กำหนดกำรเดินทำง
D1 : ฮ่ องกง – ฮ่ องกง ดิสนีย์แลนด์ – เซิ่นเจิน้
D2 : วัดเทพเจ้ ำกวนอู – ร้ ำนบัวหิมะ - ร้ ำนผลิตภัณฑ์ ยำงพำรำ – ร้ ำนหยก –ช้ อปปิ ้ งหลอหวู่ – โชว์ ม่ำนนำ้
D3 : เจ้ ำแม่ กวนอิม อ่ ำวนำ้ ตืน้ รีพัลส์ เบย์ – จิวเวลรี่ -วัดหวังต้ ำเซียน -วัดแชกงหมิว -– ช้ อปปิ ้ งถนน นำทำน
D4 : ฮ่ องกง – กรุงเทพฯ
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วันแรก : กรุ งเทพ – ฮ่ องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซิ่นเจิน้
01.00 น. คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5-6 แถว K สำยกำรบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ (HX) เพื่อทาการรับ
เอกสารจากเจ้ าหน้ าที่ เช็คอินรับตัว๋ เดินทาง
HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05 // HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00 (เคาน์เตอร์ เช็คอินจะทาการ
03.35 น.
08.05 น.

ปิ ดการเช็คอินก่อนเครื่ องออก 45 นาที)
บินลัดฟ้าสูฮ่ ่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 // HX762 (มีจอส่วนตัวทุกที่นงั่ ) บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบน
เครื่อง (มือ้ ที่1)
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นาท่านเดินทางสูเ่ กาะฮ่องกง โดยเดินทางผ่าน
สะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึง่ เป็ นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สดุ ในโลก ความ
ยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้ รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์ แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทาง
ท่านจะได้ ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
นาทุกท่านสู่ Hong Kong Disney Land ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เป็ นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทวั่ โลก และ
เป็ นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนีย์ สาหรับสิ่งน่าสนใจในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นนมี
ั ้ อยูม่ ากมาย
เมื่อท่านได้ เข้ าสูอ่ าณาจักรของเพื่อนการ์ ตนู แล้ ว ท่านจะได้ เพลิดเพลินไปกับ เครื่ องเล่นหลากหลายชนิด พื ้นที่ 7
ส่วน ได้ แก่ Main Street, USA, Fantasyland, Adventure land, Tomorrow land, Grizzly Gulch , มิสทิค
พอยท์ซงึ่ แต่ละแห่งต่างมีจดุ เด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรี ท
พร้ อมด้ วยทาวน์สแควร์ ร้ านค้ าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรี ย ไปถึงที่ดนิ ของ Toy Story และให้ ทา่ นได้
สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ การนัง่ รถไฟไอน ้าโบราณชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัว
การ์ ตนู จากดิสนีย์, นัง่ รถไฟเหาะที่ SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์ การ์ ตนู สามมิตทิ ี่ MICKEY’S PHILHAR
MAGIC, ชมละครเพลงพร้ อมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภัยไปกับ
การล่องเรื อเข้ าไปในป่ าดงดิบที่ RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE , หุบเขากริซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลุยขุม
ทองแดนเถื่อนกับ Runaway Mine Cars , อาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้ านของ Andy และเพลิดเพลินกับ
ของเล่นและกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land .
ห้ ำมพลำด!! กับโซนใหม่ หนึง่ ในซุปเปอร์ ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ คนหนึง่ ของโลกมาอยูท่ า่ มกลางพวกเราเพลิดเพลิน
ไปกับโลกที่นา่ ตื่นตาตื่นใจของสตำร์ ค อินดัสตรี!้ เชิญพบกับนวัตกรรมล่าสุดของสตาร์ คด้ วยตาของคุณเอง ชม
ชุดIron Man MARK III ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของไอร่อนแมนได้ อย่างใกล้ ชิด ฮ่ องกง ดิสนีย์แลนด์ อำณำจักรแห่ ง
จินตนำกำรนีป้ ระกอบด้ วย
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เมนสตรี ท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์ แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์ โรว์แลนด์ , ทอย สตอรี่ แลนด์, กริซลีย์ กัลช์
https://www.hongkongdisneyland.com/th/attractions/theme-park/
*** อิสระอำหำรเที่ยงเพื่อสะดวกในกำรสนุกสนำนกับเครื่องเล่ นภำยในดิสนีย์แลนด์ ***
ได้ เวลานัดหมาย ไกด์และหัวหน้ าทัวร์ รอรับทุกท่านยังจุดนัดพบเพื่อนาท่านเดินทางสู่ เซิ่นเจิน้ โดย
รถไฟ รวดเร็ว สะดวกสบำยไม่ เหนื่อย ซึง่ เป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง
เป็ นเมืองเศรษฐกิจการค้ าที่สาคัญของจีนทางตอนใต้ และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้ วย
เที่ยง

(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เซิ่นเจิน้ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมูบ่ ้ านชาวประมง
ธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุ้ง มีเนื ้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่นเจิ ้นได้ รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมี
สภาพภูมิทศั น์และสภาพแวดล้ อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ( มือ้ ที่ 2 ) เมนูพเิ ศษ เป็ ดปั กกิ่ง

ค่ำ

นาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั Royal Century HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันที่2 : วัดกวนอู – ร้ ำนบัวหิมะ – ร้ ำนหยก – ร้ ำนผลิตภณัฑ์ยำงพำรำ – ช้ อปปิ ้ งหลอหวู่ – โชว์ ม่ำนนำ้ 3 D
mangrove show
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม ( มือ้ ที่ 3)
หลังอาหาร นาท่านสู่ วัดกวนอู ไหว้ เพทเจ้ ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ ความจงรักภักดี ความ
กล้ าหาญ โชคลาภ เปรี ยบเสมือนตัวแทนของความเด็ดเดี่ยว เป็ นธรรม กล้ าหาญ เป็ นวัดอันศักดิส์ ิทธิที่คนเซิ่น
เจิ ้นนิยมสักการะขอพรในเรื่ องหน้ าที่การงาน โดยเฉพาะข้ าราชการ
นาท่านแวะชม “ โรงงำนผลิตหยก ” ซึง่ เป็ นหยกแท้ ของเมืองจีน รับฟั งความเป็ นมาและประโยชน์ของหยกเมือง
จีน อิสระเลือกซื ้อกาไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้ า ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับนาโชค ของฝากอันล ้าค่าที่ขึ ้นชื่อของจีน
จากนันน
้ าท่านชม “ร้ ำนผลิตภัณฑ์ ยำงพำรำ” นาท่านชมสินค้ าแปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจาก
ยางพารา ด้ วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยของประเทศจีน ได้ นาผลิตภัณฑ์ยางพารามาทาเป็ นเครื่ องนอน ของ
เที่ยง

ใช้ ในบ้ าน ได้ อย่างลงตัว
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ( มือ้ ที่ 4 )
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จากนันน
้ าท่าน ชมสินค้ ายาประจาบ้ านของชาวจีน “ ยำบัวหิมะ ” สรรพคุณหลากหลายแก้ น ้าร้ อนลวก, แผลไฟ
ไหม้ , แก้ ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ จากนันน
้ าทุกท่านสู่ Lowu Commercial City ที่นกั ชัอปปิ ง้ ชาวไทยเรี ยกกัน
จนติดปากว่าหล่อหวูเซ็นเตอร์ (มาบุญครองเซินเจิ ้น) ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ สินค้ านานาชนิด เช่น
เสื ้อผ้ า, รองเท้ า, กระเป๋ า, นาฬิกา, เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมายในราคาที่ถกู อย่างไม่นา่ เชื่อ ซึง่ ส่วนใหญ่
ค่ำ

เป็ นสินค้ าที่ผลิตเพื่อส่งขายยังฮ่องกงและต่างประเทศ ให้ ทกุ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ กันตามอัธยาศัย
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ( มือ้ ที่ 5 ) อำหำรทะเลซีฟ้ ูด + เป๋ำฮือ้ ไวน์ แดง
นาท่านเดินทางสู่ OCT Bay พาท่านชม โชว์ ม่ำนนำ้ แบบ 3D ที่ใช้ ทนุ สร้ างกว่า 200 ล้ านหยวน จัดแสดงที่
OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่ เป็ นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ เป็ นการแสดงใช้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ เช่น
แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่ องยิงเลเซอร์ ม่านน ้า ระเบิดไฟ ฯลฯ เป็ นโชว์น ้าที่ใหญ่และทันสมัยที่สดุ ในในเซิ่นเจิ ้น ซึง่ เป็ น
โชว์ที่เกี่ยวกับหญิงผู้กล้ ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่ องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า ปี กแห่งความรัก เพื่ อเอามาช่วย
นกที่ถกู ทาลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่ าชายเลน ( ขอสงวนสิทธิในการให้ บริการกรณีโชว์ปิดการแสดงอัน
เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั จะไม่สามารถคืนเงินได้ ไกด์จะนาท่านท่องเที่ยวสถานที่อื่นทดแทน )
นาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั Royal Century HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 : เจ้ ำแม่ กวนอิม อ่ ำวนำ้ ตืน้ รีพัลส์ เบย์ – จิวเวลรี่ - วัดหวังต้ ำเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้ อปปิ ้ งถนนนำทำน

เช้ ำ

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม ( มือ้ ที่ 6 )
หลังอำหำรเช้ ำ นำท่ ำนข้ ำมด่ ำนกลับสู่ ฮ่ องกง โดยรถไฟ (ทางบริษัทจะนาท่านเดินทางสูฮ่ อ่ งกงโดยรถไฟ **
เดินทางสะดวกสบาย ไม่เหนื่อย **) จากนัน้ นาท่านสู่ วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) เพื่อสักการะเทพเจ้ าแช
กง และให้ ทา่ นหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้ าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาว
ฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วดั นี ้ในวันขึ ้นปี ใหม่ซงึ่ เป็ นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็ นอย่างมากและเป็ นวัดเก่าแก่วดั
หนึง่ ของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปี ชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้ าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็ นคนแรกๆและหมุน
กังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ ดีขึ ้น
นาท่านเดินทางสู่ วัดหว่ องไทซิน (Wong Tai Sin Temple) หรื ออีกชื่อว่า วัดหวังต้ ำเซียน เป็ นอีกหนึง่ วัดที่มี
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ชื่อเสียงของฮ่องกง ด้ วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทังซุ
้ ้ มประตูทางเข้ าที่ยิ่งใหญ่อลังการ
ได้ รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื ้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้ เพราะเชื่อว่าพระหวังต้ า
เซียนนี ้มีความศักดิส์ ิทธิ์ ขอพรสิ่งได้ ก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงทาให้ วดั แห่งนี ้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ ้นมา พระ
เที่ยง

หวังต้ าเซียน หรื อที่ร้ ูจกั กันในชื่อ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจาก
เมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้ างวัดแห่งนี ้ขึ ้นมา
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ( มือ้ ที่ 7)
หลังอาหารรี พลั ส์เบย์ Repulse Bay ซึง่ ชื่ออ่าวนี ้ได้ มาจากชื่อเรื อรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อา่ ว
อ่าวด้ านนี ้เป็ นอ่าวน ้าตื ้นซึง่ ได้ รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ คนิค
ชายทะเล อีกด้ านหนึง่ ของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจ้ าต่างๆ พร้ อมนมัสการขอพรจากเจ้ าแม่กวนอิม
และเทพเจ้ าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY นาท่านข้ ามสะพานต่ออายุซงึ่ เชื่อ
กันว่าข้ ามหนึง่ ครัง้ จะมีอายุเพิ่มขึ ้น 3 ปี จากนันให้
้ ท่านได้ รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึง่ ถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่
ดีที่สดุ ของฮ่องกง ทังยั
้ งให้ ทา่ นได้ ขอพรเรื่ องเนื ้อคู่ ณ จุดนี ้ได้ อีกด้ วย
แล้ วนาชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่ องกงจิวเวอร์ ร่ ี ” ที่ขึ ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้ รับรางวัลอันดับเยี่ ยม
และใช้ ในการเสริมดวงเรื่ องฮวงจุ้ย ซึง่ เป็ นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับและกังหันนาโชค
อซึง่ เชื่อกันว่าหากใครมีกงั หันนี ้จะพัดพาสิ่งไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิ่งดีๆเข้ ามาในชีวิต และยังช่วยในเรื่ อง
ของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้ าให้ เจริญรุ่ งเรื องในท่านที่ทาธุรกิจ

20.00 น.

อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ้ งเลือกซือ้ สินค้ ำตำมอัธยำศัยย่ ำนถนนนำธำนเช่น น ้าหอม นาฬิกา กระเป๋ าหนังยี่ห้อ
ต่างๆ หรื อช้ อปปิ ง้ สินค้ า BRAND NAME ชันน
้ าที่มีให้ ทา่ นเดินเลือกช้ อปปิ ง้ มากกว่า 700 ร้ านค้ า อาทิ
GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ R Us
จากทัว่ โลก
** อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ง้ **
ได้ เวลานัดหมายนาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง

วันที่ 4 ฮ่ องกง – กรุงเทพ
00.35น

บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX769 // HX767 สายการบิน HONG KONG AIRLINES บริกำร
อำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มือ้ ที่ 9)

02.35น

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35//HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00
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เพื่อสิทธิและประโยชน์ ของท่ ำนเอง กรุ ณำอ่ ำนข้ อตกลงและเงื่อนไขก่ อนทำกำรจอง
ถ้ ำท่ ำนทำกำรจองใดๆ กับบริษัทแล้ ว ถือว่ ำท่ ำนได้ ยอมรั บในเงื่อนไขทัง้ หมด
** ตำมเงื่อนไขของเมืองจีนผู้เดินทำงที่มีอำยุตงั ้ แต่ 2 – 18 ปี คิดเป็ นรำคำเด็ก **
ทำรกอำยุไม่ ถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทำงกลับ คิดเฉพำะค่ ำธรรมเนียมจำกสำยกำรบิน คนละ
6,900 บำท
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรั บรำคำทำรก ตำมค่ ำธรรมเนียมของสำยกำรบิน ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์
2561
กำหนดกำรเดินทำง & อัตรำค่ ำบริกำร
PERIOD

FLIGHT DETAIL

รำคำ
ผู้ใหญ่

รำคำเด็ก
2-18 ปี

รำคำกรุ๊ป
เหมำ

10,999

12,999

12,999

3,500

21

10,999

12,999

12,999

3,500

21

10,999

12,999

12,999

3,500

21

10,999

12,999

12,999

3,500

21

10,999

12,999

12,999

3,500

21

10,999

12,999

12,999

3,500

21

Promotion
HX780 BKK - HKG 0400 – 0810
27กุมภำพันธ์ -2มีนำคม
HX761 HKG - BKK 23.50 –
2562
02.20+1
HX780 BKK - HKG 0400 – 0810
28กุมภำพันธ์ -3มีนำคม
HX767 HKG - BKK 02.00 –
2562
04.10
HX780 BKK - HKG 0400 – 0810
03 - 06 มีนำคม 2562 HX767 HKG - BKK 02.00 –
04.10
HX780 BKK - HKG 0400 – 0810
06-09 มีนำคม 2562 HX761 HKG - BKK 23.50 –
02.20+1
HX780 BKK - HKG 0400 – 0810
07 - 10 มีนำคม 2562 HX767 HKG - BKK 02.00 –
04.10
HX780 BKK - HKG 0400 – 0810
10-13 มีนำคม 2562 HX767 HKG - BKK 02.00 –
04.10

พัก
เดี่ยว กรุ๊ป
จ่ ำย ไซด์
เพิ่ม
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13-16 มีนำคม 2562

14-17 มีนำคม 2562

17-20 มีนำคม 2562

20-23 มีนำคม 2562

21-24 มีนำคม 2562

24-27 มีนำคม 2562

27-30 มีนำคม 2562

28-31 มีนำคม 2562

HX780 BKK - HKG 0400 – 0810
HX761 HKG - BKK 23.50 –
02.20+1
HX780 BKK - HKG 0400 – 0810
HX767 HKG - BKK 02.00 –
04.10
HX780 BKK - HKG 0400 – 0810
HX767 HKG - BKK 02.00 –
04.10
HX780 BKK - HKG 0400 – 0810
HX761 HKG - BKK 23.50 –
02.20+1
HX780 BKK - HKG 0400 – 0810
HX767 HKG - BKK 02.00 –
04.10
HX780 BKK - HKG 0400 – 0810
HX767 HKG - BKK 02.00 –
04.10
HX780 BKK - HKG 0400 – 0810
HX761 HKG - BKK 23.50 –
02.20+1
HX780 BKK - HKG 0400 – 0810
HX767 HKG - BKK 02.00 –
04.10

9,999

11,999

11,999

3,500

21

9,999

11,999

11,999

3,500

21

10,999

12,999

12,999

3,500

21

9,999

11,999

11,999

3,500

21

9,999

11,999

11,999

3,500

21

10,999

12,999

12,999

3,500

21

10,999

12,999

12,999

3,500

21

10,999

12,999

12,999

3,500

21

หำกผู้เดินทำงมีต๋ วั อยู่แล้ วต้ องกำรจอยแลนด์ คิดค่ ำบริกำร 4,999 (เด็ก+2,000)+ GROUP VISA 1,500
หมำยเหตุ
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้ าพื ้นเมือง ในนามของร้ านรัฐบาล เช่น บัวหิมะ,
ผ้ าไหม, ไข่มกุ , ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก· ยางพารา , ร้ านจิวเวลรี่ กังหัน ซึง่ จาเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคา
ทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรี ยนชี ้แจงลูกค้ าทุกท่านว่า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื ้อหรื อไม่ซื ้อขึ ้นอยูก่ บั
ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลักทางบริษัทและไกด์ไม่มีการบังคับใดๆ ทังสิ
้ ้น และถ้ าหากลูกค้ าไม่มีความประสงค์จะเข้ าร้ านรัฐบาล
จีนทุกเมือง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้ ำน
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2. ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาตามจริ ง อันเนื่องมาจากค่าภาษี น ้ามันที่เพิ่มขึ ้นตามอัตราของสายการบิน โดยมิ
ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ ได้ กบั กรุ๊ปเหมา .. กรณีตดั กรุ๊ปจะใช้ ราคาเต็มเท่านัน้
4. กณีผ้ เู ดินทางมีวีซา่ เดี่ยวแล้ วหรื อต้ องการทาวีซ่าเดี่ยวแยกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าบริการทาวีซ่า
กรุ๊ป 1,500 บาท ตามโปรแกรม เนื่องจากเป็ นค่าบริ การแบบเหมากรุ๊ป
5. ขอสงวนสิทธิในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ อง ทางบริษัทไม่สามารถเลือกที่นงั่ ให้ ผ้ เู ดินทางได้ เนื่องจากตัว๋ ที่ใช้ ในการเดินทางเป็ นตั๋ว
กรุ๊ปแบบหมู่คณะ สายการบินจะจัดที่นงั่ ให้ เป็ นโซนเดียวกันทังคณะ
้
และรันเลขที่นงั่ ตามระบบของสายการบิน ดังนันในการรี
้
เควส
ที่นงั่ ติดกันของแต่ละครอบครัว ทางทัวร์ อาจไม่สามารถจัดที่ให้ ได้ ตามที่ต้องการแต่จะพยามให้ หวั หน้ าทัวร์ จดั สลับที่นงั่ ภายในกรุ๊ป
ให้ ได้ นงั่ ด้ วยกันได้ มากที่สดุ
1. อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
** กรุณาระบุลกั ษณะห้ องที่คณ
ุ ต้ องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มี
การระบุ ทางบริ ษัท ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้ กบั ผู้เข้ าพัก
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ เมนูพเิ ศษ อำหำรทะเลซีฟ้ ูด + เป๋ำฮือ้ ไวน์ แดง ，เป็ ดปั กกิ่ง
ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
2. อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
 ค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท/ท่าน ( กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิก ในการยื่นวีซ่าเดี่ยวจากเมืองไทย ทางบริษัทจะไม่มีการเก็บเงินเพิ่มใน
กรณียื่นภายในเวลาปกติ ** ยกเว้ นลูกค้ าต้ องยื่นวีซา่ ด่วนจะเก็บเฉพาะส่วนต่างค่าดาเนินการยื่นวีซา่ ด่วนเท่านัน)
้
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 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต
ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อน
การใช้ บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่ น ท่านละ 250 หยวน /ทริ ป /ต่ อ ท่ ำ น หรื อ 1,500 บำทไทย ( เด็ก – ผู้ใหญ่
เท่ากัน )
 ค่าทิปคนหัวหน้ าทัวร์ ตามความเหมาะสม ไม่บงั คับ ขึ ้นอยูก่ บั ความพอใจในการตอบแทนการบริการ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้ าเป็ นหลัก
 กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ ถือพาสปอร์ ตไทย มีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่ม 3,000 บาท
 วีซา่ เดี่ยวสาหรับชาวต่างชาติผ้ เู ดินทางต้ องทาเองที่สถานฑูตจีน
3. กำรชำระค่ ำบริกำร
3.1 กรณีราคา Promotion สาหรับจอยน์ทวั ร์ หน้ าร้ านขอสงวนสิทธิ์ในการชาระเงินเต็มจานวน 2 วันหลังทาการจอง
3.2 สาหรับราคาเต็มหรื อกรุ๊ปเหมา ชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนออกเดินทำง
1. กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์ หลังจำกมีกำรจ่ ำยเงินมัดจำ
4.1 กรณีราคา Promotion สาหรับจอยน์ทวั ร์ หน้ าร้ านทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หากมีการยกเลิก จะไม่มีการ
คืนเงินในทุกกรณี
4.2 สาหรับราคาเต็มหรื อกรุ๊ปเหมา แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึ ้นไป สามารถทาเรื่ องขอคืนค่าใช้ จา่ ยทังหมดได้
้
4.2 สาหรับราคาเต็มหรื อกรุ๊ปเหมา แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 -29 วันเก็บค่าใช้ จา่ ยในส่วนของเงินมัดจาทังหมด
้
4.3 สาหรับราคาเต็ม หรื อกรุ๊ ปเหมา แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็ บค่าใช้ จ่าย
ทังหมด
้
4.4 ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิในการคืนเงินกรณี กรุ๊ปเหมาหรื อกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จา
กับสายการบิน หรื อค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่าย
ในเที่ยวบินนันๆ
้
5. กรณีคณะออกเดินทำงได้
5.1. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
CTP1_HX HKG – SZX Disney Join The Fun 4D2N (SZX2)9,999 OCT2018-MAR2019

5.2 คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
5.3 คณะจองไม่ถึงจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
5.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
5.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
6. เงื่อนไขและข้ อกำหนดอื่นๆ
6.1 ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
6.2

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ ้นไปการันตีออกเดินทางแบบไม่มีหวั หน้ าทัวร์
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผ้ เู ดินทาง (บุคคลที่มีอายุตงแต่
ั ้ 18 ปี ขึ ้นไป) ไม่
ครบ 10 ท่าน

6.3

ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริการตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่
ท่าน

6.4

ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้ ง
ให้ กับนักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ
อย่างน้ อ ย 15 วัน ก่ อ นการเดิน ทางส าหรั บ ประเทศที่ มี วีซ่า แต่ห ากทางนัก ท่ อ งเที่ ย วทุก ท่ านยิ น ดี ที่ จ ะช าระ
ค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้ อยกว่าที่ทางบริ ษัทกาหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีที่จะให้ บริการต่อไป

6.5

ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ ส่งหน้ าหนังสือ

6.6

เดินทางให้ กบั ทางบริษัทพร้ อมการชาระเงินมัดจา
ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิน ทางจริ ง ของประเทศที่ เดิน ทาง ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จะค านึ ง ถึ ง ค วาม
ปลอดภัยของนักท่องเที่ ยวส่วนใหญ่ เป็ นสาคัญ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อ
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ค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจากความผิดของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ
6.7

ในกรณี ที่ลูกค้ าต้ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็ค
ข้ อมูลความถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทังไฟล์
้ บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริ ษัทไม่
รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น

6.8

บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

7. ตัวอย่ ำงหน้ ำพำสปอร์ ตที่ถูกต้ องสำหรั บส่ งจองทัวร์
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ในกรณีท่ ตี ้ องยื่นวีซ่ำเดี่ยว ... เอกสำรที่ใช้ ย่ นื วีซ่ำจีนมีดังนี ้
1. พาสปอร์ ตเล่มจริง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ และ ต้ องมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า พร้ อมสาเนา 1 ชุด
2. รูปถ่ายสี 2 รูป ต้ องเป็ นรูปถ่ายปัจจุบนั (ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน) หน้ าตรง พื ้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ ้ว (48 มม. X
33 มม.) เสื ้อสุภาพไม่โป๊ เปลือย ห้ ามใส่เสื ้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ ว ห้ ามใส่แว่น และ/หรื อ เครื่ องประดับ ต้ องเห็นใบหู
ชัดเจน ไม่อนุญาตให้ ใส่เครื่ องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่ องแบบทหาร ตารวจ ข้ าราชการ เป็ นต้ น
3. เด็กต่ากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม
3.1 สาเนาสูติบตั ร (เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ต้ องยื่นสูตบิ ตั รตัวจริงด้ วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ ายชื่อ พ่อ , แม่, ลูก
3.2 สาเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
3.3 สาเนาทะเบียนบ้ าน (เด็ก)
3.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ ามี)
กรณีเดินทำงกับพ่ อ หรือ แม่ นอกจำกข้ ำงต้ นแล้ วให้ เพิ่ม
สาเนาทะเบียนบ้ านของ พ่อ และ แม่
หนังสือยินยอมให้ บตุ รเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรื อแม่ฝ่ายหนึง่ ต้ องเป็ นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ
เท่านัน้
กรณีไม่ ได้ เดินทำงกับพ่ อ หรือ แม่ นอกจำกข้ ำงต้ นแล้ วให้ เพิ่ม
หนังสือยินยอมให้ บตุ รเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้ องเป็ นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านัน้
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