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โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : โดยสายการบินรอยัลจอร์ แดน
วันแรก
กรุงเทพฯ-ฮ่ องกง-เซินเจิน้  (- /-/เย็น)
12.30 น.
15.25 น.

19.00 น.
เย็น

วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row Q สายการบิน Royal Jordan Airways (RJ) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความ
สะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน RJ 182 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
สายการบินรอยัลจอร์ แดนเครื่องแอร์ บัส A330 มีจอทีวสี ่ วนตัวทุกทีน่ ั่ง ทีน่ ั่งแบบ 2-4-2

ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “ Exit B”
บริการอาหารเย็น Set Box จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ เซินเจิน้ โดยรถไฟ
นําเข้ าสู่ ทพี่ ัก Century Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เซินเจิน้ -วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์ เซินเจิน้ -ชาจีน เยือ่ ไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ ม่านนํา้ -ช้ อปปิ้ งตลาดตงเหมิน
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม นาท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เซินเจิ้น เมืองที่ต้ งั อยู่
ตอนใต้สุดของประเทศจีน ภายหลังจากการจัดตั้งเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อปี ค.ศ.1979
ทาให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็ นทารายได้ให้ประเทศจีนมากที่สุด เซินเจิ้นได้รับการ
พัฒนาจนเจริ ญ ทันสมัยและมีภูมิทศั น์สวยงาม นาท่านไปยัง SHENZHEN MUSEUM
(พิพิธภัณฑ์ เซินเจิน้ ) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิ ทรรศการเกี่ยวกับเมือง
เซินเจิ้น มีท้งั โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ
เปิ ดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988 จากนั้นนาท่านแวะชมและเลือกซื้อสิ นค้าโอท็อปของประเทศจีน เช่น ชาจีน,เยือ่ ไผ่ ,บัวหิมะ และหยก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : เมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ด
นาท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู เป็ นวัดทีศ่ ักดิ์สิทธิ์ทชี่ าวเซินเจิน้ นิยมขอพรในเรื่อง
หน้ าทีก่ ารงาน สักการะขอพระเทพเจ้ ากวนอู เป็ นเทพสัญลักษณ์แห่ งความซื่อสัตย์ ความ
จงรักภักดี และความกล้าหาญ นาท่านเดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน แหล่งช้อปปิ้ งย่านวัยรุ่ น
ของชาวจีน ให้ทุกท่านช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า
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คํา่

วันทีส่ าม
เช้ า
จากนั้น

เทีย่ ง
จากนั้น

ได้เวลาสมควร
21.25 น.
23.20 น.

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และอื่นๆอีกมากมาย
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร : พิเศษ เมนูเป็ ดปักกิง่ +ไวน์ แดง
จากนั้นนาท่านชม MANGROVE GROOVE โชว์ ม่านนํ้า การแสดงที่นาเอา แสงเลเซอร์ สี
เสี ยง และม่านน้ ามาผสมผสานกันด้วยเทคนิ คและทีมงานผูส้ ร้างงานระดับโลก OCTBAY ได้
ทุ่มทุนกว่า 200 ล้านหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ด้วยเรื่ องราว
ของเด็กหญิงผูม้ ีความกล้าหาญกับลิ ง ที่ช่วยกันออกตามหา เครื่ องบรรเลงเพลงวิเศษ ที่จะนามาใช้ ปลดปล่อยนกออกจากเวทย์มนตร์
ของป่ าโกงกางท่านจะได้รับความเพลิดเพลินสนุก
สนานและประทับใจกับสุ ดยอดการแสดงสุ ดอลังการ์ชุดนี้
นําเข้ าสู่ ทพี่ ัก Century Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้ อปปิ้ งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ  (เช้ า/กลางวัน/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม นาทุกท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรื อที่รู้จกั กันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นัน่ เอง นมัสการ
เทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลนมัสการ เทพเจ้ าหวังต้ าเซียน ณ วัดหวังต้ าเซียน หนึ่ งในวัดที่
โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผูค้ นมากมายที่นาธูป
และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่ องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทาธุ รกิจจากนั้น
เยีย่ มชมโรงงาน“จิวเวอร์ รี่”ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยีย่ มยอด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่ มกับการช้อปปิ้ งย่าน จิมซาจุ่ ยมักจะตั้งต้นกันที่
สถานี จิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่ องหนัง,เครื่ องกีฬา, เครื่ องใช้ไฟฟ้ า,กล้องถ่ายรู ป
ฯลฯและสิ นค้าแบบที่เ ป็ นของพื้ นเมื อ งฮ่ อ งกงอยู่ด้ว ยและตามซอกตึ ก อันซับ ซ้อ น
มากมายมี SHOPPING COMPLEXขนาดใหญ่ ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึง
กันได้
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok
เหิ รฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินรอยัลจอร์ แดนเที่ยวบินที่ RJ 183
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
.......................................................................................
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย่ ว
ราคา ทัวร์ ฮ่องกง เซินเจิน้ โชว์ม่านนํา้ 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จํานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มเี ตียง

พักเดี่ยว

04 ม.ค. 61

06 ม.ค. 61

20

9,999

9,999

9,999

3,500

11 ม.ค. 61

13 ม.ค. 61

20

9,999

9,999

9,999

3,500

18 ม.ค. 61

20 ม.ค. 61

20

9,999

9,999

9,999

3,500

25 ม.ค. 61

27 ม.ค. 61

20

10,999

10,999

10,999

4,500

01 ก.พ. 61

03 ก.พ. 61

20

9,999

9,999

9,999

3,500

08 ก.พ. 61

10 ก.พ. 61

20

9,999

9,999

9,999

3,500

15 ก.พ. 61

17 ก.พ. 61

20

10,999

10,999

10,999

4,500

22 ก.พ. 61

24 ก.พ. 61

20

9,999

9,999

9,999

3,500

01 มี.ค. 61

03 มี.ค. 61

20

10,999

10,999

10,999

4,500

08 มี.ค. 61

10 มี.ค. 61

20

9,999

9,999

9,999

3,500

15 มี.ค. 61

17 มี.ค. 61

20

10,999

10,999

10,999

4,500

29 มี.ค. 61

31 มี.ค. 61

20

9,999

9,999

9,999

3,500

05 เม.ย. 61

07 เม.ย. 61

20

10,999

10,999

10,999

4,500

12 เม.ย. 61

14 เม.ย. 61

20

11,999

11,999

11,999

4,500
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เงื่อนไขการเดินทาง
- กรุ๊ป 9 ท่าน ขึน้ ไปออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์
- กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์ เต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนเดินทาง **
อัตราค่าบริการรวม
 ตัว๋ เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
 ทีพ่ ักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการระบุ
 ค่าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย่ วตามรายการ
 ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
 ภาษีนาํ้ มันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
 ค่าระวางนํา้ หนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 ค่าวีซ่ากรุ๊ป
อัตราค่าบริการไม่รวม
× ในกรณียกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ต้องชําระค่าวีซ่าเดี่ยวเข้ าจีน ท่านละ 1,500 บาท
× ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
× ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ในรายการ
× ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัตภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกและ
เข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
× ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 40 หยวน/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
× ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนํา้ ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้ วยค่ะ)
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้ าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็ นการส่ งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าวคือร้ านชาร้ านหยกร้ านบัวหิมะ
ร้ านผ้าไหมร้ านขนมร้ านจิวเวอร์ รี ***ซึ่งจะใช้ เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไม่มกี ารบังคับให้ ท่านซื้อซื้อหรือไม่ขึ้นอยู่กบั ความพอใจของ
ลูกค้าเป็ นหลักไม่มกี ารบังคับใดใดทั้งสิ้นหากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้องจ่ ายค่าทัวร์ เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์ โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้ างต้นอาจมีการเปลีย่ นแปลงหรือสลับสับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม
เงื่อนไขการสํารองทีน่ ั่ง
1.กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน มิฉะนั้นถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณียกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ ท้งั หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,
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วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือ่ นการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง ในกรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจํานวนทีบ่ ริษัทฯ

กําหนดไว้(15 ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืน่ ทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระ
ค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ ไปจึงออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทางไปด้ วย
6.กรณีทที่ ่านต้องออกตัว๋ ภายใน เช่ น (ตัว๋ เครื่องบิน,ตัว๋ รถทัวร์ ,ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้ง
ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
รายละเอียดเพิ่มเติม
- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจี ุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเส
ธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯหรือเหตุภยั พิบัตทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม)
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้ เกิดจากอุบัตเิ หตุในรายการ
ท่องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้ ,เพราะ
ค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิ หตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ ว
เองหรือในกรณีทกี่ ระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
- กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ นชื่อได้
- เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้
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ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
- กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ
เช่ น Charter Flight , Extra Flight
จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ ท้งั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้แล้วจึงมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่านเอง**

