โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : โดยสายการบินรอยัลจอร์แดน
 (- /-/เย็น)

วันแรก

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น

12.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 Row Q สายการบิน Royal Jordan Airways (RJ) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวย
ความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่ วบิน RJ 182 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
สายการบินรอยัลจอร์แดนเครื่องแอร์บสั A330 มีจอทีวสี ว่ นตัวทุกที่นงั ่ ที่นงั ่ แบบ 2-4-2 // 3-3-3

15.25 น.

19.00 น.
เย็น

ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเขา้ เมือง ให ้ท่านออก “ Exit B”
บริการอาหารเย็น Set Box จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสูเ่ ซินเจิ้นโดยรถไฟ
นําเข้าสูท่ ่พี กั Century Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง

เซินเจิ้น-วัดกวนอู-พิพธิ ภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านนํ้ า-ช้อปปิ้ งตลาดตงเหมิน
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นาท่านเทีย่ วชมบรรยากาศ เซินเจิ้ น เมือง
ทีต่ งั้ อยู่ตอนใต้สุดของประเทศจีน ภายหลังจากการจัดตัง้ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมือ่ ปี
ค.ศ.1979 ทาให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็ นทารายได้ให ้ประเทศจีนมากทีส่ ุด เซิน
เจิ้นได้รบั การพัฒนาจนเจริญ ทันสมัยและมีภมู ทิ ศั น์สวยงาม นาท่านไป
ยัง SHENZHEN MUSEUM (พิพธิ ภัณฑ์ เซินเจิ้น) ตัง้ อยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการ
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทงั้ โบราณวัตถุ ประวัตศิ าสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิ ดให ้เข ้าชมมาตัง้ แต่ปี 1988 จากนัน้ นาท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อป
ของประเทศจีน เช่น ชาจีน , บัวหิมะ // หยก // ยางพารา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : เมนู พเิ ศษ อาหารซีฟดู๊
นาท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู เป็ นวัดที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ท่ชี าวเซินเจิ้นนิยมขอพรในเรื่อง
หน้าที่การงาน สักการะขอพระเทพเจ้ากวนอู เป็ นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์
ความจงรักภักดี และความกล้าหาญ นาท่านเดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน แหล่งช้อปปิ้ ง

เที่ยง

คํา่

ย่านวัยรุ่นของชาวจีน ให้ทกุ ท่าน ช้อปปิ้ งสินค้า มากมายตามอัธยาศัย อาทิ เสื้อผ้า รองเท ้า กระเป๋ า อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิค และ
อื่นๆอีกมากมาย
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร : พิเศษ เมนู เป็ ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
จากนัน้ นาท่านชม MANGROVE GROOVE โชว์ม่านนํ้า การแสดงทีน่ าเอา แสงเลเซอร์
สี เสียง และม่านนา้ มาผสมผสานกันด้วยเทคนิคและทีมงานผูส้ ร้างงานระดับโลก
OCTBAY ได้ท่มุ ทุนกว่า 200 ล้านหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW
THEATRE ด้วยเรื่องราวของเด็กหญิงผูม้ คี วามกล ้าหาญกับลิง ที่ ช่วยกันออกตามหา
เครื่องบรรเลงเพลงวิเศษ ทีจ่ ะนามาใช้ปลดปล่อยนกออกจากเวทย์มนตร์ของป่ าโกงกางท่านจะได้รับความเพลิดเพลินสนุก
สนานและประทับใจกับสุดยอดการแสดงสุดอลังการ์ชุดนี้

**ในกรณี โชว์ม่านนา้ MANGROVE GROOVE ปิ ดจะเปลี่ยนเป็ นดูโชว์วฒั นธรรมที่หมูบ ้านวัฒนธรรมแทน **
นําเข้าสูท่ ่พี กั Century Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้ งนาธาน จิมซาจุย่ -กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นาทุกท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือทีร่ ูจ้ กั กันดีในนาม “วัดแชกงหมิว ” หรือวัดกังหัน นัน่ เอง
นมัสการเทพเจ้าแชกงเพือ่ ความเป็ นสิริมงคลนมัสกา ร เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
หนึ่งในวัดทีโ่ ด่งดังทีส่ ุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข ้เจ็บและพบกับผูค้ น
มากมายทีน่ าธูปและของมาสักการะเพือ่ ขอพรต่างๆตัง้ แต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการ
ทาธุรกิจ จากนัน้ เยี่ยมชมโรงงาน “จิวเวอร์ร่ี ”ทีข่ ้นึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รับรางวัล
อันดับเยี่ยมยอด
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้
นาท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่าน จิมซาจุ่ย มักจะตัง้ ต้นกันที่
สถานีจมิ ซาจุ่ยมีรา้ นขายของทัง้ เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า ,กล ้องถ่ายรูป
ฯลฯและสินค้าแบบทีเ่ ป็ นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด ้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อน
มากมายมี SHOPPING COMPLEXขนาดใหญ่ช่อื OCEAN TERMINAL ซึ่ง
ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถงึ
กันได้
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok
21.25 น.
เหิรฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินรอยัลจอร์แดนเทีย่ วบินที่ RJ 183
23.20 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
เช้า
จากนัน้

........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ราคา ทัวร์ฮอ่ งกง เซินเจิ้น โชว์ม่านนํ้ า 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จํานวน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

14 มิ.ย. 61

16 มิ.ย. 61

20

9,999

9,999

9,999

3,500

01 ก.ค. 61

03 ก.ค. 61

20

9,999

9,999

9,999

3,500

12 ก.ค. 61

14 ก.ค. 61

26

9,999

9,999

9,999

3,500

26 ก.ค. 61

28 ก.ค. 61

26

10,999

10,999

10,999

4,500

เงื่อนไขการเดินทาง
 กรุป๊ 9 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหวั หน้าทัวร์
 กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจํานวน) ** โดยทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง **
อัตราค่าบริการรวม
 ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
 ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์ )
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ
 ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ภาษีน้ํามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 ค่าวีซ่ากรุป๊
อัตราค่าบริการไม่รวม

 ในกรณี ยกเลิกวีซ่ากรุป๊ ต้องชําระค่าวีซ่าเดี่ยวเข้าจีน ท่านละ 1,500 บาท
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บริษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ ผูช้ ่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 40 หยวน/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่ บงั คับทิปค่ะ)
หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ )
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพือ่ เป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบัว
หิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่ึงไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อซื้อหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั ความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลักไม่มีการบังคับใดใดทัง้ สิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับ ทราบ
และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม ในกรณี ไม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่
1.
กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15
วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.
กรณี ยกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3.
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางได้ตามความเป็ น
จริงในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่
บริษทั ฯกําหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษทั ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย




รายละเอียดเพิม่ เติม
บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )











ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ท่เี กิดเหตุ
สุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ น
การชําระเหมาขาด
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ
ได้
เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**

