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กาหนดการเดินทาง 11-14 / 12-15 เมษายน 2558
วันแรก

กรุงเทพฯ –ฮ่ องกง – รีพลั เบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level) – เซิ้นเจิน้

03.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 3 ประตู 3 สายการบิน City Air
(E8) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ อานวยความสะดวกด้ านเอกสารเดินทางและสั มภาระ
เหิรฟ้ าสู่ ฮ่ องกง โดยสายการบิน City Airway เทีย่ วบินที่ E83212
เดินทางถึง ฮ่ องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่ งตั้งยูบ่ นเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ น
ดินแดนตอนปลายสุ ดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิ ว
เทอร์ริทอรี ส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นําท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริ เวณจุดชมวิว วิคตอเรียพอยท์ ถ่ายรู ปคู่กบั วิวทิวทัศน์ของตึกสู งต่างๆ ซึ่ งได้
สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง นําท่านนมัสการขอพรจาก เจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภ ข้ าม
สะพานต่ ออายุ ณ ชายหาดรี พัลส์ เบย์ ในแต่ละปี จะมี นักท่องเที่ ยวจํานวนมากเดิ นทางมาสักการะบูชาขอพร

06.00 น.
09.00 น.

(HD) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (E8) 11-14 ,12-15 เม.ย. 58 15,900.-
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กลางวัน

15.00 น.

ค่า

ศักดิ์สิทธิ์ จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มกั สมหวังทุกครั้งไป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านอิสระช้ อปปิ้ งถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่ น ช้อปปิ้ งที่ Ocean Terminal และ Harbour
City กับสิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้ านค้า เช่ น Amani, Prada , Gucci Burberry ,
Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้ ง
สิ นค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton ,
Chole ฯลฯ นําท่านเยีย่ มชมโรงงาน จิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่ อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม นํา
ท่านชม ร้ านหยก เป็ นสิ นค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง
นําท่านเดินทางสู่ เซิ นเจิ้น โดยรถโค้ช เซิ นเจิ้น เป็ นเขตเศรษฐกิ จพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมง
ธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ นเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมี
สภาพภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ Royal Century Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง

Lowu City – เดินทางไปจูไห่ - พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าพืน้ เมือง และ ของที่ระลึกของเมืองเซิ นเจิ้น ชมเรื อที่แกะสลักจากหยก และ
ให้ท่านได้ลองชิ มลิ้นจี่ ซึ่ งเป็ น สิ นค้า OTOP ของเมืองเซิ นเจิ้น จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพรจีน แหล่งค้นคว้า
ยาแผนโบราณ หรื อที่เราเรี ยกว่า “ บัวหิมะ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยงและมีสรรพคุณมากมาย ผ่อนคลายด้วยการ
นวดฝ่ าเท้า พร้อมฟั งการบรยายสรรพคุ ณของสมุนไพร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ที่ช้อปปิ้ งสิ นค้าราคาถูกแหล่ง
ใหญ่ของเซิ นเจิ้น “Lowu City” คนไทยรู้จกั ในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้
ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากสําหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็ น เสื้ อผ้า, กระเป๋ า, นาฬิกา,อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ มีให้ได้เลือกสรรมากมาย ทุกชิ้นล้วนเป็ นของเลียนแบบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งจู ไ ห่ โดยรถโค้ช ประมาณ 3 ชม. ซึ่ ง อยู่ท างใต้ข องมณฑลกวางตุ ้ง มี พ้ื น ที่ ด้า นทิ ศ
ตะวัน ออกติ ด กับ เซิ่ น เจิ้ น ด้า นทิ ศ ใต้ติ ด กับ มาเก๊ า ในปี ค.ศ. 1980 ได้รั บ การยกย่อ งให้ เ ป็ นเมื อ งเศรษฐกิ จ
(SPECIAL AREA) เมืองจูไห่ เป็ นเมืองที่มีประชากรน้อย ทําให้เป็ นเมืองที่ไม่ค่อยมีมลพิษ สภาพแวดล้อมจึง
สวยงาม สะอาดและอากาศบริ สุทธิ์ ท่านสู่ สวนสาธารณะหยวนหมิงชิ งหยวนตั้งอยูบ่ นเนื้ อที่ท้ งั หมด1.39ตร.กม
เป็ นสวนสาธารณะที่ จาํ ลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมิ งหยวนของจริ งในกรุ งปั กกิ่ งโดยสวนสาธารณะ
หยวนหมิงหยวนในกรุ งปั กกิ่งในอดีตเคยเป็ นสวนสาธารณะที่ถูกยกย่องให้เป็ นสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ที่สุด
ในประเทศจีน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงเป็ นสวนสาธารณะที่เป็ นที่โปรดปรานของพระนางซู สีไทเฮามาก

กลางวัน

(HD) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (E8) 11-14 ,12-15 เม.ย. 58 15,900.-
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ค่า

นางมักจะชอบมาพักผ่อนที่นี่เสมอว่ากันว่าที่นี่เป็ นแหล่งที่รวมของสถาน ที่สําคัญกว่า 100 แห่ งของลํ้าค่ากว่า
1,000 ชิ้น และพันธ์ไม้ที่สวยงามและหายากกว่า 10,000 ชนิ ด อีกทั้งยังมีทะเลสาบหู ไห่ อันกว้างใหญ่ ซึ่ งมีพ้ืนที่
80,000กว่าตร.กมผูท้ ี่เข้ามาที่สวนสาธาณะแห่ งนี้ จะเหมือนได้เข้ามาอยูใ่ นราชวงศ์ชิงเลยทีเดียวแต่ในปั จจุบนั นี้
สวนสาธารณะที่ กรุ ง ปั กกิ่ งนี้ จะเหลื อเพี ยงซากปรั กหัก พักของสิ่ ง ต่างๆไว้ให้ดูเท่านั้นเพราะในอดี ตเคยมี อยู่
ช่วงหนึ่งที่ชาวยุโรปได้บุกรุ กเข้ามาที่กรุ งปั กกิ่งและได้เผาทําลายสวนแห่งนี้จนหมดทางรัฐบาลจีนจึงทิ้งสวนแห่ ง
นี้ไว้เช่นเดิมไม่บูรณะขึ้นใหม่เพื่อให้เป็ นอนุ สรณ์ทางประวัติศาสตร์ ให้ลูกหลานได้รับรู ้ถึงเรื่ องราวความเป็ นมา
ความสําคัญ และความยิง่ ใหญ่ของสวนแห่งนี้
พร้อมชม Night Show สมัยราชวงศ์ ชิง อันตระการตา
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ Xiangquan Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

จูไห่ – ถนนคู่รัก - อนุสาวรีย์หวีหนี - ตลาดกงเป่ ย

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารโรงแรม
ผ่านชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่ งเป็ นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่ งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ ได้
ทําไว้ข้ ึนเพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ และยังเป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย...จากนั้นชมสัญลักษณ์ของ
เมืองจูไห่ที่มีชื่อเรี ยกว่า “หวีหนี่” รู ปปั้ นสาวงามกลางทะเลสู ง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิ มทะเล...จากนั้นนําท่านชม
สิ้ นค้าของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ยาบัวหิมะ ผ้าไหม ฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นท่านสู่ ตลาดใต้ ดินกงเป่ ย ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้านานาชนิ ดเสมือนเดินอยูใ่ น LOWU CENTRE ท่านจะ
สนุ กสนานกับ การต่อรองสิ นค้าราคาถู ก ทั้ง กระเป๋ า ก้อปปี้ แบรนด์เนมดัง ต่า งๆ หรื อเลื อกซื้ อเสื้ อผ้า ถุ งเท้า
รองเท้า เครื่ องประดับสําหรับทกุเพศทุกวัย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Xiangquan Hotel หรือเทียบเท่า

กลางวัน

ค่า

วันทีส่ ี่

จูไห่ -มาเก๊า-วัดอาม่ า-เจ้ าแม่ กวนอิมปรางค์ ทอง-โบสถ์ เซ็นปอล์ -เซนาโด้ สแควร์ -เวเนเชี่ยน
สนามบินฮ่ องกง – กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารโรงแรม
จากนั้นนําท่านผ่านตม. สู่ เมือง มาเก๊ า นับเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ น
เพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิม จนมาถึงช่วง
ต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดิ นเรื อเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้ เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้ าง
อาณานิ ค มอยู่ในแถบนี้ ที่ สํา คัญคื อชาวโปรตุ เกสได้นําพาเอาความเจริ ญรุ่ ง เรื องทางด้า นสถาปั ตยกรรมและ
ศิ ลปวัฒนธรรมของชาติ ตะวันตกเข้า มาอย่างมากมายทําให้ม าเก๊า กลายเป็ นเมื องที่ มีก ารผสมผสานระหว่า ง

(HD) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (E8) 11-14 ,12-15 เม.ย. 58 15,900.-
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กลางวัน

20.30 น.
22.15 น.

วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรี ยกได้วา่ เป็ น"ยุโรปใจกลางเอเชี ย"...นําท่านเดินทางสู่
วัดอาม่ า หรือ ศาลเจ้ าแม่ ทบั ทิม ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กบั อาม่า องค์เทพทิดาแห่ งท้องทะเล ภายในศาลจะมี
หิ นขนาดใหญ่ซ่ ึ งแกะสลักเป็ นรู ปเรื อสําเภาโบราณ เป็ นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า บริ เวณนี้ คือ จุดแรกที่เจ้าแม่อาม่า
ย่างเท้าขึ้ นสู่ แผ่นดิ นมาเก๊า ด้านหน้ามี รูปปั้ นสิ งห์ โตอยู่ 2 ตัว มี ความเชื่ อว่าหากหมุ นลู กแก้วที่ อยู่ในปากไป
ทางขวา 3 ครั้ง พร้อมของพรจะสมหวัง ชมองค์ รู ปปั้นเจ้ าแม่ กวนอิม ปรางค์ ทอง (Kun Iam Statue) ที่ต้ งั อยูร่ ิ ม
ทะเลเจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ทั้งองค์ มีความสู ง 18 เมตร หนักกว่า 18 ตัน ประดิษฐานอยู่
บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดยามเย็นเป็ นประกายเรื องรอง เหลืองอร่ ามงดงามจับตาแต่หาก
เพ่งมองดูดีๆจะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ี เป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ งคือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่ กวนอิม แต่วา่ กลับมี
พระพักตร์ เป็ น หน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ ก็ เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกส ตั้งใจสร้ าง ขึ้นเพื่อเป็ น
อนุ สรณ์ ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน....นําท่านชม โบสถ์ เซนต์ ปอล ทางประวัติศาสตร์
และ เป็ นสัญลักษณ์ ประจําเมืองมาเก๊าโบสถ์แห่ งนี้ เคยเป็ นโรงเรี ยนสอนศาสนาแห่ งแรกของชาวตะวันตกใน
ดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิ ดเพลิ งไหม้ อย่างรุ นแรง ทําให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลื อแค่
เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างามหลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991 ด้านหลังของ
ซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น และยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิค นาโน ผูก้ ่อตั้ง
โบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริ สต์ญี่ปุ่นและเวียดนามที่เสี ยชี วิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่...แวะ
ซื้อสิ นค้ าทีม่ ีชื่อเสี ยงและสิ นค้ าแผงลอยมากมายพร้ อมแวะซื้อขนมพืน้ เมืองมาเก๊า ขนมทาร์ ตไข่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ...เซนาโด้ สแควร์ ...สถานที่ชอ้ ปปิ้ งใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊าภายในบริ เวณตกแต่งด้วยตึกอาคารอายุกว่า
400 ปี สร้ างโดยชาวโปรตุเกสที่อพยพ มาตั้งหลักแหล่งอยู่ในมาเก๊าเมื่อครั้งอดี ตงดงามตาด้วยพื้นกระเบื้องซึ่ ง
นํามาจากยุโรปตกแต่งเป็ นรู ปเกลี ยวคลื่นอันงดงาม... นําท่านชม The Venetian Resort โรงแรมสุ ดหรู เลิ ศ
อลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรู ปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและได้
ชมท้องฟ้ าจําลองเสมือนจริ งภายในเวเนเชี่ ยนตามอัธยาศัย ซึ่ งแบ่งเป็ นโซนต่าง ๆ เช่น GRAND CANAL SHOP
มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่าง ๆที่ท่านชื่ นชอบและร้านค้าแบ
รนด์เนมหลากหลายกว่า 300 ร้าน เช่ น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรื อ
ล่องเรื อกอนโดล่าCONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการราคาท่านละ120 เหรี ยญ) ล่องไปตามคลองเวนิ ชภายใน
โรงแรมหรื อจะเสี่ ยงโชคคาสิ โนซึ่ งมีอยูท่ ้ งั หมด 4 โซนใหญ่ **(ไม่ อนุ ญาตให้ เด็กที่มีอายุต่ากว่ า 18 ปี เข้ าไป
ภายในคาสิ โนไม่ อนุญาตทาการบันทึกภาพใด ๆภายในคาสิ โนทั้งสิ้นและ ควรแต่ งกายสุ ภาพ)** ได้เวลาเหมาะสม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่ องกงโดยเรื อเฟอร์ รี่(อิสระอาหารเย็น)
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน City Airways เทีย่ วบินที่ E83215
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

หากท่ านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทาการ
(HD) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (E8) 11-14 ,12-15 เม.ย. 58 15,900.-

4

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 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
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียงเสริม
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

เด็กไม่ มีเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

พักเดี่ยวเพิม่

11-14 / 12-15
15,900.15,900.15,900.3,500
เมษายน 2558
** ราคาทัวร์ รวมวีซ่ากรุ๊ ป (วีซ่ากรุ๊ ปไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย) แต่ ต้องใช้ เอกสารจากหน้ าหนังสื อเดินทางในการทาวีซ่า กรุ ณาส่ ง แฟกซ์
เอกสารหน้ าหนังสื อเดินทาง เพือ่ ความสะดวกในการยืน่ วีซ่ากรุ๊ ป **
อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน
 ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ
 ค่าอาหาร, เครื่ องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 15 ก.ก.
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ ในห้องพัก , ค่าซัก รี ด
 สิ นนา้ ใจสาหรับไกด์ คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ 40 HKD / คน / วัน = 160 HKD / คนตลอดการเดินทาง 4 วัน
เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง
 ชาระส่ วนทีเ่ หลือ ทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามเงื่อนไขทีส่ ายการบินกาหนด
เงื่อนไขพิเศษสาหรับการจองทัวร์
 คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบิน และไกด์ทอ้ งถิ่น พูดไทยได้คอย
บริ การ)
 คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์ )
 คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
 กรุ ณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่ อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพือ่ ประโยชน์ ของลูกค้ า
(HD) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (E8) 11-14 ,12-15 เม.ย. 58 15,900.-

5

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 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
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ ง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
เอกสารทีต่ ้ องใช้ : หนังสื อเดินทางทีย่ งั มีอายุใช้ ได้ จนถึงวันเดินทางต้ องไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน
 การสํารองที่นงั่ จะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สาํ เนาการชําระค่าบริ การและได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย
เท่านั้น
 เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการ เดินทาง
ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 ทุกที่นงั่ มีประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)
 อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ ข้ ึนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณี ที่มีอตั ราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบ
กับราคาทัวร์ หรื อสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆเช่ นค่าภาษีน้ าํ มัน หรื อภาษีสนามบินต่างๆ / หรื อรัฐบาลของ
ประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
 กรณี ยกเลิกการเดินทางเนื่ องจากป่ วยต้องนําส่ งใบรับรองแพทย์เพื่อทําเรื่ องกับสายการบินและโรงแรมที่พกั และต้องรอ
ฟั งผลตอบรับว่าสามารถทําเรื่ องคืนได้หรื อไม่/กรณี ที่ชาํ ระค่าใช้จ่ายเป็ นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับ
เงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าดําเนิ นการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรี ยกเก็บ/ อนึ่ งตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรมที่
พักเป็ นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิ กหรื อเปลี่ ยนแปลงการเดิ นทาง ท่านอาจมี ค่าใช้จ่าย กรุ ณาตรวจสอบกับ
เจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลง
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
 การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสิ นค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้าน
หยก ร้านบัวหิ มะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ รี่ เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม (เพิ่ม
ร้านละประมาณ 200 เหรี ยญ / ท่าน) ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
(HD) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (E8) 11-14 ,12-15 เม.ย. 58 15,900.-
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