วันแรก
04.00 น.
06.30 น.

กรุงเทพฯ–ฮองกง–อิสระชอปปงตามอัธยาศัย-เซินเจิ้น
พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร M สายการบิน CATHAY PACIFIC พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินตั๋ว
บินลัดฟาสูฮองกง โดยเที่ยวบิน CX616 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
(ที่มีจอสวนตัวทุกที่นั่ง) (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง)
10.30 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหคณะทานออก Exit B” จากนั้นนําทานเดินทางผานสะพานชิง
หมา ซึ่งเปนสะพานที่ถือไดวา เปนสะพานรางคูที่ยาวที่สุดในโลก นําทานอิสระ ชอปปงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE
ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนเนมตางๆ จากนั้นอิสระใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปงยานจิมซาจุยมักจะตั้งตนกันที่สถานีจิม
ซาจุย มีรานขายของทั้งเครื่องหนัง เครื่องกีฬา เครื่องใชไฟฟา กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยู
ดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวย
หางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไม
วาจะเปน COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย
สมควรแกเวลาจากนั้นเดินทางสู เซินเจิ้น โดยรถโคช เมืองเซินเจิ้น เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเปนเพียงหมูบาน
ชาวประมงธรรมดาอยูในมณฑลกวางตุ ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นไดรับการวางระบบผังเมืองอยางดีมี
สภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบสวยงาม
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1) *เมนูพิเศษเปดปกกิ่ง*
นําทานเขาสูที่พัก HONG LI LAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สอง

เซินเจิ้น – ชอปปงหลอวู - จูไห – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชวอันตระการตา

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2)
จากนั้นนําทานชอปปงที่ หลอหวู พบกับสินคาราคาถูกแหลงใหญของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรูจัก
ในนามมาบุญครอง
เมืองไทย มีสินคามากมายหลายหมวดหมู เชน กระเปา รองเทา นาฬิกา เสื้อผา ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากสําหรับคนที่
ทานรัก และตัวทานเอง และใหทานไดรับเลือกชม รานหยก สินคาโอท็อปของเมืองจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองจูไห โดยรถโคช แวะชม ผลิตภัณฑที่ทําจากผาไหมจีน
ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผา
หมไหมที่หมอุนในหนาหนาว และเย็นสบายในหนารอน นําทานชมสินคายาประจําบานของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณ
หลากหลายแกน้ํารอนลวก, แผลไฟไหม, แกริดสีดวง, ฮองกงฟุต ฯลฯ นําทานชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเปนสวนจําลอง
จากสวนหยวนหมิงที่นครปกกิ่ง หลังถูกทําลายโดยพันธมิตรในป ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแกการบูรณะ พระราชวัง
หยวนหมิงใหมไดงบประมาณกอสรางถึง 600 ลานหยวน สรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห ทําให
สวนแหงนี้โอบลอมดวยขุนเขาที่เขียวชอุม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเทากับ

เที่ยง
บาย

สวนเดิมในกรุงปกกิ่ง สิ่งที่ทําใหสวนหยวนหมิงหยวนแหงใหม มีความแตกตางกับสวนเกาที่ปกกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตก
สวนที่เปนศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจี น สวนหยวนหมิงหยวนใหม จึงถือไดวาเปนสถานที่ทองเที่ยวซึ่งจําลองมาจาก
สถานที่ในประวัติศาสตร มีคุณคาทั้งในแงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และธุรกิจการทองเที่ยว สวนนี้ไดเปดใหบุคคลเขาชมตั้งแต
วันที่ 1กุมภาพันธ ค.ศ.1997 เปนตนมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดาน ดานหนาเปนพื้นที่ราบ สิ่งกอสรางตางๆ สรางขึ้นเทาของจริง
ในอดีตทุกชิ้น มีมากกวา 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตําหนักเจิ้งตากวางหมิง สะพานเกาเลี้ยว

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ!! เปาฮื้อ+ไวนแดง
จากนั้นชม โชวอันตระการตาดวยแสง สี เสียง ซึ่งใชผูแสดงกวา 100 ชีวิต ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุดตางๆ อาทิเฉียนหลง
ฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเลนตางๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุ
สุดวิสัย ไมสามารถดูโชวได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาโชวทานละ 40 เหรียญฮองกง) ป

นําทานเขาสูที่พัก JIN JIANG HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม
เชา

จูไห - ฮองกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – ชอปปงนาธาน – กรุงเทพ ฯ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู ฮองกง โดย เรือเฟอรรี่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) จากนั้น นําทานเดินทางสู วัดแช
กงหมิว เพื่อสักการะเทพเจาแชกง และใหทานหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่งชั่วรายและ นําแตสิ่ง
ดีๆ มาให ชาวฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปใหม

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดนี้วา หวองไทซิน ) เปนวัดเกาแกอายุกวารอยป โดยชาวฮองกง
สวนใหญเดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรใหสุขภาพแข็งแรง ไรโรคภัยนําทานเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงาน
ดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย นําทานชมรานยาสมุนไพร เปนสินคาโอทอปทองถิ่นของ
ฮองกง ใหทานไดชมยาจีน ซึ่งถือเปนภูมิปญญาพื้นบานของคนจีนในการใชยารักษาโรค

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นําทานชอปปงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนเนมตางๆ จากนั้นอิสระใหทานเต็มอิ่มกับ
การชอปปงยานจิมซาจุย มักจะตั้งตนกันที่สถานีจิมซาจุย
มีรานขายของทั้งเครื่องหนัง , เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟา,
กล อ งถ า ยรู ป ฯลฯและสิ น ค า แบบที่ เ ป น ของพื้ น เมื อ งฮ อ งกงอยู ด ว ยและตามซอกตึ ก อั น ซั บ ซ อ นมากมายมี SHOPPING
COMPLEX ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเชื่อมติดตอกัน
สามารถเดินทะลุถึงกันได
หมายเหตุ: กรณีเดินทางชวง กรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปทานจะไดเต็มอิ่มกับเทศกาลลดทั้งเกาะ ใหทานอิสระ
เลือกซื้อสินคาลดราคากวา 50-90%

21.35 น.
23.35 น.

บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX617
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************

** หากทานที่ตองออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครัง้ กอนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***
คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหัวหนาทัวร

กําหนดการเดินทาง
13 – 15 กรกฎาคม 2561
**Bus 1**
13 – 15 กรกฎาคม 2561
**Bus 2**

อัตราคาบริการ
รายละเอียด
เที่ยวบิน
ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
ขาไป CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

ผูใหญหองละ
2-3 ทาน

พักเดี่ยวเพิ่ม

9,999

3,500

9,999

3,500

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ
โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามราย
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัตเิ หตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มิ นิบารใน
หอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 100 หยวน/ทริป/ตอทาน
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทําวีซาเดี่ยวตามโปรแกรม (เขาออกเมืองจีน 1 ครั้ง 1500 บาท)
เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม
ชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2.

กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชํา ระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาให
ครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ
- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เช น
การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

3.

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เช น การ
สํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบิ นเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด

4.

การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท

5.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยว
หรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดิ นทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัท
กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของบริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใต
ทองเครื่องบินเทานั้น
3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุ กชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อ
เปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก

