ความพิเศษของเรา
1. พาไหว้พระขอพร พร้อม นาสวด อย่างถูกต้องได้โชคลาภแน่นอน
2. ดูโชว์ MANGROVE GROOVE เป็ นโชว์ นำ้ แบบ 3D
3. นอนเซินเจิ้น 1 คืน จูไห่ 1 คืน
4. เที่ยวครบจัดเต็ม
5. อาหารครบทุกมื้อ เมนูพิเศษ เป๋ าฮื้อ ไวน์แดง
6. รวมค่ากระเช้านองปิ งเรี ยบร้อยแล้วจร้า

วันแรก สนำมบินสุ วรรณภูมิ
23.30 น.

พร้อมกันที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตู 6-7 เคำน์ เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิ ฟิกส์ พบเจ้าหน้าที่ทา
การเช็คอินตัว๋ สังเกตป้ ายต้อนรับ 168

วันทีส่ อง

กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง – ช้ อปปิ้ ง – จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road –ตลำดกงเป่ ย

01.35 น.

บินลัดฟ้ าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX706 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

05.30 น.

เทีย่ ง
14.00 น.

เย็น

วันทีส่ ำม
เช้ ำ

ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
อิสระช้อปปิ้ ง Tsim Sha Tsui & Ocean Terminal ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย กับ สิ นค้าแบรนเนม
ระดับ โลกมากมาย เช่ น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรื อว่าจะเป็ น Burberry รวมทั้งรองเท้ากี ฬ า
มากมายหลายยีห่ อ้
บริกำรท่ ำนด้ วย ข้ ำวเหนียวหมูทอด แสน อร่ อย
เมื่อได้เวลานัดหมาย นาทุกท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรื อเฟอร์ รี่ สู่ เมืองจูไห่ ใช้เวลานัง่ เรื อประมาณ 1 ชัว่ โมง
นาท่านนัง่ รถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรี ยบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมน
ติก ซึ่ งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงาม
เหมาะสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็
เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชายหาดแห่งนี้ได้มีการนา
เก้าอี้ หรื อม้านัง่ ซึ่ งทามาสาหรับ 2 คนนัง่ เท่านั้น จึงได้ชื่อ
ว่าถนนคู่รัก ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ ำยรู ป
กับสำวงำมหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์ เกิร์ล สาวงามกลางทะเล
สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซี ยงหู เป็ นรู ป
แกะสลักสู ง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิ มทะเล
ตลำดกงเป่ ย ศูนย์การค้าใต้ดินที่ตลาดกงเป่ ย เป็ นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือก
มากมายที่โด่งดัง เน้นสิ นค้าที่โด่งดัง จะเป็ นสิ นค้าก๊อปปี้ แบรนด์เนมชั้นนาต่างๆ เช่น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า
นาฬิกา ของเล่นเด็ก และอื่นๆbอีกมากมายให้นกั เดินทางได้เลือกซื้ อ โรงงำนผ้ำไหม ภายในโรงงานเราจะ
ได้ชมกระบวนการ การผลิตผ้าไหมจีน ตั้งแต่ข้ นั ตอนแรกที่เริ่ มเลี้ยงดูตวั ไหม ไปถึงขบวนการสุ ดท้าย ที่นา
เส้นไหมที่ได้ มาถักทอเป็ นผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากตัวไหมจีนนานาชนิ ด อาทิ ไส้ผา้ ห่มที่ทาจากเส้นใย
ไหม ชุดเครื่ องนอน เสื้ อผ้า ผ้าพันคอ ซึ่ งลักษณะพิเศษของผ้าไหมจีน คือ สวมใส่ สบาย ซึ่ งอากาศร้อนไหม
จีนจะเย็น อากาศเย็นไหมจีนจะอบอุ่น จากโรงงานผ้าไหมไปร้านยา
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั ZHUHAI หรือ MINAN หรือ JINJIANG INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วัดพู่โถซำน – เซินเจิน้ – ชมโชว์ ม่ ำนนำ้ 3 มิติ- ช้ อปปิ้ ง LOWU - โรงแรม ( B/L/D)
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม วัดพู่ โถ(พู่ โถซำน) จำลองแบบมำจำก
หุ บ เขำพู่ โถซำน สถำนที่ให้ กำเนิ ดเจ้ ำแมกวนอิม เป็ นวัด
แรกที่เปิ ดสอนเกี่ยวกับพุทธศำสนำในมลฑลกวำงตุ้ง เป็ น
วัดประจาเมื องของชาวจูไห่ ซ่ ึ งมีวิวทิ วทัศน์ส วยงามมาก

เทีย่ ง

ค่ำ

ภายในบริ เวณวัดจะมีบนั ไดเดินขึ้นไปกราบนมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวจูไห่ให้ความนับถือ
ร้ ำนยำสมุ นไพร เป็ นอีกจุดที่ หากมาประเทศจีนจะต้องแวะ ภายในร้ านจะมี บ ริ การการทดลองใช้ยา นั่ง
สบายๆ นาเท้าแช่น้ าอุ่นให้สะอาด จากนั้นจะนาสิ นค้ามานาเสนอขาย ใครมีเงินใคร่ ซ้ื อก็ซ้ื อครับ ส่ วนใครไม่
มีเงินมากเท่ากับราคายาที่แพง ก็นงั่ ทาตาปริ บๆ ฟังไป อีกอย่างอย่านินทาครับ เด็กที่นาเสนอขายยาส่ วนใหญ่
พูดภาษาได้ดีตามที่ลูกทัวร์ เข้าไป ส่ วนครี มยาที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่ าฟู่ หลิ ง หรื อ บัวหิ มะ
ซึ่ งเหมาะกับการเก็บไว้เป็ นยาสามัญประจาบ้าน จากสถานที่ ที่...กฎหมายบังคับเที่ยว คราวนี้ จะไปเที่ยวไหน
ก็สะดวกสบายละครับ มาถึงตรงนี้ก็ขอกล่าวย้อนไปที่ด่านเข้าเมืองจูไห่อีกซักนิด
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้น นาท่ านเดิ น ทางสู่ เซิ นเจิ้ น (โดยรถโค้ช ) เซิ นเจิ้น เป็ นเขตเศรษฐกิ จพิ เศษของจี น เดิ มเป็ นเพี ย ง
หมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ ตัวเมืองเซิ นเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพ
ภูมิ ท ศั น์ และสภาพแวดล้อมที่ เป็ นระเบี ยบสวยงาม แวะชมโรงงานผลิ ต หยกที่ ข้ ึ นชื่ อของประเทศจี น ...
จากนั้นนาท่านชิมชำอันเลิศรสทั้งแบบต้นตาหรับ และแบบต่างๆให้ท่านเลือกชม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ที่ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่ นเจิ้น LOWU CITY คนไทยรู้จกั ในนาม
มาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากสาหรับคนที่ท่านรักและ
ตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็ น เสื้ อผ้า, กระเป๋ า, นาฬิ กา,อุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มีให้ได้เลื อกสรรมากมาย ทุ กชิ้ น
ล้วนเป็ นของเลียนแบบ
บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู เป๋ ำฮื้อ ไวน์ แดงหลังอาหาร นำท่ ำนชมโชว์ MANGROVE GROOVE
เป็ นโชว์ น้ำแบบ 3D ที่ ใช้ทุนสร้ างกว่า200 ล้านหยวน จัด
แสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่ งเป็ น
โรงละครทางน้ าขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2595 คน เป็ น
โชว์ที่ เกี่ ย วกับ เด็ ก หญิ ง ผูก้ ล้า กับ ลิ ง วิ เศษที่ อ อกตามหา
เครื่ องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปี กแห่ งความรัก" เพื่อเอามา
ช่ วยนกที่ ถูก ท าลายจากมนต์(มลพิ ษ )ในป่ าโกงกาง การ
แสดงใช้อุปกรณ์ เช่ น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่ องเปล่งแสง ม่านน้ า ระเบิดน้ า ฯลฯ กว่า 600 ชนิ ด เป็ นโชว์น้ าที่
ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ที่ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่ นเจิ้น LOWU CITY คนไทยรู้จกั ในนาม
มาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากสาหรับคนที่ท่านรักและ
ตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็ น เสื้ อผ้า, กระเป๋ า, นาฬิ กา,อุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มีให้ได้เลื อกสรรมากมาย ทุ กชิ้ น
ล้วนเป็ นของเลียนแบบ
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั SHANSHUI HOTEL OR FX HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรือระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่
เช้ ำ

ฮ่ องกง –วัดแชกงหมิว – จิวเวอร์ รี่ - Replus Bay – ช้ อปปิ้ ง CITY GATE – กรุ งเทพ ฯ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยรถไฟใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ( ในกรณี ที่ จำนวน คณะ
เดินทำงเกิน 30 ท่ำน จะ เปลีย่ น กำรเดินทำงข้ ำมด่ ำน โดยรถ โค้ ช )
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่ อกัน
ว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ ายและ นาแต่สิ่งดี ๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่ วดั นี้ ในวันขึ้นปี
ใหม่
นาท่านชมโรงงาน จิวเวอรี่ TSL ร้านจิวเวอรี่ ที่ท่านสามารถ เปลี่ยน ได้ในราคาเดิม หรื อ กังหัน แตก หัก ไม่
หมุน สามารถ เปลี่ยนได้ การันตี เปลี่ยนได้ ตลอด ชีวิต
ความหมายของใบพัดทั้ง 4
กังหันทั้ง 4 ใบหมุนไปมาได้ ช่วยดึงดูด นาพาสิ่ งดีเข้ามาในชีวติ และปั ดเป่ าสิ่ งไม่ดีพดั ออกไป
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที่ 2. สุ ขภาพแข็งแรง อายุยนื ยาว
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบที่ 4. คิดหวังสิ่ งใดสมความปรารถนาทุกประการ
วันที่เริ่ มใส่ จ้ ีกงั หัน เป็ นครั้งแรก(พร้อมทั้งตั้งจิตอธิ ฐานขอพรจากท่านแชกง)
ผูท้ ี่เกิดวันอาทิตย์
ควรใส่ ครั้งแรกในวันพฤหัส
ผูท้ ี่เกิดวันจันทร์
ควรใส่ ครั้งแรกในวันพุธกลางวัน
ผูท้ ี่เกิดวันอังคาร
ควรใส่ ครั้งแรกในวันศุกร์
ผูท้ ี่เกิดวันพุธกลางวัน ควรใส่ ครั้งแรกในวันจันทร์
ผูท้ ี่เกิดวันพุธกลางคืน ควรใส่ ครั้งแรกในวันเสาร์
ผูท้ ี่เกิดวันพฤหัส
ควรใส่ ครั้งแรกในวันอาทิตย์
ผูท้ ี่เกิดวันศุกร์
ควรใส่ ครั้งแรกในวันอังคาร
ผูท้ ี่เกิดวันเสาร์
ควรใส่ ครั้งแรกในวันพุธกลางคืน
เคล็ดลับเพิ่มเติม : ตามกฎของแรงดึ งดูด ( Law of attraction ) ทุกครั้งที่เราสมความปรารถนนา ให้กล่าวคา
ขอบคุ ณแก่ คนรอบข้างที่ช่วยสนับสนุ นเรา รวมทั้งกล่าวขอบคุ ณท่านแชกง ผ่านมายังจี้กงั หัน หรื อแหวน
กังหัน จะช่ วยให้เราสมปรารถนาเพิ่มขึ้นๆ ความปรารถนาเล็ก ๆ จะเป็ นแรงสนับสนุ นให้ความปรารถนา
ใหญ่ๆ ประสบความสาเร็ จง่ายขึ้น
นาท่านสู่ รีพัลส์ เบย์ Repulse Bay ซึ่ งชื่ ออ่าวนี้ ได้มาจากชื่ อเรื อรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์ อ่าว
อ่าวด้านนี้ เป็ นอ่าวน้ าตื้ นซึ่ งได้รับความนิ ยมจากคนฮ่องกงเองที่ มาเที่ ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ คนิ ค
ชายทะเล แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึ่ งของอ่าวมี วดั พระพุทธรู ป และเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้ างประดิ ษฐานไว้

เทีย่ ง
บ่ ำย

22.20 น.
00.10 น.

มากมายตามความเชื่ อถื อศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุ ข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่ งโชคการงาน พระ
กาฬเทพเจ้าแห่ งความมัง่ คัง่ เหลื อกิ นเหลื อใช้ มี เทพแห่ งวาสนา เทพแห่ งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่ มี
วิธีการเสี่ ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิ ษฐานด้วยการลูบคลาหิ นก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่คน้ พบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ท่านเดินทางสู่ Citygate Outlet ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สิ นค้าแบรนเนมระดับโลก
มากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรื อว่าจะเป็ น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมาย
หลายยีห่ อ้ และชั้นใต้ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ
นาท่าน ขึ้นกระเช้านองปิ ง เพื่อสัมผัสประสบการณ์อนั น่าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใต้และภูเขา
สู งแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณี ที่ไม่สามารถ
ขึ้นกระเช้าได้เนื่องจากกระเช้าปิ ดปรับปรุ ง ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็ นรถโค้ชแทน)
จากนั้นนาท่านเที่ยว ชมหมู่บา้ นนองปิ ง ที่จาลองชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัว
ด้วยร้านน้ าชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นาท่านนมัสการ พระใหญ่ลนั เตา เป็ นพระพุทธรู ปนัง่ ทาจาก
ทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ าหนัก 202 ตัน ความสู ง 24 เมตร ที่ต้ งั อยูก่ ลางแจ้งของ
เกาะลันเตา จากนั้นนาท่านนมัสการ พระโพธิ สัตว์กวนอิม พระมัญชูศรี โพธิ สัตว์ และพระสมันตภัทร
โพธิ สัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่ งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็ นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมา
ในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็ นศาสนสถานโปลิน พร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิม่ ขึ้นทาให้ปัจจุบนั
มีพระภิกษุเดินทางมาจาวัดกันเป็ นจานวนมาก จากนั้นนา
อิสระกับ กำรเลือกอำหำร มือ้ ค่ำ ตำมอัธยำศัย
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน คำเธ่ ย์แปซิฟิกส์ เทีย่ วบินที่ CX709
คณะเดินทางถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*** ขอบพระคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร ***

•

อัตรำค่ ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง
ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
เด็ก
หรือ
พักเดี่ยว
ไม่ เสริมเตียง
สำยกำรบิน
วันทีเ่ ดินทำง
1 ผู้ใหญ่ + 1เด็ก
CX 706
3-6 มกรำคม 59
9,888.9,888.3,500
CX 616
5-8 มกรำคม 59
9,888.9,888.3,500
CX 706
6-9 มกรำคม 59
9,888.9,888.3,500
CX 706
13-16 มกรำคม 59
9,888.9,888.3,500
CX 706
20-23 มกรำคม 59
9,888.9,888.3,500
CX 706
27-30 มกรำคม 59
9,888.9,888.3,500
CX 706
02-05 กุมภำพันธ์ 59
9,888.9,888.3,500
CX 706
17-20 กุมภำพันธ์ 59
9,888.9,888.3,500
CX 706
18-21 กุมภำพันธ์ 59
11,888.11,888.3,500
CX 706
19-22 กุมภำพันธ์ 59
9,888.9,888.3,500
CX 706
24-27 กุมภำพันธ์ 59
9,888.9,888.3,500
CX 706
25-28 กุมภำพันธ์ 59
11,888.11,888.3,500
CX 706
2-5 มีนำคม 59
9,888.9,888.3,500
CX 706
3-6 มีนำคม 59
11,888.11,888.3,500
CX 706
9-12 มีนำคม 59
9,888.9,888.3,500
CX 706
10-13 มีนำคม 59
11,888.11,888.3,500
CX 706
16-19 มีนำคม 59
9,888.9,888.3,500
CX 706
17-20 มีนำคม 59
11,888.11,888.3,500
CX 706
23-26 มีนำคม 59
9,888.9,888.3,500
CX 706
24-27 มีนำคม 59
12,888.12,888.3,500
** ไม่ มีรำคำตั๋วเด็ก **
(โปรโมชั่น ไม่ สำมำรถยกเลิก คืนเงิน
เปลีย่ นวันเดินทำง หรือเปลี่ยนผู้เดินทำงได้ ทุกกรณี)
หมำยเหตุ
เนื่องจำกรำคำนีเ้ ป็ นตั๋วโปรโมชั่น ต้ องชำระเงินท่ำนละ 5,000.- 2 วันหลังจำกทำกำรจอง
โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็ นหลัก

•
หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรู ปแล้วมาจาหน่ายวันสุ ดท้ายลูกทัวร์ ท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้แต่ถา้ ท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ ท้ งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
- ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่า
ซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ ก่อนการใช้
บริ การ)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริ ป/ต่อท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขกำรชำระค่ ำบริกำร
1. รำคำนีเ้ ป็ นตั๋วโปรโมชั่น ต้ องชำระเงินมัดจำท่ำนละ 5,000 บำท 3 วันหลังจำกทำกำรจอง
ส่ วนที่เหลือ ชาระทั้งหมด 30 วันก่อนการเดินทาง
2. กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง
รำคำโปรโมชั่น ไม่ สำมำรถยกเลิก คืนเงิน เปลีย่ นวันเดินทำง หรือเปลีย่ นผู้เดินทำงได้ ทุกกรณี)

1.
กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2.
กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน
โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุด
บัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่าย
จริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การ
จองที่พกั ฯลฯ
3.
การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับ
สายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
4.
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
5.
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกำหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด
หรื อถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวซี ่า และอย่าง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวซี ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิม่ จาก
การที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่
หนังสื อเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อ
เดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา

ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหาย
หรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
ข้ อแนะนำก่อนกำรเดินทำง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
2. สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์
ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูง
มาก
5.

