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HONGKONG SHENZHEN
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DISNEYLAND

กำหนดวันเดินทำง :
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

มกรำคม
ก ุมภำพันธ์
มีนำคม
เมษำยน

ผูใ้ หญ่

9,555

2563
2563
2563
2563

16-18/17-19/23-25
6-8/7-9/13-15/14-16/20-22/21-23/27-29/28ก.พ.-1มี.ค.
5-7/6-8/12-14/13-15/19-21/20-22/26-28/27-29
2-4/3-5/9-11/10-12/16-18/17-19/23-25/24-26

รำคำทัวร์
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง

13,055

13,055

พักเดี่ยว

3,500

วันมำฆบูชำ 6-8/7-9
เดือนก ุมภำพันธ์ 2563 บวกเพิ่ม 1,000 บำท
วันสงกรำนต์ 10-12/16-18 เดือนเมษำยน 2563 บวกเพิ่ม 2,000 บำท
อัตรำนี้ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศจีน วีซ่ำกรป๊ ุ แบบ 144 ท่ำนละ 1,500 บำท
อัตรำนี้ยงั ไม่รวมค่ำทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ ผูใ้ หญ่ และเด็ก ท่ำนละ 1,500 บำท
** ขออนญ
ุ ำตเก็บทิป ณ สนำมบินส ุวรรณภ ูมิ ในวันแรกของกำรเดินทำง **
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน

วันแรกของกำรเดินทำง
23:30 น.

กร ุงเทพ – สนำมบินส ุวรรณภ ูมิ – ฮ่องกง - ดิสนี่ยแ์ ลนด์ - ห้ำง City
Gate Outlet - เซินเจิ้น

พร้อมกันที่สนำมบิ นส ุวรรณภมู ิเคำน์เตอร์เช็คอิน เคำนเตอร์ K ชัน้ 4 ทำงเข้ำประต ู 5-6 อำคำรผูโ้ ดยสำรขำ
ออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรฮ่องกง แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน ในการ
ตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นงั ่ ก่อนออกเดินทาง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

02:00 น.
05.55 น.

นำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 780
ถึงสนำมบิ นฮ่ องกง Chek Lap Kok เกำะลันเตำ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตู
ทางออก นาท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็ นสะพานแขวนสาหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สดุ ของโลกมีระยะทาง
2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์
ของเกาะฮ่องกง

ดิสนียแ์ ลนด์ (Disneyland) (รวมค่ำเข้ำเรียบร้อยแล้ว)
ดินแดนฝั น เข้าสู่อาณาจักรแห่งเวทย์มนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝั นที่เต็มไปด้วยมนตร์มายา ความ
สวยงาม ความตืน่ เต้น การสารวจ และตัวละครของดิสนีย์ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่นหลากหลายชนิดทั้ง 7
โซน Main Street , USA , Fantasyland , Adventure Land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ที่ดิน
ของ Toy Story ทุกอย่าง ไม่ตอ้ งจ่ายเงินเพิ่ม อาทิการนัง่ รถไฟไอนา้ โบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก , ชมขบวนพาเหรดของ
เหล่าตัวการ์ตนู จากดิสนีย์, นัง่ รถไฟเหาะที่ Space - Mountain, ชมภาพยนตร์การ์ตนู สามมิติที่ Mickey’s
PhillarMagic , ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ Festival of the Lion King และผจญภัย ไปกบั
การล่องเรือเข้าไปในป่ าดงดิบที่ Rafts to Tarzan’s Tree House , หุบเขากริซลียห์ มีใหญ่รถราง ตะลุยขุมทองแดน
เถื่อนกับ Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ Andy เพลิดเพลินกับของเล่นและ
กิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land แนะโซนเครื่องเล่นใหม่ !! หนึ่งในซุปเปอร์ฮี โร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ คนหนึ่งของโลก
มาอยู่ท่ามกลางพวกเราเพลิดเพลิน ไปกับโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจของสตาร์ค อินดัสตรี้! เชิญพบกับนวัตกรรมล่าสุดของ
สตาร์คด้วยตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man Mark III ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของไอร่อนแมนได้อย่างใกล้ชิดเตาปฏิกรณ์
อาร์คและผลงานชิน้ เอกด้าน เทคโนโลยีลา่ สุด Iron Wing ยานต้านแรงโน้มถ่วง

ห้ำง City Gate Outlet
ห้ำง City Gate Outlet ห้าง Outlet ขนาดใหญ่ของฮ่องกง อยู่ใกล้กับสนามบิน ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung
Station มีแบรนด์ตา่ งประเทศให้เลือกมากมาย Sale กัน 40-70% นอกจากส่วนของห้างแล้วยังมีรา้ นอาหารต่างๆ, ศูนย์
อาหาร , ซุปเปอร์มาร์เก็ต , โรงภาพยนตร์ และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong

เซินเจิ้น
17.00 น. นาท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมง
ธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ ตัวเมืองเซินเจิ้น ไดรั บการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่
เป็ นระเบียบสวยงาม
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
หลังอำหำรค่ำ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ ี่พกั FX HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สองของกำรเดินทำง

วัดกวนอ ู Kuan Au Temple - ร้ำนหยก ผ้ำไหม และบัวหิมะ - Lowu
Center
น้ำพุThe Music Fountain of sea world shenzhen

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
วัดกวนอ ู Kuan Au Temple
นาท่านเดินทางสู่ วัดกวนอ ู Kuan Au Temple ไหว้เทพเจ้ากวนอูสญ
ั ลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรคู้ ณ
ุ
ความจงรักภักดีความกล้าหาญ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครัน่ คร้าม
ต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมัน่ คงดัง่ ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก

ร้ำนหยก ผ้ำไหม และบัวหิมะ
จากนัน้ พาทุกท่าน เลือกซื้อ เลือกชม หยก หลากหลายรูปแบบ สินค้าขึน้ ชื่ออีกหนึ่งอย่างของเมืองจีน และ เลือกซื้อ ผ้ำ
ไหมของเมืองจีน ที่ไม่เหมือนใคร ห่มแล้วอุ่นเวลาหนาว ห่มแล้วไม่รอ้ นรูส้ ึกสบายในหน้าร้อน และสินค้าที่หลายคนรูจ้ ัก
เป็ นอย่างดี สาหรับ บัวหิมะ ที่ใช้รักษาแผลสด ไฟไหม้ นา้ ร้อนลวก หรือแม้ กระทัง่ แต้มสิว แต้มฝ้ า ก็ยงั ได้

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
Lowu Center
จากนัน้ ให้เวลาทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้ งที่ Lowu Center ห้างชือ่ ดังที่ขายของเลียนแบบแบรนด์ดงั หลากหลายอย่าง ไม่ว่า
จะเป็ นเสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้รับขนานนามว่าเป็ น มาบุญครอง
เซินเจิ้น ใครมาเที่ยวเซิ นเจิ้น จะช้อปที่นี่ให้สนุกต้องต่อราคา ซึ่งถือว่าเป็ นเสน่ห์ของ Lowu เลยทีเดียว โดยนักช้อป
ทัง้ หลายสามารถต่อราคาได้ถึง 70-80% ของราคาที่ตงั้ ไว้หลังมือ้ เที่ยงพาทุกท่านอิสระ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (พิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง)
หลังอำหำรค่ำ นำท่ำนชมโชว์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN เป็นโชว์น้ำพุเต้นระบำประกอบ
ดนตรี พร้อมฉำกหลังทีเป็นเรือ MINGHUA เรือยอร์ช ส ุดหรู แต่เดิมเป็นของประธำนำธิ บดีฝรัง่ เศส ชำร์ลส
เดอโกล ต่อมำทำงจีนได้ซ้ ื อต่อ และได้นำมำทอดสมอที่ ท่ำเรือ SHE KOU เพื่ อจัดเป็นสถำนที่ ท่องเที ยวที่
ตระกำรตำ

หลังจำกกำรชมโชว์ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ ี่พกั FX HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง

วัดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน – เจ้ำแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งำนฮวงจุย้ –
ย่ำนจิมซำจุ่ย – กร ุงเทพฯ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลังรับประทำนอำหำรเช้ำเรียบร้อยแล้ว
นำท่ำนเดินทำงจำกเมืองเซินเจิ้น สู่ฮ่องกงโดยรถไฟ
ใช้เวลำในกำรเดินทำงโดยประมำณ 1 ชัว่ โมง
วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple)
วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็ นที่รา่ ลือถึง
ความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออก
จากชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิต
พลิก ผัน จากร้า ยกลายเป็ นดีไ ด้ ท าให้วั ด นี้มี ชื่อ เรี ย กอี ก
อย่างหนึง่ ว่า วัดกังหันลม เดิมทีวดั นีเ้ ป็ นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่
และได้อ นุรั ก ษ์ไว้เ ป็ นโบราณสถาน อยู่ทางด้านหลัง ของ
เรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็ จในปี 1993 บนเนื้อที่
50,000 ตารางฟุต สร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบ
ผูซ้ ึ่งปกป้องจักรพรรดิราชองค์สดุ ท้ายแห่งวงค์ซ่ง
ธรรมเนียมกำรไหว้เทพเจ้ำแชกง
 เมื่อเข้ำไปในศำลให้ยืนอยูเ่ บื้องหน้ำร ูปปั้นขนำด
มหึมำของท่ำนแชกง
 อธิษฐำนขอพรและมองหน้ำท่ำน อย่ำงมงุ่ มัน่
 ทำพิธีหมุนกังหันแห่งโชคชะตำ โดยใช้น้ ิวชี้หมุน
กังหันตำมเข็มนำฬิกำ
 ถ้ำชีวิตในปีที่ผ่ำนมำไม่ดี ให้ใช้มือซ้ำยหมุนด้ำนซ้ำยไปขวำ
 ถ้ำชีวิตดีอยูแ่ ล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจำกขวำไปซ้ำย
 เมื่อหม ุนกังหันเสร็จแล้ว ตีกลอง อีก 3 ครัง้ ดังๆ เพื่อให้เป็ นที่รบั รูท้ วั่ กันทัง้ ฟ้ำดิน และให้พรนัน้ สม
ประสงค์

วัดหวังต้ำเซียน Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน)
นาท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้ำเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สดุ ของฮ่องกง เทพซึ่งขึน้ ชื่อในการดูแล
รักษาโรคภัยไข้เจ็บและ พบกับผูค้ นมากมายที่นาธูป และ ของ มาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตัง้ แต่เรื่องความรักไปจนถึง
ฤกษ์มงคลในการทาธุรกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุน้ ปากเป็ นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “วัดหวังต้าเซียน”นัน้ เป็ นวัดลัทธิ
เต๋าที่ชาวฮ่องกงและนักท่องท่องที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความศรัทธากันมาก วัดนี้มี
อายุกว่าร้อยปี ได้ชอื่ ว่าเป็ น วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกสิง่

เจ้ำแม่กวนอิมฮ่องฮำ
จากนัน้ นาท่านไปไหว้ เจ้ำแม่กวนอิมฮ่องฮำ Hung Hom Kwun Yum Temple เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตัง้ แต่
ปี ค.ศ. 1873 เป็ นหนึ่งในวัดที่ชาวฮ่องกงนั้นเลื่อมใสกันมาก ด้วยความที่เจ้าแม่กวนอิมนั้นเป็ นเทพเจ้าแห่ งความ
เมตตา ฉะนัน้ เมือ่ ใครมีทกุ ข์รอ้ นอะไรก็มกั จะมากราบไหว้ขอพรให้เจ้าแม่นนั้ ช่วยเหลือ และยังมีพิธีขอซองอัง้ เปาจากเจ้าแม่
กวนอิมอีกด้วย โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็ นศิริมงคลในเทศกาลปี ใหม่ ซึ่งทางวัดจะจาหน่าย
อุปกรณ์สาหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผมู้ าขอพร เมือ่ สักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นาซองแดงมาวนเหนือกระถาง
ธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ ไว้เพื่อเป็ นสิริมงคล ต่อไป

งำนฮวงจุย้
จากนั้นนาท่านเยี่ยมชม งำนฮวงจุย้ ที่ขนึ้ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม เครื่องประดับ
กังหันนาโชค จี้ แหวน กาไล สวมใส่เสริ มความเฮง ความเจริ ญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ค้าขายธุรกิจใดๆก็ ร่ งุ เรือง
มากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็แคล้วคลาดปลอดภัย คิดหวังสิง่ ใดก็สมดัง่ ใจปรารถนาทุกประการ และนาท่านชม ร้ำนปี่
เซี่ยะหยก สัตว์นาโชคลาภความมัง่ มี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ย่ำนจิมซำจุ่ย (Tsim Sha Tsui)
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ ง ย่ำนจิมซำจุ่ย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั ง่ เกาลูน หากท่านต้องการอัพเดตเทรนด์
ล่าสุดของฮ่องกง ต้องถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝัง่ เกาลูน ถือเป็ นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สดุ
มีรา้ นค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทัง้ โรงแรมนับสิบและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มสี นิ ค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุม
โลก ลา้ สมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็ น เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง
ดิจิตอล โทรศัพท์มอื ถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชัน่ ที่มเี อกลักษณ์เป็ นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย ให้ได้เลือกมิกซ์
แอนด์แมช ได้อย่างเมามันส์กนั เลยทีเดียว สวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง นับว่าเป็ นแหล่งขายเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง
ดิจิตอล โทรศัพท์มอื ถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกมากมาย หากนักท่องเที่ยวควรจะต่อรองราคาให้ดี เพราะอาจจะเจอที่

ถูกกว่าในร้านถัดไป ทางที่ดคี วรเดินสารวจราคาหลายๆ ร้านก่อนตัดสินใจเมืองที่ไม่เคยหลับ

ได้เวลำนัดหมำยนำท ุกท่ำนเดินทำงสส่ ู นำมบิ นฮ่องกง
21.10 น.
23.10 น.

เหินฟ้ำกลับกร ุงเทพฯ โดยเที่ยวบิ นที่ HX 779
เดินทำงถึงกร ุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพฯ
------------------------------------------------------------------------

ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
หมำยเหต ุ สำมำรถออกเดินทำงได้ขนั้ ต่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป
*** อัตรำค่ำบริกำรทัวร์น้ ี เป็นทัวร์ที่เข้ำร้ำนช้อปป้ ิ ง ซึ่งร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน เพื่อส่งเสริมให้มี
กำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้กบั นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รจ้ ู กั คือ บัวหิมะ , หยก , ชำ , กำรนวดฝ่ำเท้ำ ,
ไข่มกุ , ผ้ำ ไหม , ฯลฯ ซึ่ ง สนับสนุน ค่ ำใช้จ่ ำยบำงส่วนให้ท่ำ นได้เ ที่ ยวในรำคำประหยัด จึ งเรียนให้ก บั
นักท่องเที่ยวท ุกท่ำนทรำบว่ำ ร้ำนท ุกร้ำนจำเป็นต้องรบกวนท ุกท่ำนแวะชม.....ซึ่งจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ
60 นำที ถึง 90 นำที ซื้อหรือไม่ซ้ ือขึ้นอยู่กบั ควำมพอใจของล ูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทัง้ สิ้น หำก
ไม่เข้ำร้ำนช้อปป้ ิ งทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำทัวร์เพิ่มท่ำนละ 1,000 หยวน ***
อัตรำนี้ยงั ไม่รวมค่ำทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ อัตรำกำรให้ทิป ผูใ้ หญ่ และเด็ก ท่ำนละ 1,500 บำท
** ขออนญ
ุ ำตเก็บทิป ณ สนำมบินส ุวรรณภ ูมิ ในวันแรกของกำรเดินทำง **
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน
เงื่อนไขกำรจอง และ กำรชำระเงิน :
 รำคำ Promotion ชำระเต็ มจำนวน พร้อมวี ซ่ำ และทิปไกด์ 2เมือง **ภำยหลังจำกที่ท่ำนส่งเอกสำร
กำรจอง 1 วัน จองพร้อมกับหน้ำพำสปอร์ต

 รำคำพิเศษนี้ สำหรับล ูกค้ำที่ทำวีซ่ำกรป๊ ุ แบบ 144 เท่ำนัน้ (หำกท่ำนมีวีซ่ำติดเล่มอยูแ่ ล้วไม่สำมำรถ
ร่วมโปรโมชัน่ นี้ได้)
โปรแกรมทัวร์นี้ เป็ นโปรโมชัน่ วีซ่ากรุป๊ แบบ 144 เท่านัน้ หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว วีซ่ากรุป๊ ของท่านจะถูกยกเลิก
อัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจีน และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทันที ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิด
ชอบวีซ่าติดเล่มของท่านหากท่านต้องไปทาใหม่ทกุ กรณี

อัตรำนี้รวมบริกำร
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ ชัน้ ประหยัดเส้นทางกรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ
ค่าภาษีนา้ มันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มกี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตรา
ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 และ ท่ำนต้องชำระเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม
ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ตามรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี ซึ่งเป็ นอัตรา ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 และ ท่ำนต้องชำระเพิ่ม หำกสำยกำรบิ นมีกำรเรียก
เก็บเพิ่ม
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรำนี้ไม่รวมบริกำร
•
•
•
•

ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศจีน วีซ่ำกรป๊ ุ แบบ 144 รำคำ 1,500 บำท
ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ สำหรับผูใ้ หญ่ และ เด็ก ท่ำนละ 1,500 บำท ตลอดทิปกำรเดินทำง
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเดี่ยวเข้ำประเทศจีน *** ในกรณีที่ทำงรัฐบำลจีน ประกำศยกเลิกวีซ่ำกรป๊ ุ แบบ 144 ชัว่ โมง ผู้
เดินทำงต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ในกำรทำวีซ่ำเพิ่ม ท่ำนละ 2,500 บำท ***
•
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
•
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่ ค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
•
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
•
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
•
สาหรับราคานีบ้ ริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
•
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
•
ขอสงวนสิทธิ์สาหรับลูกค้าชาวไทยเท่านัน้ ที่เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป
**ถ้าลูกค้าเป็ นชาวต่างชาติชาระเพิม่ ท่านละ 5,000 บาท**
•
สาหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรือสัตว์ปีก ไม่ทานเนื้อสัตว์ และมีความจาเป็ นให้ทาง
บริษทั ฯ จัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็ นพิเศษนอกเหนือจากกรุ๊ปเดินทางรับประทานที่ระบุไว้ในรายการแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
กำรชำระเงิน
•
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาค่าบริการทัวร์เป็ นจานวนเงิน เต็มจำนวน ต่อผูโ้ ดยสารหนึง่ ท่าน หลังจากมีการทาจอง
สารองที่นงั ่ แล้ว 1 วันทาการ
•
สาหรับค่าบริการทัวร์สว่ นที่เหลือ จะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
•
หากผูโ้ ดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตัว๋ โดยสารเครื่องบินแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กำรยกเลิก
•
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทัง้ หมด และในการคืนมัดจา ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินไม่เต็มจานวนการมัดจา
•
หากผูโ้ ดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตัว๋ โดยสารเครื่องบินแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมำยเหต ุ
•
รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
•
บริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
•
บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนือ่ งมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
•
บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย

•

•

เนือ่ งจากตัว๋ เครื่องบินที่ทางบริษทั ฯ ได้ทาการจองไว้เป็ นตัว๋ เครื่องบินแบบกรุ๊ป ดังนัน้ ที่นงั ่ ทางสายการบินจะจัดให้เป็ นโซนกรุ๊ป
มาให้ ทางบริษทั ฯไม่สามารถทีจ่ ะร้องขอได้ว่าจะขอที่นงั ่ โซนใหม่ และในบางครั้งทีน่ งั ่ บนเครื่องบน อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันหมดกับ
คนในครอบครัว แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจ้าที่และหัวหน้าทัวร์จะพยายามอย่างเต็มที่ เผือ่ ที่จะได้นงั ่ ด้วยกันกับคนในครอบครัว
ทัง้ นีจ้ ึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน และโปรดเข้าใจ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผูร้ ว่ มเดินทำงจอยกรป๊ ุ หน้ำร้ำนไม่ถึง 20 ท่ำน

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำย ุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำงกรณีอำย ุ
หนังสือเดินทำงน้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง
ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งสำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กบั ทำงบริษทั ฯอีกครัง้
หำกมีกำรผิดพลำดทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำบริกำรทัวร์ หรือชำระค่ำบริกำรทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ***
*** ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ **

