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D1 : ฮ่องกง – เซิ่ นเจิ้ นรถโค้ช – วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จาลองเมืองลี่เจียง
D2 : ที่เที่ยวแห่งใหม่ สวนฮอลแลนด์ -ร้านบัวหิ มะ – ร้านหยก - ร้านผลิ ตภณัฑย์ างพารา- ช้อปปิ้ งตลาดตงเหมิ น
- OCT โชว์มา่ นน้า 3 มิ ติ MANGROVE GROOVE
D3 : เซิ่ นเจิ้ น – ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิ ม อ่าวน้าตื้นรีพลั ส์เบย์ – จิ วเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิ ว – ช้อป
ปิ้ งถนนนาธาน
D4: ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

วันแรก : กรุงเทพ – ฮ่องกง – เซิ่ นเจิ้ น –วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จาลองเมืองลี่เจียง
01.00 น.

คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ ประตู 5-6 แถว K สายการบิ นฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เพื่อทาการ
รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday เช็คอินรับตั ๋วเดินทาง
HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05 // HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00 (เคาน์เตอร์เช็คอินจะทาการ

03.35 น.

ปิ ดการเช็คอินก่อนเครือ่ งออก 45 นาที)
บินลัดฟ้ าสู่ฮ่องกง โดยเทีย่ วบิน HX780 // HX762 (มีจอส่วนตัวทุกทีน่ ง)
ั ่ บริ การอาหารและเครื่องดื่มบน

08.05 น.

เครื่อง (มือ้ ที่ 1)
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นาท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยเดิน
ทางผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึง่ เป็ นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟทีย่ าว
ทีส่ ุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึง่ ได้รบั การออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน
ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
นาท่านเดินทางสู่ เซิ่ นเจิ้ น โดยรถโค้ช ซึง่ เป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑล
กวางตุง้ เป็ นเมืองเศรษฐกิจการค้าทีส่ าคัญของจีนทางตอนใต้ และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความ
ทันสมัยอีกด้วย
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เซิ่ นเจิ้ น เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมูบ่ า้ น

เที่ยง

ชาวประมงธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิน่ เจิน้ ได้รบั การวาง
ระบบผังเมืองอย่างดีมสี ภาพภูมทิ ศั น์และสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นระเบียบสวยงาม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 2 )
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หลังอาหาร นาท่านสู่ วัดกวนอู ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ ความจงรักภักดี
ความกล้าหาญ โชคลาภ เปรียบเสมือนตัวแทนของความเด็ดเดีย่ ว เป็ นธรรม กล้าหาญ เป็ นวัดอันศักดิ ์สิทธิ
ทีค่ นเซิน่ เจิน้ นิยมสักการะขอพรในเรือ่ งหน้าทีก่ ารงาน โดยเฉพาะข้าราชการ
จากนัน้ นาทุกท่านสู่ ที่เที่ยวแห่งใหม่ หมู่บ้านโบราณ จาลองเมืองลี่เจียง สถานทีท่ ่องเทีย่ วแห่งใหม่ท่ี

คา่

เพิง่ เปิ ดให้นกั ท่องเทีย่ วได้เข้ามาพักผ่อนกับบรรยากาศอันเป็ นธรรมชาติ ทัง้ ลาคลองและอาคารบ้านเรือน
โบราณต่างๆ ทีย่ งั คงอยูแ่ ละมีการปรับปรุงบางส่วนของหมูบ่ า้ นตามแบบของเมืองโบราณลีเ่ จียง ทัง้ นี้ ท่าน
ยังได้ได้สมั ผัสถึงความเป็ นจีนแคะซึง่ ปั จจุบนั ยังคงมีชาวจีนแคะทีอ่ าศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นแห่งนี้ แม้ว่าชาวแคะ
จะมีวฒ
ั นธรรมและภาษาทีแ่ ตกต่างเฉพาะตัวจากประชากร ภายในหมู่บา้ นยังมีพพิ ธิ ภัณฑ์ซง่ึ บอกเล่าถึง
ประวัตคิ วามเป็ นมาของชาวจีนแคะให้ได้ศกึ ษาสาหรับท่านทีส่ นใจอีกด้วย ภายในหมูบ่ า้ นก้ยงั มีศาลเจ้า
กวนอูซง่ึ ถือว่าเป็ นศาลเจ้าศักดิ ์สิทธิทช่ี าวแคะได้สกั การะกราบไหว้กนั มานานนับร้อยปี
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 3 )
นาท่านเดินทางสู่ทพ่ี กั ROYAL CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 สวนฮอลแลนด์ - ร้านบัวหิ มะ – ร้านหยก - ร้านผลิ ตภณัฑย์ างพารา- ช้อปปิ้ งตลาดตงเหมิ น - OCT โชว์
ม่านน้า 3 มิ ติ MANGROVE GROOVE
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ( มือ้ ที่ 4)
นาท่านชม สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ (The Flower Town in Holland) ได้ออกแบบและก่อสร้าง
เป็ นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบทรงบ้านเนเธอร์แลนด์ขนานแท้ ออกแบบหลังคา
หน้าจัวให้
่ ลวดลายไม่ซ้ากัน เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วแห่งใหม่ กาลังเป็ นนิยมในขณะนี้ทน่ี ่เี ป็ นสวนสาธารณะ
ทีม่ รี า้ นดอกไม้และมุมภาพภาพทีส่ วยงาม อีกทัง้ ยังมีรา้ นกาแฟให้นงั ่ ชลิกนั โดยแต่ละร้านจะได้รบั การ
ออกแบบให้มสี ไตล์และคงเอกลักษณ์ให้มบี รรยากาศเหมือนอยูฮ่ อลแลนด์แต่กลมกลืนเข้าภูมทิ ศั น์ลอ้ มรอบ
เมืองเซนเจิน้ อีกทัง้ ยังมีพน้ื ทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สวนหย่อม น้ าพุ เหมาะกับการถ่ายรูปเป็ นอย่างมาก
นาท่านแวะชม สินค้ายาประจาบ้านของชาวจีน “ ยาบัวหิ มะ ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้าร้อนลวก, แผล
ไฟไหม้, แก้รดิ สีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ “ โรงงานผลิตหยก ” ซึง่ เป็ นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟั งความ
เป็ นมาและประโยชน์ของหยกเมืองจีน อิสระเลือกซือ้ กาไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึง่ เป็ น
เครือ่ งประดับนาโชค ของฝากอันล้าค่าที่ขน้ึ ชื่อของจีน จากนัน้ นาทุกท่านแวะชมร้านของโอท็อปขึน้ ชื่อ
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เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 5 )
จากนัน้ นาท่านชม “ร้านผลิ ตภณัฑย์ างพารา” นาท่านชมสินค้าแปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรม
จากยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัยของประเทศจีน ได้นาผลิตภัณฑ์ยางพารามาทาเป็ นเครือ่ ง
นอน ของใช้ในบ้าน ได้อย่างลงตัว
จากนัน้ นาทุกท่านสู่ ตลาดตงเหมิ น สถานทีเ่ ดินช้อปปิ้ งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้านานา

คา่

ชนิด เช่น เสือ้ ผ้า, รองเท้า, กระเป๋ า, นาฬิกา, เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า และอื่นๆอีกมากมาย
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 6) อาหารทะเลซีฟ้ ดู + เป๋าฮื้อ ไวน์ แดง
หลังอาหารนาท่านชม OCT โชว์ม่านน้า 3 มิ ติ MANGROVE GROOVE ทีใ่ ช้ทุนสร้างกว่า200 ล้าน
หยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่ เป็ นโรงละครทางน้าขนาดใหญ่ เป็ นการ
แสดงใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครือ่ งยิงเลเซอร์ ม่านน้ า ระเบิดไฟ ฯลฯ เป็ นโชว์น้ าทีใ่ หญ่
และทันสมัยทีส่ ุดในในเซิน่ เจิน้ ซึง่ เป็ นโชว์ทเ่ี กีย่ วกับหญิงผูก้ ล้ากับลิงวิเศษทีอ่ อกตามหาเครือ่ งบรรเลงเพลง
ทีม่ ชี ่อื ว่า ปี กแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกทีถ่ ูกทาลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่ าชายเลน ( ขอสงวนสิทธิใน
การให้บริการกรณีโชว์ปิดการแสดงอันเนื่องจากเหตุสุดวิสยั จะไม่สามารถคืนเงินได้ ไกด์จะนาท่าน
ท่องเทีย่ วสถานทีอ่ ่นื ทดแทน และโชว์จะปิ ดทุกวันจันทร์ กรุป๊ ทีม่ ดี โู ชว์ตรงกับวันจันทร์จะมีการสลับวันดู
โชว์ )
นาท่านเดินทางสู่ทพ่ี กั ROYAL CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เซิ่ นเจิ้ น – ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิ ว - เจ้าแม่กวนอิ ม อ่าวน้าตื้นรีพลั ส์เบย์ – จิ วเวลรี่– ช้
อปปิ้ งถนนนาธาน

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ( มือ้ ที่ 7 )
หลังอาหารเช้ า นาท่านข้ามด่านกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ทางบริษทั จะนาท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดย
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รถไฟ **เดินทางสะดวกสบาย ไม่เหนื่อย **) จากนัน้ นาท่านสู่ วัดแชกงหมิ ว(กังหันนาโชค) เพื่อ
สักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ทีเ่ ชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สงิ่ ชัวร้
่ ายและ
นาแต่สงิ่ ดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะทีว่ ดั นี้ในวันขึน้ ปี ใหม่ซง่ึ เป็ นวัดทีค่ นฮ่องกงเคารพนับถือเป็ น
อย่างมากและเป็ นวัดเก่าแก่วดั หนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปี ชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปั กธูปใน
พระอุโบสถเป็ นคนแรกๆและหมุนกังหันทีส่ ามารถเปลีย่ นดวงชะตาของตนเองให้ดขี น้ึ
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิ น(Wong Tai Sin Temple) หรืออีกชื่อว่า วัดหวังต้าเซียน

เที่ยง

เป็ นอีกหนึ่งวัดทีม่ ชี ่อื เสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดทีม่ สี ถาปั ตยกรรมทีส่ วยงาม รวมทัง้ ซุม้ ประตู
ทางเข้าทีย่ งิ่ ใหญ่อลังการ ได้รบั อิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจือ้ ผูค้ นมักเดินทางมา
กราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มคี วามศักดิ ์สิทธิ ์ ขอพรสิง่ ได้กจ็ ะสมปรารถนาทุกประการ จึงทา
ให้วดั แห่งนี้มชี ่อื เสียงโด่งดังขึน้ มา พระหวังต้าเซียน หรือทีร่ จู้ กั กันในชื่อ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิด
ในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขน้ึ มา
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 8 ) เมนูพิเศษ เป็ ดย่าง
หลังอาหารเทีย่ ง นาทุกท่านเดินทางสู่ รีพลั ส์เบย์ Repulse Bay ซึง่ ชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของ
อังกฤษทีม่ าจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็ นอ่าวน้าตืน้ ซึง่ ได้รบั ความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีม่ า
เทีย่ วพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ คนิคชายทะเล อีกด้านหนึ่งของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ
พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิรมิ งคลที่บริเวณชายหาด
REPULSE BAY นาท่านข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึน้ 3 ปี จากนัน้ ให้ท่าน
ได้รบั พลังจากศาลาแปดทิศ ซึง่ ถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังทีด่ ที ส่ี ุดของฮ่องกง ทัง้ ยังให้ท่านได้ขอพรเรือ่ งเนื้อ
คู่ ณ จุดนี้ได้อกี ด้วย
แล้วนาชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่องกงจิ วเวอร์รี่ ” ทีข่ น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับ
เยีย่ ม และใช้ในการเสริมดวงเรือ่ งฮวงจุย้ ซึง่ เป็ นโรงงานทีม่ ชี ่อื เสียงในเรือ่ งการออกแบบเครือ่ งประดับและ
กังหันนาโชค อซึง่ เชื่อกันว่าหากใครมีกงั หันนี้จะพัดพาสิง่ ไม่ดอี อกจากตัวและจะพัดพาสิง่ ดีๆเข้ามาในชีวติ
และยังช่วยในเรือ่ งของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจริญรุง่ เรืองในท่านทีท่ าธุรกิจ
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัยย่านถนนนาธานเช่น น้าหอม นาฬิกา กระเป๋ าหนัง
ยีห่ อ้ ต่างๆ หรือช้อปปิ้ งสินค้า BRAND NAME ชัน้ นาทีม่ ใี ห้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้ งมากกว่า 700 ร้านค้า อาทิ
GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ R
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20.00 น.

Us จากทัวโลก
่
** อิสระอาหารค่าํ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง **
ได้เวลานัดหมายนาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง

วันที่ 4 ฮ่องกง – กรุงเทพ
00.35 น.

บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ HX769 // HX767 สายการบิน HONG KONG AIRLINES
บริ การอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มือ้ ที่ 9 )

02.35 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35//HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00

เพื่อสิทธิและประโยชน์ ของท่านเอง กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนทาการจอง
ถ้าท่านทาการจองใดๆ กับบริษทั แล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขทัง้ หมด
** ผู้เดินทางที่มีอายุตงั ้ แต่ 2 – 18 ปี คิดเป็ นราคาเด็ก **
ทารก คิดเฉพาะค่าธรรมเนี ยมจากสายการบิน คนละ 6,900 บาท
ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการปรับราคาทารก ตามค่าธรรมเนี ยมของสายการบิน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2561
กาหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ
PERIOD

FLIGHT DETAIL

ราคาผูใ้ หญ่
Promotion

ราคาเด็ก
2-18 ปี

ราคากรุป๊
เหมา

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ ม

กรุป๊
ไซด์

02-05 กันยายน 2561

HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

6,999

8,999

8,999

3,500

26

09-12 กันยายน2561

HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

5,999

8,999

8,999

3,500

26

16-19 กันยายน 2561

HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

5,999

8,999

8,999

3,500

26

6 BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK
10240 Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

6,999

8,999

8,999

3,500

26

23-26 กันยายน2561

HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

6,999

8,999

8,999

3,500

26

27-30 กันยายน2561

HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

6,999

8,999

8,999

3,500

26

07-10 ตุลาคม 2561

HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

7,999

9,999

9,999

3,500

26

11-14 ตุลาคม 2561

HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

7,999

9,999

9,999

3,500

26

14-17 ตุลาคม 2561

HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

7,999

9,999

9,999

3,500

30

15-18 ตุลาคม 2561

HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

7,999

9,999

9,999

3,500

21

22-25 ตุลาคม 2561

HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

7,999

9,999

9,999

3,500

21

25-28 ตุลาคม 2561

HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

7,999

9,999

9,999

3,500

26

28-31 ตุลาคม 2561

HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35

7,999

9,999

9,999

3,500

26

01-04 พฤศจิกายน 2561

HX 780 BKK - HKG 04.00 – 08.05
HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

6,999

8,999

8,999

3,500

21

04-07 พฤศจิกายน 2561

HX 780 BKK - HKG 04.00 – 08.05
HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

6,999

8,999

8,999

3,500

21

08-11 พฤศจิกายน 2561

HX 780 BKK - HKG 04.00 – 08.05
HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

6,999

8,999

8,999

3,500

21

11-14 พฤศจิกายน 2561

HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

6,999

8,999

8,999

3,500

21

15-18 พฤศจิกายน 2561

HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

6,999

8,999

8,999

3,500

21

18-21 พฤศจิกายน 2561

HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

6,999

8,999

8,999

3,500

21

22-25

กันยายน

2561
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22-25 พฤศจิกายน 2561

HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

6,999

8,999

8,999

3,500

21

25-28 พฤศจิกายน 2561

HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

6,999

8,999

8,999

3,500

21

29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม
2561

HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

6,999

8,999

8,999

3,500

21

02-05 ธันวาคม 2561

HX774 BKK - HKG 04.00 – 08.05
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

8,999

10,999

10,999

3,500

21

06-09 ธันวาคม 2561

HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

8,999

10,999

10,999

3,500

21

09-12 ธันวาคม 2561

HX 780 BKK - HKG 04.00 – 08.10
HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

8,999

10,999

10,999

3,500

21

13-16 ธันวาคม 2561

HX 780 BKK - HKG 04.00 – 08.10
HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

7,999

9,999

9,999

3,500

21

16-19 ธันวาคม 2561

HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

7,999

9,999

9,999

3,500

21

20-23 ธันวาคม 2561

HX 780 BKK - HKG 04.00 – 08.10
HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

7,999

9,999

9,999

3,500

21

23-26 ธันวาคม 2561

HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55
HX773 HKG - BKK 00.40 – 03.00

7,999

9,999

9,999

3,500

21

03-06 มกรคม 2562

HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

7,999

9,999

9,999

3,500

21

06-09 มกรคม 2562

HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

7,999

9,999

9,999

3,500

21

10-13 มกรคม 2562

HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

7,999

9,999

9,999

3,500

21

13-16 มกรคม 2562

HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

7,999

9,999

9,999

3,500

21

17-20 มกรคม 2562

HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

7,999

9,999

9,999

3,500

21

20-23 มกรคม 2562

HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

7,999

9,999

9,999

3,500

21
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หมายเหตุ
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเทีย่ วแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพืน้ เมือง ในนามของร้านรัฐบาล เช่น บัว
หิมะ, ผ้าไหม, ไข่มกุ , ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก· ยางพารา , ร้านจิวเวลรี่ กังหัน ซึง่ จาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมี
ผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชีแ้ จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้
หรือไม่ซอ้ื ขึน้ อยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลักทางบริษทั และไกด์ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้ และถ้าหากลูกค้าไม่มคี วาม
ประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่านเป็ นจานวนเงิน
300 หยวน / คน / ร้าน
2. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์การเปลีย่ นแปลงราคาตามจริง อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ ามันทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามอัตราของสายการบิน
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ได้กบั กรุป๊ เหมา .. กรณีตดั กรุป๊ จะใช้ราคาเต็มเท่านัน้
1. อัตราค่าบริ การนี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
** กรุณาระบุลกั ษณะห้องทีค่ ุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่ม ี
การระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้กบั ผูเ้ ข้าพัก
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมือ้ ทีร่ ะบุในรายการ

เมนูพิเศษ อาหารทะเลซีฟ้ ดู + เป๋าฮื้อ ไวน์ แดง ，เป็ ดย่าง

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
2. อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
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❖ ค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท/ท่าน ( กรณีวซี ่ากรุ๊ปยกเลิก ในการยื่นวีซ่าเดี่ยวจากเมืองไทย ทางบริษทั จะไม่มกี ารเก็บเงิน
เพิ่มในกรณีย่นื ภายในเวลาปกติ ** ยกเว้นลูกค้าต้องยื่นวีซ่าด่วนจะเก็บเฉพาะส่วนต่างค่า ดาเนินการยื่น วีซ่าด่วน
เท่านัน้ )
❖ ค่ าใช้จ่ายส่ ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการที่ระบุ เช่ น ค่ าท าหนังสือ เดิน ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่ าโทรศัพ ท์ท างไกล ค่ า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
❖ ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่ ท่านละ 250 หยวน /ทริ ป/ต่ อท่ าน หรือ 1,500 บาทไทย ( เด็ก – ผู้ใหญ่
เท่ากัน )
❖ ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บงั คับ ขึน้ อยูก่ บั ความพอใจในการตอบแทนการบริการ
❖ ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
❖ โรงแรมทีพ่ กั ทีอ่ าจะมีการสลับปรับเปลีย่ นขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้า เป็ นหลัก
❖ กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถอื พาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จา่ ยเพิม่ 3,000 บาท
❖ วีซ่าเดีย่ วสาหรับชาวต่างชาติผเู้ ดินทางต้องทาเองทีส่ ถานฑูตจีน
ในกรณี ที่ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ... เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าจีนมีดงั นี้
1.
2.

3.

พาสปอร์ตเล่มจริง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดิ นทางกลับ และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
พร้อมสาเนา 1 ชุด
รูปถ่ายสี 2 รูป ต้องเป็ นรูปถ่ายปั จจุบนั (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง พืน้ หลังสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด
2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.) เสื้อสุภาพไม่โป๊ เปลือย ห้ามใส่เสือ้ สีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ ามใส่แว่น
และ/หรือ เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชดั เจน ไม่อนุ ญ าตให้ใส่เครื่อ งแบบถ่ ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร
ตารวจ ข้าราชการ เป็ นต้น
เด็กต่ากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิม่
3.1 สาเนาสูตบิ ตั ร (เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ต้องยื่นสูตบิ ตั รตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ ,

แม่, ลูก
3.2 สาเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
3.3 สาเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
3.4 ใบเปลีย่ นชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
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กรณี เดิ นทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้ เพิ่ ม
สาเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็ นหนังสือทีอ่ อกโดย หน่ วยงาน
ราชการ เท่านัน้
กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ ม
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อ่นื ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็ นหนังสือที่ออกโดย หน่ วยงานราชการ
เท่านัน้
3. การชาระค่าบริ การ
3.1 กรณีราคา Promotion สาหรับจอยน์ทวั ร์หน้าร้านขอสงวนสิทธิ ์ในการชาระเงินเต็มจานวน 2 วันหลังทาการจอง
3.2 สาหรับราคาเต็มหรือกรุป๊ เหมา ชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนออกเดิ นทาง
4. การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงิ นมัดจา
4.1 กรณีราคา Promotion สาหรับจอยน์ทวั ร์หน้าร้านทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิก หากมีการยกเลิก จะไม่
มีการคืนเงินในทุกกรณี
4.2 สาหรับราคาเต็มหรือกรุป๊ เหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึน้ ไป สามารถทาเรือ่ งขอคืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดได้
4.2 สาหรับราคาเต็มหรือกรุป๊ เหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 -29 วันเก็บค่าใช้จา่ ยในส่วนของเงินมัดจาทัง้ หมด
4.3 สาหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บค่าใช้จ่าย
ทัง้ หมด
4.4 ทางบริษทั ขอสงวนลิขสิทธิในการคืนเงินกรณี กรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี
มัดจากับสายการบิน หรือค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจากค่าตั ๋วเป็ น
การเหมาจ่ายในเทีย่ วบินนัน้ ๆ
5. กรณี คณะออกเดิ นทางได้
5.1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง (ไม่มหี วั หน้าทัวร์)
5.2 คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
5.3 คณะจองไม่ถงึ จานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
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5.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
5.5 กรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
6. เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

ทัวร์น้สี าหรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเท่านัน้
การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้โดยสารจานวน ผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึน้ ไปการันตีออกเดินทางแบบไม่มหี วั หน้า
ทัวร์ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีทผ่ี เู้ ดินทาง (บุคคลทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปี
ขึน้ ไป) ไม่ครบ 10 ท่าน
ทัวร์น้ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้ หมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษทั จะไม่คนื เงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้ หมดให้แก่ท่าน
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี นี ักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 10 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเทีย่ วหรือเอเจนซีท่ ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศทีไ่ ม่มวี ี
ซ่า และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศทีม่ วี ซี ่า แต่หากทางนักท่องเทีย่ วทุกท่านยินดีทจ่ี ะ
ชาระค่าบริการเพิม่ จากการที่มนี ักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่ าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีทจ่ี ะให้บริการต่อไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั ๋วเครื่องบิน ในกรณีทน่ี ักท่องเทีย่ วหรือเอเจนซี่มไิ ด้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ส อดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้ นี้ บริษัทจะคานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ นสาคัญทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักท่องเที่ยวที่มไิ ด้เกิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล
การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ
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6.7

6.8

ในกรณีท่ลี ูกค้าต้องการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ
เช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ ไฟล์บนิ และเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษทั ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวอย่างหน้ าพาสปอร์ตที่ถกู ต้องสาหรับส่งจองทัวร์
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