


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	ฮองกง	-	เมือง
เซินเจิ้น	-	หลอหวู

พักที่		FX	Hotel
หรือเทียบเทา

2 Lotus	Hill	Park	-	พิพิธภัณฑเซินเจิ้น	-	รานหยก	-	MANGROVE
GROOVE

พักที่		FX	Hotel
หรือเทียบเทา

3 ฮองกง	-	วัดแชกงหมิว	-	วัดหวังตาเซียน	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	จิมซาจุย
-	ดิวตี้ฟรีสนามบินฮองกง

พักที่		Panda
Hotel	หรือเทียบ
เทา

4 อิสระทองเที่ยวฮองกง	หรือเลือกซื้อทัวรเสริม	-	สนามบินฮองกง	Chek
Lap	Kok	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

21	ก.ย.	60	-	24	ก.ย.	60 10,999	บาท 10,999	บาท 10,999	บาท 4,900	บาท



10.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	เคานเตอรเช็คอิน	สายการบินคาเธยแปซิฟิค	(Cathay
Pacific)	อาคารผูโดยสารขาออกชั้น	4	ประตูทางเขาที่	5	เคานเตอร	M	โดยมีเจาหนาที่	คอยอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน
12.40	น.	ออกเดินทางสู	ฮองกง	โดยสายการบิน	คารเธยแปซิฟิค	(Cathay	Pacific)	เที่ยวบินที่	CX754	***

(มีบริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.30	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	Chek	Lap	Kok	ฮองกง	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

แลวโปรดเดินออกทาง	Exit	B	
นําทานเดินทางสู	เซินเจิ้น	(โดยรถไฟ	โดยประมาณ	1	ชัว่โมง)	เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน	เดิมเป็นเพียง

หมูบานชาวประมงธรรมดาอยูในมณฑลกวางตุง	ตัวเมืองเซินเจิ้นไดรับการวางระบบผังเมืองอยางดีมีสภาพภูมิ
ทัศน	และสภาพแวดลอมที่เป็นระเบียบสวยงาม	“เมืองเซินเจิ้น”	ซึ่งเป็นเมือง	1	ใน	4	เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษ
ของมณฑลกวางตุงเป็นเมืองเศรษฐกิจการคาที่สําคัญของจีนทางตอนใตและเป็นแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและ
ความทันสมัยอีกดวย
อิสระใหทานเพลิดเพลินกับ	มาบุญครองเซินเจิ้น	หรือ	หลอวู	ทานจะพบกับสินคากอปป้ีแบรนดเนมชื่อดัง

มากมาย	อาทิ	Armani,	Prada,	Gucci,	Burberry,	Cartier,	Chanel,	Coach,	Dior	Fendi,	Louis	Vuitton,	Chole
ฯลฯ
ทีพ่ัก	FX	Hotel	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

มีชื่ออยางเป็นทางการวา	เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน	เป็นเขตปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน	ในทางภูมิศาสตรมี
สามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ	ฮองกงเป็นที่รูจักในสกาย
ไลน	(skyline)	ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก	มีเน้ือที่	1,104	กม.2	และ
ประชากรกวาเจ็ดลานคน	เป็นเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหน่ึง
ในโลก	ประชากรฮองกง	93.6%	มีเชื้อชาติจีน	และ	6.4%	มาจากกลุมอื่น
ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่
อยูติด	ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ	1930



เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน	ซึ่งขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง	โดยเฉพาะยานโหลหวู
หางสรรพสินคาขนาดยักษ

หลอหวู	ซิตี้	แหลงดึงดูดนักชอปป้ิงเซินเจิ้น	นักชอปป้ิงสวนใหญจะเรียกที่น่ีวา
มาบุญครองของเมืองจีน	ที่น่ีจะเหมือนมาบุญครองบานเรา	ตึกสุง	5	ชั้น	ขางใน
ตึกจะมีสินคาพื้นเมืองมากมาย	กระเปา	เสื้อผา	รองเทา	ซึ่งเป็นสินคาเลียน
แบบแบรนดเนมสารพัดยี่หอชื่อดังๆ	ทั้งน้ัน	ไมวาจะเป็น	กุชชี่	อามาน่ี	หลุยส
วิตตอง	เวอรซาเช	แอรเมส	ปราดา	ฯลฯ

	พักที่		FX	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	Lotus	Hill	Park	สวนสาธารณะที่สวยงามที่อยูบนเขาที่สูงจากระดับน้ําทะเล106เมตร	เป็น

แหลงพักผอนหยอนใจที่สามารถชมวิวในมุมกวางของเหลาอาคารตางๆที่สรางขึน้มาใหมมากมาย
นําทานแวะถายรูปกับ	อนุสาวรียเติ้งเสีย่วผิง	ผูปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองของจีนใหพัฒนากาวหนาโดยการ

สรางเขตเศรษฐกิจพิเศษขึน้มา	5	แหง	ไดแก	เซินเจิ้น,จูไห,ซัวเถา,	เซียะเหมิน	และซานยา	อนุสาวรียน้ีสรางเป็น
เกียรติเมื่อครั้งเติ้งเสี่ยวผิงเดินทางมาดูความกาวหนาของโครงการเมื่อปี	ค.ศ.1992
นําทานเดินทางสู	Mineral	Museum	ศูนยรวมสินคาที่ระลึกประเภทหัตถกรรม,	หยก,	เครื่องสําอางค	และ

สมุนไพรจีน	ฯลฯ
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานไปผอนคลายความเมื่อยลาดวย	การนวดฝ าเทา	โดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีน
อิสระทานซื้อยาครอบจักวาล	บัวหิมะ	ยาประจําบานที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย	ชวยรักษาแผลจาก

การโดนความรอนเชน	น้ํารอนลวก	หรือ	น้ํามัน	ชวยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกไดดี	หรือจะ
ทาเพื่อปองกันผิวไหมเสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและชวยแกปัญหาสิว	ฝา	จุดดางดําบนใบหนาใหหนา
เนียนใส
นําทานชม	รานผาไหม	ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผาหมไหมอันแสนนุมนานอนชวนสัมผัส	นํา

ทานชม	รานหยก	มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยกใหทานไดเลือกชื้อเป็นของฝาก	หรือเป็นของที่ระลึกแดตัวทาน
เอง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	(เป็ดปักกิง่	+	ไวนแดง)
นําทานชม	โชว	MANGROVE	GROOVE	เป็นโชวมานน้ําแบบ	3D	จัดแสดงที่	OCT	BAY	WATER	SHOW

THEATRE	ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญที่สามารถจุได	2,595	คน	ใชเวลา	28	เดือนในการสรางแทนแสดง
บนน้ําที่ใหญที่สุดในโลกร	เป็นศิลปะแนวใหมและเป็นความทาทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี	และสรางเพื่อเป็นตัวแทน
ของธรรมชาติ	การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด	4องคประกอบ	ผสมผสานกับมหัศจรรยของมนตเสนหของภาพเสมือน
จริง	การแสดงใชอุปกรณ	เชน	แสงเลเซอร	ไฟ	เครื่องเปลงแสง	มานน้ํา	ระเบิดน้ํา	ฯลฯ
ทีพ่ัก	FX	Hotel	หรือเทียบเทา



	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

Lotus	Hill	Park	เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามที่อยูบนเขาที่สูงจากระดับน้ํา
ทะเล106เมตร	เป็นแหลงพักผอนหยอนใจที่สามารถชมวิวในมุมกวางของเหลา
อาคารตางๆที่สรางขึน้มาใหมมากมาย

ตั้งอยูใจกลางเมือง	ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น	มี
ทั้งโบราณวัตถุ	ประวัติศาสตร	วิทยาศาสตร	เทคโนโลยี	วัฒนธรรมและศิลปะ
เปิดใหเขาชมมาตั้งแตปี	1988

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ในฮองกง	ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักที่สุดที่ตลาดหยกในเกาลูน	ถึงแมบริเวณน้ี
จะไดรับการปรับปรุงใหมหลายตอหลายครั้งในชวงที่ผานมา	แตที่น่ีก็ยังคงไว
ซึ่งรองรอยของอดีต	เชน	สถานีตํารวจที่เป็นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล	ใน
บริเวณใกลเคียง	คุณจะพบหินหยกขนาด	3	ตันบนถนนแคนตัน	ซึ่งเป็น
สัญลักษณของถนนเจด	แตถาคุณสนใจในการชอปมากกวาสถาปัตยกรรมและ
อนุสาวรีย	คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของหยกที่ขายอยูที่น่ี	ซึ่งมี
กวารอยแผง	สินคาที่คุณจะพบมากที่สุดคือเครื่องประดับทําจากหยก	ซึ่งไดแก
แหวน	กําไล	จี้	และตางหู	แตคุณก็อาจพบของแปลกอื่นๆ	ดวยเชนกัน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	***	(เป็ดปักกิ่ง	+	ไวนแดง)
	พักที่		FX	Hotel	หรือเทียบเทา

ชม	โชว	MANGROVE	GROOVE	เป็นโชวน้ําแบบ	3D	ที่ใชทุนสราง
กวา200ลานหยวน	จัดแสดงที่	OCT	BAY	WATER	SHOW	THEATRE	ซึ่งเป็น
โรงละครทางน้ําขนาดใหญที่สามารถจุได	2595	คน	เป็นโชวที่เกี่ยวกับเด็ก
หญิงผูกลากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อวา	ปีกแหงความ
รัก	เพื่อเอามาชวยนกที่ถูกทําลายจากมนต	มลพิษ	ในป าโกงกาง	การแสดงใช
อุปกรณ	เชน	แสงเลเซอร	ไฟ	เครื่องเปลงแสง	มานน้ํา	ระเบิดน้ํา	ฯลฯ	กวา	600
ชนิด	เป็นโชวน้ําที่ใหญ	และทันสมัยที่สุดในโลก

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	ฮองกง	(โดยรถไฟ	ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ	1	ชั่วโมง)
นําทานสู	วัดกังหัน	หรือ	วัดแชกง	เป็นวัดเกาแกที่มีความศักดิส์ิทธิม์าก	มีอายุมากกวา	300	ปีตั้งอยูในเขต

Shatin	วัดแชกงสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึง	เป็นทหารมีชื่อวาทานแชกง	เน่ืองจากมี
เหตุการณจลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว	ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีน



มีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ
นําทาน	หมุนกังหันนําโชค	ที่ตั้งอยูในวัดเพื่อจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญ

กาวหนาดานหนาที่การงาน	โชคลาภ	ยศศักดิ	์และถาหากคนที่ดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเป็นการชวยหมุน
ปัดเป าเอาสิ่งรายและไมดีออกไปใหหมด	ในองคกังหันนําโชคมี	4ใบพัด	คือพร	4	ประการ	คือ	สุขภาพรางกาย
แข็งแรง,	เดินทางปลอดภัย,	สมความปรารถนา	และ	เงินทองไหลมาเทมา
นําทานนมัสการ	เทพเจาหวังตาเซียน	ณ	วัดหวังตาเซียน	ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุกวาครึ่งศตวรรษ	วัดมีความ

งดงามดวยอาคารที่ตกแตงแบบจีนโบราณ	เป็นวัดที่ชาวฮองกงเชื่อวามีความศักดิส์ิทธิเ์ป็นหน่ึงในวัดที่โดงดัง
ที่สุดของฮองกงมีเทพซึ่งขึน้ชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ	จะมีผูคนมากมายที่นําธูป	และของมาสักการะเพื่อ
ขอพรตางๆ	ตั้งแตเรื่องความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ	วัดแหงน้ีคนไทยนิยมมาสักการะขอพรเป็น
จํานวนมากที่ลานบูชาจะเห็นคนหนุมสาว	จนถึงคนสูงวัยเขยาเซียมซีกราบไหวขอพรกัน
นําทานชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับราน	Jewelry	Factory
นําทานสู	ศูนยหยก	และสมุนไพร	ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแทหรือหยกเทียม	และเลือกซื้อสมุนไพรที่ไดรับ

การการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮองกง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชอปป้ิง	ยานจิมซาจุย	หรือ	ศูนยการคาตางๆ	เชน	HARBOUR	CITY	หางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดแหง

หน่ึงยาน	Tsim	Sha	Tsui	ที่มีรานคาแบรนดดังกวา	700	ราน	รานอาหารอีกเกือบ	50	ราน	หรือชอปป้ิงที่	DUTY
FREE	รานคาปลอดภาษี	กับสินคาที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก	จนถึงเวลานัดหมาย
นําทานออกเดินทางสู	สนามบินฮองกง

คํ่า
อิสระอาหารคํ่า	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	Panda	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวา	เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน	เป็นเขตปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน	ในทางภูมิศาสตรมี
สามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ	ฮองกงเป็นที่รูจักในสกาย
ไลน	(skyline)	ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก	มีเน้ือที่	1,104	กม.2	และ
ประชากรกวาเจ็ดลานคน	เป็นเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหน่ึง
ในโลก	ประชากรฮองกง	93.6%	มีเชื้อชาติจีน	และ	6.4%	มาจากกลุมอื่น
ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่
อยูติด	ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ	1930

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง	ที่ขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางที่ขอเสมอ
ซึ่งสรางขึน้มาบูชาหวองตาเซียน



อิสระอาหารคํ่า	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงตามอัธยาศัย

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก	เลือกซื้อสินคา
ประเภทตางๆ	อยางเต็มอิ่มจุใจ	ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน	หรืองบประมาณ
เทาใดศูนยการคาชั้นเลิศของฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ	ศูนยการคาที่กวาง
ขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อที่จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอร
นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก	อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับ
อาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง	หรือ
เลือกชอปป้ิงที่โอเชี่ยนเทอรมินัล	แหลงรวมสินคา	Brand	Name	ชั้นนําที่มีให
เลือก

ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี	ณ	DUTY	FREE	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนเนม
ตางๆ	ทั้งน้ําหอม	เครื่องสําอางค	นาฬิกา	กระเปา	ใหทานสามารถเลือกชอปป้ิง
ไดตามสบาย

	พักที่		Panda	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
อิสระพักผอนตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินฮองกง
16.45	น.	เดินทางกลับสู	ประเทศไทย	โดย	สายการบิน	คาเธยแปซิฟิค	(Cathay	Pacific)	เที่ยวบินที่

CX703

18.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

***หมายเหตุ	:	สําหรับกรุปที่ขากลับเดินทางตรงกับวันอังคาร	และวันอาทิตย
19.50	น.	เดินทางกลับสูประเทศไทย	โดยสายการบิน	คาเธยแปซิฟิค	(Cathay	Pacific)	เที่ยวบินที่	CX703
21.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ



***หมายเหตุ	:	สําหรับกรุปทีข่ากลับเดินทางตรงกับวันอังคาร	และวันอาทิตย***
19.50	น.	เดินทางกลับสูประเทศไทย	โดยสายการบิน	คาเธยแปซิฟิค	(Cathay	Pacific)	เที่ยวบินที่	CX703
21.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

อิสระทองเที่ยวฮองกง	หรือเลือกซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด	ฮองกง
ดิสนียแลนด	อาณาจักรแหงจินตนาการน้ีประกอบดวยพื้นที่	4	สวน	ไดแก	เมน
สตรีท-ยูเอสเอ,	แอดเวนเจอรแลนด,	แฟนตาซีแลนด	และทูมอรโรวแลนด	ซึ่ง
แตละแหงตางมีจุดเดนความพิเศษเฉพาะตัว	ทองอเมริกาฉบับยอสวนอยางมี
ชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท	พรอมดวยทาวนสแควร	รานคานารักๆ	และหอ
สังเกตการณวิคตอเรีย	หรือทานสามารถเลือกทองเที่ยวฮองกง	อาทิ	ยานจิม
ซาจุย	ถนนนาธาน	ยานหวานไช	ยานมงกก	ฯลฯและอื่นๆอีกมากมายใหทาน
เพลิดเพลินตามอัธยาศัย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา,	รูปแบบการใหบริการหรือยกเลิกการเดินทาง
2.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอน

เฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม

สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
4.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)
5.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
6.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน10	ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท

ราบลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง
7.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกขอแลว

กรณีคณะออกเดินทางได
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ที่นอนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ
TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	20	กิโลกรัม	ตอทาน
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล

เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,

เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,

เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)



4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3	%
6.	คาทิปสําหรับคนขับรถและมัคคุเทศก	ทานละ	1,000	บาท	ตอทาน	เก็บทิปทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	ณ

วันเดินทาง

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ	:	ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีนทุกเมือง	(ฮองกง	มาเกา	จูไห
เซินเจิ้น)กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	บัว
หิมะ,	ผาไหม,	ไขมุก,	ใบชา,	ใยไผไหม,	หยก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึง
เรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับ
ความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุก
เมือง	ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	ราน
****ราคาทัวรสําหรับคนไทยเทานัน้	ไมมีราคาเด็ก

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
4.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ



***การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา***
1.		แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.		แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.		แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด		
4.		ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ
5.		กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนบัสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศปลาย

ทางโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทย,ฮองกง	และจีน	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
หัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
6.		เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


