








ชมโชว์ม่านน้า
้ MANGROVE GROOVE
จ้าลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town)
SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น)
วัดกวนอู Kuan Au Temple
ช้อปปิ้งหล่อหวู แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเซินเจิ้น
ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน + วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮ้า
พักเซินเจิ้น 2 คืน...โรงแรมระดับ 3 ดาว

** อร่อยเลิศรสกับเมนูพิเศษ **
**เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง**

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - เมืองเซินเจิน
้ - ช้อปปิ้งหล่อหวู่ (-/-/ค่ํา)

01.30 น.

คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เข้า
ทางประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ HONGKONG AIRLINES
(HX) พบเจ้าหน้าที่ฯ บริษัทคอยให้การต้อนรับฯ
04.00 น.
เหิรฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 **บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
หรือ
06.00 น.
คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เข้า
ทางประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ HONGKONG AIRLINES
(HX) พบเจ้าหน้าที่ฯ บริษัทคอยให้การต้อนรับฯ
08.50 น.
เหิรฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX768 **บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
หรือ
08.00 น.
คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เข้า
ทางประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ HONGKONG AIRLINES
(HX) พบเจ้าหน้าที่ฯ บริษัทคอยให้การต้อนรับฯ
11.05 น.
เหิรฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX772 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
เพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง**
สายการบิน Hongkong Airlines ใช้เครื่อง Air Bus A330 - 300 จ้านวน 412 ที่นั่ง
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ
(น้้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน)

08.10 น. //12.40 น.//15.10 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้
คณะท่านออกทาง Exit B จากนั้นนําท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานที่ถือได้ว่า
เป็นสะพานรางคู่ ที่ยาวที่สุดในโลก
เที่ยง
*** อิสระอาหาร ตามอัธยาศัย ***
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้นเป็นเมืองชายแดนที่ตั้งอยู่รม
ิ ฝัง่ ทะเลตรงข้ามกับเกาะ
ฮ่องกง มีพื้นทีท
่ ั้งหมด 2,020 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือเขตเมืองเซินเจิ้น
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑล
เซินเจิ้น ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นเพียงแค่
หมู่บ้านชาวประมงเท่านัน
้ แต่ในปี ค.ศ. 1980
กลับถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และนั่นก็ทําให้เซินเจิ้นกลายเป็นเมืองที่มีความ
เจริญและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอํานวยความ
สะดวกอันทันสมัยดังเช่นปัจจุบัน นอกจากนั้น
ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอต
ั ราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงที่สุดอีกด้วย จากนั้นนําท่าน
อิสระช้อปปิ้ง หลอวูซิตี้ เซินเจิ้น หลอวู ซิตี้คือ
แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเซินเจิ้นที่มีสินค้า
พื้นเมืองและสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมมากมายหลายชนิดหลากยี่ห้อให้เลือกซือ
้ ในราคาไม่
แพง ทั้งกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เครื่องไฟฟ้า ปากกา เครื่องประดับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ค่้า

ฯลฯ ซึ่งนักท่องเทีย
่ วที่มาช้อปปิ้งที่นี่สามารถต่อรองราคาได้มากถึง 50% จากราคาที่ถูกตั้งไว้ใน
ตอนแรก และพ่อค้าแม่ค้าคนจีน ณ ตลาดแห่งนี้สามารถพูดภาษาไทยได้พอสมควร
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง +ไวน์แดง
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ที่พัก
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก SHANSHUI TRENDS HOTEL / GUANG SHENG
INTERNATIONAL HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เซินเจิน
้ - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ THE FLOWER TOWN IN
HOLLAND - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ชาจีน เยือ
่ ไผ่ บัวหิมะ โชว์มา่ นน้ํา MANGROVE GROOVE
(เช้า/เที่ยง/ค่าํ )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
นําท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple สักการะขอพระเทพเจ้า
กวนอู ซึ่งเป็นวัดที่ศก
ั ดิส
์ ท
ิ ธิ์คนส่วนใหญ่มักขอพร
ในเรื่องหน้าที่การงาน สักการะขอพระเทพเจ้ากวน
อู เป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความ
จงรักภักดี และความกล้าหาญ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ จ้าลองเมืองฮอลแลนด์
(Shenzhen Dutch Flower Town)
นําท่านชมเมืองจําลองที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือน
ประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จําลอง และสถานที่ตกแต่ง
ให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิว
ลิปจําลองประจําชาติฮอลแลนด์
จากนั้นนําท่านไปยัง SHENZHEN MUSEUM
(พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัด
แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ
เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
จากนั้นนําท่านแวะชม และเลือกซือ
้ สินค้าโอท็อปของประเทศจีน เช่น ชาจีน, เยื่อไผ่ , บัวหิมะ
ศูนย์สมุนไพรจีน หรือร้านบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊ส
คว่ําที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณ
รักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จก
ั สรรพคุณของ
บัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการ
นวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบํารุงการไหลเวียนของโลหิตด้วย
วิธีธรรมชาติ
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4 ) เมนูพเิ ศษ!! ซีฟด
ู้
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ นําท่านชม โชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้าแบบ 3
มิติ ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY Water Show Theatre Shenzhen
ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้ กล้า
กับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่ มีชื่อว่าปีกแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูก
ทํ า ลายจากมนต์ (มลพิ ษ )ในป่ า โกงกาง การแสดงใช้ อุ ป กรณ์ เช่ น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่ อ ง
เปล่งแสง ม่านน้ํา ระเบิดน้ํา ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็นโชว์น้ําที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก

เที่ยง

ค่้า

หลังจากนัน
้ นําท่านเดินทางสู่ที่พัก
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก SHANSHUI TRENDS HOTEL / GUANG SHENG
INTERNATIONAL HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนนาธาน
จิมซาจุย
่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮํา - กรุงเทพฯ
(เช้า/เที่ยง/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
นําท่านเดินทางกลับสู่เกาะฮ่องกง จากนั้นนําท่านแวะชม โรงงานจิวเวอร์รี่
มีเครื่องประดับมากมาย อาทิ เช่น แหวน, สร้อย , กําไล ฯลฯ ซึ่งเป็น
ดี ไ ซน์ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ระดั บ เยี่ ย ม พร้ อ มกั บ นํ า ท่ า นชมร้ า นหยกที่ มี
ชื่อ เสี ยงของฮ่อ งกงอีก ด้วย....จากนั้นเดินทางไป วัด แชกงหมิว หรื อ
วัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่
ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่ง
เป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุก ารณ์จลาจลเกิดขึ้นในทาง
ภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่อง
และคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกง
จะประสบผลสํ า เร็ จ ในทุ ก ประการ แล้ ว จะต้ อ งไปหมุ น กั ง หั น นํ า โชคที่ ตั้ ง อยู่ ใ นวั ด เพื่ อ จะได้
หมุ นเวีย นชีวิตของเราและครอบครั วให้ มี ค วามเจริ ญก้าวหน้าด้านหน้าที่ก ารงาน โชคลาภ ยศ
ศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดี
ออกไปให้หมด ในองค์กังหัน นําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง,
เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรก
ตามปฎิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัด
พาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเ ข้ามาแทน จากนั้นนํา
ท่าน เดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน นําพาทุกทุกมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้า
เซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบ
กับผู้คนมากมายที่นําธูปและของมาสักการะเพื่ อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่ องความรั ก ไปจนถึงฤกษ์
มงคลในการทําธุรกิจ (วัดหวังต้าเซียนมีการปิดปรับปรุงวัดบางส่วน ตั้งแต่ปลาย มี.ค. 62
เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี และยังไม่มีก้าหนดเปิดอย่างเป็นทางการ แต่ยังมีบางส่วนที่
สามารถเข้ า ไปสั ก การะได้ ดั ง นั้ น ทางบริ ษั ท ฯ จึ ง ขอปรั บ เปลี่ ย นโปรแกรมตามความ
เหมาะสมอีกครั้งค่ะ)

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
จากนั้นนําท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ้า Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวัด
เก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึ่งในวัดที่ชาวฮ่องกงนั้น
เลื่อมใสกันมาก ด้วยความที่เจ้าแม่กวนอิมนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ฉะนั้น
เมื่อใครมีทก
ุ ข์ร้อนอะไรก็มักจะมากราบไหว้ขอพรให้เจ้าแม่นั้นช่วยเหลือ นอก
เสียจากนี้ที่นี่ยังขึ้นชื่อในเรื่องเซียมซีที่แม่นมาก และ ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจาก
เจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริ

มงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึง่ ทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มา
ขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นําซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่
กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจํานวนเงินที่ทางวัดจะ
เขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชคถ้าหากเราประสพความสําเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็คอ
่ ย
กลับไปทําบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมาก
ขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอื่นๆ ตลอดทั้งปีเพือ
่ ขอซองแดงจาก
เจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง
จากนั้นน้าท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนําที่มี
ให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT,EMPORIO,ARMANI, GIORGIO
ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us ... สินค้าปลอดภาษี
ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ทา่ นเต็มอิ่มกับการช้
อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา,
เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยูด
่ ้วยและตามซอก
ตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ง
ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกัน
ได้

***อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
21.10 น.
23.05 น.
23.50 น.
02.20 น.

กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ HONGKONG AIRLINES (HX)
เที่ยวบินที่ HX779 **บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หรือ
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ HONGKONG AIRLINES (HX)
เที่ยวบินที่ HX761 **บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หรือ

02.00 น.(+1)เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ HONGKONG AIRLINES
(HX) เที่ยวบินที่ HX767 **บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
04.10 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
.…….HAVE A NICE TRIP………

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
ราคาเด็ก
พักคู่ ท่านละ
อายุ 2-18 ปี
05 - 08 กันยายน 2562
3,993.6,993.12 - 14 กันยายน 2562
3,993.6,993.19 - 21 กันยายน 2562
3,993.6,993.26 - 25 กันยายน 2562
3,993.6,993.** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน
ก้าหนดวันเดินทาง

พักเดี่ยว
เพิ่ม
3,000.3,000.3,000.3,000.-

และภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงทีเ่ กินกว่าที่กําหนด **
** โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้คํานึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็นหลัก **
** ไม่สามารถ ยกเลิกได้และไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงชื่อได้ พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตภายใน 2 วัน **
** หากท่านที่ตอ
้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
อัตราค่าบริการนี้รวม
:
 ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วโปรโมชั่น) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้ว
 ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 **กรุณาระบุลก
ั ษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง)
// DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดีย
่ ว) // TRIPLE (ห้อง 3 เตียง)
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก**
 ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ **หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้และ
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน**
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 หัวหน้าทัวร์ และหรือไกด์ของบริษัททัวร์ Land Operator ที่ฮ่องกง ผู้ชํานาญเส้นทาง
 ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1 000,000,บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 สัมภาระน้ําหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร -เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
 Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 วีซ่าเข้าฮ่องกง ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ทต
ี่ ้องทําวีซ่าเข้าฮ่องกง
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ากรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทํา
เรื่องแจ้ง เข้า ออก หรือ-Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 หมายเหตุ : โปรดแจ้งในวันจองทัวร์ ชาวต่างชาติ เรียกเก็บเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่า
สําหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์ไม่สามารถแทรกแซงได้)




ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่าน (ช้าระพร้อมค่าทัวร์) หากลูกค้ามีวีซ่าจีนแบบเดี่ยว

ไม่สามารถน้ามาหักจากค่าทัวร์ได้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น!!!

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น +คนขับรถ 1,500 บาท/ลูกค้า ตลอดทริปการเดินทาง
(ช้าระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้้าใจของทุกท่าน ไม่บังคับใดๆ
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า
ประเทศที่บริษัทระบุใน รายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 เที่ยวบินราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้เป็นราคาสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
 เมื่อตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
การส้ารองที่นั่ง

กรุณาส้ารองที่นั่ง พร้อมช้าระเงินเต็มจ้านวน หลังจากวันจอง 2 วัน
(**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น**)**ถ้ามีการยกเลิก ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี**
การยกเลิก
1. สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอ
ื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมี
การยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้าไทยและทศากประเออกเมืองทั้งจ-ฮ่องกง ไม่มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมี
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คอ
ื ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วท่าน
ละ 10 000,บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ
้ งการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พก
ั
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่า
ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
7. กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
3.คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ไม่ถึง 10 ท่าน (บริษัทขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการเดินทาง)
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสด
ุ วิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วยอจากอุบต
ั ิเหตุต่างๆหรื าช้ความล่า ,การสูญหาย ,ทําร้ายการถูก ,
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่
รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ
้ งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นงั่ บน
เครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุด
ความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิ
เช่นนัน
้ ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
12. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านชา ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60
นาที - 90 นาที ซึ่งไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อ ซื้อหรือไม่ขน
ึ้ อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มก
ี าร
บังคับใดใดทั้งสิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมี
การเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง **

BOOKING FROM
Date / วันที่ ................................
From: / จาก ………………………………………….. Company / บริษัท ……………………………………………..
Tel: / โทร ……………………………………………… E-Mail : …………………………………………………………..
Attn: / เรียนคุณ ……………………………………... SMILE MINT DAY TRAVEL
โปรแกรมทีจ่ อง ..................................................................... โดยสายการบิน ..............................
วันที่เดินทาง ................................................ จานวนผู้เดินทาง ....................................................
แบ่งเป็นผู้ใหญ่ ..................................... ท่าน เด็กต่ากว่า 12 ปี ไม่มีตียง ....................................... ท่าน
ชื่อ – นามสกุลผู้จอง ................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก : เบอร์โทรศัพท์ ..........................................................................................
เบอร์มือถือ ...........................................................................................
ห้องพัก 1 ท่าน ............................. ห้อง

ห้องพัก 2 ท่าน ............................ ห้อง

เตียงเสริม .................................... ห้อง

เด็กพักกับผู้ใหญ่ .......................... ห้อง

อาหาร: ☐ ไม่ทานเนื้อวัว

☐ ไม่ทานเนื้อหมู

☐ ไม่ทานสัตว์ปีก

☐ มังสวิรัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
…………………………………………………………………………………………………………………………..…..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…

