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D1 : ฮ่องกง - เซิ นเจิ นรถโค้ช - วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จําลองเมืองลีเจียง
D2 : สวนฮอลแลนด์ - ร้านบัวหิ มะ - ร้านหยก – ร้านผลิ ตภณัฑย์ างพารา - ช้ อปปิ งตลาดตงเหมิ น - OCT โชว์
ม่านนํา 5 มิ ติ MANGROVE GROOVE
D3 : เซิ นเจิ น - ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิ ม อ่าวนําตืนรีพลั ส์เบย์ - จิ วเวลรี - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิ ว - ช้อปปิ ง
ถนนนาธาน
D4: ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
วันแรก : ฮ่องกง - เซิ นเจิ นรถโค้ช - วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จําลองเมืองลีเจียง
01.00 น.

คณะพร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูม ิ ประตู E-F แถว K สายการบิ นฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เพือทําการรับ

04.1E น.

เอกสารจากเจ้าหน้าที เช็คอินรับตัวเดินทาง (เคาน์เตอร์เช็คอินจะทําการปิดการเช็คอินก่อนเครืองออก '(
นาที)
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MN.NM น.

HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00
บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเทียวบิน HX762 (มีจอส่วนตัวทุกทีนัง) บริ การอาหารและเครืองดืมบนเครือง (มือ

08.20 น.

ทีV)

MP.MM น.

ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย : ชม.) นํ าท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยเดินทางผ่าน
สะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึงเป็ นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟทียาวทีสุดในโลก
ความยาวมากกว่า J.J กิโลเมตรซึงได้รบั การออกแบบโดยสถาปนิกชือดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์
ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
นําท่านเดินทางสู่ เซิ นเจิ น โดยรถโค้ช (กรณีผเู้ ดินทางไม่ถงึ :( ท่าน ขอสงวนลิขสิทธิ Mเปลียนเป๊นเดินทาง
ระหว่างเมืองเป็ นรถไฟ) ซึงเป็ นเมือง : ใน ' เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้ เป็ นเมือง
เศรษฐกิจการค้าทีสําคัญของจีนทางตอนใต้ และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ : ชัวโมง) เซิ นเจิ น เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมูบ
่ า้ นชาวประมง

เทียง

ธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีเนืSอที J,UJU ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจินS ได้รบั การวางระบบผังเมืองอย่าง
ดีมสี ภาพภูมทิ ศั น์และสภาพแวดล้อมทีเป็ นระเบียบสวยงาม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มือที W )

หลังอาหาร นํ าท่านสู่ วัดกวนอู ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซือสัตย์ ความ ความจงรักภักดี
ความกล้าหาญ โชคลาภ เปรียบเสมือนตัวแทนของความเด็ดเดียว เป็ นธรรม กล้าหาญ เป็ นวัดอันศักดิ Mสิทธิท ี
คนเซินเจินS นิยมสักการะขอพรในเรืองหน้าทีการงาน โดยเฉพาะข้าราชการ

จากนันS นําทุกท่านสู่ ทีเทียวแห่งใหม่ หมู่บ้านโบราณ จําลองเมืองลีเจียง สถานทีท่องเทียวแห่งใหม่ทเพิ
ี ง
เปิดให้นกั ท่องเทียวได้เข้ามาพักผ่อนกับบรรยากาศอันเป็ นธรรมชาติ ทังS ลําคลองและอาคารบ้านเรือนโบราณ
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ต่างๆ ทียังคงอยูแ่ ละมีการปรับปรุงบางส่วนของหมูบ
่ า้ นตามแบบของเมืองโบราณลีเจียง ทังS นีSท่านยังได้ได้
ั บนั ยังคงมีชาวจีนแคะทีอาศัยอยูใ่ นหมูบ
สัมผัสถึงความเป็ นจีนแคะซึงปจจุ
่ า้ นแห่งนีS แม้ว่าชาวแคะจะมี
วัฒนธรรมและภาษาทีแตกต่างเฉพาะตัวจากประชากร ภายในหมูบ
่ า้ นยังมีพพ
ิ ธิ ภัณฑ์ซงบอกเล่
ึ
าถึงประวัติ
ความเป็ นมาของชาวจีนแคะให้ได้ศกึ ษาสําหรับท่านทีสนใจอีกด้วย ภายในหมูบ
่ า้ นก้ยงั มีศาลเจ้ากวนอูซงถื
ึ อ
ว่าเป็ นศาลเจ้าศักดิ Mสิทธิทชาวแคะได้
ี
สกั การะกราบไหว้กนั มานานนับร้อยปี
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร ( มือที 5 )
คํา

นําท่านเดินทางสู่ทพั
ี ก HONG LI LAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที W : สวนฮอลแลนด์ - ร้านบัวหิ มะ - ร้านหยก – ร้านผลิ ตภณัฑย์ างพารา - ช้อปปิ งตลาดตงเหมิ น - OCT โชว์
ม่านนํา 5 มิ ติ MANGROVE GROOVE
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ( มือที N)

นําท่านชม สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ (The Flower Town in Holland) ได้ออกแบบและก่อสร้าง
ั
เป็ นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปตยกรรมแบบทรงบ้
านเนเธอร์แลนด์ขนานแท้ ออกแบบหลังคา
หน้าจัวให้ลวดลายไม่ซSาํ กัน เป็ นสถานทีท่องเทียวแห่งใหม่ กําลังเป็ นนิยมในขณะนีSทนีี เป็ นสวนสาธารณะทีมี
ร้านดอกไม้และมุมภาพภาพทีสวยงาม อีกทังS ยังมีรา้ นกาแฟให้นงชลิ
ั กนั โดยแต่ละร้านจะได้รบั การออกแบบให้
มีสไตล์และคงเอกลักษณ์ให้มบี รรยากาศเหมือนอยูฮ่ อลแลนด์แต่กลมกลืนเข้าภูมทิ ศั น์ลอ้ มรอบเมืองเซนเจินS
อีกทังS ยังมีพนSื ทีพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สวนหย่อม นํS าพุ เหมาะกับการถ่ายรูปเป็ นอย่างมาก
นําท่านแวะชม สินค้ายาประจําบ้านของชาวจีน “ ยาบัวหิ มะ ” สรรพคุณหลากหลายแก้นSําร้อนลวก, แผลไฟ
ั
ไหม้, แก้รดิ สีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ “ โรงงานผลิตหยก ” ซึงเป็ นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟงความเป็
นมาและ
ประโยชน์ของหยกเมืองจีน อิสระเลือกซือS กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึงเป็ นเครืองประดับนํ าโชค ของ
ฝากอันลํSาค่าทีขึนS ชือของจีน จากนันS นํ าทุกท่านแวะชมร้านของโอท็อปขึนS ชือ
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เทียง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มือที E )
จากนันS นําท่านชม “ร้านผลิ ตภณัฑย์ างพารา” นํ าท่านชมสินค้าแปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจาก
ยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตทีทันสมัยของประเทศจีน ได้นําผลิตภัณฑ์ยางพารามาทําเป็ นเครืองนอน
ของใช้ในบ้าน ได้อย่างลงตัว
จากนันS นําทุกท่านสู่ ตลาดตงเหมิ น สถานทีเดินช้อปปิSงให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิSงสินค้านานา
ชนิด เช่น เสือS ผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, นาฬิกา, เครืองใช้ไฟฟ้า และอืนๆอีกมากมาย

คํา

บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร ( มือที F) อาหารทะเลซีฟ้ ด
ู + เป๋าฮือ ไวน์ แดง

หลังอาหารนําท่านชม OCT โชว์ม่านนํา 5 มิ ติ MANGROVE GROOVE ทีใช้ทุนสร้างกว่า200 ล้านหยวน
จัดแสดงที OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึงเป็ นโรงละครทางนํSาขนาดใหญ่ เป็ นการแสดงใช้
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครืองยิงเลเซอร์ ม่านนํS า ระเบิดไฟ ฯลฯ เป็ นโชว์นSําทีใหญ่และทันสมัย
ทีสุดในในเซินเจินS ซึงเป็ นโชว์ทเกี
ี ยวกับหญิงผูก้ ล้ากับลิงวิเศษทีออกตามหาเครืองบรรเลงเพลงทีมีชอว่
ื า ปีก
แห่งความรัก เพือเอามาช่วยนกทีถูกทําลายจากมนต์(มลพิษ)ในปา่ ชายเลน ( โชว์จะปิดทุกวันจันทร์สําหรับ
กรุป
๊ ทีดูโชว์ตรงวันจันทร์จะมีการสลับวันดูโชว์ตามเหมาะสม และขอสงวนสิทธิในการให้บริการกรณีโชว์ปิดการ
แสดงอันเนืองจากสุดวิสยั จะไม่สามารถคืนเงินได้ ไกด์จะนําท่านท่องเทียวสถานทีอืนทดแทนตามเหมาะสม )
นําท่านเดินทางสู่ทพั
ี ก HONG LI LAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที 5 : เซิ นเจิ น - ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิ ม อ่าวนําตื นรีพลั ส์เบย์ - จิ วเวลรี - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิ ว - ช้อป
ปิ งถนนนาธาน
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เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ( มือที o )
หลังอาหารเช้ า นําท่านข้ามด่านกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ **เดินทางสะดวกสบาย ไม่เหนือย **

จากนันS นํ าท่านสู่ วัดแชกงหมิ ว(กังหันนําโชค) เพือสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที
เชือกันว่าถ้าหมุน a รอบ จะขับไล่สงชั
ิ วร้ายและ นํ าแต่สงดี
ิ ๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะทีวัดนีSในวันขึนS
ปีใหม่ซงเป็
ึ นวัดทีคนฮ่องกงเคารพนับถือเป็ นอย่างมากและเป็ นวัดเก่าแก่วดั หนึงของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของ
ั ปในพระอุโบสถเป็ นคนแรกๆและหมุนกังหันทีสามารถเปลียนดวงชะตา
ทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปกธู
ของตนเองให้ดขี นSึ

นําท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิ น(Wong Tai Sin Temple) หรืออีกชือว่า วัดหวังต้าเซียน เป็ นอีกหนึงวัดทีมี
ั
ชือเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดทีมีสถาปตยกรรมที
สวยงาม รวมทังS ซุม้ ประตูทางเข้าทียิงใหญ่อลังการ
ได้รบั อิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจือS ผูค้ นมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชือว่าพระ
หวังต้าเซียนนีSมคี วามศักดิ Mสิทธิ M ขอพรสิงได้กจ็ ะสมปรารถนาทุกประการ จึงทําให้วดั แห่งนีSมชี อเสี
ื ยงโด่งดัง
ขึนS มา พระหวังต้าเซียน หรือทีรูจ้ กั กันในชือ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที '
เดินทางจากเมืองจีนมาเผือแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนีSขนSึ มา
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มือที s ) เมนูพิเศษ เป็ ดย่าง

เทียง
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หลังอาหารเทียง นํ าทุกท่านเดินทางสู่ รีพลั ส์เบย์ Repulse Bay ซึงชืออ่าวนีSได้มาจากชือเรือรบของอังกฤษ
ทีมาจอดเพือรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนีSเป็ นอ่าวนํSาตืนS ซึงได้รบั ความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีมาเทียวพักผ่อน
ในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล อีกด้านหนึงของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ พร้อมนมัสการ
ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพือเป็ นสิรมิ งคลทีบริเวณชายหาด REPULSE BAY นํา
ท่านข้ามสะพานต่ออายุซงเชื
ึ อกันว่าข้ามหนึงครังจะมี
S
อายุเพิมขึนS a ปี จากนันS ให้ท่านได้รบั พลังจากศาลาแปด
ทิศ ซึงถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังทีดีทสุี ดของฮ่องกง ทังS ยังให้ท่านได้ขอพรเรืองเนืSอคู่ ณ จุดนีSได้อกี ด้วย
แล้วนําชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่องกงจิ วเวอร์รี ” ทีขึนS ชือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทได้
ี รบั รางวัลอันดับเยียม

VP.MM น.
หรือ

และใช้ในการเสริมดวงเรืองฮวงจุย้ ซึงเป็ นโรงงานทีมีชอเสี
ื ยงในเรืองการออกแบบเครืองประดับและกังหันนํ า
โชค อซึงเชือกันว่าหากใครมีกงั หันนีSจะพัดพาสิงไม่ดอี อกจากตัวและจะพัดพาสิงดีๆเข้ามาในชีวติ และยังช่วย
ในเรืองของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจริญรุง่ เรืองในท่านทีทําธุรกิจ

WM.MM น.
WW.NE น.
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ งเลือกซือสิ นค้าตามอัธยาศัยย่าน K11 และ ถนนนาธาน เช่น นํSาหอม นาฬิกา
กระเป๋าหนังยีห้อต่างๆ หรือช้อปปิSงสินค้า BRAND NAME ชันS นําทีมีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิSงมากกว่า mUU
ร้านค้า อาทิ GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที
Toy ‘ R Us จากทัวโลก
** อิสระอาหารค่าs ตามอัธยาศัย เพือความสะดวกในการช้อปปิSง **
ได้เวลานัดหมายนําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง ** เวลานัดหมายตามเหมาะสมของไฟลท์บนิ ในแต่ละ
วัน **
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES โดยเทียวบินที HX 761
บริ การอาหารและเครืองดืมบนเครือง (มือที P)
วันที N ฮ่องกง - กรุงเทพ ฯ
22.45 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES โดยเทียวบินที HX 761
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MW.MM น.

บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES โดยเทียวบินที HX 767
บริ การอาหารและเครืองดืมบนเครือง (มือที P)

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
MM.NE+Vน. HX 761 HKG - BKK 22.45 - 00.45+1
MN.MM น. HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00

เพือสิ ทธิ และประโยชน์ ของท่านเอง กรุณาอ่านข้อตกลงและเงือนไขก่อนทําการจอง
ถ้าท่านทําการจองใดๆ กับบริ ษท
ั แล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขทังหมด
** ตามเงือนไขของเมืองจีนผู้เดิ นทางทีมีอายุตงแต่
ั
W – 18 ปี คิ ดเป็ นราคาเด็ก **
ทารกอายุไม่ถึง W ขวบ ณ วันเดิ นทางกลับ คิ ดเฉพาะค่าธรรมเนี ยมจากสายการบิ น คนละ
6,PMM บาท
ขอสงวนสิ ทธิ• ในการปรับราคาทารก ตามค่าธรรมเนี ยมของสายการบิ น ณ วันที 28
กุมภาพันธ์ WEF2
กําหนดการเดิ นทาง & อัตราค่าบริ การ
PERIOD

FLIGHT DETAIL

ราคาผูใ้ หญ่
Promotion

ราคาเด็ก 218 ปี

ราคากรุป
๊
เหมา

พักเดียว
จ่ายเพิ ม

กรุป
๊
ไซด์

J-( มิถุนายน J(tJ

HX762
HX767

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

7,999

9,999

9,999

3,500

21

t-y มิถุนายน J(tJ

HX762
HX761

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

6,999

8,999

8,999

3,500

21

y-:J มิถุนายน J(tJ

HX762
HX767

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

7,999

9,999

9,999

3,500

17

:a-:t มิถุนายน J(tJ

HX762
HX761

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

7,999

9,999

9,999

3,500

21

:t-:y มิถุนายน J(tJ

HX762
HX767

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

6,999

9,999

9,999

3,500

21
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JU-Ja มิถุนายน J(tJ

HX762
HX761

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

7,999

9,999

9,999

3,500

21

Ja-Jt มิถุนายน J(tJ

HX762
HX767

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

6,999

8,999

8,999

3,500

21

Jm-aU มิถุนายน J(tJ

HX762
HX761

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

7,999

9,999

9,999

3,500

21

30 มิถุนายน-3กรกฎาคม 2562

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

8,999

10,999

10,999

3,500

21

4-7 กรกฎาคม 2562

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

7,999

9,999

9,999

3,500

21

7-10 กรกฎาคม 2562

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

7,999

9,999

9,999

3,500

21

11-14 กรกฎาคม 2562

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

7,999

9,999

9,999

3,500

21

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

8,999

10,999

10,999

3,500

21

HX762 BKK - HKG 0415-0820
HX767 HKG - BKK 0200-0400

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

18-21 กรกฎาคม 2562

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

7,999

9,999

9,999

3,500

21

21-24 กรกฎาคม 2562

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

6,999

8,999

8,999

3,500

21

25-28 กรกฎาคม 2562

HX762 BKK - HKG 0415-0820
HX761 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 2355-01.55+1

9,999

11,999

11,999

3,500

21

29 กรกฎาคม-1สิงหาคม

HX762 BKK - HKG 0415-0820
HX767 HKG - BKK 0200-0400

7,999

9,999

9,999

3,500

21

4-7 สิงหาคม 2562

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

7,999

9,999

9,999

3,500

21

8-11 สิงหาคม 2562

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

6,999

8,999

8,999

3,500

21

9-12 สิงหาคม 2562
วันแม่แห่งชาติ

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

8,999

10,999

10,999

3,500

21

12-15 สิงหาคม 2562
วันแม่แห่งชาติ

HX762 BKK - HKG 0415-0820
HX767 HKG - BKK 0200-0400

8,999

10,999

10,999

3,500

21

15-18 สิงหาคม 2562

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

7,999

9,999

9,999

3,500

21

18-21 สิงหาคม 2562

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

7,999

9,999

9,999

3,500

18

22-25 สิงหาคม 2562

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

7,999

9,999

9,999

3,500

21

25-28 สิงหาคม 2562

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

6,999

8,999

8,999

3,500

21

29 สิงหาคม-1กันยายน 2562

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

7,999

9,999

9,999

3,500

21

14-17 กรกฎาคม 2562
อาสาฬหบูชา
15-18 กรกฎาคม 2562
อาสาฬหบูชา
16-19 กรกฎาคม 2562
อาสาฬหบูชา
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1-4 กันยายน 2562

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

7,999

9,999

9,999

3,500

21

5-8 กันยายน 2562

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

6,999

8,999

8,999

3,500

21

7,999

9,999

9,999

3,500

17

7,999

9,999

9,999

3,500

21

12-15 กันยายน 2562

HX762 BKK - HKG 04400900HX767 HKG - BKK 02000400
HX762 BKK - HKG 0415-0820
HX761 HKG - BKK 2245-0045+1

15-18 กันยายน 2562

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

7,999

9,999

9,999

3,500

21

19-22 กันยายน 2562

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

7,999

9,999

9,999

3,500

21

22-25 กันยายน 2562

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

7,999

9,999

9,999

3,500

21

26-29 กันยายน 2562

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

6,999

8,999

8,999

3,500

21

7,999

9,999

9,999

3,500

21

7,999

9,999

9,999

3,500

21

6,999

8,999

8,999

3,500

21

7,999

9,999

9,999

3,500

21

HX762 BKK - HKG 0415-0820
HX767 HKG - BKK 0200-0400

7,999

9,999

9,999

3,500

21

HX762 BKK - HKG 0440-0850
HX767 HKG - BKK 0200-0400

7,999

9,999

9,999

3,500

21

HX762 BKK - HKG 0440-0900
HX761 HKG - BKK 2245-0045+1

8,999

10,999

10,999

3,500

21

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

7,999

9,999

9,999

3,500

21

8-11 กันยายน 2562

29 กันยายน -1ตุลาคม 2562
14-17 ตุลาคม 2562 **
วันหยุดชดเชย/วันออกพรรษา

17-20 ตุลาคม 2562
20-23 ตุลาคม 2562 **
วันปิยะมหาราช
21-24 ตุลาคม 2562
วันปิยะมหาราช
22-25 ตุลาคม 2562
วันปิยะมหาราช
23-26 ตุลาคม 2562
วันปิยะมหาราช
24-27 ตุลาคม 2562

HX762
HX761
HX762
HX767

BKK - HKG
HKG - BKK
BKK - HKG
HKG - BKK

0440-0900
2145-2355
0415-0820
0200-0410

HX762
HX761
HX762
HX767

BKK - HKG
HKG - BKK
BKK - HKG
HKG - BKK

0415-0820
2245-0045+1
0440-0850
0200-0410

หากผูเ้ ดิ นทางมีต ั ƒวอยู่แล้วต้องการจอยแลนด์ คิ ดค่าบริ การ V,PPP (เด็ก+W,000) + GROUP VISA
1
,
5
0
0
บาท
หมายเหตุ
:. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเทียวแห่งเมืองจีนเพือโปรโมทสินค้าพืนS เมือง เช่น บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มกุ ,
ใบชา, ใยไผ่,ไหม, หยก, ยางพารา , ร้านจิวเวลรี กังหัน ซึงจําเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์
ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชีแS จงลูกค้าทุกท่านว่า ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมแต่ละร้านใช้เวลาประมาณ :
ชัวโมง
หากท่านต้องการซือS หรือไม่ซอSื ขึนS อยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลักทางบริษทั และไกด์ไม่มกี ารบังคับใดๆ
ทังS สินS
แต่ถา้ หากลูกค้าไม่มคี วามประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Mในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนS จากท่านเป็ นจํานวนเงิน 55M หยวน / คน / ร้าน
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J. ในส่วนของสายการบิน หากมีการเปลียนแปลงในเรืองของภาษีนSํามัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Mการเปลียนแปลงราคา
ตามจริง อันเนืองมาจากค่าภาษีนSํ ามันทีเพิมขึนS ตามอัตราของสายการบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
a. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ได้กบั กรุป
๊ เหมา .. กรณีตดั กรุป
๊ จะใช้ราคาเต็มเท่านันS กรุณาสอบถามทางเจ้าหน้าที
(. ขอสงวนสิทธิในการเลือกทีนังบนเครือง ทางบริษทั ไม่สามารถเลือกทีนังให้ผเู้ ดินทางได้ เนืองจากตัวทีใช้ในการ
เดินทางเป็ นตัวกรุ๊ปแบบหมู่คณะ สายการบินจะจัดทีนังให้เป็ นโซนเดียวกันทังS คณะ และรันเลขทีนังตามระบบของสาย
การบิน ดังนันS ในการรีเควสทีนังติดกันของแต่ละครอบครัว ทางทัวร์อาจไม่สามารถจัดทีให้ได้ตามทีต้องการแต่จะพยาม
ให้หวั หน้าทัวร์จดั สลับทีนังภายในกรุป
๊ ให้ได้นงด้
ั วยกันได้มากทีสุด
1. อัตราค่าบริ การนี รวม
ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
ค่านํSาหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน JU กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ J ท่านหรือ a ท่าน
** กรุณาระบุลกั ษณะห้องทีคุณต้องการเพือความสะดวกสบายของตัวท่านเอง Twin (ห้องJเตียง) / Double (ห้อง :
เตียงใหญ่) / Single ( ห้องพักเดียว) / TRP (ห้อง a เตียง หากไม่มกี ารระบุ ทางบริษทั ขออนุ ญาตจัดเป็ นเตียง Twin
ให้กบั ผูเ้ ข้าพัก
ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมือS ทีระบุในรายการ

เมนูพิเศษ อาหารทะเลซีฟ้ ด
ู + เป๋าฮือ ไวน์ แดง ，เป็ ดย่าง

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ :,UUU,UUU บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
2. อัตราค่าบริ การนี ไม่รวม
ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ :,500 บาท/ท่านชําระพร้อมค่าทัวร์ ( กณีผู้เดินทางมีวซี ่าเดียวแล้วหรือต้องการทําวีซ่า
เดียวแยกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการทําวีซ่ากรุ๊ป :,(UU บาท ตามโปรแกรม
เนืองจากค่าวีซ่าเดิมตามโปรแกรมเป็ นค่าบริการแบบเหมากรุ๊ป)
กรณีวซี ่ากรุ๊ปยกเลิกการยืนวีซ่าเดียวจากเมืองไทย ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Mในการเก็บค่ายืนวีซ่าเดียวเพิมตาม
จริงตามสถานทูตจีนในประเทศไทยเรียกเก็บ ( ในกรณียนภายในเวลาปกติ
ื
m วัน หรืออย่างช้าสุด (วันทําการ
กรณีลูกค้ามีเหตุสุดวิสยั ไม่สะดวกส่งพาสปอร์ตเล่มจริงตามเวลาทีกําหนด หรือต้องการใช้เล่มด่วน ในการยืนวี
ซ่าด่วนจะเก็บส่วนต่างค่าดําเนินการยืนวีซ่าด่วนเพิมตามจริง)
ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน และค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1500 บาท /ทริ ป/ต่อท่าน ( เด็ก – ผูใ้ หญ่
เท่ากัน )
ค่าทิปคนหัวหน้ าทัวร์หากพอใจในการบริการสามารถเป็ นสินนํS าใจเพิมเติมได้ขนSึ อยู่กบั ความพอใจในการตอบ
แทนการบริการ ไม่มกี ารเรียกเก็บเพิม
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ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุผเู้ ดินทางจะต้องเป็ นคนจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เช่น ค่าทําหนังสือ
เดิน ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่ าโทรศัพ ท์ท างไกล ค่ า อิน เตอร์เน็ ต ค่ า ซัก รีด มินิ บ าร์ในห้ อ ง รวมถึง ค่ า อาหารและ
เครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม m% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย a% หากต้องการใบเสร็จค่าบริการแบบภาษี
โรงแรมทีพักทีอาจะมีการสลับปรับเปลียนขึนS อยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็ น
หลัก
กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถอื พาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จา่ ยเพิม 5,MMM บาท
วีซ่าเดียวสําหรับชาวต่างชาติผูเ้ ดินทางต้องทําวีซ่าทีสถานฑูตจีนด้วยตนเองไม่สามารถยืนแทนได้เนืองจากต้องมี
การโชว์ตวั
5. การชําระค่าบริ การ
a.: กรณีราคา Promotion สําหรับจอยน์ทวั ร์หน้าร้านขอสงวนสิทธิ Mในการชําระเงินเต็มจํานวน a วันหลังทําการจอง
a.J สําหรับราคาเต็มหรือกรุป
๊ เหมา ชําระมัดจํา ท่านละ E,000.- บาท ส่วนทีเหลือ 20 วันก่อนออกเดิ นทาง
1. การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงิ นมัดจํา
'.: กรณีราคา Promotion สําหรับจอยน์ทวั ร์หน้าร้าน หากมีการยกเลิก ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Mในการยกเลิก
จะไม่มกี ารคืนเงินในทุกกรณี
'.J สําหรับราคาเต็มปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง aU วันขึนS ไป สามารถทําเรืองขอคืนค่าใช้จ่าย
ทังS หมดได้
'.J สําหรับราคาเต็มปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง :( -29 วันเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินมัดจํา
ทังS หมด
'.a สําหรับราคาเต็มปกติหรือกรุป
๊ เหมา แจ้งยกเลิกน้อยกว่า :( วันก่อนเดินทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ M เก็บ
ค่าใช้จา่ ยทังS หมด
'.' ทางบริษท
ั ขอสงวนลิขสิทธิในการคืนเงินกรณีกรุ๊ปเหมาหรือกรุป
๊ ทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องกา
รันตีมดั จํากับสายการบิน หรือค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอ
คืน เงิน ได้ รวมถึงเทียวบิน พิเศษเช่ น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่ม กี ารคืน เงิน มัด จํา หรือ ค่ าทัว ร์ท ังS หมด
เนืองจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันS ๆ
E. กรณี คณะออกเดิ นทางได้
5.:. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ :U ท่านขึนS ไปออกเดินทาง (ไม่มหี วั หน้าทัวร์)
5.2 คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ :( ท่านขึนS ไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
5.3 คณะจองไม่ถงึ จํานวนผูใ้ หญ่ :U ท่าน ไม่ออกเดินทาง
5.4 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ Mไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังS สินS
5.5 กรณี ท ีกองตรวจคนเข้า เมือ งทังS ทีกรุงเทพ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้เดิน ทางออกหรือ เข้าประเทศทีระบุ ใน
รายการเดินทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Mทีจะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทังS สินS
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6. เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
t.: ทัวร์นSีสาํ หรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านันS หากผูเ้ ดินทาง มีการกระทําทีวัตถุประสงค์ทางบริษท
ั จะไม่
รับผิดชอบในการกระทําทีนอกเหนือจากการท่องเทียวไม่ว่ากรณีใด
6.2
การเดินทางในแต่ละครังS จะต้องมีผูเ้ ดินทางซึเป็ นผู้ใหญ่จาํ นวนไม่น้อยกว่า :U ท่าน การันตีออกเดินทาง
แบบไม่มหี วั หน้ าทัวร์ บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ Mในการยกเลิกหรือเลือนการเดินทางเป็ นวันเดินทางอืนหากมี
จํานวนไม่ครบตามจํานวนทีระบุ ( สําหรับทัวร์เส้นทางนีS “ผูใ้ หญ่” คือบุคคลทีมีอายุตงั S แต่ :8 ปีขนSึ ไป ณ
วันเดินทาง )
6.3
ทัวร์นSีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทังS หมด หรือถูก ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริษัท จะไม่คนื เงิน ค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทังS หมดให้แก่ท่าน
6.4
ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Mในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี
ี นักท่องเทียวร่วมเดินทางน้ อยกว่า :0 ท่าน
โดยจะแจ้ง ให้ก ับ นั ก ท่ อ งเทียวหรือ เอเจนซีทราบล่ ว งหน้ าอย่า งน้ อ ย :U วัน ก่ อ นการเดิน ทางสํ า หรับ
ประเทศทีไม่ ม ีว ีซ่ า และอย่ า งน้ อ ย :( วัน ก่ อ นการเดิน ทางสํ า หรับ ประเทศทีมีว ีซ่ า แต่ ห ากทาง
นักท่องเทียวทุกท่ านยินดีท ีจะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้ อยกว่าทีทาง
บริษทั กําหนดเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทจะให้
ี
บริการต่อไป
6.5
ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Mไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานํ าหน้ า
ชือ เลขทีหนังสือเดินทาง และอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทนัี กท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษทั
6.6
ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Mในการเปลียนแปลงรายการการเดินทาง เลือน หรือยกเลิกการเดินทางตามความ
เหมาะสม เพือให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ภูม ิอ ากาศ และเวลา ณ วัน ทีเดิน ทางจริงของประเทศที
เดินทาง ทังS นีS บริษท
ั จะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญทางบริษท
ั ขอสงวน
สิท ธิ Mไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่ อความเสียหายหรือค่ าใช้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึSน ของนัก ท่ องเทียวทีมิได้เกิด จาก
ความผิดของทางบริษท
ั เช่น การยกเลิกเทียวบินอันเหตุสุดวิสยั จากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล
การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ การก่อการร้าย ภัยสงครามต่างๆ
6.7
ในกรณีทลูี กค้าต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้ าทีของบริษท
ั ฯ ก่อนทุกครังS
เพือเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทังS ไฟล์บนิ และเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด
ทางบริษทั ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังS สินS
6.8
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ Mในการเปลียนแปลงราคาและเงือนไขต่างๆโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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7. ตัวอย่างหน้ าพาสปอร์ตทีถูกต้องสําหรับส่งจองทัวร์

ในกรณี ทีต้องยืนวีซ่าเดียว ... เอกสารทีใช้ยืนวีซ่าจีนมีดงั นี
1. พาสปอร์ตเล่มจริง อายุเหลือมากกว่า t เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย J หน้า
พร้อมสําเนา : ชุด
ั บนั (ถ่ายไว้ไม่เกิน t เดือน) หน้าตรง พืนS หลังสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด J
2. รูปถ่ายสี J รูป ต้องเป็ นรูปถ่ายปจจุ
นิSว ('Ž มม. X aa มม.) เสือS สุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสือS สีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ
เครืองประดับ ต้องเห็นใบหูชดั เจน ไม่อนุ ญาตให้ใส่เครืองแบบถ่ายรูป เช่น เครืองแบบทหาร ตํารวจ ข้าราชการ
เป็ นต้น
a. เด็กตํากว่า :Ž ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิม
a.: สําเนาสูตบิ ตั ร (เด็กอายุตํากว่า ( ปี ต้องยืนสูตบิ ตั รตัวจริงด้วย) เขียนชือภาษาอังกฤษต่อท้ายชือ พ่อ, แม่, ลูก
a.J สําเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
a.a สําเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
a.' ใบเปลียนชือ นามสกุล(ถ้ามี)
กรณี เดิ นทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้ นแล้วให้เพิ ม
สําเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝา่ ยหนึง ต้องเป็ นหนังสือทีออกโดย หน่ วยงานราชการ
เท่านันS
กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้ นแล้วให้ เพิ ม
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หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผูอ้ นื ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็ นหนังสือทีออกโดย หน่ วยงานราชการ
เท่านันS
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line
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