#13723 ทัวรฮองกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน วัดกวนอู โชว
หมูบานวัฒนธรรม วัดแชกงมิว บิน MS

ทัวรฮองกง เซินเจิ้น รานชาจีน รานเยื่อไผ รานบัวหิมะ ชอปปงหลอวู โชว
หมูบานวัฒนธรรม วัดแชกงมิว วัดหวังตาเซียน โรงงานจิวเวอรี่ เจาแมกวนอิมฮ
องฮํา ชอปปงนาธาน จิมซาจุย

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานฮองกงเชกแลปกก





โรงแรม



Century
Plaza Hotel
or Caa Holy
Sun หรือเทียบ
เทา

2

เซินเจิ้น - รา นใบชาจีน - รา นยางพารา - รา นนวดเทา (บัวหิมะ) - รา นหยกฮองกง - วัด
กวนอู เซินเจิ้น - หลอหวู ชอปปิ ้ง เซ็นเตอร - Cultural Village







Century
Plaza Hotel
or Caa Holy
Sun หรือเทียบ
เทา

3

ฮองกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตา เซียน - โรงงานจิวเวอรรี่ - วัดเจา แมกวนอิมฮองฮัม ยา นถนนนาธาน - โอเชี่ยนเทอรมินัล - ทา อากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทา อากาศยาน
สุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65

฿9,999

฿9,999

฿9,999

฿3,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก
เชา
11.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row Q เคาน เตอรสายการบิน Egypt Air (MS) โดยมีเจา
หน าที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
บาย
14.25 น. ออกเดินทางสูฮองกง โดยเที่ยวบิน MS 960 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
คํ่า
18.00 น. ถึง สนามบิน Cheak Lap Kok หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหทานออก “ Exit B”
บริการอาหารเย็น Set Box จากนั ้นนํ าทุกทานเดินทางสูเซินเจิ้นโดยรถไฟ
พักที่ Century Plaza Hotel or Caa Holy Sun หรือเทียบเทา



บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



คํ่า

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก
เป็ นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนที่ดินที่ถ ูกถมทะเล ที่นี่
เป็ นศูนยการขนสงขนถายสินคาที่สําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานนี้ เป็ นหนึ่ งในทาอากาศยานที่มีผูจํานวนโดยสารมากที่สุด
ในโลก

 รับประทานอาหารเย็น บนรถโดยสาร เมนู Set Box
 Century Plaza Hotel or Caa Holy Sun หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2

เซินเจิ้น - รานใบชาจีน - รานยางพารา - รานยาบัวหิมะนวดเทา
- รานหยก - วัดกวนอู ฮองกง - หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร Cultural Village


กิจกรรม

เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเที่ยวชมบรรยากาศ เซินเจิ้น เมืองที่ต ั้งอยูต อนใตสุดของประเทศจีน ภายหลังจากการจัดตั้งเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เมื่อปี ค.ศ.1979 ทําใหเศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็ นทํารายไดใหประเทศจีนมากที่สุด เซินเจิ้นไดรับการพัฒนาจนเจริญ ทัน
สมัยและมีภูมิทัศน สวยงาม
จากนั ้นนํ าทานแวะชมและเลือกซื้อสินคาโอท็อปของประเทศจีน เชน ชาจีน, ยางพารา ,บัวหิมะ และหยก
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู วัดกวนอู เป็ นวัดที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ชาวเซินเจิ้นนิ ยมขอพรในเรื่องหน าที่การงาน สักการะขอพระเทพเจากวนอู
เป็ นเทพสัญลักษณแหงความซื่อสัต ย ความจงรักภักดี และความกลาหาญ
จากนั ้นเดินทางสูที่ชอปปิ้ งสินคาราคาถูกแหลงใหญของเซินเจิ้น “Lowu City” คนไทยรูจักในนามมาบุญครองเมืองไทย
เป็ นแหลงเสื้อผา กระเป า นาฬิกา ที่มีช่ อ
ื เสียงมากที่สุด คนไทยที่มาเที่ยวจะแวะซื้อเสื้อผาคุณภาพดีที่นี่ กระเป าหนั งยี่หอดังๆ
ของโลกเชน หลุยส วิต ตอง ก็มีสวนนาฬิกายี่หอดังๆ ของโลก
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร พิเศษ เมนูเป็ ดปั กกิ่ง+ไวน แดง
นํ าทาน ชมโชววัฒนธรรมที่หมูบานวัฒนธรรม (Cultural Village Show) จัดการแสดงถึงเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรม
ของจีนอันสุดอลังการที่ขนนั กแสดงมากกวารอยชีวิต มาถายทอดถึงเรื่องราวอันน าตื่นตาตื่นใจ ทามกลางแสง สี เสียง และ
เอฟเฟคอันยิ่งใหญ ตระการตาเลยทีเดียว
พักที่ Century Plaza Hotel or Caa Holy Sun หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เซินเจิ้น
เป็ นเมืองติดชายแดนฮองกงที่สําคัญ ตั้งอยูบนฝั่ งตะวันออกของปากแมนํ้าไขมุก บน
ชายฝั่ งตอนกลางของมณฑลกวางตุงทางตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็ น
สวนหนึ่ งของสามเหลี่ยมปากแมนํ้าไขมุก เมืองนี้ ขึ้นชื่อเรื่องแหลงชอปปิ้ งของกอปปี้

รานใบชาจีน
ชาจีน เป็ น เครื่องดื่มที่ทํามาจากใบไมจากแหลงปลูกชา (คาเมลเลีย ไซเนนซิส) และผาน
นํ้ ารอน. ใบชาใชกรรมวิธีดั้งเดิมของจีน ชาจีนมักจะใชด่ ม
ื สมํ่าเสมอตลอดวัน รวมถึง
ระหวางมื้ออาหาร บางครั้งใชด่ ม
ื แทนนํ้ าเปลาเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบงาย

รานยางพารา
ยางพาราสินคาขึ้นชื่อของประเทศจีน

รานนวดเทา (บัวหิมะ)
การนวดเทา เป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการผอนคลายความเครียดปรับสมดุลใหการไหลเวียนของ
โลหิต ดวยวิธีธรรมชาติ และทานยังสามารถชมการสาธิต การรักษาแผลจากไฟไหมของโรง
งานเป าฝ ูถ ังผลิต ยา"บัวหิมะ"ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน

รานหยกฮองกง
ในฮองกง ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักที่สุดที่ต ลาดหยกในเกาลูน ถึงแมบริเวณนี้ จะไดรับ
การปรับปรุงใหมหลายตอหลายครั้งในชวงที่ผานมา แตที่นี่ก็ยังคงไวซึ่งรองรอยของอดีต
เชน สถานี ต ํารวจที่เป็ นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนี ยล ในบริเวณใกลเคียง คุณจะพบหิน
หยกขนาด 3 ตันบนถนนแคนตัน ซึ่งเป็ นสัญลักษณของถนนเจด แตถ าคุณสนใจในการ
ชอปมากกวาสถาปั ต ยกรรมและอนุสาวรีย คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของ
หยกที่ขายอยูที่นี่ ซึ่งมีกวารอยแผง สินคาที่คุณจะพบมากที่สุดคือเครื่องประดับทําจากหยก
ซึ่งไดแก แหวน กําไล จี้ และตางหู แตคุณก็อาจพบของแปลกอื่นๆ ดวยเชนกัน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดกวนอู เซินเจิ้น
เทพกวนอูสัญลักษณของความซื่อสัต ย ความกตัญูรูคุณความ ความจงรักภักดี ความกลา
หาญ และ โชคลาภ บารมีทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม
ครั่นครามตอศัต รู ทานเป็ นคนจิต ใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไมเคย
ประมาท การบูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพลี่ยงพลํ้าแกฝาย
ตรงขาม และใหเกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซ่ อ
ื สัต ย หรือบริวารที่ไวใจไดนั่นเอง
ดังนั ้น ประชาชนคนจีนจึงนิ ยมบูชา และกราบไหทานเพื่อความเป็ นสิริมงคลตอตนเองและ
ครอบครัวในทุกๆดาน

หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร
เป็ นแหลงดึงดูดนั กชอปปิ้ งของเซินเจิ้น นั กชอปปิ้ งสวนใหญจะเรียกที่นี่วา "มาบุญครอง
ของเมืองจีน" ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบานเรา มีทั้งหมด 5 ชั้น ขางในจะมีสินคาพื้น
เมืองมากมาย ทั้งกระเป า เสื้อผา รองเทา ซึ่งเป็ นสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดยี่หอ
ชื่อดังๆ ทั้งนั ้น ไมวาจะเป็ น กุชชี่ อามานี่ หลุยส วิต ตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ



คํ่า

Cultural Village
เป็ นศูนยแสดงชีวิต ความเป็ นอยูและวัฒนธรรมของชนเผาน อยใหญ ที่กระจายตามมณฑล
ตางๆ ทั่วประเทศจีนที่ใหญที่สุดภายในหมูบานวัฒนธรรม และที่พลาดไมไดทุกทานจะได
ชมการแสดงโชวศิลปวัฒนธรรมจีนสุดอลังการ ซึ่งมีนักแสดงกวารอยชีวิต ที่มีความ
สามารถ รูปรางหน าดีสวยงาม และไดรับการฝึ กฝนฝี มือการแสดงมาอยางดี ประกอบดวย
ระบบแสง สี เสียง ตระการตา ที่จะทําใหทุกทานชมไดอยางเพลิดเพลิน และประทับใจ
่

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู เป็ ดปั กกิ่ง+ไวน แดง
 Century Plaza Hotel or Caa Holy Sun หรือเทียบเทา

วันที่ 3



กิจกรรม

ฮองกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - โรงงานจิวเวอรรี่ วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม - ยานถนนนาธาน - โอเชี่ยนเทอรมินัล
- ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทุกทานเดินทางสูฮองกง โดยรถไฟ
จากนั ้น นํ าทานเดินทางสู วัดแชกง หรือที่รูจักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่ นเอง โดงดังในเรื่องการงานและ
ธุรกิจขอฌชคขอลาภ
จากนั ้นนมัสการเทพเจาแชกงเพื่อความเป็ นสิริมงคลนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หนึ่ งในวัดที่โดงดัง
ที่สุดของฮองกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและพบกับผูคนมากมายที่นําธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรตางๆ
ตั้งแตเรื่องความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ
จากนั ้น เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอรรี่”ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชน ที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก
วัดหวังตาเซียนมีการปิ ดปรับปรุงวัดบางสวน ตั้งแตปลาย มี.ค. 62 เป็ นตนไป เป็ นเวลา 1 ปี และยังไมมีกําหนดเปิ ดอยาง
เป็ นทางการ แตยังมีบางสวนที่สามารถเขาไปสักการะได ดังนั ้นทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีก
ครั้ง
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้น เจาแมกวนอิมฮองฮํา เป็ นวัดที่มีช่ อ
ื เสียงมากที่สุดของฮองกง ไดมีการสรางถนนขึ้นเพื่อเชื่อมตอฮุงฮอมกับจิมซาจุย
และเมืองเกาลูน ขณะที่คนงานกอสรางกําลังขุดในพื้นที่ที่เป็ นเนิ นเขา ปรากฏวามีนํ้าสีแดงไหลออกมาจากพื้นดิน ลือกันวาคือ
เสนเลือดของมังกรที่อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาวถูกฉี กขาดเนื่ องจากการกอสรางขุดเจาะ คนงานเกิดกลัวที่จะดําเนิ นการกอสราง
ถนนตอ
จากนั ้นนํ าทานสู ถนนนาธาน ใหทานมักจะตั้งตนกันที่ สถานี จิมซาจุยมีรานขายของทั้ง เครื่องหนั ง เครื่องกีฬา, เครื่องใช
ไฟฟ า,กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เป็ นของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING
COMPLEX ขนาดใหญช่ อ
ื OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวย หางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดตอ
สามารถเดินทะลุถ ึงกันได (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
ไดเวลาสมควร นํ าทานเดินทางสูสนามบิน Cheak Lap Kok
คํ่า
20.50 น. เหิรฟ ากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินอิยิปตแอร เที่ยวบินที่ MS 961
22.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฮองกง
มีช่ อ
ื อยางเป็ นทางการวา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นเขต
ปกครองตนเองริมฝั่ งทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปากแมนํ้าจู
เจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเป็ นที่รูจักในสกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือ
ธรรมชาติลึก มีเนื้ อที่ 1,104 กม.2 และประชากรกวาเจ็ดลานคน เป็ นเขตที่มีประชากรอยู
อาศัยหนาแน นที่สุดเขตหนึ่ งในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4%
มาจากกลุมอื่น ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิ ดจากมณฑล
กวางตุงที่อยูต ิด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนี สงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิ สต
ในจีนแผนดินใหญต ั้งแตคริสตทศวรรษ 1930

วัดแชกงหมิว
เป็ นวัดที่สรางขึ้นมาเพื่อบูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็ นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซึ่งเป็ นที่นิยม
ของทั้งชาวเมืองและนั กทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

วัดหวังตาเซียน
เป็ นวัดชื่อดังยอดนิ ยมของประเทศฮองกง ที่ขึ้นชื่อเรื่องการไดอยางที่ขอเสมอ ซึ่งสรางขึ้น
มาบูชาหวองตาเซียน

โรงงานจิวเวอรรี่
เขาชมโรงงานจิวเวอรรี่ เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อเป็ นของ
ประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซึ่งมีกังหันลมที่มีช่ อ
ื เสียงเป็ นที่นิยม
และเป็ นมงคลแกผูสวมใส



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม
วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัมหรือที่ชาวฮองกงเรียกกันวาวัดเจาแมกวนอิมยืมเงิน เป็ นวัดที่
สรางขึ้นในปี 1873 ซึ่งตอมาไดมีการสรางถนนในปี 1909 คนงานไดทําการขุดเจาะที่พื้น
และเกิดเหตุการณแปลกประหลาดขึ้น คือมีนํ้าคลายๆ สีเลือดไหลซึม ขึ้นมาเป็ นที่กลาว
ขาน กันทั้งเกาะวาเป็ นเลือดของมังกร ชาวฮองกงเลยมาบริจาคเงินที่วัดนี้ เพื่อเป็ นการแก
เคล็ดใหเจาแมกวนอิมป องกันภัยพบัต ิต างๆ ในทุกๆ ปี ชาวฮองกงรวมไปถึงนั กธุรกิจและ
มหาเศรษฐีชาวฮองกงถือเป็ นประเพณีที่จะมากูเงินเจาแมกวนอิมที่วัดแหงนี้ เพื่อนํ าไปเป็ น
ทุนในการประกอบกิจการของตัวเองใหเจริญรุงเรือง

ยานถนนนาธาน
เป็ นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจมซาจุย

โอเชี่ยนเทอรมินัล
โอเชี่ยนเทอรมินัลหางสรรพสินคายักษใหญ ที่มีความยาวตั้งแตทาเรือสตารเฟอรรี่ ไปตาม
ถนน Canton ระยะทางกวาครึ่งกิโลเมตร ภายในมีรานคาตางๆ มากกวา 700 ราน ซึ่ง
เรียกไดวา มาที่นี่ทีเดียวมีครบทุกอยางที่อยากได



ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนที่ดินที่ถ ูกถมทะเล ที่นี่
เป็ นศูนยการขนสงขนถายสินคาที่สําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานนี้ เป็ นหนึ่ งในทาอากาศยานที่มีผูจํานวนโดยสารมากที่สุด
ในโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

วัดหวังตาเซียนมีการปิ ดปรับปรุงวัดบางสวน ตั้งแตปลาย มี.ค. 62 เป็ นตนไป เป็ นเวลา 1 ปี และยังไมมีกําหนดเปิ ดอยาง
เป็ นทางการ แตยังมีบางสวนที่สามารถเขาไปสักการะได ดังนั ้นทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีก
ครั้ง
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหน าอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน ของ
ทานเอง
กรุป 9 ทาน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหน าทัวร
กรุป 1 – 8 ทาน ไมออกเดินทาง (คืนคาทัวรเต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหน า 7 วันกอนเดินทาง **
กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวง
หน า หากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบทุกกรณี
กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ(เลมนํ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ
ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นํ าไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
บริษัทฯมีสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ น
สําคัญ
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได )
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนั ดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง หรือ เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุใน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็ นการ
ชําระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นั กทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัต รโดยสารสูงขึ้น ตามอัต ราคานํ้ ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิป
์ รับราคาตั๋วดังกลาว
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้ แลวทั้งหมด
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรต ไมต รงกับใบหน าปั จจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ต าม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหน าเปลี่ยนไป ดังนั ้น ทานตองทําพาสปอรต เลมใหมกอน
ทําการจองทัวร
กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ที่ชัดเจน สิ่งนี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหน า กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน
มิฉะนั ้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมกรุป อยูต อตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมต องการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
คาแรงไกดทองถิ่นและหัวหน าทัวรนําเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัต ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัต ิเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัต ิเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง
ภาษีนํ้ามันและภาษีต ั๋วทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 23 กก.ตอ 1 ใบ
คาวีซากรุปเขาประเทศจีนดานเซินเจิ้น

อัตรานี้ไมรวม:
ในกรณียกเลิกวีซากรุป ตองชําระคาวีซาเดี่ยวเขาจีน ทานละ 1,500 บาท (สําหรับทานที่มีวีซาเดี่ยวเขาจีนอยูแลว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิใ์ นการคืนคาวีซากรุปและตองใชวีซาเดี่ยวเทานั ้นจะไมสามารถใชวีซากรุปได)
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
คาทําหนั งสือเดินทางไทย และคาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติ
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ ต ,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนั ดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความควบคุม
ของบริษัทฯ
คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ในอัต รา 300 HKD/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศ)
คาทิปหัวหน าทัวรต ามสินนํ้ าใจของทุกทานคะ (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ)

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได )

หมายเหตุ
ในกรณีต ิดดานเป็ นเวลานานทําใหมีผลกระทบตอโปรแกรมและไมสามารถทองเที่ยวไดครบทุกโปรแกรมตามระบุทางบริษัทจึงขอ
ปรับเปลี่ยนและตัดโปรแกรมตามเวลาที่เหมาะสม
ราคานี้ ไมรวมคาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ในอัต รา 300 HKD/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยม
ของประเทศ) และ คาทิปหัวหน าทัวรต ามสินนํ้ าใจของทุกทานคะ (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ)
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ
หมายเหตุ(กรุณาอานรายละเอียดดวยคะ)
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การทองเที่ยวประเทศจีนนั ้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาลเพื่อเป็ นการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาวคือรานชารานหยก
รานบัวหิมะรานผาไหมรานขนมรานจิวเวอรรี ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไมมีการบังคับใหทานซื้อซื้อหรือไมขึ้นอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเป็ นหลักไมมีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว รายการทัวรโรงแรมและตารางการบินดังกลาวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับ
เปลี่ยนไดต ามความเหมาะสม ในกรณีไมลงรานรัฐบาลตองจายเพิ่มทานละ 3,000 บาท
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่ องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว(Single)และหอง
คู(Twin/Double)และหองพักแบบ 3 ทาน(Triple Room)หองพักอาจจะไมต ิดกัน
กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมฮองกงมีลักษณะเป็ น Traditional Building หองที่เป็ นหองมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแร
มนั ้นๆและหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางที่สายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูกําหนดซึ่งทางบริษัทฯไม
สามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนิ นการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว(กรณีต ั๋ว REFUNDได)ผูเดินทาง
จะตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั ้น

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนั กขัต
ฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด
ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป วย :
กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต ามความเป็ นจริง

