โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์
วันแรก
09.00น.
11.25น.
15.30 น.
จากนัน
เย็น

วันทีสอง
เช้ า

เทียง

กรุ งเทพฯ-ฮ่ องกง-เซินเจิน

ไ (- /-/เย็น)

พร้ อมกันที ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิชัน 4 ประตู 5-6Row K เคาท์ เตอร์ สายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์ Hongkong Airlines
(HX) โดยมีเจ้ าหน้ าทีอํานวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยเทียวบิน HX 772**บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง**
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองให้ ทา่ นออก “ Exit B”
นําท่านเดินทางสู่ เซินเจิน โดยรถโค้
รถโค้ ช (ถ้ าจํานวนไม่ ถงึ 20 ท่ าน เปลียนเป็ นรถไฟ)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําเข้ าสู่ทีพัก Century Plaza Hotel/CAA
Hotel
Holy Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
เซินเจิน-พิพิธภัณฑ์ เซินเจิน-ชาจี
ชาจีน เยือไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์
ะ
ม่านนํา-ช้ อปปิ งตลาดตงเหมินไ (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม นําท่านเทียวชมบรรยากาศ เซินเจิน เมือง
ทีตังอยู่ตอนใต้ สดุ ของประเทศจีน ภายหลังจากการจัดตังเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมือปี
ค.ศ.1979 ทําให้ เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็ นทํารายได้ ให้ ประเทศจีนมากทีสุด เซิน
เจินได้ รับการพัฒนาจนเจริ ญ ทันสมัยและมีภมู ิทศั น์สวยงาม นําท่านไปยั
นไป ง SHENZHEN
MUSEUM (พิ
พิพิธภัณฑ์ เซินเจิน)
น ตังอยูใ่ จกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการ
เกี ยวกั บ เมื อ งเซิ น เจิ น มี ทังโบราณวัต ถุ ประวัติ ศ าสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและศิลปะ เปิ ดให้ เข้ าชมมาตังแต่ปี 1988 จากนันนําท่านแวะชมและเลือกซือ
สินค้ าโอท็อปของประเทศจีน เช่น ชาจีน , บัวหิมะ //หยก // ยางพารา
บริการอาหารกลางวั
กลางวัน ณ ภัตตาคาร
ตาคา

คํา

วันทีสาม
เช้ า
จากนัน

เทียง
จากนัน

ได้ เวลาสมควร
21.45 น.
23.55 น.

นําท่านเดินทางสูต่ ลาดตงเหมิน แหล่งช้ อปปิ งย่านวัยรุ่ นของชาวจีน ให้ ทกุ ท่านช้ อปปิ งสินค้ ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เสือผ้ า
รองเท้ า กระเป๋ า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และอืนๆอีกมากมาย
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร : พิเศษ เมนูเป็ ดปั กกิง+ไวน์ แดง
จากนันนําท่านชม MANGROVE GROOVE โชว์ ม่านนํา การแสดงทีนําเอา แสงเลเซอร์ สี เสียง และม่านนํามาผสมผสานกันด้ วย
เทคนิคและทีมงานผู้สร้ างงานระดับโลก OCTBAYได้ ทมุ่ ทุนกว่า 200ล้ านหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE
ด้ วยเรื องราวของเด็กหญิงผู้มีความกล้ าหาญกับลิง ทีช่วยกันออกตามหา เครื องบรรเลงเพลงวิเศษ ทีจะนํามาใช้ ปลดปล่อยนกออก
จากเวทย์มนตร์ ของป่ าโกงกางท่านจะได้ รับความเพลิดเพลินสนุก
สนานและประทับใจกับสุดยอดการแสดงสุดอลังการ์ ชดุ นี(โชว์ ม่านนําปิ ดปรับปรุ งตังแต่ 10–21 ก.ย. 61)
**ในกรณีโชว์ ม่านนํา MANGROVE GROOVE ปิ ดจะเปลียนเป็ นดูโชว์ วัฒนธรรมทีหมูบ้านวัฒนธรรมแทน **
นําเข้ าสู่ทีพัก Century Plaza Hotel/CAA Holy Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วัดแชกงมิว-วัดหวังต้ าเซียน-โรงงานจิวเวอรี-ช้ อปปิ งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุ งเทพฯไ (เช้ า/กลางวัน/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม นําทุกท่านเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยรถไฟ
นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรื อทีรู้จกั กันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหันนันเอง นมัสการ
เทพเจ้ าแชกงเพือความเป็ นสิริมงคลนมัสการ เทพเจ้ าหวังต้ าเซียน ณ วัดหวังต้ าเซียนหนึงในวัด
ทีโด่งดังทีสุดของฮ่องกง เทพซึงขึนชือในการดูแลรักษาโรคภัยไข้ เจ็บและพบกับผู้คนมากมายทีนํา
ธูปและของมาสักการะเพือขอพรต่างๆตังแต่เรื องความรักไปจนถึงฤกษ์ มงคลในการทําธุรกิจจากนัน
เยียมชมโรงงาน“จิวเวอร์ รี”ทีขึนชือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทีได้ รับรางวัลอันดับเยียมยอด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสูถ่ นนนาธานให้ ทา่ นเต็มอิมกับการช้ อปปิ งย่าน จิมซาจุ่ยมักจะตังต้ นกันทีสถานี
จิมซาจุ่ยมีร้านขายของทังเครื องหนัง,เครื องกีฬา, เครื องใช้ ไฟฟ้ า,กล้ องถ่ายรู ปฯลฯและ
สิน ค้ า แบบที เป็ นของพื นเมื อ งฮ่ อ งกงอยู่ด้ ว ยและตามซอกตึก อัน ซับ ซ้ อ นมากมายมี
SHOPPING COMPLEXขนาดใหญ่ชือOCEAN TERMINAL ซึงประกอบไปด้ วย
ห้ างสรรพสินค้ าเรี ยงรายกันและมีทางเชือมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินCheak Lap Kok
เหิรฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินHONGKONG AIRLINESเทียวบินทีHX 761
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
........................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงือนไขรายการท่ องเทียว
ราคา ทัวร์ ฮ่องกง เซินเจิน โชว์ ม่านนํา 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาวบินHX
เริมเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จํานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดียว

22 ต.ค. 61

24 ต.ค. 61

20

11,900

11,900

11,900

4,500





















อัตราค่ าบริการรวม
ตัวเครืองบินชันทัศนาจรไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสียค่ าเปลียนแปลงตัว
ทีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิมเงินพักห้ องเดียว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือหรือเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีตามรายการระบุ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ องเทียวตามรายการระบุ
ค่ าแรงไกด์ ท้องถินและหัวหน้ าทัวร์ นําเทียวตามรายการ
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือนไขตามกรมธรรม์ )
ภาษีนํามันและภาษีตัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิมหากสายการบินปรับขึนก่ อนวันเดินทาง)
ค่ าระวางนําหนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ าวีซ่ากรุ๊ ป
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ในกรณียกเลิกวีซ่ากรุ๊ ป ต้ องชําระค่ าวีซ่าเดียวเข้ าจีน ท่ านละ 1,500 บาท (สําหรับท่ านทีมีวีซ่าเดียวเข้ าจีนอยู่แล้ ว ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ าวีซ่ากรุ๊ ปและต้ องใช้ วีซ่าเดียวเท่ านันจะไม่ สามารถใช้ วีซ่ากรุ๊ ปได้ )
ภาษีหกั ณ ทีจ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม 7%
ค่ าทําหนังสือเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสําหรับผู้ถอื พาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทยและต่ างประเทศซึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตราวันละ 60 หยวน/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของ
ประเทศ)
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนําใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

หมายเหตุ(กรุ ณาอ่ านรายละเอียดด้ วยค่ ะ)
การท่ องเทียวประเทศจีน ฮ่ องกง และมาเก๊ า นันจะต้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาลเพือเป็ นการส่ งเสริมการท่ องเทียวดัง
กล่ าวคือร้ านชาร้ านหยกร้ านบัวหิมะร้ านผ้ าไหมร้ านขนมร้ านจิวเวอร์ รี ***ซึงจะใช้ เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึงไม่ มีการบังคับ
ให้ ท่านซือซือหรือไม่ ขนอยู
ึ ่ กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลักไม่ มีการบังคับใดใดทังสินหากท่ านใดไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าวจะต้ องจ่ ายค่ า
ทัวร์ เพิมทางบริษัทฯจะขอถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงือนไขดังกล่ าวแล้ ว***รายการทัวร์ โรงแรมและตารางการบินดังกล่ าว
ข้ างต้ นอาจมีการเปลียนแปลงหรือสลับสับเปลียนได้ ตามความเหมาะสมในกรณีไม่ ลงร้ านรั ฐบาลต้ องจ่ ายเพิมท่ านละ 3,000 บาท
เงือนไขการเดินทาง
 กรุ๊ ป 9 ท่ าน ขึนไปออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์
 กรุ๊ ป 1 – 8 ท่ าน ไม่ ออกเดินทาง (คืนค่ าทัวร์ เต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า 7 วันก่ อนเดินทาง **
 กรณีทท่ี านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้ องออกตัวภายใน เช่ น (ตัวเครืองบิน,ตัวรถทัวร์ ,ตัวรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที
เจ้ าหน้ าทีทุกครังก่ อนทําการออกตัวหรือชําระค่ าทัวร์ เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ ทบินหรือเวลาบิน
โดย
ไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบทุกกรณี
 กรณีใช้ หนังสือเดินทางราชการออกประเทศ-เดินทางเพือการท่ องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า(เล่ มนําเงิน)
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทังสิน
ข้ อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก
 เนืองจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดียว(Single)และห้ องคู่
(Twin/Double)และห้ องพักแบบ 3 ท่ าน(Triple Room)ห้ องพักอาจจะไม่ ติดกัน
 กรณีทีมีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ
ในการปรับเปลียนหรือย้ ายเมืองเพือให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมฮ่ องกงมีลกั ษณะเป็ น TraditionalBuildingห้ องทีเป็ นห้ องมีขนาดกระทัดรัต ซึงขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ ละ
โรงแรมนันๆและห้ องแต่ ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่ างกันด้ วย
ข้ อมูลเพิมเติมเรืองตัวเครืองบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่ านจะต้ องชําระ
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนต่ างทีสายการบินและบริษัททัวร์ เรียกเก็บและการจัดทีนังของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาํ หนดซึงทาง
บริษัทฯไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ ดาํ เนินการออกตัวเครืองบินไปแล้ ว(กรณีตวั
REFUNDได้ )ผู้เดินทางจะต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่ านัน

1.
2.

3.
ความเป็ น
4.
จํานวนที
คณะเดียวกัน












เงือนไขการสํารองทีนัง
กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่ อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาทส่ วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่ า15 วัน มิฉะนันถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชําระก่ อนเดินทาง 21 วัน)
กรณียกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ทังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงือนไขใดๆทังสิน
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทังหมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่ าทัวร์ ทังหมดไม่ ว่ากรณีใดๆทังสิน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการ
เดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ทังนีท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายทีไม่ สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางได้ ตาม
จริงในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
บริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่ านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืนทีเดินทางใน
บริษัทต้ องนําไปชําระค่ าเสียหายต่ างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่ าน

รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทฯมีสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
เทียวบิน ราคาและรายการท่ องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น ,
สําคัญ
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า เดือ 6น และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพือท่ องเทียวเท่ านัน
( เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถงึ และไม่ สามารถเดินทางได้ 6 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า)
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน ,การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,
การก่ อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าทีกรมแรงงานทังจาก
ซึงลูกค้ าจะต้ องยอ)ไทยและต่ างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยั พิบัตทิ างธรรมชาติมรับใน
เงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม(
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ ได้ เกิดจากอุบัตเิ หตุใน
รายการท่ องเทียว(ซึงลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิน หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทียวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบางมือ,
เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาํ ระค่ าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ น
การชําระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั ิเหตุทีเกิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทียวเองหรือในกรณีทีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุ ดจากสายการบิน
กรณีทการตรวจคนเข้
ี
าเมืองทังทีกรุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศทีระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่ คนื ค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทังสิน

 ตัวเครืองบินเป็ นตัวราคาพิเศษ กรณีทท่ี านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลียนชือได้
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่ านํามันหรือค่ าเงินแลกเปลียน ทางบริษัท สงวนสิทธิปรับราคาตัวดังกล่ าว
 เมือท่ านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทังหมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่ า
ท่ านได้ ยอมรับในเงือนไขข้ อตกลงต่ างๆทีได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแล้ วทังหมด
 กรุ๊ ปทีเดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้ องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ รวมถึง
เทียวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ทังหมด
** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงือนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ าอย่ างถ่ องแท้
แล้ วจึงมัดจําเพือประโยชน์ ของท่ านเอง**

