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D1 : กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง – เจ้ าแม่ กวนอิม อ่าวรีพลั ส์ เบย์ – ฮ่ องกงจิวเวอร์ รี่ – วัดหวังต้ าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้ อปปิ้ งถนน
นาธาน – เซิ่นเจิน้ โดยรถไฟ
D2 : หมู่บ้านโบราณ จาลองเมืองลีเ่ จียง – พิพธิ ภัณฑ์ เซิ่นเจิน้ – ร้ านหยก – ตลาดตงเหมิน – OCT โชว์ ม่านนา้ 3 มิติ
MANGROVE GROOVE
D3 : วัดกวนอู – สวนฮอลแลนด์ – ร้ านบัวหิมะ – ร้ านผลิตภัณฑ์ ยางพารา – ตลาดหลอหวู่ – เซิ่นเจิน้ – ฮ่ องกงโดยรถโค้ ช
D4: ฮ่ องกง - กรุงเทพฯ
วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง – เจ้ าแม่ กวนอิม อ่ าวรีพลั ส์ เบย์ – ฮ่ องกงจิวเวอร์ รี่ – วัดหวังต้ าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้ อปปิ้ งถนน
นาธาน – เซิ่นเจิน้ โดยรถไฟ
23.00น.
01.00น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ประตู 5-6 แถว K สายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ (HX) เพื่อทาการรับเอกสาร
จากเจ้าหน้าที่ เช็คอินรับตัว๋ เดินทาง (เคาน์เตอร์เช็คอินจะทาการปิ ดการเช็คอินก่อนเครื่ องออก 45 นาที)

02.00 น.
04.00 น.

HX 780 BKK - HKG 02.00-06.00 // HX 780 BKK - HKG 04.00 – 08.05
บินลัดฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 (มีจอส่ วนตัวทุกที่นงั่ ) บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง (มื้อที่1)
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นาท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเดินทางผ่าน
สะพานแขวนซิ งหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่ งเป็ นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก
ความยาวมากกว่า 2.2 กิ โลเมตรซึ่ งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิ ก ชื่ อดังระดับโลก นอร์ แ มน ฟอสเตอร์
ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

06.00 น.
08.05 น.

นาทุกท่านเดินทางสู่ รี พลั ส์เบย์ Repulse Bay
ซึ่ งชื่ ออ่าวนี้ ได้มาจากชื่ อเรื อรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อ
รักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็ นอ่าวน้ าตื้นซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบ
ปิ คนิ คชายทะเล อีกด้านหนึ่ งของอ่าวมีวดั พระพุทธรู ป และเทพเจ้าต่างๆ พร้ อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่
กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคลที่บริ เวณชายหาด REPULSE BAY นาท่านข้ามสะพานต่ออายุ
ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดรวมรับ
พลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง ทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่ องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย
นาชมโรงงาน “ ฮ่ องกงจิวเวอร์ รี่ ” ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยีย่ ม และใช้ในการ
เสริ มดวงเรื่ องฮวงจุย้ ซึ่งเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับและกังหันนาโชค อซึ่งเชื่อกัน
ว่าหากใครมีกงั หันนี้ จะพัดพาสิ่ งไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิ่ งดีๆเข้ามาในชีวิต และยังช่วยในเรื่ องของโชค
ลาภเงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจริ ญรุ่ งเรื องในท่านที่ทาธุรกิจ
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เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 2 ) เมนูพเิ ศษ เป็ ดย่ าง

นาท่านเดินทางสู่ วัดหว่ องไทซิน(Wong Tai Sin Temple) หรื ออีกชื่อว่า วัดหวังต้ าเซียน เป็ นอีกหนึ่ งวัดที่มี
ชื่ อเสี ยงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ
ได้รับอิทธิ พลมาจาก ลัทธิ เต๋ า ศาสนาพุทธ และลัทธิ ขงจื้อ ผูค้ นมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้า
เซี ยนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่ งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงทาให้วดั แห่ งนี้ มีชื่อเสี ยงโด่งดังขึ้นมา พระ
หวังต้าเซียน หรื อที่รู้จกั กันในชื่อ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมือง
จีนมาเผือ่ แผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ข้ ึนมา

จากนั้น นาท่านสู่ วัดแชกงหมิว(กังหันนาโชค) เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกัน
ว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและนาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วดั นี้ในวันขึ้นปี ใหม่ซ่ ึ ง
เป็ นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็ นอย่างมากและเป็ นวัดเก่าแก่วดั หนึ่ งของฮ่องกง ช่วงตรุ ษจีนของทุกๆปี ชาว
ฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปั กธูปในพระอุโบสถเป็ นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเอง
ให้ดีข้ ึน

อิสระ ช้ อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้ าตามอัธยาศัยย่ าน K11 และ ถนนนาธาน เช่น 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
นาท่ านข้ ามด่ านเดินทางสู่ เซิ่นเจิน้ โดยรถไฟ **เดินทางสะดวกสบาย ไม่เหนื่ อย **
(ใช้เวลาในเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) เซิ่ นเจิ้น เป็ นเขตเศรษฐกิ จพิเศษของจี น เดิ มเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยู่ใน
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คา่

มณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่นเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทศั น์
และสภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 3 )
นาท่านเดินทางสู่ ที่พกั HONG LI LAI HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 2 : หมู่บ้านโบราณ จาลองเมืองลี่เจียง – พิพิธภัณฑ์ เซิ่นเจิน้ – ร้ านหยก – ตลาดตงเหมิน - OCT โชว์ ม่านน้า 3 มิติ
MANGROVE GROOVE
เช้ า

เทีย่ ง

เย็น

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 4)

จากนั้นนาทุกท่านสู่ ที่เที่ยวแห่ งใหม่ หมู่บ้านโบราณ จาลองเมืองลี่เจียง สถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ที่เพิ่งเปิ ดให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักผ่อนกับบรรยากาศอันเป็ นธรรมชาติ ทั้งลาคลองและอาคารบ้านเรื อนโบราณต่างๆ ที่
ยังคงอยู่และมีการปรับปรุ งบางส่ วนของหมู่บา้ นตามแบบของเมืองโบราณลี่เจียง ทั้งนี้ ท่านยังได้ได้สัมผัสถึง
ความเป็ นจีนแคะซึ่ งปั จจุบนั ยังคงมีชาวจีนแคะที่อาศัยอยู่ในหมู่บา้ นแห่ งนี้ แม้ว่าชาวแคะจะมีวฒั นธรรมและ
ภาษาที่แตกต่างเฉพาะตัวจากประชากร ภายในหมู่บา้ นยังมีพิพิธภัณฑ์ซ่ ึงบอกเล่าถึงประวัติความเป็ นมาของชาว
จีนแคะให้ได้ศึกษาสาหรับท่านที่สนใจอีกด้วย ภายในหมู่บา้ นก้ยงั มีศาลเจ้ากวนอูซ่ ึ งถือว่าเป็ นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ
ที่ชาวแคะได้สกั การะกราบไหว้กนั มานานนับร้อยปี
นาท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ เซิ่ นเจิ้น ภายในมีการจัดแสดงนิ ทรรศการเกี่ ยวกับเมืองเซิ่ นเจิ้น มีท้ งั โบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 5 )
นาท่านชม “ โรงงานผลิตหยก ” ซึ่งเป็ นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟั งความเป็ นมาและประโยชน์ของหยกเมืองจีน
อิสระเลือกซื้ อกาไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนาโชค ของฝากอันล้ าค่าที่ข้ ึนชื่ อของจีน
จากนั้นนาทุกท่านแวะชมร้านของโอท็อปขึ้นชื่อ
จากนั้นนาทุกท่านสู่ ตลาดตงเหมิน สถานที่เดินช้อปปิ้ งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้านานาชนิ ด
เช่น เสื้ อผ้า, รองเท้า, กระเป๋ า, นาฬิกา, เครื่ องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 6) อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์ แดง
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หลังอาหารนาท่านชม OCT โชว์ ม่านน้า 3 มิติ MANGROVE GROOVE ที่ใช้ทุนสร้างกว่า200 ล้านหยวน จัด
แสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็ นโรงละครทางน้ าขนาดใหญ่ เป็ นการแสดงใช้อุปกรณ์
ต่างๆ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่ องยิงเลเซอร์ ม่านน้ า ระเบิดไฟ ฯลฯ เป็ นโชว์น้ าที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในใน
เซิ่ นเจิ้น ซึ่ งเป็ นโชว์ที่เกี่ยวกับหญิงผูก้ ล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่ องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า ปี กแห่ งความรัก
เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทาลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่ าชายเลน ( โชว์จะปิ ดทุกวันจันทร์สาหรับกรุ๊ ปที่ดูโชว์ตรงวัน
จันทร์จะมีการสลับวันดูโชว์ตามเหมาะสม และขอสงวนสิ ทธิในการให้บริ การกรณี โชว์ปิดการแสดงอันเนื่องจาก
สุ ดวิสยั จะไม่สามารถคืนเงินได้ ไกด์จะนาท่านท่องเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนตามเหมาะสม )
นาท่านเดินทางสู่ ที่พกั HONG LI LAI HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 : วัดกวนอู – สวนฮอลแลนด์ – ร้ านบัวหิมะ – ร้ านผลิตภัณฑ์ ยางพารา – ตลาดหลอหวู่ – เซิ่นเจิน้ – ฮ่ องกงโดยรถโค้ ช
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 7 )

หลังอาหาร นาท่านสู่ วัดกวนอู ไหว้เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ ความจงรักภักดี ความกล้า
หาญ โชคลาภ เปรี ยบเสมือนตัวแทนของความเด็ดเดี่ยว เป็ นธรรม กล้าหาญ เป็ นวัดอันศักดิ์สิ ทธิ ที่คนเซิ่ นเจิ้น
นิยมสักการะขอพรในเรื่ องหน้าที่การงาน โดยเฉพาะข้าราชการ
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เทีย่ ง

คา่
.......... น.
21.10 น.
23.50 น.

นาท่านชม สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ (The Flower Town in Holland) ได้ออกแบบและก่อสร้างเป็ นกลุ่มอาคาร
ถนนคนเดิน ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบทรงบ้านเนเธอร์ แลนด์ขนานแท้ ออกแบบหลังคาหน้ าจัว่ ให้ลวดลายไม่ซ้ า
กัน เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ กาลังเป็ นนิ ยมในขณะนี้ ที่นี่เป็ นสวนสาธารณะที่มีร้านดอกไม้และมุมภาพ
ภาพที่สวยงาม อีกทั้งยังมีร้านกาแฟให้นงั่ ชลิกนั โดยแต่ละร้านจะได้รับการออกแบบให้มีสไตล์และคงเอกลักษณ์
ให้มีบรรยากาศเหมือนอยูฮ่ อลแลนด์แต่กลมกลืนเข้าภูมิทศั น์ลอ้ มรอบเมืองเซนเจิ้น อีกทั้งยังมีพ้นื ที่พกั ผ่อนหย่อน
ใจ ได้แก่ สวนหย่อม น้ าพุ เหมาะกับการถ่ายรู ปเป็ นอย่างมาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 8 )
นาท่านแวะชม สิ นค้ายาประจาบ้านของชาวจีน “ ยาบัวหิมะ ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม้,
แก้ริดสี ดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
จากนั้นนาท่านชม “ร้ านผลิตภัณฑ์ ยางพารา” นาท่านชมสิ นค้าแปรรู ปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจาก
ยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยของประเทศจีน ได้นาผลิตภัณฑ์ยางพารามาทาเป็ นเครื่ องนอน ของใช้
ในบ้าน ได้อย่างลงตัว
จากนั้นนาทุกท่านสู่ Lowu Commercial City ที่นกั ชัอปปิ้ งชาวไทยเรี ยกกันจนติดปากว่าหล่อหวูเซ็นเตอร์ (มา
บุญครองเซินเจิ้น) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้านานาชนิด เช่น เสื้ อผ้า, รองเท้า, กระเป๋ า, นาฬิกา,
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และอื่นๆอีกมากมายในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่ อ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าที่ผลิตเพื่อส่ งขายยัง
ฮ่องกงและต่างประเทศ ให้ทุกท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกันตามอัธยาศัย
** อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง **
ได้เวลานัดหมายนาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง ** เวลานัดหมายตามเหมาะสมของไฟลท์บินในแต่ละวัน
**
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ HX779 HKG - BKK 21.10 - 23.10
HX761HKG - BKK 2310-01.50+1
บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง (มื้อที่ 9)
คณะเดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ HX 779 HKG - BKK 21.10 - 23.10

วันที่ 4 ฮ่ องกง - กรุงเทพ ฯ
02.00 น.
01.50.น.
04.0 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ HX767
บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง (มื้อที่ 9)
คณะเดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
HX761 HKG - BKK 23.50 – 01.50+1
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10
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เพื่อสิ ทธิและประโยชน์ ของท่ านเอง กรุณาอ่ านข้ อตกลงและเงื่อนไขก่ อนทาการจอง
ถ้ าท่ านทาการจองใดๆ กับบริษัทแล้ ว ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด
** ตามเงื่อนไขของเมืองจีนผู้เดินทางทีม่ อี ายุต้งั แต่ 2 – 18 ปี คิดเป็ นราคาเด็ก **
ทารกอายุไม่ ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ คิดเฉพาะค่ าธรรมเนียมจากสายการบิน คนละ 6,900 บาท
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาทารก ตามค่ าธรรมเนียมของสายการบิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
กาหนดการเดินทาง & อัตราค่ าบริการ
PERIOD

FLIGHT DETAIL

ราคาผู้ใหญ่
Promotion

4-7 กุมภาพันธ์ 2563
6-9 กุมภาพันธ์ 2563 * มาฆบูชา *
8-11 กุมภาพันธ์ 2563 * มาฆบูชา *
9-12 กุมภาพันธ์ 2563 *มาฆบูชา *
13-16 กุมภาพันธ์ 2563
16-19 กุมภาพันธ์ 2563
20-23 กุมภาพันธ์ 2563
23-26 กุมภาพันธ์ 2563
27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2563

1-4 มีนาคม 2563
4-7 มีนาคม 2563
5-8 มีนาคม 2563

HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX767 HKG BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX767 HKG BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0400-0805 HX761 HKG BKK 2350-0150
HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX767 HKG BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX767 HKG
- BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX767 HKG
- BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX767 HKG BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX767 HKG BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX767 HKG BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX767 HKG BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX761 HKG BKK 2350-0150
HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX779 HKG BKK 2110-2310

ราคาเด็ก 2-18
ราคากรุ๊ปเหมา
ปี

พักเดีย่ วจ่ าย
เพิม่

กรุ๊ ป
ไซด์

7,999

9,999

9,999

3,500

16

5,999

10,999

10,999

3,500

16

9,999

11,999

11,999

3,500

21

8,999

10,999

10,999

3,500

16

7,999

9,999

9,999

3,500

16

7,999

9,999

9,999

3,500

16

7,999

9,999

9,999

3,500

16

7,999

9,999

9,999

3,500

16

6,999

8,999

8,999

3,500

16

7,999

9,999

9,999

3,500

16

7,999

9,999

9,999

3,500

16

7,999

9,999

9,999

3,500

21
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8-11 มีนาคม 2563
11-14 มีนาคม 2563
12-15 มีนาคม 2563
15-18 มีนาคม 2563
18-21 มีนาคม 2563
19-22 มีนาคม 2563
22-25 มีนาคม 2563
25-28 มีนาคม 2563

HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX767 HKG BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX761 HKG BKK 2350-0150
HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX779 HKG BKK 2110-2310
HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX767 HKG BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX761 HKG BKK 2350-0150
HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX779 HKG BKK 2110-2310
HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX767 HKG BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600 HX761 HKG BKK 2350-0150

7,999

9,999

9,999

3,500

21

7,999

9,999

9,999

3,500

16

7,999

9,999

9,999

3,500

21

7,999

9,999

9,999

3,500

21

6,999

8,999

8,999

3,500

16

7,999

9,999

9,999

3,500

21

7,999

9,999

9,999

3,500

21

7,999

9,999

9,999

3,500

21

หากผู้เดินทางมีตวั๋ อยู่แล้ วต้ องการจอยแลนด์ คิดค่ าบริการ 1,999 (เด็ก+2,000) + GROUP VISA 1,500 บาท
หมายเหตุ
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสิ นค้าพื้นเมือง เช่น บัวหิ มะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใย
ไผ่,ไหม, หยก, ยางพารา , ร้านจิวเวลรี่ กังหัน ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จึงอยาก
เรี ยนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมแต่ละร้านใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง หากท่านต้องการซื้ อ
หรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ทางบริ ษทั และไกด์ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น แต่ถา้ หากลูกค้าไม่มีความ
ประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 350
หยวน / คน / ร้ าน
2. ในส่ วนของสายการบิน หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของภาษีน้ ามัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาตามจริ ง
อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ ามันที่เพิ่มขึ้นตามอัตราของสายการบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ได้กบั กรุ๊ ปเหมา .. กรณี ตดั กรุ๊ ปจะใช้ราคาเต็มเท่านั้นกรุ ณาสอบถามทางเจ้าหน้าที่
4. ขอสงวนสิ ทธิในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ อง ทางบริ ษทั ไม่สามารถเลือกที่นงั่ ให้ผเู ้ ดินทางได้ เนื่องจากตัว๋ ที่ใช้ในการเดินทางเป็ นตัว๋
กรุ๊ ปแบบหมู่คณะ สายการบินจะจัดที่นั่งให้เป็ นโซนเดียวกันทั้งคณะ และรันเลขที่นั่งตามระบบของสายการบิน ดังนั้นในการรี
เควสที่นั่งติดกันของแต่ละครอบครัว ทางทัวร์ อาจไม่สามารถจัดที่ให้ได้ตามที่ตอ้ งการแต่จะพยามให้หัวหน้าทัวร์ จดั สลับที่นั่ง
ภายในกรุ๊ ปให้ได้นงั่ ด้วยกันได้มากที่สุด
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1. อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 2 ใบ น้ าหนักรวมกันไม่เกิน 30 กก.
ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
** กรุ ณาระบุลกั ษณะห้องที่คุณต้องการเพือ่ ความสะดวกสบายของตัวท่านเอง Twin (ห้อง2เตียง) / Double (ห้อง 1 เตียง
ใหญ่) / Single ( ห้องพักเดี่ยว) / TRP (ห้อง 3 เตียง หากไม่มีการระบุ 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)
2. อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่านชาระพร้อมค่าทัวร์
( กรณี ผูเ้ ดิ นทางมีวีซ่าเดี่ ยวแล้วหรื อต้องการทาวีซ่าเดี่ ยวแยกจากกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการเรี ยกเก็บ
ค่าบริ การทาวีซ่ากรุ๊ ป 1,500 บาท ตามโปรแกรม เนื่องจากค่าวีซ่าเดิมตามโปรแกรมเป็ นค่าบริ การแบบเหมากรุ๊ ป)
 กรณีวีซ่ากรุ๊ ปยกเลิก การยื่นวีซ่าเดี่ยวจากเมืองไทย ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่ายื่นวีซ่าเดี่ยวเพิ่มตามจริ งตาม
สถานทูตจีนในประเทศไทยเรี ยกเก็บ ( ในกรณี ยื่นภายในเวลาปกติ 7 วัน หรื ออย่างช้าสุ ด 5วันทาการ กรณี ลูกค้ามีเหตุ
สุ ดวิสัย ไม่สะดวกส่ งพาสปอร์ตเล่มจริ งตามเวลาที่กาหนด หรื อต้องการใช้เล่มด่วน ในการยื่นวีซ่าด่วนจะเก็บส่ วนต่างค่า
ดาเนินการยืน่ วีซ่าด่วนเพิม่ ตามจริ ง)
 ค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ ากัน )
 ค่ าทิปคนหัวหน้ าทัวร์ ตามความเหมาะสม ไม่ บังคับ ขึน้ อยู่กบั ความพอใจในการตอบแทนการบริการ
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุผเู ้ ดินทางจะต้องเป็ นคนจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพ ท์ทางไกล ค่าอิ น เตอร์ เ น็ ต ค่าซัก รี ด มิ นิ บาร์ ใ นห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่ สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% หากต้องการใบเสร็ จค่าบริ การแบบภาษี
 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็ นหลัก
 กรณี ชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
 วีซ่าเดี่ยวสาหรับชาวต่างชาติผเู ้ ดินทางต้องทาวีซ่าที่สถานทูตจีนด้วยตนเองไม่สามารถยื่นแทนได้เนื่องจากต้องมีการโชว์
ตัว

รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-4FEB-25MAR20
3. การชาระค่ าบริการ
3.1 กรณี ราคา Promotion สาหรับจอยน์ทวั ร์หน้าร้านขอสงวนสิ ทธิ์ในการชาระเงินเต็มจานวน 3 วันหลังทาการจอง
3.2 สาหรับราคาเต็มหรื อกรุ๊ ปเหมา ชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท ส่ วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจา
4.1 กรณี ราคา Promotion สาหรับจอยน์ทวั ร์หน้าร้าน หากมีการยกเลิก ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกจะไม่มีการ
คืนเงินในทุกกรณี
4.2 สาหรับราคาเต็มปกติหรื อกรุ๊ ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป สามารถทาเรื่ องขอคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้
4.3 สาหรับราคาเต็มปกติหรื อกรุ๊ ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 -29 วันเก็บค่าใช้จ่ายในส่ วนของเงินมัดจาทั้งหมด
4.4 สาหรับราคาเต็มปกติหรื อกรุ๊ ปเหมา แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด
4.5 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 การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ 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 ทัวร์ น้ ี สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากผูเ้ ดินทาง มีการกระทาที่วตั ถุประสงค์ทางบริ ษทั จะไม่
รับผิดชอบในการกระทาที่นอกเหนือจากการท่องเที่ยวไม่วา่ กรณี ใด
6.2 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูเ้ ดินทางซึ่ งเป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน การันตีออกเดินทางแบบไม่มี
หัวหน้าทัวร์ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางเป็ นวันเดินทางอื่นหากมีจานวนไม่ครบตามจานวนที่ระบุ (
สาหรับทัวร์เส้นทางนี้ “ผูใ้ หญ่” คือบุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ณ วันเดินทาง )
6.3 ทัวร์น้ ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่ วนหรื อทั้งหมด
หรื อถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
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6.4 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 15 วัน
ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
6.5 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่
หนังสื อเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทาง
บริ ษทั
6.6 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทาง เลื่อน หรื อยกเลิกการเดิ นทางตามความเหมาะสม
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดิ นทางจริ งของประเทศที่เดิ นทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่
เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริ ษทั เช่น การยกเลิกเที่ยวบินอันเหตุสุดวิสัยจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ การก่อการร้าย ภัยสงครามต่างๆ
6.7 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูล
ความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริ ษทั ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
6.8 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ตัวอย่ างหน้ าพาสปอร์ ตทีถ่ ูกต้ องสาหรับส่ งจองทัวร์
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ในกรณีที่ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ... เอกสารที่ใช้ ยื่นวีซ่าจีนมีดงั นี้
1. พาสปอร์ตเล่มจริ ง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสาเนา 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
ชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่ เครื่ องแบบถ่ายรู ป เช่น เครื่ องแบบทหาร ตารวจ ข้าราชการ เป็ นต้น
3. เด็กต่ากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิม่
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
-กรณี พอ่ และแม่ มีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ชื่อ นามสกุล ไม่ตรงในใบเกิด) ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของพ่อเละแม่
เพิ่มเติม
-หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรื อแม่ฝ่ายหนึ่ ง ต้องเป็ นหนังสื อที่ออกโดย หน่ วยงานราชการ
เท่านั้น
กรณีไม่ ได้ เดินทางกับพ่อ หรื อ แม่ นอกจากข้ างต้ นแล้วให้ เพิม่
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผูอ้ ื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็ นหนังสื อที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

