(GH) HKG-EK009

ฮ่องกง SHOPPY
3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์EK

เริ่มเพียง

1.
2.
3.
4.

9,900.-

ชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกงที่วัดแชกงหมิว, เจ้าแม่กวนอิม ฮองฮัม วัดกวนอู ที่เซินเจิ้น
อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายทีห
่ ลอหวู่ และ ถนนนาธาน
เมนูพิเศษ เปาฮื้อ + ไวน์แดง

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 14-16 มีนาคม 2562

9,900.-

วันที่ 15-17 มีนาคม 2562

9,900.-

วันที่ 16-18 มีนาคม 2562

9,900.-

วันที่ 21-23 มีนาคม 2562

9,900.-

วันที่ 23-25 มีนาคม 2562

9,900.-

วันที่ 29-31 มีนาคม 2562

9,900.-

วันที่ 30 มีนาคม – 01 เมษายน 2562

9,900.-
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เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ
1.

2.
3.

กรุงเทพฯ– ฮ่องกง – เซินเจิ้น (โดยรถไฟ)

เช้า

กลาง
วัน

ค่า

✈

X

O
box
set

เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก –
อิสระช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น

O

เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) - ฮ่องกง– วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮองฮัม)
วัดแชกง -อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน- กรุงเทพฯ

O

O

O

Higgert
shenzhen Hotel
หรือเทียบเท่า

Higgert
shenzhen Hotel
หรือเทียบเท่า

O

✈

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:
10.30 น.

กรุงเทพฯ– ฮ่องกง – เซินเจิ้น(โดยรถไฟ)
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate
Airline โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

14.00น.

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน EmirateAirline เที่ยวบินที่ EK384
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกทีน
่ ั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบ
สุ่มที่นั่งว่างหากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่องหรือเปลี่ยนที่นงั่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสามารถดูอัตรา
ค่าบริการได้จากท้ายรายการนี้*

18.05น.

เดินทางถึง สนามบินHongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นําท่าน
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วพร้อมกันณทางออกEXIT B สนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตาฮ่องกง
เป็ นดิ นแดนตอนปลายสุ ดทางตะวัน ออกเฉีย งใต้ข องประเทศจีน ติด กับ มณฑลกวางตุ้ง จากนั้ นนํ าท่ านเดิ น
ทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทาง
รถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมนฟอส
เตอร์ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

ค่า

รับประทานอาหารค่า – SET BOX
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น (โดยรถไฟ) ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครอง
พิ เ ศษของมณฑลกวางตุ้ ง เป็ น เมื อ งเศรษฐกิ จ การค้ า ที่ สํา คั ญ ของจี น ทางตอนใต้ แ ละเป็ น แหล่ ง รวบรวม
เทคโนโลยีแ ละความทัน สมั ยอี กด้ วย..ท่า นจะต้ องลากกระเป๋า สัม ภาระของท่ าน ในการเดิ นทางข้า ม
ด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 50-60นาที
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Higgert shenzhen Hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่ 2:
เช้า

เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน –
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธ์เป็นที่นิยมในเมืองเซินเจิ้น เทพเจ้ากวนอู
เป็นเทพสัญลักษณ์ แห่งความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีและความกล้าหาญ ความกตัญญู โชคลาภ บารมี นิยม
ขอพรในเรื่องหน้าที่การงาน สักการะขอพระ และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว
จากนั้ นนํา ท่านไปผ่ อนคลายความเมื่ อยล้ าด้ว ยการนวดฝ่า เท้า โดยการแช่เ ท้าด้ วยยาสมุ นไพรจีน และซื้อยา
ครอบจักวาล บัวหิมะ ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อน
เช่น น้ําร้อนลวก หรือ น้ํามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่ โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกัน
ผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุด ด่างดําบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส นํ า
ท่านชม ร้านผ้าไหม ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผ้าห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส นําท่านชม
ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - เมนู เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
จากนั้นเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ ที่นี่นับว่าเป็นสถานที่ที่
นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้ง เพราะนอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วยังเป็นแหล่งรวมเรื่องอาหารการกินอีก
ด้วย ที่นี่มีสินค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ราคาไม่แพงเรียกว่าใคร
ชอบต่อรับรองว่าสนุกแน่ๆ...นําทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ก่อตั้งขึ้นในปี
1981 เปิดในพฤศจิกายน 1988 มันครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตรพื้นที่ก่อสร้าง 18,000 ตาราง
เมตร ในเดื อ นพฤษภาคมปี 1995 ชมประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมของเมื อ งเซิ น เจิ้ น โดดเด่ น ไปด้ ว ยด้ า น
สถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจ เนื่องจากเซินเจิ้นเป็นเมืองที่ทันสมัยและมันก็นา่ สนใจที่จ ะดูประวัติและพัฒนาการ
ของเมืองเซินเจิ้น

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Higgert shenzhen Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3:
เช้า

เซินเจิ้น (โดยรถไฟ)] - ฮ่องกง– วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮองฮัม) – วัดแชกง อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน- กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
นําท่านเดินทางสู่เมือง ฮ่อ งกง โดยรถไฟใช้เวลาประมาณ 1 ชั่ว โมง (ขึ้นอยู่ กับสภาพการจราจร ณ วั น
เดินทาง) ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระด้วยตัวของท่านเองในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองใช้เวลาในการเดิ นประมาณ 45-60 นาที จากนั้นนํ าชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อ เสีย ง
ที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ !! และแวะซื้อของฝาก
ของดีของฮ่องกงกลับไปฝากคนที่บ้าน นาท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ
ร้าน Jewelry Factory จากนั้นนาท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแท้หรือหยก
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เที ย ม และเลื อ กซื้ อ สมุ นไพรที่ ไ ด้ รั บการการั นตี คุ ณภาพจากรั ฐ บาลฮ่ อ งกง ...เดิ นทางสู่ วั ด เจ้ า แม่
กวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพร
เจ้ า แม่ ก วนอิ ม พระโพธิ สั ต ว์ แ ห่ ง ความเมตตา ช่ ว ยคุ้ ม ครองและปกปั ก รั ก ษาวั ด เจ้ า แม่ ก วนอิ ม ที่ Hung
HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็ก แต่
เป็นวัด เจ้าแม่ กวนอิม ที่ชาวฮ่ องกงนั บถือมาก แทบทุกวัน จะมีคนมาบูชาขอพรกั นแน่นวั ด ถ้าใครที่ชอบเสี่ย ง
เซียมซีเขาบอกว่ าที่นี่แ ม่นมากที่พิเ ศษกว่านั้น นอกจากสั กการะขอพรแล้ วยังมี พิธีขอซองอั้ งเปาจากเจ้าแม่
กวนอิมอีกด้วย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุ
กว่ า 300 ปี ตั้ ง อยู่ ใ นเขต Shatinวั ด แชกงสร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น อนุ สรณ์ ถึ ง บุ ค คล
สําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้น
ในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่อง
และคนจี น มีค วามเชื่ อถื อ ว่ าหากได้ ไ ปกราบไหว้แ ละขอพรจากท่า นแชกงจะ
ประสบผลสําเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเรา
และครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์
ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหัน นําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4
ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆ
วันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะ
ช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน

ให้ท่านอิสระช้

อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์
เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel,
Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
ที่ DFS Galleria

ค่า

21.30 น.
23.45 น.

อิสระอาหารค่า.... เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK385
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ***
.
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์

***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์ ***
ท่านละ

1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน***

โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อน
การเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า

หมายเหตุ :
1.
2.
3.
4.

สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
ราคาเด็กต่ากว่า 18 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ข้างต้น 3,000 บาท/ท่าน
ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าสาหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าเองบริษัททัวร์สามารถ
แนะนาการบืน
่ วีซ่าได้
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์)

โปรแกรม: ฮ่องกง SHOPPY 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์EK
อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

16-18 มีนาคม 2562

9,900.-

12,900.-.-

12,900.-

3,000

-

21-23 มีนาคม 2562

9,900.-

12,900.-.-

12,900.-

3,000

-

23-25 มีนาคม 2562

9,900.-

12,900.-.-

12,900.-

3,000

-

29-31 มีนาคม 2562

9,900.-

12,900.-.-

12,900.-

3,000

-

9,900.-

12,900.-.-

12,900.-

3,000

-

30 มีนาคม – 01 เมษายน
2562

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 5,000 บาท / ท่าน ***
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อัตราค่าบริการนีร
้ วม

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวัน เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และ
อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
น้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ําหนัก 30 กิโลกรัม)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

10. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทําคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้ วและสําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
11. กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน
้ ตามจริง และทางบริษัทฯขอ สงวนสิทธิ์
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
12. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนีไ
้ ม่รวม

2.

4.

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหาย
ในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (1,000 บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามดุลยพินิจของลูกค้า)
ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

เงื่อนไขการจอง
1. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่ง
สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
2. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทน
ั ที
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขน
ั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถ
สอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเป็นหมูค
่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
กรณียกเลิกการเดินทาง

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ครึ่งนึงจากราคาทัวร์
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3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. การชําระค่าบริการ
4.1กรุณาชําระยอดเต็มจํานวน ภายใน 24 ชม.

5. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯ
กาหนดไว้ (10ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน

7. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คอ
ื ค่าธรรม
เนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

8. กรณีท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ เกิดขึน้ จริง
เป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์
ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

10.ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกงมาเก๊าจูไห่เซินเจิ้น)กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รจ
ู้ ักในนามของร้านรัฐบาลคือบัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยกซึ่งจาเป็นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซื้อ
หรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุก เมือง
ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจานวนเงิน 300 ฮ่องกงดอลล่า / คน / ร้าน
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