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D1 : ฮ่ องกง – เซิ่นเจิน้ รถโค้ ช – วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จาลองเมืองลีเ่ จียง
D2 : ที่เที่ยวแห่ งใหม่ สวนฮอลแลนด์ -ร้ านบัวหิมะ – ร้ านหยก - ร้ านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้ อปปิ้ งตลาดตงเหมิน - OCT โชว์
ม่ านนา้ 3 มิติ MANGROVE GROOVE
D3 : เซิ่นเจิน้ – ฮ่ องกง - เจ้ าแม่ กวนอิม อ่าวนา้ ตื้นรีพลั ส์ เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดหวังต้ าเซียน - วัดแชกงหมิว – ช้ อปปิ้ งถนน
นาธาน
D4: ฮ่ องกง – กรุงเทพฯ

วันแรก : กรุงเทพ – ฮ่ องกง – เซิ่นเจิน้ –วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จาลองเมืองลีเ่ จียง
01.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ประตู 5-6 แถว K สายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ (HX) เพื่อทาการรับ
เอกสารจากเจ้าหน้าที่ เช็คอินรับตัว๋ เดินทาง
HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05 // HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00 (เคาน์เตอร์เช็คอินจะทาการปิ ด
การเช็คอินก่อนเครื่ องออก 45 นาที)

03.35 น.

บินลัดฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 // HX762 (มีจอส่ วนตัวทุกที่นงั่ ) บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

08.05 น.

(มื้อที่ 1)
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นาท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเดินทางผ่าน
สะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็ นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก
ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์
ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
นาท่านเดินทางสู่ เซิ่นเจิน้ โดยรถโค้ ช ซึ่งเป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้ เป็ น
เมืองเศรษฐกิจการค้าที่สาคัญของจีนทางตอนใต้ และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เซิ่นเจิน้ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมง
ธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่นเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดี
มีสภาพภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 2 )
หลังอาหาร นาท่านสู่ วัดกวนอู ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ ความจงรักภักดี ความ
กล้าหาญ โชคลาภ เปรี ยบเสมือนตัวแทนของความเด็ดเดี่ยว เป็ นธรรม กล้าหาญ เป็ นวัดอันศักดิ์สิทธิที่คนเซิ่น
เจิ้นนิยมสักการะขอพรในเรื่ องหน้าที่การงาน โดยเฉพาะข้าราชการ
จากนั้นนาทุกท่านสู่ ที่เที่ยวแห่ งใหม่ หมู่บ้านโบราณ จาลองเมืองลีเ่ จียง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เพิง่ เปิ ดให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักผ่อนกับบรรยากาศอันเป็ นธรรมชาติ ทั้งลาคลองและอาคารบ้านเรื อนโบราณต่างๆ ที่
ยังคงอยูแ่ ละมีการปรับปรุ งบางส่ วนของหมู่บา้ นตามแบบของเมืองโบราณลี่เจียง ทั้งนี้ท่านยังได้ได้สมั ผัสถึง
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ความเป็ นจีนแคะซึ่งปัจจุบนั ยังคงมีชาวจีนแคะที่อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นแห่งนี้ แม้วา่ ชาวแคะจะมีวฒั นธรรมและ
ภาษาที่แตกต่างเฉพาะตัวจากประชากร ภายในหมู่บา้ นยังมีพิพิธภัณฑ์ซ่ ึงบอกเล่าถึงประวัติความเป็ นมาของ
ชาวจีนแคะให้ได้ศึกษาสาหรับท่านที่สนใจอีกด้วย ภายในหมู่บา้ นก้ยงั มีศาลเจ้ากวนอูซ่ ึงถือว่าเป็ นศาลเจ้าศักดิ์
สิ ทธิที่ชาวแคะได้สกั การะกราบไหว้กนั มานานนับร้อยปี
คา่

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 3 )
นาท่านเดินทางสู่ ที่พกั ROYAL CENTURY HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 2 สวนฮอลแลนด์ - ร้ านบัวหิมะ – ร้ านหยก - ร้ านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้ อปปิ้ งตลาดตงเหมิน - OCT โชว์ ม่านนา้ 3 มิติ
MANGROVE GROOVE
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 4)
นาท่านชม สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ (The Flower Town in Holland) ได้ออกแบบและก่อสร้าง
เป็ นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบทรงบ้านเนเธอร์แลนด์ขนานแท้ ออกแบบหลังคา
หน้าจัว่ ให้ลวดลายไม่ซ้ ากัน เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ กาลังเป็ นนิยมในขณะนี้ที่นี่เป็ นสวนสาธารณะที่มี
ร้านดอกไม้และมุมภาพภาพที่สวยงาม อีกทั้งยังมีร้านกาแฟให้นงั่ ชลิกนั โดยแต่ละร้านจะได้รับการออกแบบ
ให้มีสไตล์และคงเอกลักษณ์ให้มีบรรยากาศเหมือนอยูฮ่ อลแลนด์แต่กลมกลืนเข้าภูมิทศั น์ลอ้ มรอบเมืองเซนเจิ้น
อีกทั้งยังมีพ้นื ที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สวนหย่อม น้ าพุ เหมาะกับการถ่ายรู ปเป็ นอย่างมาก
นาท่านแวะชม สิ นค้ายาประจาบ้านของชาวจีน “ ยาบัวหิมะ ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผลไฟ
ไหม้, แก้ริดสี ดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ “ โรงงานผลิตหยก ” ซึ่งเป็ นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟังความเป็ นมาและ
ประโยชน์ของหยกเมืองจีน อิสระเลือกซื้อกาไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับนาโชค ของ
ฝากอันล้ าค่าที่ข้ ึนชื่อของจีน จากนั้นนาทุกท่านแวะชมร้านของโอท็อปขึ้นชื่อ

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 5 )
จากนั้นนาท่านชม “ร้ านผลิตภณัฑ์ยางพารา” นาท่านชมสิ นค้าแปรรู ปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจาก
ยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยของประเทศจีน ได้นาผลิตภัณฑ์ยางพารามาทาเป็ นเครื่ องนอน ของ
ใช้ในบ้าน ได้อย่างลงตัว
จากนั้นนาทุกท่านสู่ ตลาดตงเหมิน สถานที่เดินช้อปปิ้ งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้านานาชนิด
เช่น เสื้ อผ้า, รองเท้า, กระเป๋ า, นาฬิกา, เครื่ องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย

คา่

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 6) อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์ แดง
หลังอาหารนาท่านชม OCT โชว์ ม่านนา้ 3 มิติ MANGROVE GROOVE ที่ใช้ทุนสร้างกว่า200 ล้านหยวน
จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็ นโรงละครทางน้ าขนาดใหญ่ เป็ นการแสดงใช้
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่ องยิงเลเซอร์ ม่านน้ า ระเบิดไฟ ฯลฯ เป็ นโชว์น้ าที่ใหญ่และทันสมัย
ที่สุดในในเซิ่นเจิ้น ซึ่งเป็ นโชว์ที่เกี่ยวกับหญิงผูก้ ล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่ องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า ปี ก
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แห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทาลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่ าชายเลน ( ขอสงวนสิ ทธิในการให้บริ การ
กรณี โชว์ปิดการแสดงอันเนื่องจากเหตุสุดวิสยั จะไม่สามารถคืนเงินได้ ไกด์จะนาท่านท่องเที่ยวสถานที่อื่น
ทดแทน )
นาท่านเดินทางสู่ ที่พกั ROYAL CENTURY HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันที่ 3 เซิ่นเจิน้ – ฮ่ องกง - วัดหวังต้ าเซียน - วัดแชกงหมิว - เจ้ าแม่ กวนอิม อ่าวนา้ ตื้นรี พลั ส์ เบย์ – จิวเวลรี่– ช้ อปปิ้ งถนน
นาธาน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 7 )
หลังอาหารเช้ า นาท่ านข้ ามด่ านกลับสู่ ฮ่ องกง โดยรถไฟ (ทางบริ ษทั จะนาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยรถไฟ **
เดินทางสะดวกสบาย ไม่เหนื่อย **) จากนั้น นาท่านสู่ วัดแชกงหมิว(กังหันนาโชค) เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง
และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาว
ฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วดั นี้ในวันขึ้นปี ใหม่ซ่ ึงเป็ นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็ นอย่างมากและเป็ นวัด
เก่าแก่วดั หนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุ ษจีนของทุกๆปี ชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็ นคนแรกๆ
และหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีข้ ึน
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ วัดหว่ องไทซิน(Wong Tai Sin Temple) หรื ออีกชื่อว่า วัดหวังต้ าเซียน เป็ นอีก
หนึ่งวัดที่มีชื่อเสี ยงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุม้ ประตูทางเข้าที่ยงิ่ ใหญ่
อลังการ ได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋ า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผูค้ นมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่า
พระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่ งได้กจ็ ะสมปรารถนาทุกประการ จึงทาให้วดั แห่งนี้มีชื่อเสี ยงโด่ง
ดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียน หรื อที่รู้จกั กันในชื่อ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4
เดินทางจากเมืองจีนมาเผือ่ แผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ข้ นึ มา

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 8 ) เมนูพเิ ศษ เป็ ดย่ าง
หลังอาหารเที่ยง นาทุกท่านเดินทางสู่ รี พลั ส์เบย์ Repulse Bay ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรื อรบของอังกฤษที่มา
จอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็ นอ่าวน้ าตื้นซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนใน
บรรยากาศแบบปิ คนิคชายทะเล อีกด้านหนึ่งของอ่าวมีวดั พระพุทธรู ป และเทพเจ้าต่างๆ พร้อมนมัสการขอ
พรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคลที่บริ เวณชายหาด REPULSE BAY นาท่าน
ข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึงเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิม่ ขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ
ซึ่งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง ทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่ องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย
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แล้วนาชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่ องกงจิวเวอร์ รี่ ” ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยีย่ ม
และใช้ในการเสริ มดวงเรื่ องฮวงจุย้ ซึ่งเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับและกังหันนา
โชค อซึ่งเชื่อกันว่าหากใครมีกงั หันนี้จะพัดพาสิ่ งไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิ่ งดีๆเข้ามาในชีวิต และยังช่วย
ในเรื่ องของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจริ ญรุ่ งเรื องในท่านที่ทาธุรกิจ
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้ าตามอัธยาศัยย่ านถนนนาธานเช่น น้ าหอม นาฬิกา กระเป๋ าหนังยีห่ อ้
ต่างๆ หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้า BRAND NAME ชั้นนาที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้ งมากกว่า 700 ร้านค้า อาทิ
GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ R Us
จากทัว่ โลก
20.00 น.

ํ
** อิสระอาหารค่าตามอั
ธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง **
ได้เวลานัดหมายนาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง

วันที่ 4 ฮ่ องกง – กรุงเทพ
00.35 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX769 // HX767 สายการบิน HONG KONG AIRLINES บริการ
อาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง (มื้อที่ 9 )

02.35 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35//HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00

เพื่อสิ ทธิและประโยชน์ ของท่ านเอง กรุณาอ่ านข้ อตกลงและเงื่อนไขก่ อนทาการจอง
ถ้ าท่ านทาการจองใดๆ กับบริษัทแล้ ว ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด
** ผู้เดินทางทีม่ อี ายุต้งั แต่ 2 – 18 ปี คิดเป็ นราคาเด็ก **
ทารก คิดเฉพาะค่ าธรรมเนียมจากสายการบิน คนละ 6,900 บาท
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาทารก ตามค่ าธรรมเนียมของสายการบิน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-10MAY-16SEP18
กาหนดการเดินทาง & อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง
2561
10-13 พฤษภาคม2561
24-27 พฤษภาคม 2561
31พค. –3มิ.ย.2561
3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2561
05-08 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
05-08 สิ งหาคม 2561
09-11 สิ งหาคม 2561
**วันแม่ **
13-16 สิ งหาคม 2561 **
ชดเชยวันแม่ **
19-22 สิ งหาคม 2561
26-29 สิ งหาคม 2561

รายละเอียด
เทีย่ วบิน

ผู้ใหญ่
Promotion

ราคาเด็ก ราคากรุ๊ปเหมา
2-18 ปี

ส่ วนตัว

พัก
เดี่ยว

กรุ้ป
ไซด์

HX 762 BKK - HKG 04.15 - 08.20
HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00
HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20

8,888

10,888

10,888 3,500

25

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

8,888

10,888

10,888 3,500

25

8,888

10,888

10,888 3,500

25

8,888

10,888

10,888 3,500

25

8,888

10,888

10,888 3,500

25

8,888

10,888

10,888 3,500

25

8,888

10,888

10,888 3,500

25

9,888

11,888

11,888 3,500

25

9,888

11,888

11,888

3,500 25

9,888

11,888

11,888

3,500 25

9,888

11,888

11,888

3,500 25

9,888

11,888

11,888

3,500 25

HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20
HX 761 HKG - BKK 22.45 – 00.45+1

10,888

12,888

12,888

HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

10,888

12,888

12,888

8,888

10,888

10,888

3,500 26

9,888

11,888

11,888

3,500 26

HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35
HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35
HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35
HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35
HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

3,500 25
3,500 26

รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-10MAY-16SEP18
02-05 กันยนยน 2561
09-12 กันยนยน 2561
16-19 กันยนยน 2561

HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

9,888

11,888

11,888

3,500 26

9,888

11,888

11,888

3,500 26

8,888

10,888

10,888

3,500 26

หมายเหตุ
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสิ นค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล เช่น บัวหิ มะ, ผ้า
ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก· ยางพารา , ร้านจิวเวลรี่ กังหัน ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์
ทางบริ ษทั ฯ จึงอยากเรี ยนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรื อไม่ซ้ือขึ้นอยูก่ บั ความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลักทางบริ ษทั และไกด์ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุก
เมือง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้ าน
2. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาตามจริ ง อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ ามันที่เพิ่มขึ้นตามอัตราของสายการบิน โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ได้กบั กรุ๊ ปเหมา .. กรณี ตดั กรุ๊ ปจะใช้ราคาเต็มเท่านั้น
1. อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
วีซ่ากรุ๊ ป รหัส 144
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
** กรุ ณาระบุลกั ษณะห้องที่คุณต้องการเพือ่ ความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการ
ระบุ ทางบริ ษทั ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้กบั ผูเ้ ข้าพัก
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ เมนูพเิ ศษ อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์ แดง ，เป็ ดย่ าง
ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-10MAY-16SEP18
2. อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ ก่อน
การใช้บริ การ)
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 250 หยวน /ทริป/ต่ อท่ าน ( เด็ก – ผูใ้ หญ่ เท่ากัน )
 ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บงั คับ ขึ้นอยูก่ บั ความพอใจในการตอบแทนการบริ การ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็ นหลัก
 กรณี ชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
 วีซ่าเดี่ยวสาหรับชาวต่างชาติผเู ้ ดินทางต้องทาเองที่สถานฑูตจีน
 วีซ่าเดี่ยว ในกรณี ที่ทางการจีนมีการยกเลิกวีซ่ากรุ ้ป 144 อันเนื่ องมาจากมีการประชุม หรื อเหตุใดใดก็ตาม ทางผูเ้ ดินทาง
ต้องเป็ นผูช้ าระค่าวีซ่าเอง
ในกรณีที่ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ... เอกสารที่ใช้ ยื่นวีซ่าจีนมีดังนี้
1.

พาสปอร์ ตเล่มจริ ง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อม
สาเนา 1 ชุด

2.

รู ปถ่ายสี 2 รู ป ต้องเป็ นรู ปถ่ายปั จจุบนั (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง พื้นหลังสี ขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว
(48 มม. X 33 มม.) เสื้ อสุ ภาพไม่โป๊ เปลือย ห้ามใส่ เสื้ อสี ขาว เพราะฉากหลังสี ขาวแล้ว ห้ามใส่ แว่น และ/หรื อ
เครื่ องประดับ ต้องเห็นใบหู ชดั เจน ไม่อนุญาตให้ใส่ เครื่ องแบบถ่ายรู ป เช่น เครื่ องแบบทหาร ตารวจ ข้าราชการ
เป็ นต้น

3.

เด็กต่ากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม
3.1 สาเนาสู ติบตั ร (เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ต้องยืน่ สู ติบตั รตัวจริ งด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
3.2 สาเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
3.3 สาเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
3.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)

กรณีเดินทางกับพ่อ หรื อ แม่ นอกจากข้ างต้ นแล้วให้ เพิม่
สาเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดิ นทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรื อแม่ฝ่ายหนึ่ ง ต้องเป็ นหนังสื อที่ออกโดย หน่ วยงาน
ราชการ เท่านั้น
กรณีไม่ ได้ เดินทางกับพ่อ หรื อ แม่ นอกจากข้ างต้ นแล้วให้ เพิม่
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผูอ้ ื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็ นหนังสื อที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-10MAY-16SEP18
3. การชาระค่ าบริการ
3.1 กรณี ราคา Promotion จอยน์ทวั ร์หน้าร้านขอสงวนสิ ทธิ์ในการชาระเงินเต็มจานวน 2 วันหลังทาการจอง
3.2 สาหรับราคาเต็มหรื อกรุ๊ ปเหมา ชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท
3.2 สาหรับราคาเต็มหรื อกรุ๊ ปเหมา กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจา
4.1 กรณี ราคา Promotion ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิก หากมีการยกเลิก จะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี
4.2 สาหรับราคาเต็มหรื อกรุ๊ ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป สามารถทาเรื่ องขอคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้
4.2 สาหรับราคาเต็มหรื อกรุ๊ ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 -29 วันเก็บค่าใช้จ่ายในส่ วนของเงินมัดจาทั้งหมด
4.3 สาหรับราคาเต็มหรื อกรุ๊ ปเหมา แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ทางบริ ษทั ขอสงวนลิขสิ ทธิในการคืนเงินกรณี กรุ๊ ปเหมาหรื อกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จา
กับสายการบิน หรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
5. กรณีคณะออกเดินทางได้
5.1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
5.2 คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
5.3 คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
5.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืนได้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5.5 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
6.1 ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
6.2

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน ผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไปการันตีออกเดินทางแบบไม่มีหวั หน้าทัวร์
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่ผเู ้ ดินทาง (บุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป) ไม่
ครบ 10 ท่าน

รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-10MAY-16SEP18
6.3

ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่ วนหรื อ
ทั้งหมด หรื อถูกปฏิ เสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงิ นค่าบริ การไม่ว่าบางส่ วนหรื อ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน

6.4

ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ
อย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การ
เพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดิ นทางได้ ทางเรายินดี ที่จะ
ให้บริ การต่อไป

6.5

ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่
หนังสื อเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อ
เดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา

6.6

ทางบริ ษ ัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึ งถึงความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ
ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวตั ิ

6.7

ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็ค
ข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์ รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิ ดความผิดพลาด ทางบริ ษทั ไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น

6.8

บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

