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กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซิ นเจิ้ น
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ Q1-6สายการบิ น
รอยัล จอร์แดนเนี ยลเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก (สายการบิ นกาหนดให้
โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้น้าหนัก 30 กิ โลกรัม ท่านละ 1 ใบเท่ านัน้ ) ***กรุณาใช้กระเป๋าล้อลาก
เพื่อความสะดวกในการข้ามด่าน***
15.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิ นที่ RJ182(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
19.00 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นาท่านเดินทางสู่เซิ นเจิ้ น โดยรถ
โค้ช (ประมาณ 1 ชัวโมง)และน
่
าท่านเข้าทีพ่ กั
พักที่ REN SHAN HENG HOTEL / SHAN SHUI HOTELหรือเทียบเท่า3*
วันที่สอง เซิ นเจิ้ น-ช้อปปิ้ งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิ ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังจากนัน้ นาท่านเทีย่ วชมเมืองเซิ นเจิ้ นเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมูบ่ า้ นชาวประมง
ธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิน้ ได้รบั การวางระบบผังเมือง
อย่างดีมสี ภาพภูมทิ ศั น์ และสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นระเบียบสวยงามนาท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้ งที่ Lowuสินค้า
ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิน้ ซึง่ คนไทยรูจ้ กั ในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสนิ ค้ามากมายหลายหมวดหมู่
เช่น กระเป๋ า รองเท้า นาฬิกา เสือ้ ผ้า ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝากสาหรับคนทีท่ ่านรักและตัวท่านเอง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่โดยรถโค้ชใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง
่ พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
บ่าย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากผ้าไหมจีนทีม่ ชี ่อื เสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมทีห่ ่มอุ่นในหน้าหนาวและเย็น
สบายในหน้าร้อน และเลือกซือ้ ผลิ ตภัณฑ์หยก สินค้าโอท๊อปของจีน นาท่านเข้าชมสวนหยวนหมิ งหยวน
ซึง่ เป็ นสวนจาลองจากสวนหยวนหมิงทีน่ ครปั กกิง่ หลังถูกทาลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหาย
จนยากแก่การบูรณะพระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง600 ล้านหยวน สร้างขึน้ ใหม่อกี ครัง้
ณ ใจกลางของภูเขาชิลนิ ในเมืองจูไห่ทาให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาทีเ่ ขียวชอุ่มและมีพ้ืนทีค่ รอบคลุม
ทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตรซึง่ มีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปั กกิง่ สิง่ ทีท่ าให้สวนหยวนหมิง
หยวนแห่งใหม่มคี วามแตกต่างกับสวนเก่าทีป่ ั กกิง่ คือการเพิม่ เติมและตกแต่งสวนทีเ่ ป็ นศิลปะแบบตะวันตก
ผสมกับศิลปะจีนสวนหยวนหมิงหยวนใหม่จงึ ถือได้ว่าเป็ นสถานที่ท่องเทีย่ วซึง่ จาลองมาจากสถานทีใ่ น
ประวัตศิ าสตร์มคี ุณค่าทัง้ ในแง่วฒ
ั นธรรม ประวัตศิ าสตร์ และธุรกิจการท่องเทีย่ วสวนนี้ได้เปิ ดให้บุคคลเข้า
ชมตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็ นต้นมามีภเู ขาโอบรอบทัง้ 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพืน้ ทีร่ าบ
สิง่ ก่อสร้างต่างๆสร้างขึน้ เท่าของจริงในอดีตทุกชิน้ มีมากกว่า 100 ชิน้ อาทิ เสาหินคู่สะพานข้ามธารทอง
ประตูตา้ กง ตาหนักเจิง้ ต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลีย้ ว
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพิ เศษ...เป็ ดย่าง
พักที่ SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สาม จูไห่-ถนนคู่รกั -หวีหนี่ -มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ช้อปปิ้ งตลาดใต้ดิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมสินค้ายาประจาบ้านของชาวจีน“ยาบัวหิ มะ”สรรพคุณหลากหลายแก้น้าร้อนลวก,แผลไฟไหม้,แก้รดิ สีดวง
,ฮ่องกงฟุตฯลฯจากนัน้ นาท่านชิ มชาจีน เช่น อู่หลง ผูเออชารสชาติดขี น้ึ ชื่อของจีน นังรถผ่
่ านชมทิวทัศน์
วันแรก
13.00 น.

2

เที่ยง

คา่

ของถนนคู่รกั The Lover’s Roadถนนเรียบชายหาดทีส่ วยงามแสนจะโรแมนติก ซึง่ รัฐบาลเมืองจูไห่ได้
ตกแต่งภูมทิ ศั น์ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ และทีไ่ ด้ช่อื ว่าถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายใน
บริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มกี ารนาเก้าอี้ หรือม้านัง่ ซึง่ ทามาสาหรับ 2 คนนังเท่
่ านัน้ จึงได้ช่อื ว่าถนน
คู่รกั ปั จจุบนั เป็ นทีน่ ิยมของบรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกับสาวงาม“หวีหนี่ ” จูไห่ ฟิชเชอร์เกิ รล์ สาวงามกลาง
ทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหูเป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตรถือไข่มกุ อยูร่ มิ ทะเล
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่ สู่มาเก๊า ซึง่ เป็ นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊า
เป็ นเพียงแค่หมูบ่ า้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจีย้ นเป็ นชนชาติดงั ้ เดิม จน
มาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน
และมาสร้างอาณานิคมอยูใ่ นแถบนี้ทส่ี าคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพาเอาความเจริญรุง่ เรืองทางด้าน
สถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทาให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองทีม่ กี าร
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนเรียกได้ว่าเป็ น"ยุโรปใจกลางเอเชีย"นา
ท่านเลือกซือ้ สิ นค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของมาเก๊าเช่น คุก้ กีอ้ ลั มอนด์มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมู
แผ่นสูตรพิเศษ น้ามันปลา
ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิ มริ มทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ ์ทัง้ องค์ มีความสูง 18
เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรืองรอง
เหลืองอร่ามงดงามจับตาเจ้าแม่กวนอิมองค์น้เี ป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึง่ คือปั น้ เป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิมแต่ว่า
กลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารีทเ่ี ป็ นเช่นนี้กเ็ พราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมทีโ่ ปรตุเกสตัง้ ใจสร้างขึน้ เพื่อ
เป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสทีส่ ่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีนและนาท่านชม วิ หารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้
เคยเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึง่ ก่อตัง้ ในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัย
ตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึน้ ในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครัง้
ในปี 1595 และ1601 ตามลาดับ จนกระทังเกิ
่ ดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทัง้ วิทยาลัยและโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือ
แต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่าง
ตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ น่ี ่เี พียงแห่งเดียวเท่านัน้ ในโลก แวะชมย่านเซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็ น
ทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสือ้ ผ้าทุกแบบ
ทุกสไตล์ และยังมีสนิ ค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยูด่ ว้ ยเรียกว่าช้อปปิ้ งทีน่ ่แี ห่ง
เดียวก็คุม้ เกินพอนาท่านเยีย่ มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่าน
สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิง่ อานวยความสะดวกทีใ่ ห้ความ
บันเทิง และสถานทีช่ อ้ ปปิ้ งทีแ่ กรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน
ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ ลองเมนูต่างๆ ทีท่ ่านชื่นชอบ ท่านสามารถนังเรื
่ อกอนโด
ล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสีย่ งโชคคาสิโน ซึง่ มีอยู่ทงั ้ หมด 4
โซนใหญ่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมืองจูไห่ นาท่านสู่ตลาดกงเป่ ย หรือตลาดใต้ดินแหล่งช้อปปิ้ งแหล่งใหญ่
ของเมืองจูไห่มสี นิ ค้ามากมายให้ท่านเลือกซือ้ อาทิเช่นโทรศัพท์มอื ถือ , เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋ า,
รองเท้า, เสือ้ ผ้าตามแฟชันตามฤดู
่
กาลในช่วงนัน้ , ผลไม้, อาหารและขนม
พักที่ SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

3

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

21.25 น.
23.20 น.

จูไห่-ฮ่องกง-นัง่ รถข้ามสะพานข้ามทะเล-ซิ ตี้ทวั ร์–ไหว้เจ้าแม่กวนอิ ม–Repulse bay-Victoria-ช้อป
ปิ้ ง-ฮ่องกงกรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม
นาทุกท่านนัง่ รถโค้ชช้ามสะพานเชื่อม “ฮ่องกง-จูไห่ -มาเก๊า”HZMB สะพานข้ามทะเลยาวที่สดุ ในโลก
ซึง่ เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2561 โดยสะพานข้ามทะเลทีย่ าวทีส่ ุดในโลกแห่งนี้เชื่อมฮ่องกง
กับเมืองต่างๆ ในพืน้ ทีเ่ กรทเตอร์เบย์ (Greater Bay Area) หรือพืน้ ทีอ่ ่าวกวางตุง้ ฮ่องกง และมาเก๊า ของ
จีนตอนใต้ สะพานดังกล่าวมีความยาว 55 กิโลเมตรรูปทรงตัววาย (Y-shape) ใช้งบประมาณกว่า 2 หมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 6.5 แสนล้านบาท) ซึง่ ยาวกว่าสะพานโกลเด้น เกท ของเมืองซานฟรานซิสโกถึง 20
เท่า โดยขัน้ ตอนสาคัญอยูท่ ต่ี วั สะพานหลักยาว 22.9 กิโลเมตร อุโมงค์ยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียม
นอกตัวสะพานนับเป็ นสะพานข้ามทะเลแห่งแรกในพืน้ ทีเ่ กรทเตอร์เบย์ ทอดยาวพาดผ่านมหาสมุทรจาก
เกาะเทียมทีส่ ร้างขึน้ บริเวณใกล้สนามบินนานาชาติฮ่องกงไปสู่เขตปกครองพิเศษมาเก๊าและเมืองจูไห่ของจีน
แผ่นดินใหญ่ หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
นาท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ (1 ชัวโมง)น
่
าท่านเทีย่ วเกาะฮ่องกงขึน้ สู่ VICTORIA หนึ่งในแหล่ง
ท่องเทีย่ วยอดนิยม เป็ นจุดชมวิวทีค่ ุณจะต้องทึง่ กับความสวยงาม อ่าววิคตอเรียทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลก และ
ตึกระฟ้ าทีพ่ ุ่งทะยานขึน้ สูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอนั แสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย นาท่านเยีย่ มชม
โรงงานจิ วเวอร์รี่ทข่ี น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยีย่ มยอด นาท่านสู่หาดทราย
รีพลัสเบย์REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสีย้ วแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็ นฉากในการถ่าย
ทาภาพยนตร์ไปหลายเรือ่ งมีรปู ปั น้ ของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทนิ โห่วซึ่งทาหน้าทีป่ กป้ องคุม้ ครอง
ชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่ อดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิ ม และ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึน้ 3 ปี
และนาท่านเลือกซือ้ สมุนไพรจีนซึง่ ถือเป็ นสินค้าเพื่อสุขภาพ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพิ เศษ...ห่านพะโล้
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ย่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์
เนมจากทัวทุ
่ กมุมโลก ท่านจะได้เลือกซือ้ สินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่ จุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบ
ไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ทีค่ ุณต้องการศูนย์การค้าทีก่ ว้างขวาง
เหล่านี้เป็ นแหล่งรวมห้องเสือ้ ทีจ่ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติช่อื ดังจากทัวทุ
่ กมุมโลกอีก
ทัง้ ยังเป็ นทีท่ ค่ี ุณสามารถจะอิม่ เอมกับอาหารชัน้ เลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของ
ฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชีย่ นเทอร์มนิ ลั แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นาทีม่ ใี ห้เลือกชมและ ช้อป
มากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK &
SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s Usสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางโดย เที่ยวบิ นที่ RJ183(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริ การ
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อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

27-30 ก.ค.
8-11 ส.ค.
22-25 ส.ค.
5-8 ก.ย.
19-22 ก.ย.
12-15 ต.ค.
19-22 ต.ค.
7-10 พ.ย.
21-24 พ.ย.
5-8 ธ.ค.
28-31 ธ.ค.

ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
14,999
14,999
12,999
12,999
12,999
19,999

ราคาเด็ก เสริ มเตียง ราคาเด็ก ไม่เสริ มเตียง พักเดี่ยว
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
จ่ายเพิ่ ม

12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
14,999
14,999
12,999
12,999
12,999
19,999

12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
14,999
14,999
12,999
12,999
12,999
19,999

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
4,500
4,500
3,500
3,500
3,500
5,500

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุป๊ ) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน
30 กก. (สายการบินกาหนดให้โหลดสัมภาระใต้ทอ้ งเครื่องได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ) / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ
ตามรายการทีไ่ ด้ระบุไว้ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีทม่ี วี ซี ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยได้) / ค่า
ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 120 หยวน/ท่าน*** / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนี ยมกระเป๋ า
เดินทางทีน่ ้ าหนักเกิน 30 กก. / ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ /
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตัง้ แต่ทาการจองกรณีตอ้ งการใบกากับภาษี / ค่า
ภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก / ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวกรณี ด่านตม. แจ้งปิ ด
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่
เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
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2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ น
ภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก
เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
เอกสารที่ใช้ ในการเดิ นทาง อัฟเดตเพิ่ มเติ มตัง้ แต่วนั ที่ 23 พ.ค. 2561
- สาเนาหนังสือเดินทาง (สแกนสี หรือถ่ายรูปสี แบบหน้าตรงเต็มหน้าเท่านัน้ ***ตามตัวอย่าง***)
และหนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
- ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั (นามสกุลเดียวกัน ใช้ทอ่ี ยูเ่ ดียวกันได้)
- เบอร์โทรศัพท์
***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน
บริ ษทั ฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุป๊ ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณี ที่มีค่าใช้ จ่ายเกิ ดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเองทัง้ หมด***
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึ้นจริง
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ ามันใหม่ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
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7.
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าว
คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

เมื่อท่ านได้ ทาการจอง ทัวร์ ฮ่องกง กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนัน้ เจ้ าหน้ าที่จะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-7138992 ท่ านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ
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