ่องกงในเรื่ องการ
ออกแบบเครื่ องประดับท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ!! และนําท่านเลือกซื้ อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีก
มากมาย นําท่านนมัสการ วัดหวังต้ าเซี ยน หรื อวัดหว่ องไทซิ น สร้ างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุ ทิศให้กบั
Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้ ิ เริ่ มในการศึกษาลัทธิ เต๋ าจนกลายเป็ นผูม้ ีพลังวิเศษและกลายเป็ นเทพเจ้าหวังต้า
เซี ยนในเวลาต่อมา เป็ นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่ อว่ามีความศักดิ์ สิทธิ์ เป็ นหนึ่ งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมี
เทพซึ่ งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จะมีผคู ้ นมากมายที่นาํ ธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ
ตั้งแต่เรื่ องความรักไปจนถึ งฤกษ์มงคลในการทําธุ รกิ จ สถาปั ตยกรรมภายในมีลกั ษณะคล้ายวัดจีนสมัย
โบราณที่มีเสาสี แดงขนาดใหญ่และหลังคาสี ทองเหลืองอร่ าม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ~~เมนูพเิ ศษ ห่ านย่ าง
จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มาก มีอายุกว่า 300 ปี ตั้งอยูใ่ นเขต Shatin
วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่ งเป็ นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์
จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทาํ วีระประวัติไว้ ทําให้คนทัว่ ไปยกย่องและคนจีนมี
ความเชื่ อถื อว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผล สําเร็ จในทุ กประการ แล้ว

กลางวัน
บ่ าย

(GH) มาเก๊า-จู่ไห่-โอเชี่ยนปาร์ค 4 วัน 3 คืน (TG) เม.ย. 22,900.-25,900.-
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18.55 น.
20.40 น.

จะต้อ งไปหมุ นกัง หันนํา โชคที่ ต้ งั อยู่ใ นวัดเพื่ อจะได้ห มุ น เวีย นชี วิต ของเราและครอบครั วให้มี ความ
เจริ ญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็ นการ
ช่ วยหมุนปั ดเป่ าเอาสิ่ งร้ ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กงั หันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ
สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และเงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2
ของเดื อนแรกตามปฏิ ทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุ รกิ จจะมาวัดนี้ เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่ อว่ากังหันจะ
ช่วยพัดพาสิ่ งชัว่ ร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน
** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย**
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 639
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ….

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ นเจิ้น) กําหนดให้มี
การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่ มุก, ใบชา,
ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่ งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบ
ว่า ร้ านรั ฐบาลทุกร้ านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
โปรแกรม : มาเก๊า-จู่ไห่ -โอเชี่ ยนปาร์ ค 4 วัน 3 คืน Thai Smile /TG
ราคาเด็ก
ราคาเด็ก
ราคา
กําหนดการเดินทาง
(มีเตียง)
(ไม่ มีเตียง)
ผู้ใหญ่
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่ นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิม่

03-06 เม.ย.58

22,900.

22,900

20,900.

4,500-

12-15 , 13-16 เม.ย.58

25,900.

25,900

23,900.

5,000-

กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทั้ง 5 ข้ อ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ของไทยไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(GH) มาเก๊า-จู่ไห่-โอเชี่ยนปาร์ค 4 วัน 3 คืน (TG) เม.ย. 22,900.-25,900.-
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5. คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขีน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีจํานวนผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มี
หัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทางด้ วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 7 วันก่ อนการเดินทาง
*** ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั ภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว
๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงค์ อยู่ต่อ จะต้ องไม่ เกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีค่าใช้ จ่ายทีท่ างสายการบินกําหนด)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชา
ํ นาญเส้นทาง
 ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่ายกกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พก
ั บางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋ า)
 ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยู่
ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
อัตรานีไ้ ม่ รวม

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง

ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา

ค่าธรรมเนียมการทําวีซ่ากรณี ที่ลูกค้าเป็ นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอร์ ตเยอรมัน พาสสปอร์ ตลาว

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง,
ค่านํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วย
จากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง

ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
เงื่อนไขการจอง
วางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น
(GH) มาเก๊า-จู่ไห่-โอเชี่ยนปาร์ค 4 วัน 3 คืน (TG) เม.ย. 22,900.-25,900.-
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หมายเหตุ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ใน
กรณี น้ ีบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และอุบตั ิเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่ง

กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจํา 10,000 บาท พร้อมกับเตรี ยม
เอกสารส่ งให้เรี ยบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ว

การชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้อยก่อนกําหนด เนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษท
ั ฯ จะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการ
มัดจําตัว๋ ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 กรณี ท่านได้ชา
ํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
หักค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของ
ทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ น
กรณี ไป
่ เหตุผลใดๆ ก็
 กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา
ตามทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด

(GH) มาเก๊า-จู่ไห่-โอเชี่ยนปาร์ค 4 วัน 3 คืน (TG) เม.ย. 22,900.-25,900.-
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ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการ ออก
ตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
++ เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง
คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
++ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
++ โรงแรมในฮ่องกงมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องมีขนาดกะทัดรัต ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบ
ของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ู งอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมง
ติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรั บท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษ ัท ฯ เป็ นตัว แทนในการจัด นํา สั ม มนา และการเดิ น ทางที่ มี ค วามชํานาญ โดยจัด หาโรงแรมที่ พ กั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อัน
เนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ,
พาหนะท้องถิ่ น, ตลอดจนการถูกปฏิ เสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต
รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยู่
เหนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มี
ความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ
พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง

(GH) มาเก๊า-จู่ไห่-โอเชี่ยนปาร์ค 4 วัน 3 คืน (TG) เม.ย. 22,900.-25,900.-
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ได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิดังกล่ าว
บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ

(GH) มาเก๊า-จู่ไห่-โอเชี่ยนปาร์ค 4 วัน 3 คืน (TG) เม.ย. 22,900.-25,900.-
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