-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D1 : ฮ่องกง – เซิน่ เจิน้ รถโค้ช – วัดกวนอู - หมูบ่ ้านโบราณ จาลองเมืองลี่เจียง
D2 : ทีเ่ ทีย่ วแห่งใหม่ สวนฮอลแลนด์ -ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก - ร้านผลิตภณัฑย์ างพารา- ช้อปปิง้ ตลาดตงเหมิน - OCT โชว์
ม่านน้า 3 มิติ MANGROVE GROOVE
D3 : เซิน่ เจิน้ – ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้าตืน้ รีพลั ส์เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิง้ ถนน
นาธาน
D4: ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

CTP5A_HX HKG – SZX 4D2N (SZX2) 8,888 MAY-SEP 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันแรก : กรุงเทพ – ฮ่องกง – เซิน่ เจิน้ –วัดกวนอู - หมู่บา้ นโบราณ จาลองเมืองลีเ่ จียง
01.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5-6 แถว K สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เพื่อทาการรับ
เอกสารจากเจ้าหน้าที่ เช็คอินรับตั๋วเดินทาง
HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05 // HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00 (เคาน์เตอร์เช็คอินจะทาการ
ปิดการเช็คอินก่อนเครื่องออก 45 นาที)

03.35 น.

บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 // HX762 (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง) บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง

08.05 น.

(มือ้ ที่ 1)
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นาท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยเดินทางผ่าน
สะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความ
ยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทาง
ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
นาท่านเดินทางสู่ เซิน่ เจิน้ โดยรถโค้ช ซึง่ เป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง เป็น
เมืองเศรษฐกิจการค้าที่สาคัญของจีนทางตอนใต้ และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซิน่ เจิน้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง
ธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่นเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมี
สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 2 )
หลังอาหาร นาท่านสู่ วัดกวนอู ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ ความจงรักภักดี ความ
กล้าหาญ โชคลาภ เปรียบเสมือนตัวแทนของความเด็ดเดี่ยว เป็นธรรม กล้าหาญ เป็นวัดอันศักดิ์สิทธิที่คนเซิ่นเจิ้น
นิยมสักการะขอพรในเรื่องหน้าที่การงาน โดยเฉพาะข้าราชการ
จากนั้นนาทุกท่านสู่ ที่เทีย่ วแห่งใหม่ หมูบ่ า้ นโบราณ จาลองเมืองลี่เจียง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักผ่อนกับบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ ทั้งลาคลองและอาคารบ้านเรือนโบราณต่างๆ ที่
ยังคงอยู่และมีการปรับปรุงบางส่วนของหมู่บ้านตามแบบของเมืองโบราณลี่เจียง ทั้งนี้ท่านยังได้ได้สัมผัสถึง ความ
เป็นจีนแคะซึ่งปัจจุบันยังคงมีชาวจีนแคะที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ แม้ว่าชาวแคะจะมีวัฒนธรรมและภาษาที่
แตกต่างเฉพาะตัวจากประชากร ภายในหมู่บ้านยังมีพิพิธภัณฑ์ซงึ่ บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชาวจีนแคะ
ให้ได้ศึกษาสาหรับท่านที่สนใจอีกด้วย ภายในหมู่บ้านก้ยังมีศาลเจ้ากวนอูซึ่งถือว่าเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิที่ชาว
แคะได้สักการะกราบไหว้กันมานานนับร้อยปี

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 3 )
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นาท่านเดินทางสู่ที่พัก ROYAL CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 สวนฮอลแลนด์ - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก - ร้านผลิตภณัฑย์ างพารา- ช้อปปิง้ ตลาดตงเหมิน - OCT โชว์มา่ นน้า 3 มิติ
MANGROVE GROOVE
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มือ้ ที่ 4)
นาท่านชม สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ (The Flower Town in Holland) ได้ออกแบบและก่อสร้าง
เป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบทรงบ้านเนเธอร์แลนด์ขนานแท้ ออกแบบหลังคา
หน้าจั่วให้ลวดลายไม่ซ้ากัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ กาลังเป็นนิยมในขณะนี้ที่นี่เป็นสวนสาธารณะที่มีร้าน
ดอกไม้และมุมภาพภาพที่สวยงาม อีกทั้งยังมีร้านกาแฟให้นั่งชลิกัน โดยแต่ละร้านจะได้รับการออกแบบให้มีสไตล์
และคงเอกลักษณ์ให้มีบรรยากาศเหมือนอยู่ฮอลแลนด์แต่กลมกลืนเข้าภูมิทัศน์ล้อมรอบเมืองเซนเจิ้น อีกทั้งยังมี
พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สวนหย่อม น้าพุ เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างมาก
นาท่านแวะชม สินค้ายาประจาบ้านของชาวจีน “ ยาบัวหิมะ ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้าร้อนลวก, แผลไฟไหม้,
แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ “ โรงงานผลิตหยก ” ซึ่งเป็นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟังความเป็นมาและประโยชน์
ของหยกเมืองจีน อิสระเลือกซื้อกาไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนาโชค ของฝากอันล้าค่าที่
ขึ้นชื่อของจีน จากนั้นนาทุกท่านแวะชมร้านของโอท็อปขึ้นชื่อ

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 5 )
จากนั้นนาท่านชม “ร้านผลิตภณัฑย์ างพารา” นาท่านชมสินค้าแปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจาก
ยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน ได้นาผลิตภัณฑ์ยางพารามาทาเป็นเครื่ องนอน ของใช้
ในบ้าน ได้อย่างลงตัว
จากนั้นนาทุกท่านสู่ ตลาดตงเหมิน สถานที่เดินช้อปปิ้งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด
เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, นาฬิกา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 6) อาหารทะเลซีฟดู้ + เป๋าฮือ้ ไวน์แดง
หลังอาหารนาท่านชม OCT โชว์มา่ นน้า 3 มิติ MANGROVE GROOVE ที่ใช้ทุนสร้างกว่า200 ล้านหยวน จัด
แสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้าขนาดใหญ่ เป็นการแสดงใช้อุปกรณ์ต่างๆ
เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องยิงเลเซอร์ ม่านน้า ระเบิดไฟ ฯลฯ เป็นโชว์น้าที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในในเซิ่นเจิ้น
ซึ่งเป็นโชว์ที่เกี่ยวกับหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า ปีกแห่งความรัก เพื่อเอามา
ช่วยนกที่ถูกทาลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าชายเลน ( ขอสงวนสิทธิในการให้บริการกรณีโชว์ปิดการแสดงอัน
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยจะไม่สามารถคืนเงินได้ ไกด์จะนาท่านท่องเที่ยวสถานที่อื่นทดแทน )
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นาท่านเดินทางสู่ที่พัก ROYAL CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เซิน่ เจิน้ – ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้าตืน้ รีพลั ส์เบย์ – จิวเวลรี–่ ช้อปปิง้ ถนน
นาธาน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มือ้ ที่ 7 )
หลังอาหารเช้า นาท่านข้ามด่านกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ทางบริษัทจะนาท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ **
เดินทางสะดวกสบาย ไม่เหนื่อย **) จากนั้น นาท่านสู่ วัดแชกงหมิว(กังหันนาโชค) เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง
และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกง
นิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึน้ ปีใหม่ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง
ของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่
สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิน(Wong Tai Sin Temple) หรืออีกชื่อว่า วัดหวังต้าเซียน เป็นอีกหนึง่
วัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ
ได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้า
เซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงทาให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระ
หวังต้าเซียน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจาก
เมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 8 ) เมนูพเิ ศษ เป็ดย่าง
หลังอาหารเที่ยง นาทุกท่านเดินทางสู่ รีพัลส์เบย์ Repulse Bay ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มา
จอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้าตื้นซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนใน
บรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล อีกด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ พร้อมนมัสการขอพร
จากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY นาท่านข้าม
สะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่า
เป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง ทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย
แล้วนาชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ” ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม
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และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับและกังหันนาโชค
อซึ่งเชื่อกันว่าหากใครมีกังหันนี้จะพัดพาสิ่งไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต และยังช่วยในเรื่อง
ของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองในท่านที่ทาธุรกิจ
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ เลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัยย่านถนนนาธานเช่น น้าหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ
หรือช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนาที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า อาทิ GIORGIO
ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ R Us จากทั่วโลก
** อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง **
20.00 น.

ได้เวลานัดหมายนาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง

วันที่ 4 ฮ่องกง – กรุงเทพ
00.35 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX769 // HX767 สายการบิน HONG KONG AIRLINES บริการ
อาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง (มือ้ ที่ 9 )

02.35 น.

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

เพือ่ สิทธิและประโยชน์ของท่านเอง กรุณาอ่านข้อตกลงและเงือ่ นไขก่อนทาการจอง
ถ้าท่านทาการจองใดๆ กับบริษทั แล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขทั้งหมด
** ผูเ้ ดินทางทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 2 – 18 ปี คิดเป็นราคาเด็ก **
ทารก คิดเฉพาะค่าธรรมเนียมจากสายการบิน คนละ 6,900 บาท
ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับราคาทารก ตามค่าธรรมเนียมของสายการบิน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
กาหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
2561

รายละเอียด
เทีย่ วบิน

ผู้ใหญ่
Promotion

ราคาเด็ก ราคากรุป๊ เหมา
2-18 ปี

ส่วนตัว

พัก
เดีย่ ว

กรุป้
ไซด์

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

8,888

10,888

10,888 3,500

25

24-27 พฤษภาคม 2561 HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20

8,888

10,888

10,888 3,500

25

10-13 พฤษภาคม2561
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HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

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 สิงหาคม 2561
09-11 สิงหาคม 2561
**วันแม่**
13-16 สิงหาคม 2561
**ชดเชยวันแม่**
19-22 สิงหาคม 2561
26-29 สิงหาคม 2561
02-05 กันยนยน 2561
09-12 กันยนยน 2561
16-19 กันยนยน 2561

HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20

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

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

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
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
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HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

หมายเหตุ
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล เช่น บัวหิมะ, ผ้า
ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก· ยางพารา , ร้านจิวเวลรี่ กังหัน ซึ่งจาเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์
ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลักทางบริษัทและไกด์ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาตามจริง อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ามันที่เพิ่มขึ้นตามอัตราของสายการบิน โดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปเหมา .. กรณีตัดกรุ๊ปจะใช้ราคาเต็มเท่านั้น
1. อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
วีซ่ากรุ๊ป รหัส 144
ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการ
ระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ เมนูพิเศษ อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง ，เป็ดย่าง
ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
2. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

CTP5A_HX HKG – SZX 4D2N (SZX2) 8,888 MAY-SEP 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 250 หยวน /ทริป/ต่อท่าน ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน )
 ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
 วีซ่าเดี่ยวสาหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องทาเองที่สถานฑูตจีน
 วีซ่าเดี่ยว ในกรณีที่ทางการจีนมีการยกเลิกวีซ่ากรุ้ป 144 อันเนื่องมาจากมีการประชุม หรือเหตุใดใดก็ตาม ทางผู้เดินทางต้อง
เป็นผู้ชาระค่าวีซ่าเอง
ในกรณีที่ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ... เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าจีนมีดังนี้
1.

พาสปอร์ตเล่มจริง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อม
สาเนา 1 ชุด

2.

รูปถ่ายสี 2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว
(48 มม. X 33 มม.) เสื้อสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลัง สีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ
เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตารวจ ข้าราชการ
เป็นต้น

3.

เด็กต่ากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม
3.1 สาเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
3.2 สาเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
3.3 สาเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
3.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)

กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
สาเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ
เท่านั้น
กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น
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3. การชาระค่าบริการ
3.1 กรณีราคา Promotion จอยน์ทัวร์หน้าร้านขอสงวนสิทธิ์ในการชาระเงินเต็มจานวน 2 วันหลังทาการจอง
3.2 สาหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา ชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท
3.2 สาหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 กรณีราคา Promotion ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หากมีการยกเลิก จะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี
4.2 สาหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป สามารถทาเรื่องขอคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้
4.2 สาหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 -29 วันเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินมัดจาทั้งหมด
4.3 สาหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิในการคืนเงินกรณี กรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับ
สายการบิน หรือค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ
5. กรณีคณะออกเดินทางได้
5.1. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
5.2 คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
5.3 คณะจองไม่ถึงจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
5.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
6.1

ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
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6.2

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปการันตีออกเดินทางแบบไม่มีหัวหน้าทัวร์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง (บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ
10 ท่าน

6.3

ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

6.4

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่าง
น้อย 15 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยิ นดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม
จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการ
ต่อไป

6.5

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง
ให้กับทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา

6.6

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วั น ที่ เดิ น ทางจริ ง ของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จะค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็นสาคัญ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่
เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวัติ

6.7

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูล
ความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น

6.8

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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