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ทัวร์ฮอ่งกง เซนิเจ้ิน จไูห ่มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เดือนสิงหาคม - ตุลาคม
61 บินฮอ่กงแอร์ไลน์

 ไฮไลท์ทริป

เด็กต่ำกว่า 18 ปี เก็บเพิ่มจากราคาทัวร์ผูใหญ่ 2,000 บาท

สนุกตื่นเต้นกับ  

นัง่กระเช้า Ngping 360

ใหว้พระทำบุญ

พระใหญ่เกาะลันเตา
อ่าวรพีลัสเบย์
วัดผู่โถ่ว
วัดเจ้าแม่กวนอิม 
เจ้าแม่กวนอิมรมิทะเล

สนุกสนาน & ช้อปป้ิง ท่ี

LOWU CENTER
NIGHT SHOW หยวนหมิงชิงหยวน

 ราคา

กำหนดวันเดินทางเดือน สงิหาคม 61 ราคา / คน

วันท่ี  02 - 06 , 09 - 13 , 16 - 20 ,
 23-27, 30 Aug-03 Sep

14,999.-



พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500.-

กำหนดวันเดินทางเดือน สงิหาคม 61 ราคา / คน

กำหนดวันเดินทางเดือน กันยายน 61 ราคา / คน

วันท่ี  06 - 10 , 13 - 17, 20 - 24 13,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-

กำหนดวันเดินทางเดือน ตุลาคม 61 ราคา / คน

วันท่ี  18 - 22 14,999.-

พะเดี่ยวเพิ่ม 4,500.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง - ไหว้พระเกาะลันเตา(นัง่กระเช้า Ngping 360) –เข้าท่ีพัก

การเดินทาง ช่วงเช้า
06.00    พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ K (K01-06) ทางเข้าประตู 5 และ 6
อาคารผู้ โดยสารขาออกสายการบิน HONGKONG AIRLINES 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ
คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง
   
08.50            นำท่านเดินทางสู่ฮอ่งกง โดยเท่ียวบินท่ี HX768 08:50-12:40  (มีอาหารบรกิารบนเครือ่ง)

12.40    เดินทางถึงสนามบินฮอ่งกง Chek Lap Kok (เวลาเรว็กว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งต้ังยู่บนเกาะลันเตา 

ช่วงบ่าย
เดินทางสัการะพระใหญ่ เกาะลันเตา โดยการนัง่กระเช้านองปิง ได้เวลาสมควรเดินทางเข้าเช็คอินท่ีพัก

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงบ่าย
สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเรว็กว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งต้ังยู่บนเกาะลันเตา
โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้ นท่ีโดยรวมท้ังหมด 1,248 เฮกเตอร์
ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลกติดต่อกันถึง 8  ปีซ้อน ต้ังแต่ปี 2001 – 2008
ฮอ่งกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ งประกอบด้วย
เกาะฮอ่งกง,นวิเทอร์รทิอรส์ี, เกาลูนและเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 

เดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮอ่งกง ให้ท่านได้
สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา นัง่กระเช้า Ngping 360  ซึ่งเป็นพระพุทธรปูทองสัมฤทธ ิ์
กลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก องค์พระทำข้ึนจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธ ิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม
250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้
และมองอย่างสงบลงมายังหบุเขาและโขดหนิเบ้ืองล่างซึ่งเป็นพระพุทธรปูนัง่ทำจากทองสัมฤทธ ิ์กลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุด 

ได้เวลานัดหมายนำท่านรับประทานอาหารค่ำ ก่อนท่ีจะเดินทางเข้าเช็คอินท่ีพักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

อาหาร มื้ อเย็น
ภัตตาคาร



ท่ีพัก ICLUB MA TAU WAI HOTEL/SILKA TSUEN WAN HOTEL หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง - ไหว้พระเกาะลันเตา(นัง่กระเช้า Ngping 360) –เข้าท่ีพัก

วันท่ี 2
ฮอ่งกง - CITY TOUR (เขาวิคตอเรยี – อา่วรพีลัสเบย์ - โรงงานจิวเวอรี)่ – เซินเจ้ิน(โดยรถบัส) - ช้อปป้ิง Lowu
Center  

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวฮอ่งกง ซิตี้ ทัวร์ เช่น  จุดชมวิว เขาวิคตอเรยี  อ่าวรพีลัสเบย์ ชมโรงงาน
 จิวเวอรี่

ช่วงบ่าย
หลังทานอาหารกลางวันเสรจ็นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้ น โดยรถบัส และอิสระช้อปป้ิงท่ี  
LOWU CENTER

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำท่านชมทัศนยีภาพ ถ่ายรปูท่ีระลึก ณ จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย ท่ีมีความสูง 397 เมตร
เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนรามา  360 องศา ของเกาะฮอ่งกง
เกาลูนนวิเทอรเิทอร์รีต่ลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้ให้ท่านได้ชมวิว ณ VICTORIA POINT
ไม่ได้ข้ึนสู่จุดชมวิวสูงสุด

นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ท่ีชายหาดน้ำตื้ น อ่าวรพีลัสเบย์ ซึ่งได้รับความนยิมจากคน
ฮอ่งกงเองท่ีมาเท่ียวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนคิชายทะเล และท่ีนา่สนใจคือด้านหนึง่ของอ่าวมี
วัดพระพุทธรปูและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธาพระสังกัจ
จายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแหง่โชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแหง่ความม่ังคั่งเหลือกิน
เหลือใช้ มีเทพแหง่วาสนา เทพแหง่ดวงชะตา รวมท้ังกามเทพ ท่ีมีวิธกีารเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง
และอธษิฐานด้วยการลูบคลำหนิก้อนกลมอย่างต้ังใจอิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์ สิทธ ิ์ตามอัธยาศัย ณ
ท่ี แหง่นี้ คืออีกด้านของเสนห์่ท่ีค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง

จากน้ันนำท่าน แวะชมโรงงานจิวเวอรี่ มีเครือ่งประดับมากมายอาทิเช่น แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ
ซึ่งจะได้ชมข้ันตอนการผลิตและ จากผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในด้านนี้ โดยตรง   

ช่วงบ่าย
หลังทานอาหารกลางวันเสรจ็นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้ น โดยรถบัส

จากน้ันเชิญท่าน อิสระช้อปป้ิงท่ี  LOWU CENTER หรอืมาบุญครองเซินเจิ้ น
แหล่ง รวบรวมสารพัดสินค้าราคาถูกจน
แทบไม่นา่เชื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อและต่อรองราคาสินค้าท่ีท่านต้องการอย่างเต็มท่ี 

ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านรับประทานอาหาร ค่ำ

อาหาร มื้ อเช้า
ติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก FX HOTEL หรอืเทียบเท่า    



วันท่ี 3
เซินเจ้ิน - จูไห่ - ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - วัดผู่โถ่ว - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่เมืองจูไห ่พร้อมชมสถานท่ีท่องเท่ียว นัง่รถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก จูไหฟ่ิชเชอร์เกิร์ล ศูนย์สมุนไพรจีน 

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในจูไห ่ไหว้พระท่ีวัดผู่โถ่ว  ร้านผ้าไหม ร้านหยก ชม NIGHT SHOW หยวนหมิงชิงหยวน ก่อนเดินทางเข้าท่ีพัก

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
เดินทางสู่เมือง จูไห ่ นัง่รถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดท่ี สวยงามแสนจะโรแมนติก
ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไหไ่ด้ตกแต่งภูมิทัศน์ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับ พักผ่อนหย่อนใจ และท่ีได้ชื่อว่าถนนคู่รัก
ก็เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นี้ ได้มีการนำเก้าอี้  หรอื ม้านัง่ ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนัง่เท่าน้ัน จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก
ปัจจุบันเป็นท่ีนยิมของบรรดาคู่รัก

นำท่านแวะถ่ายรปูกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห ่บรเิวณอ่าวเซียงหจูไหฟ่ิชเชอร์เกิร์ล หรอืท่ีมีชื่อเรยีกว่า หวีหนี
เป็นรปูป่ันแกะสลัก สูง 8.7 เมตร น้ำหนักโดยประมาณ 10 ตัน สร้างจากหนิแกรนติทราย ในมือถือไข่มุก ไม่ว่าใครไป ใครมาเมืองนี้
ก็ต้องมาเย่ียมเธอ หวีหน ีสาวงามท่ียืนถือไข่มุก ยืนบิดเอวพลิ้ ว ริ้ วชายผ้าพัดพลิ้ ว อุ่นรอยย้ิมท้ังบนใบหน้าถึงมุมปาก เป็นสัญลักษณ์ของเมือง
บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รุง่เรอืงแหง่เมืองจูไห่

จากน้ันนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรจีน หรอืร้านบัวหมิะ  เป็นท่ีรู้ จักกันดีของคนไทย เม่ือคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำท่ีถนนเพชรบุร ีเม่ือ 24
กันยายน 2533 คร้ังน้ัน รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหมิะอันมีสรรพคุณรักษาแผล ไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ ป่วยท่ีโดนไฟไหม้ท่ัวตัว
จากน้ันมาคนไทยก็รู้ จักสรรพคุณของบัวหมิะเรือ่ยมา  พร้อมรับฟังการวินจิฉัยโรคโดยแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธติการนวดเท้า
ซึ่งเป็นอีกวิธ ีหนึง่ในการผ่อนคลายความเครยีด และบำรงุการไหลเวียนของโลหติด้วยวิธธีรรมชาติ  

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ วัดผู่โถ่ว
เป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อว่าวัดแหง่นี้ ได้สร้างข้ึนเพื่อเปรยีบเสมือนวัดท่ีอยู่บนเกาะผู่ถ่อซานเผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่
ได้สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม

จากน้ันแวะ ร้านผ้าไหม ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม อาทิเช่น ไส้ผ้าหม่ท่ีทำจากเส้นในไหม, ชุดเครือ่งนอนต่างๆ, เสื้ อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ
ซึ่งผ้าไหมจีนถือว่ามีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกท่ีรู้ จักการเลี้ ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ
อย่างต่อเนือ่ง ท่านสามารถเลือกซื้ อเป็นของฝาก หรอืว่าใช้เองได้ตาอัธยาศัย

จากน้ัน แวะร้านหยก ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์หยกข้ึนชื่อ ท่านสามารถเลือกซื้ อเป็นของฝาก ได้ตามอัธยาศัย

ช่วงค่ำ
นำท่านชม NIGHT SHOW หยวนหมิงชิงหยวน สมัยราชวงศ์ชิง อันตระการตา

อาหาร มื้ อเช้า
ติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก SILVER ART HOTEL หรอืเทียบเท่า    

วันท่ี 4
จูไห่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอมิ - ชิมขนมพ้ืนเมือง - โบสถ์เซนปอลล์ -  เซนาโด้ สแควร์ - ชมเดอะเวเนเช่ียน -
นัง่เรอืตรงสูส่นามบินฮอ่งกง – กลับกรงุเทพฯ   



การเดินทาง ช่วงเช้า
นัง่รถเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า เพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียว
เช่น นมัสการเจ้าแม่กวนอิมรมิทะเล  ชิมขนมพื้ นเมือง วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซ็นต์ปอล  และ เซนาโด้สแควร์

ช่วงบ่าย
นำท่านสัมผัสความอลังการของเดอะ เวเนเชี่ยน หรอื เวนสิมาเก๊า ได้เวลาอันสมควรนำท่านนัง่เรอืตรงสู่สนามบินฮอ่งกง
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ   

23.50      เหริฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี   HX761 23:50-02:20+1
     
02.20       ถึงท่าอากาศยานกรงุเทพฯโดยสวัสดิภาพ

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นั่งรถเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมรมิทะเล หรอืเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทอง
สัมฤทธ ิ์ ท้ังองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตันประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย
สะท้อนกับแดดเป็นประกาย เรอืงรองเหลืองอรา่มงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึง่
คือป้ันเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี
ท่ีเป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสต้ังใจสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนสุรณ์ให้กับมาเก๊า
ในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน

แวะชิมขนมพื้ นเมือง ซึ่งร้านนี้ จะมีจำหนา่ยขนมต้นตำรับของเมืองมาเก๊า
และหมูแผ่นของข้ึนชื่ออีกอย่างหนึง่ของมาเก๊าท่านสามารถเลือกซื้ อเพื่อเป็นของฝากด้วยก็ได้

นำท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์ สิทธ ิ์  เพื่อ ความเป็นศิรมิงคงท่ี วัดเจ้าแม่กวนอิม
ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในมาเก๊า สร้างข้ึนต้ังแต่ศตวรรษท่ี 13
เป็นท่ีประดิษฐานขององค์พระพุทธรปูปางนพิพานประทับอยู่ในดอกบัวและ
องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนท่ีตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม
 ชมโต๊ะหนิท่ีใช้เป็นสถานท่ีลงนามในสนธสัิญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมรกิา
และจีนเม่ือปีค.ศ.1844ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สำหรับ ประดิษฐานองค์พระพุทธรปู พร้อมรปูป้ันทองลงรักของสาวกอีก 3
รปู ให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ท่ีมีอายุ 600 กว่าปีนอกจากนี้ ท่านจะยังได้ชมต้นบอนไซดัดเป็นรปูตัวหนังสือจีน
ท่ีสื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาว และตำนานของต้นไม้แหง่ความรัก

นำท่านชม  โบสถ์เซ็นต์ปอล (St.Paul Cathedral) สร้างข้ึนเม่ือต้นศตวรรษท่ี 17
นับเป็นสถานท่ีซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊าโบสถ์แหง่นี้ เคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแหง่แรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล
ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรนุแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู
และบันไดทางเข้าด้านหน้าท่ีสง่างาม หลังจากมีการบูรณะข้ึนใหม่ในปีค.ศ.1991
ด้านหลังของซากโบสถ์แหง่นี้ มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาข้ึนเพื่อรวบรวมภาพเขียน
และจัดแสดงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบพิธทีางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผู้ ก่อต้ังโบสถ์ ตลอดจน
โครงกระดูกของชาวครสิต์ญี่ปุ่นและเวียดนามท่ีเสียชีวิตเม่ือคราวท่ีเกิดเพลิงไหม้คร้ังใหญ่

นำท่านสู่ย่านการค้าสำคัญของ มาเก๊า เซนาโด้สแควร์ หรอืเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า ย่านการค้าท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในมาเก๊า
ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้ นถนนท่ีปูลาดด้วยกระเบ้ือง เป็นลอนคลื่น เปรยีบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วย
อาคารสไตล์ยุโรปหลากสีสัน และสถาปัตยกรรมหลากรปูแบบท่ีนีจั่ดว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีรวมไว้ซึ่งร้านค้าต่างๆ มากมาย
ท้ังแฟชั่น แบรนด์เนม ร้านแผงลอย เฟอร์นเิจอร์โบราณ  อัญมณ ีเครือ่งประดับ ของท่ีระลึก ฯลฯ
ให้ท่านเดินเท่ียวแวะซื้ อสินค้าตามต้องการ

ช่วงบ่าย
นำท่านสัมผัสความอลังการของเดอะ เวเนเช่ียน  เดอะ เวเนเชี่ยน  หรอื เวนสิมาเก๊า   โรงแรมครบวงจรใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย
สัมผัสบรรยากาศแบบเวนสิ ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคใน คาสิโน  เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงร้านค้าย่ีห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า
และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง  40 แหง่ภายในเมืองเวนสิของโรงแรม  ล่องเรอืกอนโดลาในดินแดนเวนสิแหง่ตะวันออก หรอืเลือก
ชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ  ล่องเรอืและชมโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

วันท่ี 4
จูไห่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอมิ - ชิมขนมพ้ืนเมือง - โบสถ์เซนปอลล์ -  เซนาโด้ สแควร์ - ชมเดอะเวเนเช่ียน -
นัง่เรอืตรงสูส่นามบินฮอ่งกง – กลับกรงุเทพฯ   



อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

วันท่ี 4
จูไห่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอมิ - ชิมขนมพ้ืนเมือง - โบสถ์เซนปอลล์ -  เซนาโด้ สแควร์ - ชมเดอะเวเนเช่ียน -
นัง่เรอืตรงสูส่นามบินฮอ่งกง – กลับกรงุเทพฯ   

ราคานี้ รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ช้ันประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ 
ค่าภาษสีนามบินทุกแหง่ ตามท่ีระบุในรายการ
ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก หรอืตามข้อกำหนดของสายการบิน
ค่าท่ีพักระดับมาตราฐานห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรอื ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหนึง่ ไม่สามารถคืนเงินได้**) 
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ, ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่ารถโค้ชปรับอากาศ
นำเท่ียวตามท่ีระบุไว้ในรายการ  
ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (เนือ่งจากโปรแกรมทัวร์นี้ การเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป
หากเกิดกรณปีระเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชั่วคราวและจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่าน้ันในการเข้าเมืองจีน
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้ เสียค่าธรรมเนยีมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วยตนเอง  ตามท่ีสถานทูตจีนเรยีกเก็บ
กรณท่ีีมีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์  คุ้ มครองต้ังแต่อายุ 1 – 75 ปี เท่าน้ัน *

ราคานี้ ไม่รวม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครือ่งดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,
ค่าซักรดี ค่าอาหารและเครือ่งดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรดี, 
ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เนต็ ฯลฯ  
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนญุาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอื คนต่างด้าว
(เป็นหน้าท่ีของผู้ เดินทางในการจัดทำเอง)
ค่าธรรมเนยีมกระเป๋าเดินทาง ในกรณท่ีีน้ำหนักเกินจากท่ีสายการบินกำหนด
ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน /วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ท้องถิ่น 10 หยวน/วัน/ท่าน, 
คนขับรถ 10 หยวน /วัน/ท่าน 
หมายความว่าเดินทางท้ังหมด 4 วัน ผู้ เดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปท้ังหมด =120 หยวน/ต่อทรปินี้ ค่ะ

� รูปภาพ
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