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ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค + นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด
REPULSE BAY + หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว + เก็บภาพประทับใจกับเมือง
จําลองของจีน + ชมโชว์สุดอลังการ ณ SPLENDID OF CHINA
เต็มอิ่มกับ ดิสนียแ์ ลนด์ กับเครือ่ งเล่นทั้งหมด 7 โซนแบบเต็มวัน
ช้อปปิ้ งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง + ช้อปสุดมันส์ ณ หลอวู่ เซ็นเตอร์

พิเศษ1. บินกับสายการบินศรีลงั กัน มีจอทุกที่นั ่ง
พิเศษ2. พักฮ่องกง 2 คืน เซิ่นเจิ้น 2 คืน ระดับ 4 ดาว
พิเศษ3. เมนูพิเศษ ติม่ ซําต้นตํารับฮ่องกง + เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
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วันแรก
10.00 น.
13.15 น.

16.55 น.

คํา่

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้ น
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S สายการบิน SRILANKAN AIRLINES
พบเจ้าหน้าที่ทาํ การเช็คอินตัว๋
บินลัดฟ้ าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน UL890 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ที่นั ่งเป็ นแบบ 24-2 พร้อมจอทีวีสว่ นตัวทุกที่นั ่ง)

ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B”จากนั้นนํา
ท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็ นสะพานที่ถือได้ว่าเป็ นสะพานรางคู่ ที่ยาวที่สุดในโลก หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ เซิ่นเจิ้ น โดยรถโค้ช (เดินทางประมาณ 1 ช.ม.)
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเข้าสูท่ ี่พกั CAA HOLYSUN HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (SHENZHEN SIDE)

วันที่สอง

เซิ่นเจิ้ น - ช้อปปิ้ งหลอวู่ - Splendid Of China – โชว์พื้นเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) จากนั้นนําท่านชมโรงงานผลิตหยกที่ขึ้นชื่อของ
ประเทศจีน แล้วนําท่านเดินทางสู่ที่ชอ้ ปปิ้ งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่ นเจิ้ นLowu City”คนไทย
รูจ้ กั ในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝาก
สําหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง ไม่วา่ จะเป็ น เสื้ อผ้า, กระเป๋า, นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มี
ให้ได้เลือกสรรมากมาย ทุกชิ้ นล้วนเป็ นของเลียนแบบ แวะ แล้วชมสินค้ายาประจําบ้านของชาวจีน
ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ําร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) นําท่านชม Splendid Of China ภายในจําลองสถานที่
สําคัญๆของเมืองจีนว่ากันว่าเมื่อมาเที่ยวเมืองจําลองจีนเพียงวันเดียวก็สามารถเข้าใจประวัติศาสตร์
อันยาวนานกว่า 5,000 ปี ของจีนได้ทนั ที เพราะที่นี่ได้จาํ ลองสถานที่สาํ คัญ ๆ ของจีนไว้ดว้ ยกัน
มากมาย อาทิ กําแพง เมืองจีน กองทหารดินเผาและม้าศึกของของจิ๋นซีฮ่องเต้ พระราชวังฤดูรอ้ น
พระราชวังโปตาลาจากธิ เบต รวมถึ งสุ ส านและหลุ ม ฝั ง ศพของบุ ค คลสําคัญ ของจีนไม่ว่าจะเป็ น
กษัตริยห์ วงตี้ เจงกิสข่าน,ดร.ซุนยัดเซ็น นอกจากนี้ ในพื้ นที่อนั กว้างขวางของเมืองจําลองยังมีอาหาร

เที่ยง
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นานาชนิ ดจากมณฑลต่างๆ ของจีนไว้ให้เลือกลิ้ มลอง รวมถึง ซึ่งการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนอัน
ตระการตา และการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่สวยงามซึ่งสามารถซื้ อกลับไปเป็ นที่ระลึกได้อีกด้วย
จากนั้ นทั้งชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตาแสดงกลางแจ้งให้ชมอาทิ แสดงการรบของชาว
มองโกเลี ย และการต่ อ สู่ ผ าดโผนบนหลัง ม้า และให้ท่ า นได้ช ม หมู่ บ า้ นวัฒ นธรรม CULTURAL
VILLAGE เป็ นหมู่บา้ นที่จาํ ลองชีวติ ความเป็ นอยู่ และวัฒนธรรมของชนเผ่า น้อยใหญ่ของมณฑล
ต่างๆ ทัว่ ประเทศจีน กว่า 56 เผ่าการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตา และการจัดแสดงงาน
หัตถกรรมที่สวยงามซึ่งสามารถซื้ อกลับไปเป็ นที่ระลึกได้อีกด้วย จากนั้นทั้งชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีน
อันตระการตาแสดงกลางแจ้งให้ชมอาทิ แสดงการรบของชาวมองโกเลีย และการต่อสู่ผาดโผนบน
หลังม้า

คํา่

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (4) อาหารมื้ อพิเศษ!! เป๋าฮื้ อ + ไวน์แดง
หลังอาหารนําท่านชมโชว์สุดตระการตา ชุด Dancing with Dragon ซึ่งถือว่าเป็ นโชว์ขึ้นชื่อของเซิ่น
เจิ้ น ใช้นักแสดงกว่าร้อยชีวติ
นําท่านเข้าสูท่ ี่พกั CAA HOLYSUN HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (SHENZHEN SIDE)

วันที่สาม

เซิ่นเจิ้ น – ดิสนียแ์ ลนด์เต็มวัน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถ
โค้ชใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง นํ าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง ดิสนียแ์ ลนด์ อาณาจักรแห่ง
จินตนาการนี้ ประกอบด้วยพื้ นที่ 7 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟน
ตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอรี่ แลนด์ , กริซลีย ์ กัลช์ และมิสทิค พอยท์ ซึ่งแต่ละ
แห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท
พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วคิ ตอเรีย จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีน
ในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่ าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์
แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวง
ดนตรี ประสานเสี ยงมิคกี้ เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เ คลื่ อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยัง
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อาณาจักรของมนุ ษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งที่พลาด
ไม่ได้คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่ นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้า
เป็ ดชื่อก้องโลก เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่สร้างภาพลวงตา 3 มิติ สํารวจ
พิพิธภัณฑ์ลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบราณน่ าตื่นตาจากทัว่ โลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท์ และ
ไม่ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็ นโซน
ของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรก
ด้วยเสียงเครื่ องดนตรีที่เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจํา
ชาติของไทย

เชิญท่านสนุ กสนานกับเครื่องเล่นในดิสนี ยแ์ ลนด์และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย ชมไฮไลท์ ตอน
กลางคืน การแสดงพลุ ประกอบแสง สี เสียง อันสวยงามตระการตาโซน Toy Story Land นี้ จะเป็ น
โซนที่ใหญ่ที่สุดใน Hong Kong Disneyland โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ชื่อดัง TOY
STORY จากของเล่นที่เป็ นชิ้ นเล็ก ๆ กลับกลายเป็ นใหญ่โตขึ้ นราวกับว่าเราตัวเล็กลงและหลุดเข้าไป
ในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ ANDY เพลิดเพลินกับของเล่นและกิจกรรมมากมายในโซน
ใหม่นี้ อาทิเช่น TOY SOLDLER PARACHUETE DROP, RC RACER จากของเล่นรถบังคับคันโปรด
ของ Andy จะพาทุกท่านโลดแล่นพร้อมความตื่นเต้นและหวาดเสียวสุด ๆ กับรถไฟเหาะความสูงถึง
27 เมตร, SLiNKY DOG SPIN เจ้าหมา SLINKY ที่มีสปริงยืดยาวได้ มันจะวิง่ วนกลิ้ งไปกลิ้ งมาเพื่อไล่
จับหางของตัวเอง จะเป็ นหนึ่ งในเครื่องเล่นสนุ ก ๆ ใน TOY STORY LAND **อิสระอาหารกลางวัน
และอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย**

นําท่านเข้าสูท่ ี่พกั PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า (HONG KONG SIDE)

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
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ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค – รีพลั ส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้ งนาธาน
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซําขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบ
กุง้ , ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (6) จากนั้นนําท่านขึ้ นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิว
ของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกง
และเกาลูนได้ท้งั เกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ยังตื่นตากับตึกระฟ้ าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่
ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่ าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ต้งั ของ
ธุรกิจ ชั้นนําของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่ าประทับใจ

จากนั้ นนํ าท่ านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่ กวนอิ ม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคลที่
บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่ งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้ น 3ปี
จากนั้ นให้ท่านได้รบั พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถื อว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้ง
ยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้ อคู่ ณ จุดนี้ ได้อีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง
และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นําแต่สิ่งดีๆ มาให้
ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่วดั นี้ ในวันขึ้ นปี ใหม่ นําท่าน นําท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อ
ของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รบั รางวัลอันดับเยีย่ ม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ นําท่านชม
ร้านยาสมุ นไพร เป็ นสิ นค้าโอทอปท้องถิ่ นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถื อเป็ นภูมิปัญญา
พื้ นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค หลังจากนั้ นนํ า ท่ านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY
FREE ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่านจิม
ซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานี จิมซาจุ่ย มีรา้ นขายของทั้งเครื่องหนัง , เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า,
กล้อ งถ่ า ยรู ป ฯลฯและสิ น ค้า แบบที่ เ ป็ นของพื้ นเมื อ งฮ่ อ งกงอยู่ด ้ว ยและตามซอกตึ ก อัน ซับ ซ้อ น
มากมาย หรือเลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้
เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI
DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
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**อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง**
นําท่านเข้าสูท่ ี่พกั PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า (HONG KONG SIDE)
วันที่หา้

ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้ งหรือเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ (ไม่รวมค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทาง)* – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (8)
- ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ ง เต็มอิ่มกับการเลือกซื้ อสินค้ามากมาย ไม่วา่ จะเป็ นย่าน จิมซาจุย่ , มงก๊ก
หรือโอเชี่ยน เทอมินลั หรือ เดินทางสูส่ ถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อาทิ
- วัดนางชี หรือ Chi Lin Nunnery ซึ่งตั้งอยู่ที่ diamond hill ฝั ่งเกาลูน ภายในบริเวณวัดนางชี ยังมี
สวนเล็กๆไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมบรรยากาศ วัดนางชี นี่ สร้างในรูปแบบของราชวงศ์ถงั ซึ่ง
การสร้างโดยไม่ใช้ตะปูเลย บรรยากาศภายในวัดนั้นสวยงามและเงียบสงบมาก มีบ่อบัว และต้น
บอนไซดัดได้รูปทรงสวยงาม ข้างในวัดแต่ละห้องก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูภ่ ายใน
- กระเช้าลอยฟ้ า นองปิ ง 360 องศา (ไม่รวมค่ากระเช้า)ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศ
ชมทัศนี ยภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูป
นั ง่ ปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า วัดโป่ วหลิน หรือ นิ ยม
เรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนั ก 250 ตัน
และสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนิ นเขาเบื้ องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ และสัมผัสกับ
หมู่บา้ นวัฒนธรรมนองปิ ง เที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย
บริเวณหมู่บา้ นจําลองแห่งนี้ ท่านจะได้พบความสนุ กที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว
- CITYGATE OUTLET MALL ช้อปปิ้ งสินค้ากับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น
COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็ น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬา
มากมายหลายยีห่ อ้ และชั้นใต้ดินจะมีSUPERMARKETขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ
- วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม หรือที่ชาวฮ่องกงเรียกกันว่าวัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน เป็ นวัดที่สร้าง
ขึ้ นในปี 1873 ซึ่งต่อมาได้มีการสร้างถนนในปี 1909 คนงานได้ทําการขุดเจาะที่พื้นและเกิด
เหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้ น คือมีน้ําคล้ายๆสีเลือดไหลซึมขึ้ นมาเป็ นที่กล่าวขานกันทั้งเกาะว่า
เป็ นเลือดของมังกร ชาวฮ่องกงเลยมาบริจาคเงินที่วดั นี้ เพื่อเป็ นการแก้เคล็ดให้เจ้าแม่กวนอิม
ป้ องกันภัยพบัติต่างๆ ทุกๆปี ชาวฮ่องกงรวมไปถึงนั กธุรกิจและมหาเศรษฐี ชาวฮ่องกงถือเป็ น
ประเพณีที่จะมากูเ้ งินเจ้าแม่กวนอิมที่วดั แห่งนี้ เพื่อนําไปเป็ นทุนในการประกอบกิจการของตัวเอง
ให้เจริญรุ่งเรือง **อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง**
** สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน**
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18.00 น. บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINE เที่ยวบินที่ UL891
20.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์
กําหนดการเดินทาง
29 ธ.ค. 59 – 02 ม.ค. 60

ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
25,900
25,900
24,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
8,000

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจําเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรม
ทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และ
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าวีซ่ากรุป๊ (วีซ่าหน้าด่าน) เข้าประเทศจีน
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณี ที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
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 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 150 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ลูกค้า
เป็ นหลัก
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อ
ทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน
โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ
หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
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4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่
ไม่มีวซี ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวซี ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่ง
หน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น

รหัสทัวร์ : THZ1-UL-HK-29DEC16-2JAN17
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และ
สามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น
ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้
ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด
ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

