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โดยสายการบิน Hongkong Airline

.....ฮ่องกง เซินเจิ้น.....
******* พักเซิ่นเจิ้น 2 คืน**********
ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ INF 6,900 /ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป
(เรียกเก็บในอินวอยส์)
ไม่รวมค่าวีซ่ากรุป๊ แบบ 144 ท่านละ 1,650 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์(เรียกเก็บในอินวอยส์)
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วันแรก ส ุวรรณภ ูมิ – ฮ่องกง – ช้อปป้ ิ งห้างซิต้ ีเกทเอ้าท์เลท - เซิ่นเจิ้น
OPTION 1 : กระเช้านองปิง 360 + พระใหญ่เกาะลันเตา (เปิด 10.00 น.)
OPTION 2 : DISNEYLAND พร้อมบัตรเครือ่ งเล่นไม่จากัดจานวนรอบ (เปิด 11.00 น.)
23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K ประตู 6 สายการบิน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
02.00 น. บินลัดฟ้าสูฮ่ ่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.05 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)
หรือเที่ยวบิน
02.50 น. บินลัดฟ้าสูฮ่ ่องกง โดยเที่ยวบิน HX768 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
06.40 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)

หลังจากนัน้ นาคณะเดินทางเข้าสู่ เกาะลันเตา ช้อปปิ้ งที่ ห้างซิต้ ีเกท เอ้าท์เลท ที่สถานีตงชง เพื่อช้อปปิ้ งสินค้าแบ
รนด์เนมระดับโลกมากมาย อาทิ Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence, Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่หอ้
และชัน้ ใต้ดินจะมีซปุ เปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ให้ทา่ นได้จับจ่ายกันจุใจอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อป
ปิ้ งก่อนกลับ จนกว่าถึงเวลานัด

เลือกซื้อ OPTION 1 :กระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากระเช้าไปกลับ (แบบธรรมดาท่า นละ 1,500 บาท) พระใหญ่แห่งเกาะลันเตา ได้ว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์
ระดับโลกของฮ่องกงนาคณะขึน้ สูด่ า้ นบนโดยกระเช้านองปิง 360(หากทัศนวิสัยไม่เอื้ออานวย เช่น ฝนตกหนัก มีลม
แรง กระเช้าอาจปิ ดให้บริการ เราจะนาท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทัง้ นี้เพื่ อความปลอดภัยของลู กค้าเป็ น
สาคัญ)ให้ทา่ นได้สกั การะพระใหญ่เกาะลันเตา เป็ นพระพุทธรูปทองสัม ฤทธิ์กลางแจ้งใหญ่ที่สดุ ในโลกองค์พระทาขิ้
นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ปกว่า 200 แผ่นเข้าด้วยกันหันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลง
มายังหุบเขา และโขดหินเบื้องล่าง ให้ทา่ นชมความงดงามตามอัธยาศัย
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**กระเช้านองปิ ง 360 ลูกค้าต้องสัง่ จองล่วงหน้า 7 วัน ก่อนเดินทาง (หรือแจ้ง ณ วันทาการจองทัวร์) โดยลูกค้าจะได้
สิทธิ์พิเศษในการเช้าช่อง Fast Laneในการขึน้ กระเช้าขาไป โดยไม่ตอ้ งเค้าคิวรอ ส่วนขากลับ แล้วแต่ความสะดวกของ
ลูกค้า เพื่อสะดวกต่อการนัง่ ลงมาช้อปปิ้ งที่หา้ ง City Gate ***
เลือกซื้อ OPTION 2 : นาทุกท่านเที่ยวสวนสนุกระดับโลก Disneyland
(ไม่รวมค่าบัตรเข้าดิสนี่แลนด์ 3,000 บาท)
*** หัวหน้าทัวร์ไทยจะคอยอานวยความสะดวกให้กับทุกท่านด้วยการนัง่ รถไฟจากสถานี Tung Chung (ตงชง) เปลี่ยนสถานีที่ Sunny Bay
เพื่อนัง่ รถไฟขบวนมิกกี้เมาส์เข้า สวนสนุก Disneyland (นัง่ เพียง 2 สถานี)

ให้ทา่ นเพลิดเพลินกับการเล่นเครื่องเล่นในโซนต่างๆ ทีม่ ีเครื่องเล่นแบบใหม่ทงั้ โซน Tomorrow Land มีทงั้ Space Mountain
หรือในโซน Adventure เครือ่ งเล่นโซนใหม่ Iron Man ให้ทกุ ท่านได้ถ่ายภาพที่ระลึกกับ Mickey Mouse หรือบางท่าน
อยากจะเล่น หรือถ่ายภาพ พร้อมกับชมขบวนพาเหรดในตัวการ์ตนู ของวอล์ทดิสนียอ์ ย่างเต็มอิ่ม ตามอัธยาศัย จนกว่าถึง
เวลานัด
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ ซินเจิ้นโดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 45 นาที

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะสูท่ ี่พัก โรงแรม James Joyce Coffetel

Shenzhen // Shanshui hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง สวนดอกไม้จาลองเมืองฮอลแลนด์ – วัดกวนอ ู – พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้ น - ช้อปป้ ิ ง OTOP
3ร้านพิเศษ – ช้อปป้ ิ งห้างหลอวู่
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาคณะเข้าชม เมืองจาลอง ที่สร้างขึน้ มาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ทา่ นได้ชมดอกไม้จาลอง และสถานที่
ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ทา่ นได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจาลองประจาชาติฮอลแลนด์

ท่านเดินทางสู่ วัดกวนอ ู Kuan Au Templeไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรคู้ ณ
ุ ความ
จงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี องค์ทา่ นเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็ง และเด็ดเดี่ยว ไม่หวัน่ ต่อศตัร ู
ท่านเป็ นคนจติใจมัน่ คงดุจดัง่ ขุนเขาและยังมีสติปัญญาปราศเปรื่องมาก และไม่เคยประมาท การบชูาขอพรท่านก็หมายถึง
เพื่อความเป็ นสิรมิ งคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ด้าน

นาคณะเดินทางเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้ น Shenzhen Museum ที่รวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ ของเมืองเซินเจิ้น
โบราญย้อนกลับมาสู่ยคุ ที่เป็ นปั จจุบัน เพื่อเรียนรูถ้ ึงวัฒนธรรม และประเพณีเมืองเซินเจิ้น ก่อนจะมาเป็ นเขตเศรษกิ จ
พิเศษ
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เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร+++เมนูพิเศษ เป็ ดปักกิ่ง + ไวน์แดง+++

จากนั้นนาท่านไปชมยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสียงและมี
สรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น นา้ ร้อนลวก หรือ นา้ มัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนอง
พองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็ นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่าง
ดาบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส นาท่านสู่ ร้านเยื่อไผ่ ชมสินค้าที่ผลิตจากต้นไผ่ หลังจากนั้น นาท่านชม ร้านหยก มีสินค้า
มากมายเกี่ยวกับหยกให้ทา่ นได้เลือกชื้อเป็ นของฝาก หรือเป็ นของที่ระลึกแด่ตวั ท่านเอง

จากนัน้ นาคณะช้อปปิ้ งสินค้านานาชนิดที่หา้ งติดแอร์ที่หล่อหวู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ดึงดูดขาช้อปทั้งหลาย นักช้อปปิ้ งส่วนใหญ่
จะเรียกที่นี่ว่า มาบุญครองของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึก สุง 5 ชั้น ข้างในตึกจะมีสินค้าพื้นเมือง
มากมาย กระเป๋ า เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่งเป็ นสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดยี่หอ้ ชื่อดังๆ ทัง้ นัน้ ไม่ว่าจะเป็ น กุชชี่ อามานี่
หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ที่นี่มีวางขายให้เลือกซื้อหามากมาย

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะสูท่ ี่พัก โรงแรม James Joyce Coffetel

Shenzhen // Shanshui hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว– เจ้าแม่กวนอิมฮงฮา (ยืมเงิน ) – วัด
หวังต้าเซียน – ช้อปป้ ิ งถนนนาธาน – สนามบิ นฮ่องกง – กร ุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูฮ่ อ่ งกงโดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที

นาท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขนึ้ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รบั รางวัลอันดับยอดเยี่ยม และใช้ในการ
เสริมดวงเรื่อง ฮวงจุย้ นาความโชคดี มัง่ มัง่ แก่ผสู้ วมใส่ ซึ่งในเมืองไทยก็ได้นิยมแพร่หลายออกไป ไม่กว่าจะเป็ นกลุม่ ดารา
นักการเมือง พ่อค้าแม่ขายที่ประกอบธุรกิจ เจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าจะนาสัง่ ดีๆ ปัดเป่ าสิ่งชัว่ ร้ายให้กับ
บุคคลที่สวมใส่ ซึ่งจะมีมากมายหลายชนิด เช่นจีก้ ังหัน แหวนรุง่ ต่างๆ นาฬิกาข้อมือ (ซึ่งผูส้ วมใส่จะได้รบั การดูลายมือ
จากซินแซประจาร้าน เพื่อแนะนาวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไม่คิดค่าบริการ)

วัดแชกงหมิว หรืวดั กังหันนาโชค วัดนี้ตงั้ อยูท่ ี่ตาบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็ นชานเมืองของฮ่องกง เป็ นวัดเก่าแก่ของ
ฮ่องกง สร้างขึน้ เมื่อ 400 กว่าปี ผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึน้ ชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภ
ทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรปู ปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจาวัด ตานานเล่าว่าในช่วงปลายของ
ราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ ทัว่ ประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรษุ ชาตินกั รบที่ชื่อว่า
ขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึน้ แทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็ นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่
เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รบั ชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็ นดาบไร้พ่าย
เช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็ นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ ป็ นอย่างสูง
ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจาลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสานักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึก
ใบมีด ซึ่งเป็ นตึกที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็ นที่มาของจี้กังหันนาโชคที่มีชื่อเสียง
ของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้าง
บารมี และศิรมิ งคลให้กับชีวิต
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เครื่องรางที่นิยมสวมใส่อยูใ่ นปัจจุบัน ซึ่งบางท่านอาจจะกาลังมองหาเพื่อนามาเป็ นของฝากให้กับบุคคลที่ทา่ นรักหรือนับ
ถือ หรือท่านที่กาลังมองหางานฮวงจุย้ ดีๆ สักชิ้นเพื่อเสริมดวง แก้ปีชง ปัดเป่ าสิ่งชัว่ ร้าย เรามีบริการแนะนา อีกมากมาย
หลากหลายรายการ ซึ่งหัวหน้าทัวร์และไกด์ทอ้ งถิ่นจะคอยอานวยความสะดวกในการให้รายละเอีย ดกับคุณลูกค้า ณ วัน
เดินทางค่ะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บะหมี่เกี๊ยวกง้ ุ สไตล์ฮ่องกง
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นาท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิ มฮ่งฮา (Kun Im Temple Hung Hom )เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน
ฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสตั ว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ ครองและปกปั กรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom
หรือ 'Hung HomKwun Yum Temple' เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็ นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้
สวยงามมากมาย แต่เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่
ชอบเสี่ยงเซียมซี เขาบอกว่าที่นี่แ ม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแล้ว ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่
กวนอิมอีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็ นศิริมงคลในเทศกาลปี ใหม่ ซึ่งทางวัดจะจาหน่าย
อุปกรณ์สาหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผมู้ าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นาซองแดงมาวนเหนือกระถาง
ธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ ไว้ซึ่งภายในซองจะมีจานวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้
มากน้อยแล้วแต่โชค ถ้าหากเราประสพความสาเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทาบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมี
ชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสัก การะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็ สามารถใช้เวลาอื่นๆ
ตลอดทัง้ ปี เพื่อขอซองแดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไป
เอง (ในกรณีที่ทางวัดไม่ได้เตรียมซองแดงไว้ให้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในหน้าเทศกาล) แล้วก็ ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา
เขียนจานวนเงินที่ตอ้ งการลงไปด้วย ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ แล้วก็ไหว้ดว้ ยพิธีเดียวกัน ถ้าประสพความสาเร็จตามที่มงุ่ หวัง
ค่อยกลับมาทาบุญที่นี่ในโอกาสหน้า

หลังจากนัน้ นาคณะไหว้ขอพรเพื่อเป็ นศิริมงคลที่ วัดหวังต้าเซียน 1 ใน 3 วัดที่ทา่ นต้องไหว้ในปี นี้ เป็ นการแก้ปีชง
ที่ส มบูรณ์แ บบ โดยไม่ตอ้ งไหว้ถึง 9 วัด วัดหวังต้าเซี ยนเป็ นวัดเก่าแก่อายุก ว่าร้อยปี ท่านเทพเจ้าหว่องซ้อเผ่ง เป็ น
นัก พรตมีความรูท้ างด้านการแพทย์ และได้ช่ว ยคนอย่างมากมายทาให้คนเหล่ายกย่องในตัว ท่าน และได้ตั้งศาลเพื่ อ
สัก การะ ให้ท่านเป็ นเทพว่องไทซิ น คนในสมัยนี้มีความเขื่อเรื่องสุขภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ ตอ้ งมีที่ทกุ คนต้อง
เจ็บป่ วยก็เลยมีคนมาขอด้านสุขภาพอย่างมากมายที่นี่ อีกสิ่งหนึ่งที่ผคู้ นศรัทธาและนิยมทาเมื่อมาถึงวัดหวังต้าเซียนได้แก่
การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจ้าหวังต้าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่า
เซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความแม่นยาเป็ นอย่างยิ่ง

รหัสทัวร์ : THS9-HX-HK-6FEB-24MAR20

หลังจากนัน้ อิสระช้อปป้ ิ งถนนนาธานจนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย

สมควรแก่เวลานาคณะสูส่ นามบินฮ่องกงงอย่
21.05 น. บินลัดฟ้ากลับสูก่ ร ุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX779
23.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินส ุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หรือ
23.50 น. บินลัดฟ้ากลับสูก่ ร ุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761
01.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินส ุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

างจุใจ ช้อปกระจายเช้าถึงค่า หรือเลือกเที่ยวสวนสน ุก (

กาหนดการเดินทาง
เที่ยวบิน

วันที่เดินทาง

HX780/HX779
HX780/HX779
HX780/HX779
HX780/HX779
HX780/HX779
HX780/HX779
HX780/HX779
HX780/HX779
HX780/HX779
HX780/HX779
HX780/HX779
HX780/HX779

06 – 08 ก ุมภาพันธ์ 2563
14 – 16 ก ุมภาพันธ์ 2563
18 – 20 ก ุมภาพันธ์ 2563
19 – 21 ก ุมภาพันธ์ 2563
24 - 26 ก ุมภาพันธ์ 2563
02 – 04 มีนาคม 2563
04 – 06 มีนาคม 2563
09 – 11 มีนาคม 2563
12 – 14 มีนาคม 2563
17 – 19 มีนาคม 2563
18 – 20 มีนาคม 2563
22 – 24 มีนาคม 2563

ราคา
ผูใ้ หญ่
ท่านละ
5,555
5,555
5,555
5,555
5,555
5,555
5,555
5,555
5,555
5,555
5,555
5,555

เด็กต่ากว่า
พักเดี่ยว
18 ปี
ท่านละ
7,555
7,555
7,555
7,555
7,555
7,555
7,555
7,555
7,555
7,555
7,555
7,555

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

ที่นงั่
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

HX780/HX779
HX780/HX779

23 – 25 มีนาคม 2563
24 – 26 มีนาคม 2563

5,555
5,555
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3,500
20
7,555
3,500
20
7,555

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์*
ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง*
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน ขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคค ุเทศก์และคนขับจะ
เป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้ นึ อยู่กบั สภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางนัน้ ๆเป็ นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
*** อัตราค่าบริการทัวร์น้ เี ป็ นทัวร์ที่เข้าร้านช้อปปิ้ งซึ่งร่วมกับบริษทั ฯ ท่องเที่ยวซึ่งได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่าน
ได้เที่ยวในราคาประหยัดจึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวท ุกท่านทราบว่าร้านค้าท ุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนท ุกท่านแวะชม.....ซึ่งจะ
ใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซ้ ือหรือไม่ซ้ ือขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลกู ค้าเป็ นหลักไม่มีการบังคับใดๆทัง้ สิ้น
หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ งทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง ***

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนา้ มัน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
×
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
×
ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีนา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
×
ค่าภาษีนา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว
×
ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
×
ค่าวีซ่าเข้าจีนแบบกรุป๊ 144 ราคา 1,650 บาท/ท่าน
(ทิปไกด์ และวีซ่าจีน 144 ชาระพร้อมค่าทัวร์ เรียกเก็บในอินวอย) หากท่านมีวีซ่าติดเล่มจะไม่รวมในโปรโมชัน่ นี้
กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ลูกค้าต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวจากสถานฑูตไทย หรือวีซ่าประเภทอื่น โดยมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากวีซ่าเดิมที่ทา อีกท่านละ 1,500 บาท/ท่าน (โดยลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้)
×
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3 %
×
ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ตอ้ งเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้ )
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เดิ น ทางขึ้น ต่ า 20 ท่ าน หากต่ากว่ าก าหนด กรุ๊ปจะไม่ส ามารถเดิ นทางได้ หากผูเ้ ดิน ทางทุก ท่า นยิน ดีที่จะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้า

โปรแกรมทัวร์น้ ี เป็นโปรโมชัน่ วีซา่ กรป๊ ุ แบบ 144 เท่านัน้ หากท่านมีวีซา่ จีนติดเล่มอยู่แล้ว
วีซา่ กรป๊ ุ ของท่านจะถ ูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจีน
และวีซา่ ในเล่มของท่านจะถ ูกใช้งานทันที
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบวีซา่ ติดเล่มของท่านหากท่านต้องไปทาใหม่ท ุกรณี
กรณีกรป๊ ุ เหมา กรป๊ ุ เดินทางเกิน 10 ท่านขึ้นไปจอยหน้าร้าน และได้ประกอบกิจการหรือ กลมุ่
อาชีพ ดังต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้ราคา พิเศษนี้ได้ : ครู นักเรียน หมอ พยาบาล กลมุ่ อาชีพขาย
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ขายประกัน
(จะมีการเรียกเก็บเพิ่มจากแลนด์จีนท่านละ 500 หยวน นอกเหนือจากแพคเกจทัวร์)
หากท่านอยู่ในกลมุ่ อาชีพดังกล่าว ก่อนทาการจองทัวร์กร ุณาแจ้งกับเอเจนซี่ทวั ร์ของท่าน
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน:

ราคา Promotion ชาระค่าทัวร์ และวีซ่าเต็มจานวน พร้อมทิปไกด์ ในอินวอย ภายหลัง
จากทีท่ ่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน จองพร้อมกับหน้าพาสปอร์ต

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ ไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างตา่ 2หน้า
หากไม่มนั ่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนือ่ งจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทกุ กรณี และกรณี
ทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใด
รายการหนึง่ หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น

*เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบ ุไว้แล้วทัง้ หมด

ขอสงวนสิทธิ์สาหรับลูกค้าชาวไทยเท่านัน้ ที่เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊
**ถ้าล ูกค้าเป็นชาวต่างชาติชาระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท**
สาหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรือสัตว์ปีก ไม่ทาน
เนือ้ สัตว์ และมีความจาเป็ นให้ทางบริษทั ฯ จัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็ นพิเศษนอกเหนือจาก
กรุ๊ปเดินทางรับประทานที่ระบุไว้ในรายการแล้ว
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน

รหัสทัวร์ : THS9-HX-HK-6FEB-24MAR20

โปรแกรมทัวร์น้ ไี ม่เหมาะสาหรับล ูกค้าที่ใช้วิลแชร์!!!
**หากต้องการที่จะเดินทาง บริษทั ขอสงวนสิทธ์ เรีบกเก็บเพิ่มท่านละ 2,000 บาทท ุก
กรณี**

