


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	เมืองเซินเจิ้น	-	หลอหวู

พักที่
FX
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา

2 สวนดอกไมฮอลลแลนด	/	หมูบานฮอลลแลนด	-	รานหยก	-	Sea	World	City	-
การแสดงน้ําพุเตนระบํา

พักที่
FX
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา

3 ฮองกง	-	วิคตอเรียพีค	-	รถรางพีคแทรม	-	รีพัลสเบย	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	ราน
หยก	-	จิมซาจุย	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

10	ธ.ค.	60	-	12	ธ.ค.	60 ฿11,999 ฿15,499 ฿15,499 ฿4,900



ชวงเชา
06.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	เคานเตอรเช็คอิน	สายการบินคารเธยแปซิฟิค	(Cathay

Pacific)	อาคารผูโดยสารขาออกชั้น	4	ประตูทางเขาที่	5	เคานเตอร	M	โดยมีเจาหนาที่	คอยอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน
08.25	น.	ออกเดินทางสู	ฮองกง	โดยสายการบิน	คารเธยแปซิฟิค	(Cathay	Pacific)	เที่ยวบินที่	CX700	(มี

บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ชวงบาย
12.15	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	Chek	Lap	Kok	ฮองกง	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

แลวโปรดเดินออกทาง	Exit	B

จากน้ันนําทานเดินทางสู	เซินเจิ้น	(โดยรถไฟ	โดยประมาณ	1	ชั่วโมง)	เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน	เดิมเป็น
เพียงหมูบานชาวประมงธรรมดาอยูในมณฑลกวางตุง	ตัวเมืองเซินเจิ้นไดรับการวางระบบผังเมืองอยางดีมี
สภาพภูมิทัศน	และสภาพแวดลอมที่เป็นระเบียบสวยงาม	“เมืองเซินเจิ้น”	ซึ่งเป็นเมือง	1	ใน	4	เขตเศรษฐกิจ
ปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเป็นเมืองเศรษฐกิจการคาที่สําคัญของจีนทางตอนใตและเป็นแหลงรวบรวม
เทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย

จากน้ันใหทานเพลิดเพลินกับการตอราคาสินคามากกวา	50%	ที่คนไทยขนานนามวา	มาบุญครองเซินเจิ้น
หรือหลอวู	ทานจะพบกับสินคากอปป้ีแบรนดเนมชื่อดังมากมาย	อาทิ	Armani,	Prada,	Gucci,	Burberry,
Cartier,	Chanel,	Coach,	Dior	Fendi,	Louis	Vuitton,	Chole	ฯลฯ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	(เป็ดปักกิง่	+	ไวนแดง)
ทีพ่ัก	FX	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน	ซึ่งขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง	โดยเฉพาะยานโหลหวู
หางสรรพสินคาขนาดยักษ



มีบริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	เป็ดปักกิ่ง	+	ไวนแดง
	พักที่	FX	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
มากนําทานไปผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝาเทาโดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบ

จักวาล	บัวหิมะ	ยาประจําบานที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย	ชวยรักษาแผลจากการโดนความรอนเชน
น้ํารอนลวก	หรือ	น้ํามัน	ชวยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกไดดี	หรือจะทาเพื่อปองกันผิวไหม
เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและชวยแกปัญหาสิว	ฝา	จุดดางดําบนใบหนาใหหนาเนียนใส

นําทานชม	รานผาไหม	ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผาหมไหมอันแสนนุมนานอนชวนสัมผัส..

จากน้ันนําทานชม	สวนดอกไมฮอลแลนด	(The	Flower	Town	in	Holland)	โดยไดออกแบบและกอสราง
เป็นกลุมอาคารถนนคนเดิน	ฟ	ดวยสถาปัตยกรรมแบบทรงบานเนเธอรแลนดขนานแท	ที่นิยมออกแบบหลังคา
หนาจั่วใหลวดลายไมซํ้ากัน	ราวกับจะประกวดประชนกันก็ไมปาน	เป็น	สถานที่ทองเที่ยวแหงใหม	กําลังเป็น
นิยมในขณะน้ีที่น่ีเป็นสวนสาธารณะที่มีรานดอกไมและมุมภาพภาพที่สวยงาม	

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	รานหยก	มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยกใหทานไดเลือกชื้อเป็นของฝาก	หรือเป็นของที่ระลึกแดตัว

ทานเอง
จากน้ันเดินทางไป	Sea	World	City	หน่ึงในแลนดมารคของเมืองเซินเจิ้น	ชมพระอาทิตยตกดินบนเรือ	"หมิง

ฮัว"	เรือเคยเป็นที่รูจักในชื่อเดิม	คือ	"Anceevilla"	และตอมาไดเปลี่ยนชื่อเป็น	"หมิง	ฮัว"	โดยคนจีนที่ซื้อเรือน้ีมา
เป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของเซินเจิ้น	

มีการแสดงโชวน้ําพุอันแสนสวยงาม	เวลาประมาณ	20.00	น.	และเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรม
สันทนาการ,	รานอาหารและรานคาปลีกที่ลอมรอบ	ซีเวิลดพลาซาเปลี่ยนโฉมหนาเป็นศูนยกลางความบันเทิง
ใหมสําหรับผูอยูอาศัยชาวตางชาติและนักทองเที่ยว	การออกแบบที่มีรูปแบบเหมือนคลื่นและเสนทางคดเคี้ยว,
การสรางความรูสึกแตกตางจากผูเขาชม

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	FX	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



อิสระอาหารคํ่า

สวนดอกไมเนเธอรแลนดหรือที่รูจักกันดีในชื่อ	เมืองดอกไมหนันซาน	ซึ่งเป็น
สวนดอกไมที่สามารถซื้อดอกไม	สัตวเลี้ยง	เครื่องหิน	และอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ	สวนแหงน้ียังเป็นที่พักผอนหยอนใจ	เดินเลนและเพลิดเพลินไปกับ
บรรยากาศประเทศเนเธอรแลนด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

Sea	World	City	หน่ึงในแลนดมารคของเมืองเซินเจิ้น	ชมพระอาทิตยตกดินบน
เรือ	"หมิง	ฮัว"	เรือเคยเป็นที่รูจักในชื่อเดิม	คือ	"Anceevilla"	และตอมาได
เปลี่ยนชื่อเป็น	"หมิง	ฮัว"	โดยคนจีนที่ซื้อเรือน้ีมาเป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหม
ของเซินเจิ้น	มีการแสดงโชวน้ําพุอันแสนสวยงามเวลาประมาณ	20.00น.	และ
เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมสันทนาการ,	รานอาหารและรานคาปลีกที่
ลอมรอบ	ซีเวิลดพลาซาเปลี่ยนโฉมหนาเป็นศูนยกลางความบันเทิงใหม
สําหรับผูอยูอาศัยชาวตางชาติและนักทองเที่ยว	การออกแบบที่มีรูปแบบ
เหมือนคลื่นและเสนทางคดเคี้ยว,	การสรางความรูสึกแตกตางจากผูเขาชม

การแสดงน้ําพุเตนระบํา	บริเวณดานหนาของ	โรงแรม	Wynn	Hotel	ที่เป็นที่
กลาวขานดานความสวยงามอลังการ	ทั้งแสง	สี	เสียง	ยามคํ่าคืน	ใหทานไดตื่น
ตาตื่นใจ

	พักที่	FX	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	ฮองกง	(โดยรถไฟ	ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ	1	ชัว่โมง)	
นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณยอดเขา	The	Peak	หรือ	วิคตอเรีย	พีค	(Victoria	Peak)	ถาย

รูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด	และสวยที่สุดของฮองกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮองกงและเกาลูน	ไดทั้งเกาะอยางชัดเจน	เป็นจุดชมวิว	ชมไฟตึกสูงใน



ฮองกง	ยอดเขาที่สูง	552	เมตรจากระดับน้ําทะเล	ตั้งอยูในเกาะฮองกง	

ที่ดานบนของ	The	Peak	มีอาคาร	Peak	Tower	เป็นอาคารรูปชาม	หรือ	ครึ่งวงกลมสูง	7	ชั้น	ภายในอาคารมี
พิพิธภัณฑหุนขึผ้ึง้มาดามทุสโซ	(Madame	Tussauds)	หางสรรพสินคา	รานอาหาร	และรานขายของที่ระลึก
หลายรานจะเป็นหาง	รานขายของฝาก	รานขายของ	Brand	name	เป็นแหลงชอปป้ิงที่สูงที่สุดในฮองกง

นําทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภ	ณ	ชายหาดรีพัลสเบย	สรางขึน้ในปี
ค.ศ.1993	ในแตละปีจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิส์ิทธิจ์ากเจาแมกวนอิมเจาแม
ทับทิมและเทพเจาแหงโชคลาภ	โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันวาถาใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับราน	Jewelry	Factory	จากน้ันนําทานสู

ศูนยหยกและสมุนไพร	ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแทหรือหยกเทียม	และเลือกซื้อสมุนไพรที่ไดรับการการันตี
คุณภาพจากรัฐบาลฮองกง

จากน้ันใหทานมีความสุขกับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหลงชอปป้ิงไมวาจะเป็น	ยานขายสินคา	ยานจิมซาจุย
หรือ	ศูนยการคาตางๆ	เชน	HARBOUR	CITY	หางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงยาน	Tsim	Sha	Tsui	ที่มีราน
คาแบรนดดังกวา	700	ราน	รานอาหารอีกเกือบ	50	ราน	หรือ	ขาชอปพลาดไมได...ชอปป้ิงที่ฮองกง	กับสินคา
หลากหลายชนิด	กับสินคาที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก

จนถึงเวลานัดหมายนําทานออกเดินทางสูสนามบินฮองกง	

อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงตามอัธยาศัย	
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

วันที	่10-12,15-17	ธ.ค.60	CX703:20.00-21.55
16.45	น.	เดินทางกลับสูประเทศไทย	โดยสายการบิน	คารเธยแปซิฟิค	(Cathay	Pacific)	เทีย่วบินที่

CX703

18.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

วันที	่11-13,18-20	พ.ย.60
21.35	น.	เดินทางกลับสูประเทศไทย	โดยสายการบิน	คารเธยแปซิฟิค	(Cathay	Pacific)	เทีย่วบินที่

CX617

23.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	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

ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮองกง	วิคตอเรียพีค	ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด
เพราะนักทองเที่ยวที่ไดไปเยือนวิคตอเรียพีค	จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะ
ฮองกงไดทั้งหมด	ตั้งแตอาววิคตอเรีย	ตึกระฟา	เรือเฟอรรี่	และสีสันของแสงไฟ
ยามคํ่าคืนของฝ่ังเกาลูน	ทั้งหมดสรางตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย



พีคแทรม	เปิดใหบริการในปี	1888	แรกเริ่มมีขึน้สําหรับผูวาการรัฐอังกฤษและ
ผูอยูอาศัยในเดอะพีคเทาน้ัน	แตปัจจุบันไมวาใครก็สามารถใชบริการรถรางที่
มีความลาดชันที่สุดในโลกน้ีได	การเดินทางขึน้สูเดอะพีคโดยรถรางใชเวลา
เพียง	7	นาทีแถมยังไดสัมผัสประสบการณที่นาจดจําขณะที่รถรางไตขึน้ไป
ผานวิวทิวทัศนอันเหลือเชื่อ	พีคแทรมเปิดทําการตั้งแต	7	โมงเชาถึงเที่ยงคืน
ทุกวัน	ออกจากสถานีปลายทางพีคแทรมดานลางตรงถนนการเดนในเซ็นทรัล
ทุกๆ	10-15	นาที

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

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

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



อิสระอาหารคํ่า
กรุณาเช็ควันและเวลากอนเดินทาง	หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอสอบถามเจาหนาที่

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา
บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง

พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	และ
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	วัน
11.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	กอนทุกครัง้

มิเชนนัน้ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
12.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
13.	กรณีคณะออกเดินทางได

-	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
-	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
-	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณา
เตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท(ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสาร
ยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจากทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7วันทําการ)

2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะ
เรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอง
สํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน



8.	คาวีซากรุปแบบ	144	ชัว่โมง	(ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาทีมี่วีซาอยูแลวและสําหรับพาส
ปอรตไทยเทานัน้)
กรณีที่ทาง	ตม.	จีน	ประกาศปิด	ยกเลิกวีซากรุปแบบ	144	ชั่วโมง	เพื่อเขาเซินเจิ้นและจูไห	ทางบริษทัขอเก็บคาวีซาที่
เกิดขึน้ตามจริง	1,500บาท/ทาน	ยื่นวีซาแบบปกติ	4	วันทําการ	และทางบริษทัฯขอ	สงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
(ในกรณีลูกคาแจงยกเลิกการเดินทาง	ทางเราขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น)

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%

2.	กระเปาเดินทาง
3.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	20	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตองเสีย

คาใชจายเพิ่มเติม
4.	คาทําหนังสือเดินทาง
5.	ราคายังไมรวมคาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น	ทานละ	1,000บาท/ทาน/ทริป	(200หยวน)***

6.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซากรุป	1,000	บาท
หมายเหตุ	:	อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน	(ยื่นวีซา
กรุป	ไมตองสงเอกสารสําหรับทําวีซา	ใชแคสําเนาหนังสือเดินทาง)	หรือ	หากตองการยื่นวีซาแบบเดี่ยว	คา
ธรรมเนียมการยื่นวีซาเดี่ยว	ราคา	1,500	บาท	และหากยกเลิกเดินทาง	วีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไปใชกับ
การเดินทางครั้งอื่นๆได	และกรณียกเลิกเดินทาง	ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี	หากทางเมืองจีนมีการ
ประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	ทางบริษทัขอสวงนสิทธิ	์เก็บคา
วีซาเพิ่ม	1,500	บาท/ทาน	จากราคาทัวร	(ยื่นปกติ	4	วัน	ทําการ)
โปรดทราบ	ผูที่มีความประสงค	ยื่นคําขอวีซาจีน	แบบหมูคณะ	(กรุป)	ที่เคยเดินทางไปในประเทศ...	ดังตอไป
น้ี1.อิสราเอล	2.อัฟกานิสถาน	3.ปากีสถาน	4.อุซเบกิสถาน	5.ทาจิกิสถาน	6.เติรกเมนิสถาน	7.คาซัคสถาน	08.อิรัก
09.อิหราน	10.อียิปต	11.ซาอุดีอาระเบีย	12.ซีเรีย	13.เลบานอน	14.อินเดีย	15.ศรีลังกา	16.ลิเบีย	17.ซูดาน
18.แอลจีเรีย	19.ไนจีเรีย	20.ตุรกี	21.เยเมน	22.โอมาน	23.จอรแดน	24.โซมาเรียไมสามารถยื่นคําขอวีซาแบบหมู
คณะ(กรุป)	ไดตองยื่นคําขอววีซาจีนแบบเดี่ยว	เทาน้ัน	และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม	4	วัน	ทําการ***ตั้งแต	ปี
2014	เป็นตนมา***

7.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
8.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
9.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
10.	คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ	ทานละ	1,000	บาท	ทาน/ทริป

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	

เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

**กรณีลูกคามีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว**
มีคาบริการเพิ่มเติมดังน้ี

-ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	1,500	บาท
-ยื่นดวน	2	วันทําการ	2,550	บาท

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง



6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา	สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณี
ฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่ทํางาน	และของญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ
อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

12.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

-	เอกสารทีต่องเตรียม	
1.	พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง

นอย	2	หนาเต็ม
2.	รูปถายสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน
3.	ใบอนุญาตการทํางาน
4.	หนังสือวาจางในการทํางาน
5.	สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา	
-	ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก

เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวีย	ลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซา
ดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**

**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน	กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี**	เอกสารที่ใช
ประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน	เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**

หมายเหตุ
1.	กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง

http://www.consular.go.th/


2.	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม
สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม	ขึน้อยูกับสภาพอากาศ	ฤดูกาล	และการจรจร
เป็นสําคัญ
หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออก

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	และ	ในกรณีที่
ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ	คอนเฟริมเดิน
ทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
	ราคาทัวรสําหรับลูกคาที่ถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน	/	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา

มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
ราคาขางตน	ยังไมรวมคาธรรมเนียมยื่นวีซาจีนแบบกรุปเก็บเพิ่มทานละ	1,000	บาท	พรอมหนาพาสปอรต	ราคา

เด็กตํ่ ากวา	18	ปี	เก็บเพิ่มจากคาทัวรขางตน	3,500	บาท

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง	(ฮองกง	มาเกา	จูไห	เซินเจิ้น)กําหนดใหมี
การประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	บัวหิมะ,	ผาไหม,	ไขมุก,
ใบชา,	ใยไผไหม,	หยก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทอง
เที่ยวทุกทานทราบวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของ
ลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง	ทางบริษทั
จะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	ราน

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


