สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่ งเอเชีย "THE VENETIAN"
นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดอาม่า
ซากวิหารโบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ งเซนาโด้สแควร์
ชมโชว์ม่านนํา 3 มิติ ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE
ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซี ยน ณ วัดหวังต้าเซียน
ขอพรเทพเจ้าแห่ งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนําโชค วัดแชกงหมิว
อิสระช้อปปิ งจุใจ ณ ตลาดตงเหมิน ย่านช้อปปิ งยอดนิยมของเมืองเซินเจิ น
ช้อปปิ งแบรนด์เนม ณ ถนนนาธาน ย่านช้อปดังใจกลางเมืองฮ่องกง
พิเศษ! หลากหลายเมนู ซีฟู้ดสดๆ + เป็ ดปั กกิง + ไวน์แดง
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) AIRBUS A380

ฮ่องกงการันตีพกั สบาย โรงแรมระดับ 4 ดาว
ใจกลางเมืองฮ่องกง ย่านช้อปปิ งจิ มซาจุ่ย ติดถนนนาธาน
PRUDENTIAL HOTEL

เซินเจิ น พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางเมืองเซินเจิ น ย่านช้อปปิ งหล่อหวู
CENTURY PLAZA HOTEL

มาเก๊า พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเมืองมาเก๊า
HOTEL ROYAL MACAU

กําหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ
เด็ก 1 ท่านพักกับ เด็ก 1 ท่านพักกับ
ผู้ใหญ่ห้องละ
พักเดียว ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
2-3 ท่าน
(เสริมเตียง)
(ไม่เสริมเตียง)

กําหนดการเดินทาง

รายละเอียดเทียวบิน

7-10 มีนาคม 2563

ขาไป EK384 (13.45-17.40)
ขากลับ EK385 (21.00-23.15)

20900

9,000

19,900

18,900

14-17 มีนาคม 2563

ขาไป EK384 (13.45-17.40)
ขากลับ EK385 (21.00-23.15)

20900

9,000

19,900

18,900

21-24 มีนาคม 2563

ขาไป EK384 (13.45-17.40)
ขากลับ EK385 (21.00-23.15)

20900

9,000

19,900

18,900

28-31 มีนาคม 2563

ขาไป EK384 (13.45-17.40)
ขากลับ EK385 (21.30-23.45)

20900

9,000

19,900

18,900

4-7 เมษายน 2563

ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับ EK385 (21.30-23.45)

20,900

9,000

19,900

18,900

18-21 เมษายน 2563

ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับ EK385 (21.30-23.45)

20,900

9,000

19,900

18,900

25-28 เมษายน 2563

ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับ EK385 (21.30-23.45)

20,900

9,000

19,900

18,900

2-5 พฤษภาคม 2563

ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับ EK385 (21.30-23.45)

21,900

9,000

20,900

19,900

***พีเรียดตรงวันหยุด “วันฉัตรมงคล” ลางานวันเดียว***
9-11 พฤษภาคม 2563

ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับ EK385 (21.30-23.45)

20,900

9,000

19,900

18,900

16-19 พฤษภาคม 2563

ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับ EK385 (21.30-23.45)

20,900

9,000

19,900

18,900

23-26 พฤษภาคม 2563

ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับ EK385 (21.30-23.45)

20,900

9,000

19,900

18,900

30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2563

ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับ EK385 (21.30-23.45)

20,900

9,000

19,900

18,900

HOT!! รายการ OPTION รวมรถรับ-ส่ง

วันแรก

รายการ

เพิมเงินท่านละ (บาท)

NGONGPING 360 CABLE CAR

2,000

OCEAN PARK HONG KONG

3,000

HONG KONG DISNEYLAND

4,000

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT – อิสระช้อปปิ งเลดีมาเก็ต &
เทมเปิ ลสตรีท

10.30 น.
14.00 น.
18.05 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตูหมายเลข 9
แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้ าหน้ าทีและหัวหน้ าทัวร์จากทางบริ ษัทคอยต้ อนรับและ
อํานวยความสะดวกแก่ทา่ นในด้ านตัวเครืองบินและสัมภาระในการเดินทาง
นําทุกท่านลัดฟ้ าสู่เกาะฮ่องกง โดยเทียวบินที EK384 / บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง
การเดินทางใช้เวลา 3 ชัวโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ทีทันสมัยด้ วย
เทคโนโลยีและสิงอํานวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน ผ่านพิธกี ารตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้ าเมือง

จากนัน นําท่านเดินทางผ่านเส้ นทางไฮเวย์อนั ทันสมัยข้ ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึงเป็ น
สะพานแขวนสองชันทียาวทีสุดในโลก โดยมีความยาวทังหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชือมต่อระหว่างฮ่องกง
อินเตอร์ เนชั นนอลแอร์ พอร์ ตกับ ตัวเมืองฮ่ องกง ตัว สะพานชั นบนจะเป็ นทางให้ รถยนต์วิง ส่ว นชั นล่ างเป็ น
เส้ นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) และแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานแขวนซิงหม่า
นี ได้ ถูกคัดเลือกให้ เป็ นสัญลักษณ์ของคู่รักทัวโลกอีกด้ วย

คํา

จากนัน นําท่านเดินทางสู่ปากอ่าววิคตอเรี ยเพือชมการแสดง SYMPHONY OF LIGHT ซึงเป็ นการแสดง
แสง สี เสียง กลางแจ้ งทีใหญ่ทสุี ดในโลกทีถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” โดยตึกต่างๆทังในฝัง
ฮ่องกงและเกาลูนกว่า 40 แห่ง จะเปิ ดไฟพร้ อมกันอย่างสว่างไสว ร่วมด้ วยการยิงไฟเลเซอร์ประกอบเพลง โดย
จะแสดงเพียงวันละ 1 รอบ ในเวลา 20.00 น. และจะใช้ เวลาในการแสดงประมาณ 15 นาที
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT ( 1 )

จากนัน มอบอิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือหากท่านต้ องการชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่าน
สามารถเดินชมบรรยากาศและวิถีชีวิตยามคําคืนของชาวฮ่องกงได้ เนืองจากโรงแรมตังอยู่ใจกลางย่านช้ อปปิ ง
ฮ่องกงพักที :: PRUDENTIAL HOTEL
Tel. (+852) 2311-8222
222 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong
www.prudentialhotel.

วันทีสอง

วัดหวังต้าเซียน – ฮ่องกงจิ วเวลรี – วัดแชกงหมิว – เซินเจิ น – ตลาดตงเหมิน –
โชว์ม่านนํา 3 มิติ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติมซําต้นตํารับของฮ่องกง ( 2 )
หลังจากนัน นําท่านเดินทางไปสักการะขอพร เทพเจ้าหวังต้าเซี ยน ณ วัดหวังต้าเซี ยน หนึงในวัดดังของฮ่องกง
วัดแห่งนีมีเทพผู้ขนชื
ึ อและศักดิสิทธิในการขอพรด้ านสุขภาพพลานามัย โรคภัยไข้ เจ็บ ทังสุขภาพของตัวเราเอง
คนในครอบครัว และคนทีเรารัก ซึงท่านจะได้ พบเห็นผู้คนมากมายนําธูปพร้ อมกับเครืองบูชาต่างๆมาสักการะ
และแก้ บนเป็ นจํานวนมาก นอกจากนียังมีอีกหนึงจุดสักการะทีเป็ นทีนิยมสําหรับการขอพรในด้ านความรั ก คือ
เทพเจ้าหยกโหลวหรือเทพเจ้าด้ายแดง ซึงมีอยู่ทงหมด
ั
3 องค์ องค์กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้ านซ้ ายเป็ นเทพ
เจ้ าสาว ด้ านขวาเป็ นเทพเจ้ าบ่าว โดยจะมีด้ายสีแดงเชือมทัง 3 องค์ไว้ ส่วนวิธีการไหว้ ขอพรเทพเจ้ าหยกโหลว
นัน ให้ ท่านเริมทํานิวมือสําหรับสอดด้ ายแดงตามป้ ายกํากับบอกวิธีการทีตังอยู่ ณ บริเวณจุ ดขอพร สิงทีสําคัญ
ทีสุด คือ ห้ ามปล่อยให้ ด้ายหลุดมือเป็ นอันขาดจนกว่าจะเสร็จพิธี จากนัน นําท่านเดินทางไปเยียมชมโรงงาน
ฮ่องกงจิ วเวลรี (HKJ) ต้ นตํารับงานดีไซน์แหวนเพชรกังหันทีขึนชือของฮ่องกง และได้ รับรางวัลอันดับเยียม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 )

กลางวัน

หลังจากนัน นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) อีกหนึงวัดดังของฮ่องกง
ทีประชาชนให้ ความเลือมใสศรัทธามาเนินนาน ด้ านในศาลจะมีรูปปันสูงใหญ่ของท่านแชกงซึงเป็ นเทพประจํา
วัดแห่งนี เชือว่าองค์ท่านศักดิสิทธิในการขอพรด้ านโชคลาภ เสริมความเป็ นสิริมงคล ปัดเป่ าเรืองร้ ายๆออกไป
และวัดแห่งนี ยังเป็ นสถานทีทีนิยมสําหรับท่านทีต้ องการแก้ ปีชงอีกด้ วย โดยวิธีการไหว้ ขอพรจากท่านแชกงนัน
ท่านจะต้ องเข้ าไปยืนอยู่เบืองหน้ ารูปปั นของท่าน แล้ วอธิษฐานขอพรพร้ อมกับมองหน้ าท่านอย่างมุ่ งมันตังใจ
จากนันให้ ท่านทําพิธหี มุน “กังหันแห่งโชคชะตา” หรือ "กังหันนําโชค" เพือหมุนรับแต่สิงดีๆ ให้ เข้ ามาในชีวิต
โดยความหมายของใบพัดทังสี มีดังนี
ใบที 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
ใบที 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบที 4. คิดหวังสิงใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
เมือหมุนกังหันเสร็จแล้ว ให้ตีกลอง 3 ครัง เพือให้เป็ นทีรับรูท้ วกั
ั นทังฟ้ าดิน และให้พรนันสมดังประสงค์

คํา

จากนัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซิ นเจิ น โดยรถโค้ ช แล้ วนําท่านสู่แหล่งช้ อปปิ งยอดนิยมทีสุดของเมืองเซินเจิน
ถนนคนเดินตงเหมิน หรือ ตลาดตงเหมิน (DONGMEN MARKET) เป็ นแหล่งช้ อปปิ งในรูปแบบของถนน
คนเดิน ซึงรวบรวมสินค้ าราคาถูกไว้ เป็ นจํานวนมาก นอกจากนี ยังมีร้านอาหารและสตรีทฟู้ ดเรียงรายอยู่ตลอด
ทางให้ ทา่ นได้ เลือกทานเลือกช้ อปได้ อย่างอิสระ ทีสําคัญท่านยังสามารถต่อราคาได้ กว่า 50% อีกด้ วย
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพือเดินทางไปรับประทานอาหารคํา***
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (พิเศษ! เป็ ดปักกิง+ไวน์แดง) (4)

จากนัน นําท่านเดินทางไป
งไป ชมโชว์ม่านนํา 3 มิติ เป็ นโชว์นาขนาดใหญ่
ํ
และทันสมัยด้ วยเทคนิคต่างๆสร้ างโดย
ทีมงานผู้สร้ างระดับโลก OCT BAY โดยจัดแสดงที OCT BAY WATER SHOW THEATRE โรงละครทางนํา
ขนาดใหญ่ซึงทุทุ่มทุนสร้ างกว่า 200 ล้ านหยวน สําหรับการแสดงชุดนีเป็ นการเล่าเรืองราวของเด็กหญิงผู้มีความ
กล้ าหาญกับเจ้ าลิงเพือนยาก
อนยากทีทีพากันออกตามหาเครืองบรรเลงเพลงวิเศษทีมีชือว่า “ปี กแห่งความรัก” เพือนํามา
ช่วยเหลือและปลดปล่
ปลดปล่อยนกให้ เป็ นอิสระจากเวทมนตร์ในป่ าโกงกาง ซึงท่านจะได้ สนุ กสนาน เพลิดเพลิน และ
ตืนตาตืนใจไปกับแสง สี เสียงอันอลังการและตระการตาของสุดยอดโชว์ทยิี งใหญ่ชุดนีอย่างแน่นอน
จากนัน นําท่านเดินทางกลั บสู่ทพัี ก พร้ อมมอบอิสระท่านพักผ่อนหรือช้ อปปิ งตามอัธยาศัย เนืองจากโรงแรม
ตังอยู่ในโซนย่านช้ อปปิ งหล่อหวู
เซินเจิ นพักที :: CENTURY PLAZA HOTEL Tel. (+86) 755 8232 0888
4001 Chun Feng Lu, Guo Mao Shi Dai Guang Chang, Luohu Qu, Shenzhen Shi, China 518001

วันทีสาม

ร้านบัวหิมะ – จู ไห่ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดอาม่า –
โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - THE VENETIAN

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( 5 )
จากนัน นําท่านแวะชมและเลื
เลือกซือสินค้ าประเภทยาแก้ นาร้
ํ อนลวกเป่ าฟู่ หลิงหรือ บัวหิมะ สมุนไพรทีถือเป็ นยา
สามัญประจําบ้ านทีมีชือเสียงงของจีน มีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ , แผลนํนําร้ อนลวก,
นลวก แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้ ,
คัน, แผลสด, ผืน, เป็ นหนอง
หนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, ผิวหนังอักเสบ, กลาก, เกลือน และโรคผิวหนังต่างๆ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา
ตาคาร ( 6 )
จากนัน นําท่านเดินทางสู่จูไห่ผ่านด่านกงเป่ ยเข้ าสู่เกาะมาเก๊า แล้ วนําท่านขอพร
ขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซึง
เป็ นองค์
องค์เจ้ าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8
ตัน องค์เจ้ าแม่กวนอิมองค์นี มีชือเรียกอีกชือหนึงชือว่า เจ้าแม่กวนอิมลูกครึงโปรตุเกส เนืองจากองค์ท่านถูก
สร้ างขึนโดยการใช้ สถาปัตยกรรมแบบ
ยกรรมแบบผสมผสานระหว่างจีจีนกับโปรตุเกส โดยมีพระพักตร์เป็ นพระแม่มารี ซึง
โปรตุเกสสร้ างขึนเพื อเป็ นอนุ สรณ์ให้ กับมาเก๊าในโอกาสส่งมมอบเกาะมาเก๊
อบเกาะมาเก๊าคืนให้ กับจีน เพื อให้ คนรุ่นหลังได้
ระลึกถึงนันเอง นอกจากนีภายใต้ รูปปันขององค์เจ้ าแม่กวนอิมยังจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ทจัี ดแสดงถึงประวัติความ
เป็ นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้ างองค์เจ้ าแม่กวนอิมองค์นีโดยละเอียดอีกด้ วย หลังจากนันนําท่านแวะ
ซือขนมของฝากจากมาเก๊
จากมาเก๊า อาทิเช่น ขนมทองพลับ ทองม้ วน ขนมผัวจ๋า ขนมเมียจ๋า หมูหวานและหมูแผ่น

กลางวัน

แล้ วนําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า (A-MA TEMPLE) ซ่งเป็ น 1 ใน 3 วัด ทีเก่าแก่ทสุี ดในมาเก๊า และนับว่าเป็ น
วัดดังในมาเก๊าทีผู้คนนิยมมากราบไหว้ กันมากทีสุด สร้ างขึนในสมัยราชวงศ์หมิง ตังแต่ปี ค.ศ. 1488 อีกทังวัด
อาม่าแห่งนียังได้ รับการบันทึกจากองค์กร UNESCO ให้ เป็ นหนึงในมรดกโลกอีกด้ วย สําหรับภายในวัดจะมี
องค์อาม่าหรือเจ้าแม่ทบั ทิม เป็ นองค์ประธาน ผู้คนส่วนใหญ่ นิยมมาขอพรเพือเป็ นสิริมงคลให้ กับตนเองและ
ครอบครัว โดยบูชาด้ วยธูปขด-เทียน หรื อเทียนดอกบัวคู่เพือขอพรเรืองคู่ครองหรือคนรัก ภายในวัดมีก้อนหิน
ขนาดใหญ่และสลักเป็ นรูปเรือสําเภาโบราณ เชือกันว่าหากพกธนบัตรทีนําไปลูบกับภาพจําลองเรือแกะสลักบน
หินแล้ วจะมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา จากนันนําท่านเดินทางไปเยียมชมซากประตู โบสถ์เซนต์ปอล สร้ าง
ขึนเมือต้ นศตวรรษที 17 นับเป็ นสถานทีทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็ นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊า
แต่เดิมโบสถ์แห่งนีเคยเป็ นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี
ค.ศ. 1835 ได้ เกิดเหตุเพลิงไหม้ อย่างรุนแรง ทําให้ คงเหลือเพี ยงซากประตูโบสถ์ด้านหน้ าและบันไดทางเข้ า
ด้ านหน้ าทียังคงความสง่างาม หลังจากทีได้ มีการบูรณะขึนใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจากนีด้ านหลังโบสถ์ยังมี
การจัดพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึน และยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนซึงเป็ นผู้ก่อตังโบสถ์ รวมถึงโครง
กระดูกของชาวคริสต์ ญีปุ่ น เวียดนาม ทีเสียชีวิตเมือคราวทีเกิดเพลิงไหม้ ครังยิงใหญ่ จากนันพาท่านเดินต่อไป
ยัง เซนาโด้สแควร์ ย่านการค้ าทีสําคัญของมาเก๊าหรื อเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า มีความโดดเด่นของพื นถนนทีปู
ลาดด้ วยกระเบืองเป็ นลอนคลืน เปรียบเสมือนท้ องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้ อมรอบไปด้ วยสถาปัตยกรรมสไตล์
โปรตุเกส ให้ อสิ ระท่านเดินช้ อป ชิม ชิลล์ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือเสือผ้ าหรือสินค้ าแบรนด์เนมได้ ทนีี
ไม่ว่าจะเป็ น ESPRIT, GIORDANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ

เย็น

หลังจากนัน นําท่านเดินทางไปสัมผัสความอลังการของโรงแรมทีมีชือเสียงทีสุดในเมืองมาเก๊า เดอะเวเนเชียน
(THE VENETIAN MACAU RESORT) ซึงตังอยู่บนทีดินทีถูกถมทะเลเรียกว่า โคไท เชือมระหว่ างเกาะไทปา
และเกาะโคโลอาน พืนทีของรีสอร์ทมีขนาดรวมทังหมด 10.5 ล้ านตารางฟุต ประกอบด้ วยห้ องพัก 3,000 ห้ อง
มีร้านค้ าแบรนด์เนมชันนํากว่า 350 ร้ านค้ า และโดดเด่นด้ วยเนือทีเพือการเสียงโชคซึงรวมถึงโต๊ะเสียงโชคกว่า
800 โต๊ะ รวมถึงเครืองเสียงโชคอันลําสมัยกว่า 1,500 เครื อง มีภัตตาคารร้ านอาหารกว่า 20 แห่ง และศูนย์
ประชุ มทีจุ ผ้ ูค นได้ ถึง 15,000 ทีนัง มอบอิสระท่านเทียวชมและสัมผัสบรรยากาศของเวนิสแห่งเอเชียไปกับ
ความบันเทิงทีถูกเนรมิตขึนอย่างหลากหลาย อาทิเช่น ล่องเรือกอนโดล่า ร้ านขายสินค้ าต่างๆ ร้ านอาหาร หรื อ
โชว์ต่างๆ ฯลฯ (การล่องเรือและชมโชว์ ต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการเข้ าชมด้ วยตัวท่านเอง)
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพือเดินทางสู่ภตั ตาคารอาหารเย็น***
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 7 )
มาเก๊าพักที :: HOTEL ROYAL MACAU Tel. (+853) 2855 2222
Estrada Da Vitoria 2-4, Macau City, Macau, Macau, 999078

วันทีสี

มาเก๊า – ฮ่องกง - ช้อปปิ งนาธาน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( 8 )
จากนัน นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
ท่านทีซือ OPTION กระเช้านองปิ ง & ไหว้พระใหญ่โป๋ หลิน, OPTION สวนสนุ กดิสนียแ์ ลนด์ พร้อมรับ-ส่ง
หรือ OPTION สวนสนุกโอเชียนปาร์ค พร้อมรับ-ส่ง
ไกด์จะนําพาท่านเดินทางโดย รถ TOYOTA ALPHARD 7 ทีนัง (กรณีทีมีลูกค้าซือ OPTION 2-5 ท่าน)
หรือ นังรถบัสเล็ก (กรณีทีมีลูกค้าซือ OPTION 6 ท่านขึนไป)
โดยจะนําท่านส่งถึงบริเวณด้านหน้าสถานที พร้อมนัดเวลารับกลับ

21.30 น.
23.45 น.

ส่วนท่านทีไม่ได้ ซือ OPTION เพิม นําท่านเดินทางสู่ถนนสาย ช้อปปิ งแบรนด์เนมหรู (CANTON ROAD)
มอบอิสระท่านเลือกซือสินค้ าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย ซึงแบรนด์เนมทุกแบรนด์รวมตัวกันอยู่บนถนนเส้ น นี
ตังแต่ต้นจนสุดสาย ไม่ว่าจะเป็ น OMEGA, TUDOR, ROLEX, ARMANI, DOLCHE & GABBANA,
JOYCE, BURBERRY, DIOR, LONGCHAMP, DKNY, H&M, SWAROVSKI, HERMES, COACH,
GUCCI, LOUIS VUITTON, MIU MIU, BONJOUR, PRADA, CHANEL รวมถึงแบรนด์รองเท้ า เช่น
NEW BALANCE, ONITSUKA TIGER ฯลฯ ส่วนท่านทีต้ องการซือสินค้ าประเภทนําหอม เครืองสําอางค์
ท่านสามารถซือได้ ที Duty Free Shop (DFS)
*** อิสระอาหารเทียงและเย็น เพือให้ท่านช้อปปิ งสินค้าได้อย่างจุใจ***
*** กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพือเดินทางสู่สนามบิน***
ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) เทียวบินที EK385 / บริการอาหารเช็ทใหญ่
พร้อมเครืองดืมไวน์ เบียร์ นําอัดลมบนเครือง
ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชัวโมง ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาเข้า ชัน 2 โดยสวัสดิภาพ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>

รายการท่องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม
ทังนีถือเป็ นเอกสิทธิของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุป๊ 144 (เฉพาะผูท้ ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน)
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับพร้ อมคณะชันทัศนาจรตามรายการ
(กรณีอยู่ต่อต้ องเสียค่าเปลียนแปลงหรือต้ องซือตัวเดียวทังนีขึนอยู่กับเงือนไขของสายการบิน)









ค่าภาษีสนามบินไทย – ฮ่องกง
ค่านําหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
ค่าทีพักตามระบุในรายการพักห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารตามทีระบุอยู่ในรายการ
ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเทียวทีระบุตามรายการ
ค่าเข้ าชมสถานทีต่าง ๆ ทีระบุอยู่ในรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทังนีย่อมอยู่ในข้อจํ ากัดทีมีการตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดียว ***ในกรณีทีทางรัฐบาลจี นประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ 144 โดยผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการทําวีซ่าเพิม ท่านละ 2,000 บาท (อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว เฉพาะผูท้ ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน)***
 ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด
(สายการบินเอมิเรตส์ จํากัดนําหนักสัมภาระโหลดใต้ ท้องเครือง 30 กิโลกรัมต่อท่าน ไม่จาํ กัดจํานวนชิน
ถือขึนเครืองได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน)
(กระเป๋ าทีมีขนาดเกิน 24 นิว ท่านต้ องเสียค่าระวางนําหนักบนเรือมาเก๊า-ฮ่องกง 25 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อใบต่อขา)
 ค่าภาษีนามั
ํ น,ค่าภาษีสนามบินในกรณีทสายการบิ
ี
นเรียกเก็บเพิมก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหาร-เครืองดืมนอกเหนือจากรายการ
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ
 ค่าทําหนังสือเดินทางและค่าแจ้ งเข้ า-ออก คนต่างด้ าวหรือเอกสารอืนๆ ทีพึงใช้
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%
(บวกราคาเพิมในกรณีทท่ี านต้ องการใบกํากับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในนามบริษัท ห้ างร้ าน องค์กร ฯลฯ)
 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิน 10 ดอลลาร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อวันต่อท่าน รวม 4 วัน เท่ากับ
80 ดอลลาร์ฮ่องกง เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน (ยกเว้ นเฉพาะเด็กทารก)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิป)

เอกสารทีต้องใช้
 พาสปอร์ตไทยอายุการใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ถ่ายเอกสารสําเนาหน้ าพาสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนส่งมายังบริษัท
หนังสือเดินทางต้องไม่มีรอยขีดเขียน เปี ยกนํา หรือประทับตราสัญลักษณ์อืนใด นอกเหนือจากทีทางราชการกําหนดลงใน
หนังสือเดินทางโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลให้ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้า-ออกประเทศได้ทนั ที

เงือนไขการยกเลิก
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจํา 50 เปอร์เซ็นต์
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทงหมดในทุ
ั
กกรณี
***กรุป๊ ทีเดินทางช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวอืนๆ กรุป๊ เหมาส่วนตัว และกรุป๊ ทีแจ้งปิ ดกรุป๊ แล้ว***
***ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจํ าหรือค่าทัวร์ทงหมดไม่
ั
ว่ากรณีใดๆทังสิน***

กรณีคณะออกเดินทางได้
 คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึนไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้ าทัวร์)
 คณะจองจํานวนผู้ใหญ่น้อยกว่า 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

เงือนไขการให้บริการ
 สํารองทีนังพร้ อมชําระค่ามัดจําท่านละ 5,000 บาท หากยังไม่ชาํ ระค่ามัดจํา บริษัทฯ จะถือว่าการจองของท่านไม่สมบูรณ์
และขอสงวนสิทธิสําหรับผู้ทวางมั
ี ดจําก่อน **ส่วนทีเหลือชําระก่อนการเดินทาง 10 วัน**
 กรุ๊ปจอยหน้ าร้ านจํานวนผู้เดินทางขันตํา ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึนไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเลือนการเดินทาง
ในกรณีทผูี ้ เดินทาง (บุคคลทีมีอายุตังแต่ 12 ปี ขึนไป) ไม่ครบ 10 ท่าน
 เทียวบิน ราคา และรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ ร่วม
เดินทางเป็ นสําคัญ
 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพือการ
ท่องเทียวเท่านัน (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือนและไม่สามารถเดินทางได้ )
 สําหรับท่านทีไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย หรื อถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว ผู้เดินทางจะต้ องรับผิดชอบในด้ านเอกสาร
(VISA) หรือ การแจ้ งเข้ า-ออกประเทศไทยด้ วยตัวท่านเอง
 กรณี ทสํี า นั กงานตรวจคนเข้ าเมืองทังทีประเทศไทยและต่า งประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณีท่า นถูก ปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีสํา นัก งานตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีกรม
แรงงานทังจากประเทศไทยและต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสินหากท่านใช้ บริการของทางบริ ษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ ทาน
อาหารบางมือ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ ชาํ ระค่าใช้ จ่ายให้ กับตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
การเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีสงของสู
ิ
ญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเทียวเอง หรือในกรณีทกระเป๋
ี
าเกิดสูญหายหรือชํารุดอันเนืองมาจากสายการบิน
 ตัวเครืองบินเป็ นตัวราคาพิเศษ กรณีทท่ี านไม่เดินทางพร้ อมคณะ จะไม่สามารถนํามาเลือนวันเดินทาง หรือคืนเงิน และไม่
สามารถเปลียนชือได้
 เมือท่านตกลงชํา ระค่า บริการทัวร์ ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงือนไขข้ อตกลงต่าง ๆ ทีได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีทังหมดแล้ ว
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจํา 50 เปอร์เซ็นต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การคืนเงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
100% ในทุกกรณี
 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวอืนๆ หรือช่วงเทศกาล รวมถึงกรุ๊ปเหมาส่วนตัว ทีต้ องการันตีมัดจํากับ
สายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และ
กรุ๊ปทีแจ้ งปิ ดกรุ๊ปและยกเลิกการขายจากซีรีย์ทวั ร์จะไม่มีการคืนมัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมดในทุ
ั
กกรณี

หมายเหตุ
รายละเอียดด้ านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามความจําเป็ น หรือเพือความเหมาะสมทังปวง
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทังนีการขอสงวนสิทธิดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคํานึงผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือนไขให้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ จนเป็ นทีพอใจแล้ วจึงชําระค่ามัดจํา เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีมอบความไว้วางใจให้ทางบริษทั ฯ เป็ นผูน้ าํ พาในการเดินทางครังนีค่ะ

