กำหนดกำรเดิ นทำง
D1 : ฮ่องกง - นัง่ กระเช้ ำนองปิ ง 360 สักกำระพระใหญ่ โป่ วหลิ น - ซิ ตี้เกท เอ้ำท์เลท - เซิ่ นเจิ้ น
D2 : วัดเทพเจ้ำกวนอู - ร้ำนบัวหิ มะ - ร้ำนผลิ ตภัณฑ์ยำงพำรำ – ร้ำนหยก - ช้ อปปิ้ งหลอหวู่ - โชว์ม่ำนน้ำ
D3 : เจ้ำแม่กวนอิ ม อ่ำวน้ำตื้นรีพลั ส์เบย์ - จิ วเวลรี่ - วัดหวังต้ำเซียน - วัดแชกงหมิ ว - ช้อปปิ้ งถนน นำทำน
D4 : ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
1
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วันแรก : กรุงเทพ - ฮ่องกง - นัง่ กระเช้ ำนองปิ ง 360 สักกำระพระใหญ่ โป่ วหลิ น - ซิ ตี้เกท เอ้ำท์เลท - เซิ่ นเจิ้ น
01.00 น.
03.35 น.
04.40 น.

คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ ประตู 5 - 6 แถว K สำยกำรบิ นฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เพื่อทาการรับ
เอกสารจากเจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday เช็คอินรับตั ๋วเดินทาง
HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05 // HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00 (เคาน์เตอร์เช็คอินจะทาการปิ ด
การเช็คอินก่อนเครือ่ งออก 45 นาที)
บินลัดฟ้ าสู่ฮ่องกง โดยเทีย่ วบิน HX780 // HX762 (มีจอส่วนตัวทุกทีน่ ง)
ั ่ บริ กำรอำหำรและเครื่องดื่มบน

08.05 น.

เครื่อง (มือ้ ที่1)

09.00 น.

ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นาท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยเดินทางผ่าน
สะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึง่ เป็ นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟทีย่ าวทีส่ ุดในโลก
ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึง่ ได้รบั การออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์
ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

นาทุกท่านสู่ พระใหญ่นองปิ ง ซึง่ ตัง้ อยูฝ่ ั ง่ เกาะลันเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้ า
นองปิ ง กับกระเช้าลอยฟ้ า Ngong Ping Sky rail ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศา ของเกาะลันเตา จาก Tung
Chung ตุงชุง สู่ทร่ี าบนองปิ ง ในเวลา 25 นาที ( ในกรณีกระเช้าปิ ด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการนาทุก
ท่านเดินทางขึน้ สักการะองค์พระใหญ่โดยรถโค้ชของเกาะโดยไม่มกี ารรีฟันค่าใช้จ่ายตั ๋วกระเช้าเนื่องจากราคา
ทัวร์เป็ นแบบเหมากรุป๊ ) อ่าวตุงชุง วนอุทยานลันเตาเหนือและ สนามบินนานาชาติแวะเยือนสถาปั ตยกรรมจีน
โบราณของหมู่บา้ นนองปิ งบนพืน้ ที1่ .5 เฮคตาร์ สิง่ ทีน่ ่าสนใจหลายอย่างของหมูบ่ า้ นนี้ทงั ้ ร้านค้าและ
ร้านอาหารจะทาให้คุณเพลิดเพลินอยูไ่ ด้หลายชัวโมง
่ ท่านสามารถมองเห็นพระพุทธรูป Giant Buddha & Po
Lin Monastery ทีร่ ะดับความสูง 22 เมตร ประทับกลางแจ้ง องค์ใหญ่ทส่ี ุดในโลกจากเกือบทุกๆ ส่วนของ
เกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทด่ี า้ นล่าง ไต่ขน้ึ บันได 268 ขัน้ สู่ฐานทีอ่ งค์ พระนังประทั
่
บอยู่ เหนือ
2
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เที่ยง

ระดับน้าทะเล 371เมตรชมทิวทัศอันงดงาม โดยรอบทีจ่ ะทาให้คุณตื่นตะลึง
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ( มือ้ ที่ 2 )
จากนัน้ ให้ท่านอิสระได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจที่ CITY GATE OUTLET มีสนิ ค้าราคาพิเศษให้เลือกซือ้ อย่างครบ

15.00 น.

ครันตัง้ แต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY, CITY CHAIN ฯลฯ
นาท่านเดินทางสู่ เซิ่ นเจิ้ น โดยรถไฟ รวดเร็ว สะดวกสบำยไม่เหนื่ อย ซึง่ เป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจ
ปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้ เป็ นเมืองเศรษฐกิจการค้าทีส่ าคัญของจีนทางตอนใต้ และเป็ นแหล่งรวบรวม
เทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เซิ่ นเจิ้ น เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมูบ่ า้ นชาวประมง

คำ่

ธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิน่ เจิน้ ได้รบั การวางระบบผังเมืองอย่าง
ดีมสี ภาพภูมทิ ศั น์และสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นระเบียบสวยงาม
บริ กำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร ( มื้อที่ 3 ) เมนูพิเศษ เป็ ดปักกิ่ ง
นาท่านเดินทางสู่ทพ่ี กั HONG LI LAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่2 : วัดเทพเจ้ำกวนอู - ร้ำนบัวหิ มะ – ร้ำนหยก – ร้ำนผลิ ตภณัฑย์ ำงพำรำ - ช้อปปิ้ งหลอหวู่ - โชว์ม่ำนน้ำ 3 D
mangrove show
เช้ำ
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หลังอาหาร นาท่านสู่ วัดเทพเจ้ำกวนอู ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ ความ
จงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ เปรียบเสมือนตัวแทนของความเด็ดเดีย่ ว เป็ นธรรม กล้าหาญ เป็ นวัดอัน
ศักดิ ์สิทธิทค่ี นเซิน่ เจิน้ นิยมสักการะขอพรในเรือ่ งหน้าทีก่ ารงาน โดยเฉพาะข้าราชการ
นาท่านแวะชม “ โรงงำนผลิ ตหยก ” ซึง่ เป็ นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟั งความเป็ นมาและประโยชน์ของหยก
เมืองจีน อิสระเลือกซือ้ กาไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึง่ เป็ นเครือ่ งประดับนาโชค ของฝากอันล้าค่าทีข่ น้ึ
ชื่อของจีน
จากนัน้ นาท่านชม “ร้ำนผลิ ตภัณฑ์ยำงพำรำ” นาท่านชมสินค้าแปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจาก
ยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัยของประเทศจีน ได้นาผลิตภัณฑ์ยางพารามาทาเป็ นเครือ่ งนอน
ของใช้ในบ้าน ได้อย่างลงตัว

เที่ยง
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ( มือ้ ที่ 5 )
จากนัน้ นาท่าน ชมสินค้ายาประจาบ้านของชาวจีน “ ยำบัวหิ มะ ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผล
ไฟไหม้, แก้รดิ สีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
จากนัน้ นาทุกท่านสู่ Lowu Commercial City ทีน่ กั ชัอปปิ้ งชาวไทยเรียกกันจนติดปากว่าหล่อหวูเซ็นเตอร์

คำ่

4

(มาบุญครองเซินเจิน้ ) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้านานาชนิด เช่น เสือ้ ผ้า, รองเท้า, กระเป๋ า,
นาฬิกา, เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า และอื่นๆอีกมากมายในราคาทีถ่ ูกอย่างไม่น่าเชื่อ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสินค้าทีผ่ ลิตเพื่อส่ง
ขายยังฮ่องกงและต่างประเทศ ให้ทุกท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกันตามอัธยาศัย
บริ กำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร ( มื้อที่ 6 ) อำหำรทะเลซีฟ้ ดู + เป๋ำฮื้อ ไวน์แดง
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นาท่านเดินทางสู่ OCT Bay พาท่านชม โชว์ม่ำนน้ำแบบ 3D ทีใ่ ช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่
OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่ เป็ นโรงละครทางน้าขนาดใหญ่ เป็ นการแสดงใช้อุปกรณ์ต่างๆ
เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครือ่ งยิงเลเซอร์ ม่านน้ า ระเบิดไฟ ฯลฯ เป็ นโชว์น้าทีใ่ หญ่และทันสมัยทีส่ ุดในในเซิน่
เจิน้ ซึง่ เป็ นโชว์ทเ่ี กีย่ วกับหญิงผูก้ ล้ากับลิงวิเศษทีอ่ อกตามหาเครือ่ งบรรเลงเพลงทีม่ ชี ่อื ว่า ปี กแห่งความรัก
เพื่อเอามาช่วยนกทีถ่ ูกทาลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่ าชายเลน ( โชว์จะปิ ดทุกวันจันทร์สาหรับกรุป๊ ทีด่ โู ชว์ตรง
วันจันทร์จะมีการสลับวันดูโชว์ตามเหมาะสม และขอสงวนสิทธิในการให้บริการกรณีโชว์ปิดการแสดงอัน
เนื่องจากสุดวิสยั จะไม่สามารถคืนเงินได้ ไกด์จะนาท่านท่องเทีย่ วสถานทีอ่ ่นื ทดแทนตามเหมาะสม )
หลังจากดูโชว์เสร็จแล้ว นาท่านเดินทางสู่ทพ่ี กั HONG LI LAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : เจ้ำแม่กวนอิ ม อ่ำวน้ำตื้นรีพลั ส์เบย์ - จิ วเวลรี่ - วัดหวังต้ำเซียน - วัดแชกงหมิ ว - ช้อปปิ้ งถนนนำทำน
เช้ำ

บริ กำรอำหำรเช้ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม ( มือ้ ที่ 7 )
หลังอำหำรเช้ ำ นำท่ำนข้ำมด่ำนกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ทางบริษทั จะนาท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ
**เดินทางสะดวกสบาย ไม่เหนื่อย **)

จากนัน้ นาท่านสู่ วัดแชกงหมิ ว(กังหันนำโชค) เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง
ทีเ่ ชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สงิ่ ชัวร้
่ ายและ นาแต่สงิ่ ดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะทีว่ ดั นี้ในวัน
ขึน้ ปี ใหม่ซง่ึ เป็ นวัดทีค่ นฮ่องกงเคารพนับถือเป็ นอย่างมากและเป็ นวัดเก่าแก่วดั หนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีน
5
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ของทุกๆปี ชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปั กธูปในพระอุโบสถเป็ นคนแรกๆและหมุนกังหันทีส่ ามารถเปลีย่ นดวง
ชะตาของตนเองให้ดขี น้ึ

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิ น (Wong Tai Sin Temple) หรืออีกชื่อว่า วัดหวังต้ำเซียน เป็ นอีกหนึ่งวัดที่
มีช่อื เสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดทีม่ สี ถาปั ตยกรรมทีส่ วยงาม รวมทัง้ ซุม้ ประตูทางเข้าทีย่ งิ่ ใหญ่อลังการ
ได้รบั อิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจือ้ ผูค้ นมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระ
หวังต้าเซียนนี้มคี วามศักดิ ์สิทธิ ์ ขอพรสิง่ ได้กจ็ ะสมปรารถนาทุกประการ จึงทาให้วดั แห่งนี้มชี ่อื เสียงโด่งดัง
ขึน้ มา พระหวังต้าเซียน หรือทีร่ จู้ กั กันในชื่อ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4
เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขน้ึ มา
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ( มือ้ ที่ 8 )

หลังอาหารรีพลั ส์เบย์ Repulse Bay ซึง่ ชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษทีม่ าจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าว
อ่าวด้านนี้เป็ นอ่าวน้าตื้นซึง่ ได้รบั ความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีม่ าเทีย่ วพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ คนิค
ชายทะเล อีกด้านหนึ่งของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม
และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิรมิ งคลทีบ่ ริเวณชายหาด REPULSE BAY นาท่านข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ
6
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เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึน้ 3 ปี จากนัน้ ให้ท่านได้รบั พลังจากศาลาแปดทิศ ซึง่ ถือว่าเป็ นจุดรวมรับ
พลังทีด่ ที ส่ี ุดของฮ่องกง ทัง้ ยังให้ท่านได้ขอพรเรือ่ งเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อกี ด้วย
แล้วนาชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่องกงจิ วเวอร์รี่ ” ทีข่ น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม

เย็น

และใช้ในการเสริมดวงเรือ่ งฮวงจุย้ ซึง่ เป็ นโรงงานทีม่ ชี ่อื เสียงในเรือ่ งการออกแบบเครือ่ งประดับและกังหันนา
โชค อซึง่ เชื่อกันว่าหากใครมีกงั หันนี้จะพัดพาสิง่ ไม่ดอี อกจากตัวและจะพัดพาสิง่ ดีๆเข้ามาในชีวติ และยังช่วย
ในเรือ่ งของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองในท่านทีท่ าธุรกิจ
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้ำตำมอัธยำศัยย่ำน K11 และ ถนนนำธำนเช่น น้ าหอม นาฬิกา
กระเป๋ าหนังยีห่ 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 Us จากทัวโลก
่

19.00 น.
หรือ
20.00 น.

22.45 น.

** อิสระอาหารค่าํ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง **
ได้เวลานัดหมายนาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง ** เวลานัดหมายตามเหมาะสมของไฟลท์บนิ ในแต่ละ
วัน **
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES บริ กำรอำหำร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง (มือ้ ที่ 9)

วันที่ 4 ฮ่องกง - กรุงเทพ
02.00 น.

บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ HX767 สายการบิน HONG KONG AIRLINES บริ กำรอำหำร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง (มือ้ ที่ 9)

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
00.45+1น. HX 761 HKG - BKK 22.45 - 00.45+1
04.00 น. HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00
7
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พื่อสิทธิและประโยชน์ ของท่ำนเอง กรุณำอ่ำนข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนทำกำรจอง
ถ้ำท่ำนทำกำรจองใดๆ กับบริษทั แล้ว ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขทัง้ หมด
** ตำมเงื่อนไขของเมืองจีนผู้เดินทำงที่มีอำยุตงั ้ แต่ 2 – 18 ปี คิดเป็ นรำคำเด็ก **
ทำรกอำยุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทำงกลับ คิดเฉพำะค่ำธรรมเนี ยมจำกสำยกำรบิน คนละ
6,900 บำท
ขอสงวนสิทธ์ ิ ในกำรปรับรำคำทำรก ตำมค่ำธรรมเนี ยมของสำยกำรบิน ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์
2562
กำหนดกำรเดินทำง & อัตรำค่ำบริกำร
รำคำผูใ้ หญ่
PERIOD

FLIGHT DETAIL
Promotion

4-7 เมษายน 2562
วันจักรี

รำคำกรุป๊
เหมำ

พักเดี่ยว
จ่ำยเพิ่ ม

กรุป๊
ไซด์

11,999

11,999

3,500

21

10,999

10,999

3,500

21

9,999

9,999

3,500

21

21-24 เมษายน 2562

HX762 BKK - HKG 0440-0900
HX761 HKG - BKK 2355-0155+1

24-27 เมษายน 2562

HX762 BKK - HKG 0440-0900
HX761 HKG - BKK 2355-0155+1

9,999
8,999
7,999

25-27 เมษายน 2562

HX762 BKK - HKG 0415-0820
HX761 HKG - BKK 2245-0045+1

8,999

10,999

10,999

3,500

21

HX762 BKK - HKG 0440-0900
HX767 HKG - BKK 0200-0400

8,999

10,999

10,999

3,500

21

28 เมษายน-1พฤษภาคม 2562
8

รำคำเด็ก
2-18 ปี

HX780 BKK - HKG 03.35-08.05
HX761 HKG - BKK 2245-0045+1
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30 เมษายน-3พฤษภาคม 2562 วัน
แรงงาน

HX762 BKK - HKG 0440-0850
HX767 HKG - BKK 0200-0410

9,999

11,999

11,999

3,500

21

1-4 พฤษภาคม 2562
วันแรงงาน

HX762 BKK - HKG 0440-0900
HX761 HKG - BKK 2355-0155+1

9,999

11,999

11,999

3,500

21

2-5 พฤษภาคม 2562

HX762 BKK - HKG 0415-0820
HX761 HKG - BKK 2245-0045+1

8,999

10,999

10,999

3,500

21

5-8 พฤษภาคม 2562
บรมราชาภิเษก ร.10

HX762 BKK - HKG 0440-0900
HX761 HKG - BKK 2355-0155+1

9,999

11,999

11,999

3,500

21

9-12 พฤษภาคม 2562

HX762 BKK - HKG 0415-0820
HX761 HKG - BKK 2245-0005+1

8,999

10,999

10,999

3,500

21

12-15 พฤษภาคม 2562

HX762 BKK - HKG 0440-0900
HX767 HKG - BKK 0200-0410+1

7,999

9,999

9,999

3,500

21

16-19 พฤษภาคม 2562

HX762 BKK - HKG 0415-0820
HX761 HKG - BKK 2245-0045+1

8,999

10,999

10,999

3,500

21

17-20 พฤษภาคม 2562
วิสาขบูชา

HX762 BKK - HKG 0440-0900

HX761 HKG - BKK 2355-0155+1

10,999

12,999

12,999

3,500

25

17-20 พฤษภาคม 2562
วิสาขบูชา

HX762 BKK - HKG 0440-0900
HX767 HKG - BKK 0200-0410

10,999

12,999

12,999

3,500

21

20-23 พฤษภาคม 2562
ชดเชยวิสาขบูชา

HX762 BKK - HKG 0415-0820
HX767 HKG - BKK 0200-0410

9,999

11,999

11,999

3,500

21

23-26 พฤษภาคม 2562

HX762 BKK - HKG 0440-0850
HX761 HKG - BKK 2245-0045+1

8,999

10,999

10,999

3,500

21

26-29 พฤษภาคม 2562

HX762 BKK - HKG 0440-0900
HX767 HKG - BKK 0200-0410

7,999

9,999

9,999

3,500

21

HX762 BKK - HKG 0415-0820
HX761 HKG - BKK 2245-0045+1

8,999

10,999

10,999

3,500

21

30 พฤษภาคม-2มิถุนายน 2562

9

2-5 มิถุนายน 2562

HX762
HX767

BKK - HKG 0440-0900
HKG - BKK 0200-0400

8,999

10,999

10,999

3,500

21

6-9 มิถุนายน 2562

HX762
HX761

BKK - HKG 0415-0820
HKG - BKK 2245-0045+1

8,999

10,999

10,999

3,500

21

9-12 มิถุนายน 2562

HX762
HX767

BKK - HKG 0440-0900
HKG - BKK 0200-0400

7,999

9,999

9,999

3,500

17
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13-16 มิถุนายน 2562

HX762
HX761

BKK - HKG 0415-0820
HKG - BKK 2245-0045+1

8,999

10,999

10,999

3,500

21

16-19 มิถุนายน 2562

HX762
HX767

BKK - HKG 0440-0900
HKG - BKK 0200-0400

8,999

10,999

10,999

3,500

21

20-23 มิถุนายน 2562

HX762
HX761

BKK - HKG 0415-0820
HKG - BKK 2245-0045+1

7,999

9,999

9,999

3,500

21

23-26 มิถุนายน 2562

HX762
HX767

BKK - HKG 0440-0900
HKG - BKK 0200-0400

8,999

10,999

10,999

3,500

21

27-30 มิถุนายน 2562

HX762
HX761

BKK - HKG 0415-0820
HKG - BKK 2245-0045+1

8,999

10,999

10,999

3,500

21

4-7 กรกฎาคม 2562

HX762
HX761

BKK - HKG 0415-0820
HKG - BKK 2245-0045+1

8,999

10,999

10,999

3,500

21

11-14 กรกฎาคม 2562

HX762
HX761

BKK - HKG 0415-0820
HKG - BKK 2245-0045+1

7,999

9,999

9,999

3,500

21

14-17 กรกฎาคม 2562
อาสาฬหบูชา

HX762
HX767

BKK - HKG 0440-0900
HKG - BKK 0200-0400

9,999

11,999

11,999

3,500

21

15-18 กรกฎาคม 2562
อาสาฬหบูชา

HX762
HX767

BKK - HKG 0415-0820
HKG - BKK 0200-0400

9,999

11,999

11,999

3,500

21

16-19 กรกฎาคม 2562
อาสาฬหบูชา

HX762
HX767

BKK - HKG 0440-0900
HKG - BKK 0200-0400

9,999

11,999

11,999

3,500

21

18-21 กรกฎาคม 2562

HX762
HX761

BKK - HKG 0415-0820
HKG - BKK 2245-0045+1

8,999

10,999

10,999

3,500

21

21-24 กรกฎาคม 2562

HX762
HX767

BKK - HKG 0440-0900
HKG - BKK 0200-0400

8,999

10,999

10,999

3,500

21

25-28 กรกฎาคม 2562

HX762
HX761

BKK - HKG 0415-0820
HKG - BKK 2245-0045+1

7,999

9,999

9,999

3,500

21

26-29 กรกฎาคม 2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

HX762

BKK - HKG 0440-0900

HX761 HKG - BKK 2355-0155+1

10,999

12,999

12,999

3,500

21

29 กรกฎาคม-1สิงหาคม

HX762
HX767

BKK - HKG 0415-0820
HKG - BKK 0200-0400

8,999

10,999

10,999

3,500

21

หำกผูเ้ ดิ นทำงมีตั ๋วอยู่แล้วต้องกำรจอยแลนด์ คิ ดค่ำบริ กำร 2 ,999 (เด็ก+2,000)+ G R O U P V I S A 1 , 5 0 0 บำท
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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

หมำยเหตุ
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเทีย่ วแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพืน้ เมือง เช่น บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มกุ , ใบชา,
ใยไผ่,ไหม, หยก, ยางพารา , ร้านจิวเวลรี่ กังหัน ซึง่ จาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึง
อยากเรียนชีแ้ จงลูกค้าทุกท่านว่า ทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมแต่ละร้านใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่
หากท่าน
ต้องการซือ้ หรือไม่ซอ้ื ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลักทางบริษทั และไกด์ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้ แต่ถา้ หากลูกค้าไม่ม ี
ความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่านเป็ นจานวนเงิน
350 หยวน / คน / ร้ำน
2. ในส่วนของสายการบิน หากมีการเปลีย่ นแปลงในเรื่องของภาษีน้ ามัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์การเปลีย่ นแปลงราคาตาม
จริง อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ามันทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามอัตราของสายการบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ได้กบั กรุป๊ เหมา .. กรณีตดั กรุป๊ จะใช้ราคาเต็มเท่านัน้ กรุณาสอบถามทางเจ้าหน้าที่
5. ขอสงวนสิทธิในการเลือกทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง ทางบริษทั ไม่สามารถเลือกทีน่ งให้
ั ่ ผเู้ ดินทางได้ เนื่องจากตั ๋วที่ใช้ในการเดินทางเป็ น
ตั ๋วกรุป๊ แบบหมูค่ ณะ สายการบินจะจัดทีน่ งให้
ั ่ เป็ นโซนเดียวกันทัง้ คณะ และรันเลขทีน่ งตามระบบของสายการบิ
ั่
น ดังนัน้ ในการรี
เควสทีน่ งติ
ั ่ ดกันของแต่ละครอบครัว
ทางทัวร์อาจไม่สามารถจัดทีใ่ ห้ได้ตามทีต่ ้องการแต่จะพยามให้หวั หน้าทัวร์จดั สลับทีน่ งั ่
ภายในกรุ๊ปให้ได้นงั ่ ด้วยกันได้มากทีส่ ุด
1. อัตรำค่ำบริ กำรนี้ 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 Twin (ห้อง2เตียง) / Double (ห้อง 1
เตียงใหญ่) / Single ( ห้องพักเดีย่ ว) / TRP (ห้อง 3 เตียง หากไม่มกี ารระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้กบั ผู้
เข้าพัก
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมือ้ ทีร่ ะบุในรายการ
11
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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

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
2. อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
❖ ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่านชาระพร้อมค่าทัวร์ ( กรณีผู้เดินทางมีวซี ่าเดีย่ วแล้วหรือต้องการทาวีซ่าเดี่ยว
แยกจากกรุป๊ ทัวร์ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการทาวีซ่ากรุป๊ 1,500 บาท ตามโปรแกรม เนื่องจากค่า
วีซ่าเดิมตามโปรแกรมเป็ นค่าบริการแบบเหมากรุ๊ป)
❖ กรณีวซี ่ากรุป๊ ยกเลิกการยืน่ วีซ่าเดีย่ วจากเมืองไทย ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่ายืน่ วีซ่าเดีย่ วเพิม่ ( ในกรณีย่นื
ภายในเวลาปกติ 7 วัน หรืออย่างช้าสุด 5วันทาการ กรณีลกู ค้ามีเหตุสุดวิสยั ไม่สะดวกส่งพาสปอร์ตเล่มจริงตามเวลา
ทีก่ าหนด หรือต้องการใช้เล่มด่วน ในการยืน่ วีซ่าด่วนจะเก็บส่วนต่างค่าดาเนินการยืน่ วีซ่าด่วนเพิม่ ตามจริง)
❖ ค่ าทิปคนขับรถ มัค คุ เทศก์ท้อ งถิ่น และค่ าทิปคนหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 1500 บำท /ทริ ป /ต่ อ ท่ ำน ( เด็ก – ผู้ใหญ่
เท่ากัน )
❖ ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์หากพอใจในการบริการสามารถเป็ นสินน้ าใจเพิม่ เติมได้ขน้ึ อยู่กบั ความพอใจในการตอบแทนการ
บริการ ไม่มกี ารเรียกเก็บเพิม่
❖ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือ จากรายการที่ระบุ ผู้เดินทางจะต้อ งเป็ นคนจ่ายค่ าใช้จ่ายด้ว ยตนเอง เช่น ค่ าทาหนังสือ
เดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิ บาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ งั ่
เพิม่ นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
❖ ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% หากต้องการใบเสร็จค่าบริการแบบภาษี
❖ โรงแรมทีพ่ กั ทีอ่ าจะมีการสลับปรับเปลีย่ นขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
❖ กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถอื พาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จา่ ยเพิม่ 3,000 บาท
❖ วีซ่าเดี่ยวสาหรับชาวต่างชาติผเู้ ดินทางต้องทาวีซ่าที่สถานฑูตจีนด้วยตนเองไม่สามารถยื่นแทนได้เนื่องจากต้องมีการ
โชว์ตวั
3. กำรชำระค่ำบริ กำร
3.1 กรณีราคา Promotion สาหรับจอยน์ทวั ร์หน้าร้านขอสงวนสิทธิ ์ในการชาระเงินเต็มจานวน 3 วันหลังทาการจอง
3.2 สาหรับราคาเต็มหรือกรุป๊ เหมา ชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนออกเดิ นทำง
12
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1. กำรยกเลิ กและคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรจ่ำยเงิ นมัดจำ
4.1 กรณีราคา Promotion สาหรับจอยน์ทวั ร์หน้าร้าน หากมีการยกเลิก ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกจะไม่ม ี
การคืนเงินในทุกกรณี
4.2 สาหรับราคาเต็มปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึน้ ไป สามารถทาเรื่องขอคืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ได้
4.2 สาหรับราคาเต็มปกติหรือกรุป๊ เหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 -29 วันเก็บค่าใช้จา่ ยในส่วนของเงินมัดจาทัง้ หมด
4.3 สาหรับ ราคาเต็ม ปกติห รือ กรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิก น้ อ ยกว่ า 15 วันก่ อ นเดิน ทาง ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บ
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
4.4 ทางบริษทั ขอสงวนลิขสิทธิในการคืนเงินกรณีกรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้องการันตีมดั
จากับสายการบิน หรือ ค่ ามัดจาที่พ กั โดยตรงหรือ โดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจากค่าตั ๋วเป็ นการ
เหมาจ่ายในเทีย่ วบินนัน้ ๆ
5. กรณี คณะออกเดิ นทำงได้
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
5.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
5.5 กรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
6. เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
6.1
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ทัวร์น้ีสาหรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเท่านัน้ หากผูเ้ ดินทาง มีการกระทาที่วตั ถุประสงค์ทางบริษทั จะไม่
รับผิดชอบในการกระทาทีน่ อกเหนือจากการท่องเทีย่ วไม่ว่ากรณีใด
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6.2

6.3
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6.5

6.6

6.7

6.8
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การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้เดินทางซึเ่ ป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน การันตีออกเดินทางแบบไม่ม ี
หัวหน้าทัวร์ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเป็ นวันเดินทางอื่นหากมีจานวนไม่ครบ
ตามจานวนทีร่ ะบุ ( สาหรับทัวร์เส้นทางนี้ “ผูใ้ หญ่” คือบุคคลทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไป ณ วันเดินทาง )
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 วันก่อนการเดิน ทางสาหรับประเทศทีไ่ ม่มวี ซี ่า
และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศทีม่ วี ซี ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีท่จี ะชาระ
ค่าบริการเพิม่ จากการทีม่ นี ักท่องเทีย่ วร่วมเดินทางน้อยกว่าทีท่ างบริษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีทจ่ี ะให้บริการต่อไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิด พลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล ค านาหน้ าชื่อ
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั ๋วเครื่องบิน ในกรณีท่นี ักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิ ด้ส่งหน้ า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษทั
ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดิน ทาง เลื่อ น หรือ ยกเลิก การเดิน ทางตามความ
เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริงของประเทศทีเ่ ดินทาง ทัง้ นี้
บริษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ นสาคัญทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักท่องเที่ยวที่มไิ ด้เกิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น การ
ยกเลิกเทีย่ วบินอันเหตุสุดวิสยั จากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ การก่อการ
ร้าย ภัยสงครามต่างๆ
ในกรณีทล่ี ูกค้าต้องการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็ค
ข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ ไฟล์บนิ และเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษทั ไม่
รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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7. ตัวอย่ำงหน้ ำพำสปอร์ตที่ถกู ต้องสำหรับส่งจองทัวร์

ในกรณี ที่ต้องยื่นวีซ่ำเดี่ยว ... เอกสำรที่ใช้ยื่นวีซ่ำจีนมีดงั นี้
1. พาสปอร์ตเล่มจริง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสาเนา 1
ชุด
2. รูปถ่ายสี 2 รูป ต้องเป็ นรูปถ่ายปั จจุบนั (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง พืน้ หลังสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (48 มม.
X 33 มม.) เสือ้ สุภาพไม่โป๊ เปลือย ห้ามใส่เสือ้ สีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เครือ่ งประดับ ต้องเห็น
ใบหูชดั เจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครือ่ งแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตารวจ ข้าราชการ เป็ นต้น
3. เด็กต่ากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิม่
3.1 สาเนาสูตบิ ตั ร (เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ต้องยืน่ สูตบิ ตั รตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ , แม่, ลูก
3.2 สาเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
3.3 สาเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
3.4 ใบเปลีย่ นชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
15
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กรณี เดิ นทำงกับพ่อ หรือ แม่ นอกจำกข้ำงต้ นแล้วให้เพิ่ ม
สาเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็ นหนังสือทีอ่ อกโดย หน่วยงานราชการ
เท่านัน้
กรณี ไม่ได้เดิ นทำงกับพ่อ หรือ แม่ นอกจำกข้ำงต้ นแล้วให้ เพิ่ ม
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผูอ้ ่นื ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็ นหนังสือทีอ่ อกโดย หน่วยงานราชการ เท่านัน้
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