(GHHKG008)

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น
3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)

เริ่มเพียง








10,900.-

เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม
นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์
อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน
เที่ยวชมหมุบ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บา
้ นพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น
ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้้าแบบ 3D แสง สี เสียง
สักการะสิง
่ ศักดิ์สิทธิช
์ ื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว

ก้าหนดการเดินทาง
วันที่ : 06-08 ก.ค. 61

10,900.-

วันที่ : 07-09 ก.ค. 61

10,900.-

วันที่ : 13-15 ก.ค. 61

12,900.-

วันที่ : 14-16 ก.ค. 61

12,900.-

วันที่ : 20-22 ก.ค. 61

12,900.-

วันที่ : 21-23 ก.ค. 61

12,900.-

วันที่ : 03-05 ส.ค. 61

12,900.-

วันที่ : 04-06 ส.ค. 61

12,900.-

วันที่ : 10-12 ส.ค. 61

12,900.-

วันที่ : 17-19 ส.ค. 61

12,900.-

วันที่ : 18-20 ส.ค. 61

12,900.-

วันที่ : 24-26 ส.ค. 61

12,900.-

วันที่ : 25-27 ส.ค. 61

12,900.-

วันที่ : 31 ส.ค.-02 ก.ย. 61

10,900.-

วันที่ : 01-03 ก.ย. 61

12,900.-

วันที่ : 07-09 ก.ย. 61

12,900.-

วันที่ : 08-10 ก.ย. 61

12,900.-

วันที่ : 14-16 ก.ย. 61

12,900.-

วันที่ : 15-17 ก.ย. 61

12,900.-

วันที่ : 21-23 ก.ย. 61

12,900.-

วันที่ : 22-24 ก.ย. 61

12,900.-

วันที่ : 28-30 ก.ย. 61

12,900.-

วันที่ : 29 ก.ย.- 01 ต.ค. 61

12,900.-

วันที่ : 05-07 ต.ค. 61

14,900.-

วันที่ : 06-08 ต.ค. 61

12,900.-

วันที่ : 12-14 ต.ค. 61

12,900.-

วันที่ : 13-15 ต.ค. 61

14,900.-

วันที่ : 19-21 ต.ค. 61

12,900.-

วันที่ : 20-22 ต.ค. 61

12,900.-

วันที่ : 21-23 ต.ค. 61

14,900.-

วันที่ : 26-28 ต.ค. 61

12,900.-

วันที่ : 27-29 ต.ค. 61

12,900.-

เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ

เช้า

เที่ยง

ค่้า

1.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง– เซินเจิ้น

✈

O

O

Royal Century
Hotel หรือเทียบเท่า

2.

เซินเจิ้น-หมู่บ้านฮากกากันเคิง-ตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้า
้ 3 มิติ
(3D Water Show)

O

O

O

Royal Century
Hotel หรือเทียบเท่า

3.

เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว– อิสระช้อปปิ้ง
ถนนนาธาน

O

O

✈
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โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง– เซินเจิ้น

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน
แอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

06.30 น.

10.15 น.

กลางวัน

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD508
(บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครือ
่ งดืม
่ )
เดินทางถึง สนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่
บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติ ดกับมณฑลกวางตุ้ง
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B จากนั้นนําท่านเดินทางผ่าน
เส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์
ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์
ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง จากนั้นนําท่านเดินทางไป พระใหญ่ลันเตา เกาะลันเตา
เพื่ อ สั ม ผั ส ประสบการณ์ อั น น่ า ตื่ น เต้ น ชมวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ห มู่ เ กาะทะเลจี น ใต้ แ ละภู เ ขาสู ง ระยะทางกว่ า 5.7
กิโลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที จากนั้นนําท่านนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมพระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และ
พระสมั นตภัทรโพธิสัตว์ ณ วั ดโปหลิน ซึ่ง สร้ างขึ้น ในปี ค.ศ. 1920 เดิ มเป็น วัด ขนาดเล็ก ที่มี พระภิ กษุ สงฆ์
เพีย ง 3 องค์ ต่ อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ย นเป็นศาสนสถานโปลิน พร้ อมทั้ งมี การสร้ างอารามและโบสถ์
เพิ่มขึ้นทําให้ปัจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจําวัดกันเป็นจํานวนมาก วัดโป่หลินเป็นวัดเจห้ามเซ่นไหว้อาหารที่
เนื้อสัตว์ทุกชนิด วัดโปหลินตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 22 เมตร สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับ
กลางแจ้ งองค์ใ หญ่ ที่สุดในโลกจากเกือ บทุ ก ๆ ส่ วนของเกาะ จากกระถางธู ปขนาดใหญ่ที่ด้า นล่า ง ไต่ ขึ้ น
บันได 268 ขั้นสู่ฐานที่องค์พระนั่งประทับอยู่เหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่น
สัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระ
หันพระพักตร์ไปยั งเนิน เขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ ที่ฐาน
องค์พระมีรูปปั้นเทพธิดากําลังถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธ
บนสวรรค์ตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นที่มาของชื่อ
พระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถานแปลว่าแท่นบูชา
บนสวรรค์ ภายในใต้ องค์พ ระมีภ าพศิล ปะจีน โบราณมากมาย
จากนั้น เที่ย วชม หมู่บ้า นนองปิง ที่จํ า ลองชี วิต ความเป็ น อยู่
ของชาวจี นมี บ รรย ากาศสบ ายๆแทร กตั ว ด้ ว ย ร้ า นน้ํ า ชา
ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ CITYGATE OUTLET
มี สิ น ค้ า ให้ เ ลื อ กซื้ อ อย่ า งครบครั น ตั้ ง แต่ NIKE, ADIDAS,
QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ
..หลังจากนั้ นนํา ท่านเดินทางสู่ เมือ งเซิ นเจิ้ น (โดยรถไฟ) ซึ่ ง
เป็ น เมือ ง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิ จปกครองพิ เศษของมณฑล
กวางตุ้ง เป็น เมือ งเศรษฐกิจ การค้าที่ สํา คัญของจี นทางตอนใต้
และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย..

ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
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เข้าสู่ที่พัก เซินเจิ้น Royal Century Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2:
เช้า

เซินเจิ้น-หมู่บ้านฮากกากันเคิง-ตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้า
้ 3มิติ(3D Water Show)
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก หรือ แบบติ่มซ้า
จากนั้นนําทุกท่านสู่ หมู่บ้านฮากกากันเคิง ถูกสร้างขึ้นตามสไตล์การสร้างบ้านของชาวฮากกา ก่อนหน้าที่
เมืองเซินเจิ้นจะถูกแต่งตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกของประเทศจีน คนพื้นเพของเมืองเซินเจิ้นล้วนเป็น
ชาวฮากกาทั้งสิ้น เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รําลึก และ ศึกษาถึงความ
เป็นมาของเซินเจิ้น รัฐบาลจีนจึงได้ลงทุนให้มีก ารสร้างหมู่บ้าน
ฮากกากันเคิงขึ้นที่นี่เราจะได้เห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีน
ฮากกา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในเรื่ องของการตกแต่ง อาคารบ้า น
อาหารการกิน ประวัติความเป็นมาของชาวจีนฮากกาในอดีต นํา
ท่ า นเดิ น ทางสู่ ศู น ย์ ส มุ น ไพรจี น หรื อ บั ว หิ ม ะ และชมสิ น ค้ า
พื้นเมืองของเมืองเซินเจิ้น อาทิเช่น ร้านหยก ร้านยางพารา ฯลฯ
เพื่อฝากคนที่ท่านรัก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ ที่นี่นับว่าเป็นสถานที่ที่
นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้ง เพราะนอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วยังเป็นแหล่งรวมเรื่องอาหารการกิน
อีกด้วย ที่นี่มีสินค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ราคาไม่แพงเรียกว่าใคร
ชอบต่อรับรองว่าสนุกแน่ๆ...นําท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ําแบบ 3D เป็นโชว์ที่
เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามา
ช่วยนกที่ถูกทําลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY
WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 28 เดือนใน
การสร้ า งแท่ น แสดงบนน้ํ า ที่ ใ หญ่ ที่ สุด ในโลกครอบคลุ ม พื้ น ที่
5,600 ตารางเมตร เป็ น ศิ ล ปะแนวใหม่ แ ละเป็ น ความท้ า ทาย
เกี่ยวกับเทคโนโลยี และสร้างเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาติ การ
แสดงบนเวทีมี ทั้ง หมด 4องค์ ป ระกอบ ผสมผสานกั บ มหัศ จรรย์
ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสง
เลเซอร์ ไฟ เครื่ องเปล่ง แสง ม่า นน้ํา ระเบิด น้ํ า ฯลฯ กว่า 600
ชนิด เป็นโชว์น้ํ าที่ใ หญ่แ ละทั นสมัยที่ สุดในโลก โชว์ก ารแสดง
สื่อประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT

ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก เซินเจิ้น Royal Century Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3:
เช้า

เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว– อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง จากนั้นนําท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศ
ให้กับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้า
หวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศั กดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง
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มี เ ทพซึ่ ง ขึ้ น ชื่ อ ในการดู แ ลรั ก ษาโรคภั ย ไข้ เ จ็ บ จะมี ผู้ ค น
มากมายที่ นํ า ธู ป และของมาสั ก การะเพื่ อ ขอพรต่ า งๆ ตั้ ง แต่
เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ สถาปัตยกรรม
ภายในมี ลั ก ษณะคล้ า ยวั ด จี น สมั ย โบราณที่ มี เ สาสี แ ดงขนาด
ใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม และนําท่านเดินทางไป วัด
แชกงหมิ ว เป็ น วั ด เก่ า แก่ ที่มี ค วามศั ก ดิ์ สิทธิ์ ม าก มี อ ายุ ก ว่ า
300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึง
บุค คลสํ าคั ญ คนหนึ่ง เป็น ทหารมีชื่อว่ า ท่า นแชกง เนื่อ งจากมี
เหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่องและคน
จีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่าน
แชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุน
กังหัน นําโชคที่ตั้ งอยู่ในวัดเพื่อจะได้ห มุนเวี ยนชี วิตของเรา
และครอบครั ว ให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ด้ า นหน้ า ที่ ก ารงาน
โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถอ
ื
ว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด
ในองค์กังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย , สมความปรารถนา และ
เงิ น ทองไหลมาเทมา ในทุ ก ๆวั น ที่ 2 ของเดื อ นแรกตาม
ปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหัน
ลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้
เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ
ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ !! ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean
Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้ า อาทิ เช่น Armani,
Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ ห้างขายของเด็กเล่น
Toy r'usร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria

รับประทานอาหารค่้าอิสระตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
22.10 น.
23.59 น.

ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติมาเก๊าเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เที่ยวบินที่ FD503 (บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….
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***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขน
ึ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค้านึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก 3- 18 ปี
(เสริมเตียง)

เด็ก 3- 18 ปี
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา
ไม่รวมตั๋ว

03-05 สิงหาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

04-06 สิงหาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

17-19 สิงหาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

18-20 สิงหาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

24-26 สิงหาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

25-27 สิงหาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561

10,900.-

10,900.-

10,900.-

4,000.-

7,900.-

01-03 กันยายน 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

07-09 กันยายน 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

08-10 กันยายน 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

14-16 กันยายน 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

15-17 กันยายน 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

21-23 กันยายน 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

22-24 กันยายน 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

28-30 กันยายน 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

29 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

05-07 ตุลาคม 2561

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,000.-

7,900.-

06-08 ตุลาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

12-14 ตุลาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

ก้าหนดการเดินทาง

10-12 สิงหาคม 2561
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13-15 ตุลาคม 2561

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,000.-

7,900.-

19-21 ตุลาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

20-22 ตุลาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

21-23 ตุลาคม 2561

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,000.-

7,900.-

26-28 ตุลาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

27-29 ตุลาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

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

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***
** แจกน้้าดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น)
ก้าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้า
ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจ้าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทั วร์ จึงเรียน
ให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ้าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับ
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีน
ทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ้านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30
กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 20 กิโล] ค่าประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มก
ี ารเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาหบาลกรณี
เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทําคืนได้ในกรณีลก
ู ค้าที่มีวีซา่ อยู่แล้วและสําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซา่ กรุป
๊ 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เ กิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หน้า 7 จาก 9

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋ เครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
กรณียกเลิกการเดินทาง

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุป
๊ มีการ คอนเฟริม
เดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1. กรุณาชําระยอดเต็มจํานวน ภายใน 24 ชม.
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยน
ื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
4.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คนเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนือ
่ งจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถ
เดินทางได้
4.7 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่ , สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่ง
กับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.8 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**ส้าคัญ!! บริษัท ท้าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.9 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจํา
แล้วเท่านั้น
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยืน
่ วีซ่า ภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุป
๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยืน
่ วีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกั น ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮ่องกง
ดอลล่า
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