


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สะพานแขวนซิง
หมา	-	รถรางพีคแทรม	-	วิคตอเรียพีค

พักที่
Stanford
Mongkok
Hotel	หรือ
เทียบเทา

2 เกาะลันเตา	-	กระเชานองปิง	360	องศา	-	หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	-
พระพุทธรูปเทียนถาน	-	Citygate	Outlet	Mall

พักที่
Stanford
Mongkok
Hotel	หรือ
เทียบเทา

3 วัดแชกงหมิว	-	วัดหวังตาเซียน	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	รีพัลสเบย	-	เจาแมกวน
อิม	-	ยานถนนนาธาน	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

13	พ.ค.	61	-	15	พ.ค.	61 ฿17,900 ฿16,900 ฿15,900 ฿5,000

18	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿17,900 ฿16,900 ฿15,900 ฿5,000

1	มิ.ย.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿16,900 ฿15,900 ฿14,900 ฿5,000

2	มิ.ย.	61	-	4	มิ.ย.	61 ฿16,900 ฿15,900 ฿14,900 ฿5,000

9	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿16,900 ฿15,900 ฿14,900 ฿5,000

15	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿16,900 ฿15,900 ฿14,900 ฿5,000

23	มิ.ย.	61	-	25	มิ.ย.	61 ฿16,900 ฿15,900 ฿14,900 ฿5,000

29	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿16,900 ฿15,900 ฿14,900 ฿5,000

30	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿16,900 ฿15,900 ฿14,900 ฿5,000

6	ก.ค.	61	-	8	ก.ค.	61 ฿17,900 ฿16,900 ฿15,900 ฿5,000

7	ก.ค.	61	-	9	ก.ค.	61 ฿17,900 ฿16,900 ฿15,900 ฿5,000

13	ก.ค.	61	-	15	ก.ค.	61 ฿18,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿5,000

14	ก.ค.	61	-	16	ก.ค.	61 ฿17,900 ฿16,900 ฿15,900 ฿5,000

20	ก.ค.	61	-	22	ก.ค.	61 ฿18,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿5,000

21	ก.ค.	61	-	23	ก.ค.	61 ฿17,900 ฿16,900 ฿15,900 ฿5,000

27	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿22,900 ฿21,900 ฿20,900 ฿5,000

28	ก.ค.	61	-	30	ก.ค.	61 ฿21,900 ฿20,900 ฿19,900 ฿5,000



ชวงเชา

10.30	น.	คณะผูรวมเดินทางพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ประตู	9
เคานเตอร	T	สายการบิน	เอมิเรตส	แอรไลน	(EK)	**สังเกตปาย	Smile	Trip	**	พนักงานตอนรับและ
หัวหนาทัวร	ใหการตอนรับพรอมติดปายชื่อ	และรับเอกสารการเดินทาง	บัตรที่น่ังบนเครื่องบิน	และผานพิธีการ
ตรวจคนเขา-ออกเมือง

ชวงบาย
14.00	น.ออกเดินทางสู	ฮองกงโดย	สายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	เที่ยวบินที่	EK384ติดปายชื่อและรับ

เอกสารการเดินทาง	บัตรที่น่ังบนเครื่องบิน	และผานพิธีการตรวจคนเขา-ออกเมือง

ชวงคํ่า
18.05	น.	ถึงสนามบิน	เช็คแลปกอก	ฮองกง	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานเดินทางผานสะพานแขวนชิงหมา	ชมวิวทิวทัศน	อันสวยงามของประเทศฮองกง...	"ฮองกง"	เป็น

ภาษากวางตุง	ซึง่มาจากภาษาจีนกลาง	วา	"เซียงกัง่”	ความหมายก็ไมเหมือนใคร	หมายความวา
"ทาเรือหอม"	มีความเป็นมา	สืบเน่ืองมาแตครั้งที่กวางตุง	เป็นแหลงปลูกไมหอมชนิดหน่ึง	สงขายเป็นสินคา
ออกโดยที่ตองมาขนถายสินคากันที่ทาเรือน้ําลึกตอนใตสุด
นําทานชม	เดอะพีค	มักไดรับกลาวขานวาเป็นจุดหมายปลายทางสุดแสนประทับใจของฮองกง

แคระหวางขึ้นไปก็แทบจะทําใหหลงมนตสเนหแลว	พีคแทรม	เปิดใหบริการในปี1888แรกเริ่มมีขึน้
สําหรับผูวาการรัฐอังกฤษและผูอยูอาศัยในเดอะพีคเทาน้ัน	แตปัจจุบันไมวาใครก็สามารถใชบริการรถรางที่มี
ความลาดชันที่ ่สุดในโลกน้ีได	การเดินทางขึน้สูเดอะพีคโดยรถรางใชเวลาเพียง	7	นาทีแถมยังไดสัมผัส
ประสบการณที่นาจดจําขณะที่รถรางไตขึน้ไปผานวิวทิวทัศนอันเหลือเชื่อ	แมไมใชจุดที่สูงที่สุดของฮองกง	หาก
วิคตอเรียพีค	ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด	เพราะนักทองเที่ยวที่ไดไปเยือนวิคตอเรียพีค	จะสามารถมองเห็นวิว
ของเกาะฮองกงไดทัง้หมด	ตัง้แตอาววิคตอเรีย	ตึกระฟ า	เรือเฟอรรี	่และสีสันของแสงไฟยามคํ่าคืน
ของฝ่ังเกาลูน	ทัง้หมดสรางตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	 ่
นําทานเดินทางสู	ทีพ่ัก	Stanford	Mongkok	Hotelหรือเทียบเทา	โรงแรมใกลแหลงชอปป้ิงยาน

Mongkok	ตลาดกลางคืน	Lady	Market
*โทรศัพท	Handy	Phone	ในโรงแรมสามารถโทรกลับไทยไดฟรี

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541



สายการบิน	การจัดที่น่ังบนเครื่องบินทางสายการบินเป็นผูกําหนดทางบริษทัไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
แตจะทําการ	Request	ใหไดเทาน้ัน	อาทิเชน	กรณีขอรถวีลแชร	หรือตองการอาหารพิเศษ	ซึ่งตองแจงลวงหนา
กอนเดินทาง	3	วัน	หากถึงวันเดินทางมีลูกคาบางทานไมสามารถเดินทางได	กรุณาแจงเจาหนาที่กอนทําการ
เช็คอิน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	 ่
	พักที่	Stanford	Mongkok	Hotel	หรือเทียบเทา

เป็นสะพานขามชองแคบในฮองกง	ตั้งชื่อตามชื่อเกาะที่สะพานเชื่อมอยู	คือ
เกาะซิงยี่และเกาะหมาวัน	มีชวงกลางยาว	1,377	เมตร	สูง	206	เมตร	ขณะ
สรางเสร็จในปี	ค.ศ.	1997	ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีชวงกลางยาวที่สุด
เป็นอันดับ	2	ของโลก	และในปัจจุบันอยูที่อันดับที่	7	ของโลก

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

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

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	(แบบติม่ซํา)
นําทานสู	เกาะลันเตาเกาะใหญทีสุ่ดของฮองกง	ซึง่มีขนาดใหญเป็นสองเทาของเกาะฮองกง
นําทาน	นัง่กระเชา	Ngong	ping	360	(แบบคริสตัล	1	ขา)	จากตุงชุงสูทีร่าบนองปิง	ในเวลา	25	นาที

ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว	360	องศาของเกาะลันเตา	พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปิ
งบนพื้นที่	1.5	เฮคตาร	เหนือระดับน้ําทะเล	371เมตร
จากนัน้นําทานกราบนมัสการขอพรกับองค	Tian	Tan	Buddha	Statueองคพระใหญสรางจากการ

เชื่อมแผนสัมฤทธิถ์ึง	200	แผน	หนัก	202	ตันและสูง	24	เมตร	องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขา
เบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต	หากไมไดมาสักการะพระใหญก็เหมือนมาไมถึงฮองกง	ตองใชเวลาสราง
นานกวา	12ปีจึงเสร็จสมบูรณ	รอบขางขององคพระใหญมีเทวดา	6	องคกําลังถวายสิ่งของ	6	ชิ้นที่มีความ
หมายแทนความดี	ความเมตตา	ความอดทน	ความสงบ	ความมีสมาธิ	ซึ่งทั้งหมดคือหนทางที่จะพาสรรพสัตวสู
นิพพาน	ดานลางของพระใหญมีอาคาร	3	ชั้น	บริเวณชั้น3	มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาบรรจุอยู
จากน้ัน	นําทุกทานชอปป้ิงที่หางดัง	City	gate	Outlet	Mall	อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัยกับ	Outlet	สินคา

แบรนดเนมระดับโลกมากมาย	เชน	Polo	Ralph	Laurent,	Coach,	Kate	Spade,	Esprit,	Guess,หรือวา
Burberry	ก็มีใหทานไดเลือกซื้อไดอยางอิสระ
อิสระอาหารเทีย่งและเย็นตามอัธยาศัยซึง่มีรานอาหารใหทานสามารถเลือกทานไดภายในซิตี้



เกตสและชอปป้ิงตามอัธยาศัย	จนถึงเวลานัดหมาย	20.00	น.

ชวงคํ่า
นําทานเดินทางสู	ทีพ่ักStanford	Mongkok	Hotelหรือเทียบเทา
โรงแรมใกลแหลงชอปป้ิงยาน	Mongkok	ตลาดกลางคืน	Lady	Market

*โทรศัพท	Handy	Phone	ในโรงแรมสามารถโทรกลับไทยไดฟรี

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	(แบบติ่มซํา)

เป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบัน	ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กแตใหญ
กวาเกาะฮองกงถึง	2	เทาและเมื่อกอนเป็นเกาะชาวประมง

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง	ซึ่งเป็นโปรเจ็คการ
สนับสนุนการทองเที่ยวในเกาะลันเตา

หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	สรางขึน้มาเพื่อนสงเสริมการทองเที่ยวของเกาะ
ลันเตา

เป็นพระที่ศักดิส์ิทธิอ์ันดับตนๆของฮองกงทีเดียว	อยูคูกับวัดที่เกาแกที่สุดอีก
1วัด	คือวัดโปหลิน	ตั้งอยูที่เกาะลันตา	หลวงพอโตสูง	34	เมตร	(112	Ft)	น้ํา
หนักกวา	250	ตัน	ประดิษฐานอยูบนยอดเขาโปหลิน	อยูคูกับวัดโปหลิน	โดด
เดนสังเกตไดจากมุมไกล	องคพระน่ังอยูบนฐานกลีบบัว	ยกพระหัตถขวาและ
แบพระหัตถดานซายไวบนตัก	พระเนตรมองลงมาดวยความเป่ียมเมตตา	พระ
ใหญเทียนถัน	เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ	์โครงเป็นเหล็กกลาแลวครอบดวยเน้ือ
สัมฤทธิ	์ที่ฐานองคพระมีรูปป้ันเทพธิดากําลังถวายเครื่องสักการะแดพระพุทธ
บนสวรรคตามความเชื่อของนิกายมหายาน	จึงเป็นที่มาของชื่อพระพุทธรูป
เทียนถานบนยอดเขาน้ี

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงที่มีแบรนนานาชาติกวา	80	ยี่หอซึ่งตลอดทั้งปีมี
ซึ่งแทบจะสวนลดอยูอยางนอย	30%	ตลอดปี

	พักที่	Stanford	Mongkok	Hotel	หรือเทียบเทา



นัง่กระเชา	Ngong	ping	360	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ในการปรับเปลีย่นวิธีการเดินทางขึ้นนองปิงใน
กรณีทีก่ระเชาปิดปรับปรุง	หรือสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย	โดยไมแจงใหทราบลวงหนาและสวงน
สิทธิก์ารคืนเงินทุกกรณี
อิสระอาหารเทีย่งและเย็นตามอัธยาศัยซึง่มีรานอาหารใหทานสามารถเลือกทานไดภายในซิตี้

เกตสและชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	(แบบติม่ซํา)	บริการทานดวยโจกหอมกรุน	และซาลาเปา	ตน

ตําหรับรสชาติกวางตุง	แทๆ	หลังอาหาร	
นําทานชมทิวทัศนรอบเกาะฮองกง	ผานชมยานธุรกิจการคาตางๆ	อันทันสมัย	หลังอาหาร
นําทานเดินทางสู	วัดเชอกุง	หรือทีรู่จักกันดีในนามของ	“วัดแชกงหมิว”	หรือ	วัดกังหัน	วัดน้ีมีกังหัน

ทองแดงทีเ่ชื่อกันวาถาหมุน	3	รอบจะขับไลสิง่ชัว่รายและนําแตสิง่ดีๆ	มาให
นําทานนมัสการ	เทพเจาหวังตาเซียน	ณ	วัดหวังตาเซียน	หน่ึงในวัดทีโ่ดงดังทีสุ่ดของฮองกง	เทพ

ซึง่ขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ
นําทานสูโรงงานจิวเวลรี	่ทีโ่ดงดังทีสุ่ดบนเกาะฮองกงของ	บริษทั	ฮองกง	จิวเวลรี	่กรุป	จํากัด	ได

เกิดแรงบันดาลใจ	นํากังหัน	มาพลิกแพลงเป็น	จี้	ลอมเพชร	โดยเชิญซินแสชื่อดัง	มาจัดวางตําแหนง
ของเพชรแตละเม็ด	ซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุยซึ่งจําลองเลียนแบบมาจาก	“แซกงเมีย๋ว”	กังหันใหญ	4
ใบพัดที่ชาวฮองกงเลื่อมใสศรัทธาที่วัดเชอกุงซึง่เป็นวัดทีด่ังมากและมีตํานานความเชื่อมายาวนานวา
คนทีมี่เคราะหเม่ือจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแลวจะทําใหชีวิตหมุนเวียนไปในทางทีด่ีและ
สามารถพัดเอาสิง่ชัว่รายตางๆ	ออกไปได
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	รีพัลสเบยหรืออาวน้ําตื้น	ซึง่ชื่ออาวน้ีไดมาจากชื่อเรือรบของอังกฤษทีม่าจอดเพื่อรักษา

การณอาวอาวดานน้ีเป็นอาวน้ํา	อาวน้ําตื้น	ซึง่ไดรับความนิยมจากคนฮองกงเองทีม่าเทีย่วพักผอน
ซึง่ดานหน่ึงของอาวมีวัดเจาแมกวนอิม	ถือเป็นวัดสําคัญอีกวัดหน่ึงของเกาะฮองกง	สรางในปี
ค.ศ.1993	โดยแตละปีมีนักทองเที่ยวจํานวนมากมาขอพรเจาแมกวนอิม,เจาแมทับทิมและเทพเจาตางๆและสิ่ง
กอสรางประดิษฐานไวมากมายตามความเชื่อถือศรัทธา	พระสังฆจาย	บูชาเพื่อความสุข,	เจาสมุทร	เทพเจาแหง
โชคการงาน	พระกาฬเทพเจาแหงความมั่งคั่ง	มีเทพแหงวาสนา	เทพแหงดวงชะตา	รวมทั้งกามเทพ	ที่มีวิธีการ
เสี่ยงทายดวยดายแดง	และอธิษฐานดวยการลูบคลําหินกอนกลมอยางตั้งใจ
นําทานสู	รีพัลสเบยหรืออาวน้ําตื้น	ซึง่ชื่ออาวน้ีไดมาจากชื่อเรือรบของอังกฤษทีม่าจอดเพื่อรักษา

การณอาวอาวดานน้ีเป็นอาวน้ํา	อาวน้ําตื้น	ซึง่ไดรับความนิยมจากคนฮองกงเองทีม่าเทีย่วพักผอน
ซึง่ดานหน่ึงของอาวมีวัดเจาแมกวนอิม	ถือเป็นวัดสําคัญอีกวัดหน่ึงของเกาะฮองกง	สรางในปี
ค.ศ.1993	โดยแตละปีมีนักทองเที่ยวจํานวนมากมาขอพรเจาแมกวนอิม,เจาแมทับทิมและเทพเจาตางๆและสิ่ง
กอสรางประดิษฐานไวมากมายตามความเชื่อถือศรัทธา	พระสังฆจาย	บูชาเพื่อความสุข,	เจาสมุทร	เทพเจาแหง
โชคการงาน	พระกาฬเทพเจาแหงความมั่งคั่ง	มีเทพแหงวาสนา	เทพแหงดวงชะตา	รวมทั้งกามเทพ	ที่มีวิธีการ
เสี่ยงทายดวยดายแดง	และอธิษฐานดวยการลูบคลําหินกอนกลมอยางตั้งใจ
อิสระใหทานไดชอปป้ิง	เลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย	ยานถนนนาธาน	เชน	น้ําหอม	นาฬิกา	กระเป าหนัง

ยีห่อตางๆ	หรือชอปป้ิงสินคา	BRAND	NAME	ชัน้นําทีมี่ใหทานเดินเลือกชอปป้ิงมากกวา	700	รานคา
***อิสระอาหารม้ือเย็นตามอัธยาศัย***
ไดเวลานัดหมาย	นําทุกทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติ	เช็ค	แลป	กอก

ชวงคํ่า
21.50	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพ	ฯ	โดย	สายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	เที่ยวบินที่	EK385	(บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี)
23.15	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	(แบบติ่มซํา)



เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง	ที่ขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางที่ขอเสมอ
ซึ่งสรางขึน้มาบูชาหวองตาเซียน

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญที่ตั้งอยูที่บริเวณศาลเจาที่ตั้งอยูบนอาวรี
พัลสเบยและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล	ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อ
กันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึน้	3	ปี

เป็นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน	และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจม
ซาจุย



อิสระอาหารม้ือเย็นตามอัธยาศัย
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



****	กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนใขการเดินทางอยางถองแท	จนเป็นทีพ่อใจแลวจึงวางมัดจํา	****
1.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงิน

ตราตางประเทศและจากการปรับขึน้คาน้ํามันของสายการบิน
2.	รายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมทั้งน้ีจะยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทาง

เป็นสําคัญ
3.	บริษทัฯเป็นเพียงตัวแทนสายการบิน,	โรงแรม,	ภัตตาคาร	หรืออื่นๆ	ไมอาจจะรับผิดชอบตอปัญหา	นัดหยุดงาน

การเมือง	ความลาชา	การจราจร	หรือภัยธรรมชาติ	แตยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี	เพื่อใหทานเกิดประโยชน
และความสุขในการทองเที่ยว	การยกเลิกเที่ยวบิน	หรือความผิดพลาดของสายการบิน	แตทางบริษทัจะแกไขใหดีที่สุด
4.	หากเกิดกรณีทรัพยสินหรือเอกสารสวนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร
5.	หรือคณะที่สูญหายใหถือเป็นความรับผิดชอบสวนบุคคล
6.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวรตามความจําเป็นและเหมาะสม
7.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบจากเหตุอันเน่ือง	มาจากภัยจลาจล	ประทวง	ความไมสงบทางการเมือง
8.	กรุณาตรงตอเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
9.	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหากผูรวมเดินทางไมถึง	10	ทาน	หาผูรวมเดินทาง
10.	****	ออกเดินทางขั้นตํ่ า	10	ทาน	(ไมมีหัวหนาทัวร)	15	ทานขึน้ไป	(มีหัวหนาทัวร)
11.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนวันเดือนทางของทาน	ในกรณีกรุปไมสามารถออกเดินทางได
12.	***ในกรณีทีลู่กคาจองทัวรและชําระคามัดจําแลว	ถือวาทานไดยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่

บริษทัแจงขางตน***
14.	***	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึน้นองปิง	ในกรณีที่กระเชาปิดปรับปรุง	หรือสภาพ

อากาศไมเอื้ออํานวยจากทางเจาหนาที่ไมอนุญาติใหขึน้เพราะถือหลักความปลอดภัย	ดังน้ันจะไมมีการคืนเงินทุก
กรณี	***

15.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
16.	ตัว๋เครื่องบินเป็นราคาพิเศษกรณีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน,คืนเงินและไมสามารถ

เปลี่ยนชื่อได
17.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯทาง

บริษทัจะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนแลวทั้งหมด

1.	กรุณาชําระคามัดจําทานละ	5,000	บาท	/	เดินทางชวงเทศกาลชําระคามัดจําทานละ	10,000	บาท
ทันทีหลังการจอง	พรอมแฟกซหรืออีเมลล	หนาพาสปอรตและหลักฐานการโอนเงิน	เพื่อทําการจอง	สวนที่เหลือ
ชําระกอนการเดินทาง	15	วัน	หากไมมีการชําระมัดจําถือวาการจองไมสมบูรณ	บริษทัขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูที่วาง
มัดจํากอน	

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับเสนทางและสายการบินตามที่รายการระบุ	ชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมคณะ	และคาภาษี
สนามบินทุกแหงที่มี
คาที่พักตามระบุในรายการ	หองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเทา	**	กรุณาระบุลักษณะหองที่คุณตองการ

เพื่อความสะดวกสบายของตัวทานเอง	TWN	/	DBL	/	SGL	/	TRP	หากไมมีการระบุ	ทางบริษทั	ขออนุญาตจัดเป็นเตียง
Twin	ใหกับผูเขาพัก
คาอาหารที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
คารถรับ-สงและนําเที่ยวตามรายการ
หัวหนาทัวร	นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
คาน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง	30	กิโลกรัม
ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)



1.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาโทรศัพท	คาซักรีดเสื้อผา	คามินิบารในหอง	รวมถึงคา
อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(หากตองการสั่งเพิ่มกรุณาแจงหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
2.	คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติหรือตางดาว
5.	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%(คิดคํานวณจากคาบริการ	กรณีตองการใบกํากับภาษี)คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	(คํานวณ

จากคาบริการ)
6.	คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถประมาณคนละ	90	HKD/ทริป	เด็กและผูใหญจายเทากัน	ยกเวนเด็กทารก

หนังสือเดินทางตองมีอายุใชงาน	ไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อการ
ทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6เดือน	บริษทัไมรับผิดชอบหากไมเหลือถึงและ
ไมสามารถเดินทางได)

***	ราคาทัวรดังกลาว	ไมมีของสมนาคุณแจก	อาทิ	หมวก	หรือ	กระเป า	***
การทองเทีย่วประเทศจีนนัน้จะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล	เพื่อเป็นการสงเสริมการทองเที่ยว

ดังกลาว	คือรานหยก	รานบัวหิมะ	รานผาไหม	รานขนม	รานจิวเวอรรี	่แตไมไดมีการบังคับซื้อ	หากทานใดไมเขา
รานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว

1.	ยกเลิกกอนเดินทาง	30วัน	คืนเงินมัดจําบางจํานวน	หากมีการเกิดคาใชจาย	เชน	ทางบริษทัไดมัดจําตัว๋กับสาย
การบินแลว	หรือ	ทางบริษทัไดมีการการันตีโรงแรมกับแลนดทางเมืองนอกแลว
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-29วัน	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บมัดจํา	80%	ของจํานวนเงินมัดจํา
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	1-15วัน	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําทุกกรณี	ยกเวนกรณีหาคนมาเดินทางแทนได

และตองมีคาใชจายเพิ่มเติมกรณีตัว๋เครื่องบิน/ตัว๋เรือ	ไดทําการออกแลวและตองทําการแกไขชื่อ
4.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิไ์มอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืนได	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
5.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบิน	หรือคามัดจําทีพ่ัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม	อาจขอคืนเงินได	รวมถึงเทีย่วบิน
พิเศษเชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋
เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ


