


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	ฮองกง	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	เลดี้มารเก็ต

พักที่
Penta
Hotel	or
Regal
Riverside
หรือเทียบ
เทา

2
วัดแชกงหมิว	-	วัดหวังตาเซียน	-	วัดชีหลิน	หรือ	วัดนางชี	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-
รานหยก	-	วิคตอเรียพีค	-	รถรางพีคแทรม	-	รีพัลสเบย	-	เจาแมกวนอิม	-	ยาน
ถนนนาธาน	-	จิมซาจุย	-	โอเชี่ยนเทอรมินัล	-	A	SYMPHONY	OF	LIGHTS	-
ถนนฮอลลีวูด

พักที่
Penta
Hotel	or
Regal
Riverside
หรือเทียบ
เทา

3 กระเชานองปิง	360	องศา	-	เกาะลันเตา	-	วัดโปหลิน	-	ดิสนียแลนดฮองกง	-
สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

27	เม.ย.	61	-	29	เม.ย.	61 ฿18,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿5,500

25	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿17,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿5,500

2	มิ.ย.	61	-	4	มิ.ย.	61 ฿17,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿5,500

23	มิ.ย.	61	-	25	มิ.ย.	61 ฿17,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿5,500

29	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿17,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿5,500



ชวงเชา
12.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตู	5-6	Row	M	เคาทเตอรสายการบินคาเธย

แปซิฟิค	Cathay	Packfic	Airways	(CX)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน

ชวงบาย
14.55	น.	ออกเดินทางสู	ฮองกง	โดยเทีย่วบิน	CX	654	**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
18.45	น.	ถึง	สนามบิน	Cheak	Lap	Kok	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหทานออก	“	Exit	B”	จากน้ันเดิน

ทางสูแหลงชอปป้ิงที่ขึน้ชื่ออีกหน่ึงแหง	Mongkok	Ladies	Market
อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	Penta	Hotel	or	Regal	Riverside	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

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

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย

	พักที่	Penta	Hotel	or	Regal	Riverside	หรือเทียบเทา

เป็นตลาดกลางแจงที่ถือวามีชื่อเสียงแหงหน่ึงในฮองกง	ตลาดแหงน้ีเหมาะ
สําหรับคนที่รักในแฟชั่น	เพราะที่น่ีมีทั้ง	กระเปา	,	รองเทา	,	เสื้อผา	,เครื่อง
ประดับ	,	เครื่องสําอาง	,ของตกแตงบาน	,	ของเลน	ฯลฯ	มีรานคาทั้งสิ้น
มากกวา	100	ราน	ระยะทางของตลาดแหงน้ีโดยรวมแลวยาวกวา	1	กิโลเมตร
รานสวนใหญจะตั้งราคาสูง

ชวงเชา
บริการอาหารเชาแบบติม่ซํา	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดแชกง	หรือที่รูจักกันดีในนาม	“วัดแชกงหมิว”	หรือวัดกังหัน	น่ันเอง	นมัสการ

เทพเจาแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมัสการ	เทพเจาหวังตาเซียน	ณ	วัดหวังตาเซียน	หน่ึงในวัดที่โดงดังที่สุด
ของฮองกง	เทพซึ่งขึน้ชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและพบกับผูคนมากมายที่นําธูปและของมาสักการะเพื่อ
ขอพรตางๆตั้งแตเรื่องความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ
นําทานสู	วัดชิหลิน	เพื่อนมัสการเจาแมกวนอิมและพระโพธิสัตว	ที่แหงน้ีได	สรางขึน้ตามสถาปัตยกรรมสมัย

ราชวงศถัง	ภายในมีสระบัวอันงดงาม
จากน้ัน	เยี่ยมชม	โรงงาน“จิวเวอรรี”่	ที่ขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด	และ

แวะชม	โรงงานหยก
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ!!	อาหารทะเล	Lei	Yue	Mun

ชวงบาย
นําทานเที่ยวเกาะฮองกงขึน้สู	ยอดเขา	VICTORIA	PEAK	หน่ึงในแหลงทองเที่ยวยอดนิยมเป็นจุดชมวิวที่คุณ

จะตองทึ่งกับความสวยงาม
นําทานสู	สถานีพีคแทรม	เพื่อโดยสารรถรางดวยระยะทาง	1.4	กม.สูงประมาณ	400	เมตรจากระดับน้ําทะเล

ระหวางเสนทางทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของเกาะฮองกงและฝ่ังเกาลูนซึ่งเต็มไปดวยตึกสูงระฟาและ
อาคารตางๆที่สรางตามหลักฮวงจุย
นําทานสู	หาดทราย	REPULSE	BAY	หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงน้ีสวยที่สุดแหงหน่ึง	และยังใชเป็นฉากใน

การถายทําภาพยนตรไปหลายเรื่องมีรูปป้ันของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครอง
ชาวประมง	โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด	ใหทานนมัสการขอพรจาก	เจาแมกวนอิมและ
เทพเจาแหงโชคลาภ	เพื่อเป็นสิริมงคล	ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึน้	3	ปี
จากน้ันนําทานสู	ถนนนาธาน
ใหทานเต็มอิ่มกับการชอปป้ิงยาน	จิมซาจุย	มักจะตั้งตนกันที่สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง	เครื่อง

หนัง,เครื่องกีฬา,	เครื่องใชไฟฟา,กลองถายรูป	ฯลฯและสินคาแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอก
ตึกอันซับซอนมากมายมี	SHOPPING	COMPLEX	ขนาดใหญชื่อ	OCEAN	TERMINAL	ซึ่งประกอบไปดวยหาง
สรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถึงกันได

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย
นําทานชม	โชวแสงสีเสียงสุดยิง่ใหญ	A	Symphony	of	Lights	งานแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ใหญที่สุดใน

โลก	บันทึกโดยกินเนสสบุคซึ่งใชตึกถึง	44	ตึกรอบอาววิคตอเรีย	แสง	สี	เสียง	ใชงบประมาณสูงถึง	44	ลานดอล
ลารฮองกง	รูปแบบการแสดง	คือ	ตึกตางๆ	ในฝ่ังเกาะฮองกง	จะเลนไฟ	มีแสงเลเซอรวิ่งไปมา	พรอมกับดนตรี
ประกอบการแสดง	จุดในการชมการแสดงมีอยู	2	จุด	คือ	หนาหอนาฬิกาและบริเวณ	Avenue	of	Star
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	Penta	Hotel	or	Regal	Riverside	หรือเทียบเทา



	บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา	ณ	ภัตตาคาร

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง	ที่ขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางที่ขอเสมอ
ซึ่งสรางขึน้มาบูชาหวองตาเซียน

วัดนางชี	หรือ	Chi	Lin	Nunnery	ซึ่งตั้งอยูที่	diamond	hill	ฝ่ังเกาลูน	ภายใน
บริเวณวัดนางชี	ยังมีสวนเล็กๆไวใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมบรรยากาศ	วัด
นางชี	หรือ	Chi	Lin	Nunnery	น่ีสรางในรูปแบบของราชวงศถัง	ซึ่งการสราง
โดยไมใชตะปูเลย	บรรยากาศภายในวัดน้ันสวยงามและเงียบสงบมาก	มีบอบัว
และตนบอนไซดัดไดรูปทรงสวยงาม	ขางในวัดแตละหองก็จะมีพระพุทธรูป
ประดิษฐานอยูภายใน	เป็นวัดที่อยูในยานเกาลูนประเทศฮองกง	ซึ่งภายในมี
ขนาดใหญมากและมีทั้ง	สํานักชี	หอพักนักทองเที่ยว	รานปาหาร	และอื่นๆอีก
มากมาย

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ!!	อาหารทะเล	Lei	Yue	Mun



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

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญที่ตั้งอยูที่บริเวณศาลเจาที่ตั้งอยูบนอาวรี
พัลสเบยและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล	ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อ
กันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึน้	3	ปี

เป็นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน	และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจม
ซาจุย

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



อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย

หางสรรพสินคายักษใหญ	ที่มีความยาวตั้งแต	ทาเรือสตารเฟอรรี่	ไปตามถนน
Canton	ระยะทางกวาครึ่งกิโลเมตร	คงหนีไมพน	2	หางน้ีคือ	Harbour	City
และ	Ocean	Terminal	มีรานคากวา	700	ราน	เรียกวา	มาที่น่ีทีเดียวมีครบทุก
อยางที่อยากได

	พักที่	Penta	Hotel	or	Regal	Riverside	หรือเทียบเทา

เป็นการจัดแสดงแสงสีและเสียง	ซึ่งจะถูกกจัดทุกๆ	สองทุมถาอากาศดี	เป็น
โชวที่ใหญที่สุดในโลกตามกินเนสเวิลเร็คคอรด

เป็นถนนที่ออกแบบตาม	Hollywood	walk	of	fame	ซึ่งตั้งอยูริมทาเรือวิคตอเรีย
และยานจิมซาจุย	มีไวใหคนเดินเลนพักผอนเป็นเหมือนสวนสาธารณะ

ชวงเชา
บริการอาหารเชาแบบติม่ซํา	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําทานน่ัง	กระเชา	Ngong	ping	360	ที่ยาวที่สุดในโลก	จากตุงชุงสูที่ราบนองปิงในเวลา	25	นาที
ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว	360	องศาของ	เกาะลันเตา	พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปิ

งบนพื้นที่	1.5	เฮคตารเหนือระดับน้ําทะเล	371	เมตร
อิสระใหทานนมัสการ	พระใหญวัดโป หลิน	หรือ	นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ฮองกงดีสนียแลนด	(โดยรถไฟใตดินของดิสนีย)	อาณาจักรแหงจินตนาการน้ีประกอบ

ดวยพื้นที่	4	สวน	ไดแก	
-	เมนสตรีท-ยูเอสเอ
-	แอดเวนเจอรแลนด
-	แฟนตาซีแลนด
-	ทูมอรโรวแลนด	ซึ่งแตละแหงตางมีจุดเดนความพิเศษเฉพาะตัว
-	ทองอเมริกาฉบับยอสวนอยางมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท	พรอมดวยทาวนสแควร	รานคานารัก	ๆ	และหอ
สังเกตการณวิคตอเรีย	
-	หรือจะแวะเขาไปชมโลกของเด็กนอยที่นารัก	ชมตุกตานานาชาติรองเพลงและรายรําโดยจําลองการแตงกาย
ชุดประจําชาติจากทั่วทุกมุมโลกใน	
-	สมอลเวิลด	ผจญภัยกับการลองเรือทองป าที่เต็มไปดวยสิงสาราสัตวตลอดเสนทางและโชวแรงระเบิดที่ตื่นเตน	
-	เขาสูอาณาจักรแหงแฟนตาซีที่ซึ่งคุณจะไดพบกับปราสาทซินเดอ	เรลลา	และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส



พรอมดวยเอฟเฟคตเคลื่อนไหวตระการตาแบบ	3	มิติ	
-	ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษยตางดาวและขามเวลาไปยัง	ทูมอรโรวแลนด	
-	ดินแดนแหงอนาคตและสิ่งที่พลาดไมไดคือรถไฟเหาะ	SpaceMountain	แนนอนวาอยาลืมแวะไปถายรูปกับมิค
กี้	
-	ตื่นตาตื่นใจกับหน่ึงในซุปเปอรฮีโรที่ยิ่งใหญที่สุดคนหน่ึงของโลกมาอยูทามกลางพวกเราและฮองกงจะไม
เหมือนเดิม	Iron	Man	Experience
-	เครื่องเลน	ธีมมารเวล	เครื่องแรกสุดที่	สวนสนุก	ดิสนีย	เปิดแลวตอนน้ีที่	ฮองกงดิสนียแลนด!	
-	เปิดฉากความบันเทิงดวยโชวรูปแบบใหมแกะกลองขบวนพาเหรด	“Flights	of	Fantasy	Parade”ตระการตากับ
ความงดงามของปราสาทที่สงประกายระยิบระยับในยามเย็นดวยผงวิเศษพิกซี่ดัสทของทิงเกอรเบลล	นอกจากน้ี
ยังเปิดตัวความสนุกอื่นๆ	อีกมากมากมายพรอมตอนรับแขกคนพิเศษเชนคุณเพื่อมารวมเป็นสวนหน่ึงใน
ประวัติศาสตรหนาสําคัญของฮองกงดิสนียแลนด

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู	สนามบิน	Cheak	Lap	Kok
21.30	น.	เหินฟากลับทา	อากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินคาเธยแปซิฟิก	เทีย่วบินที	่CX617
23.25	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

หรือ
22.25	น.	เหินฟากลับ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินคาเธยแปซิฟิก	เทีย่วบินที	่CX709
00.15	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา	ณ	ภัตตาคาร

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง	ซึ่งเป็นโปรเจ็คการ
สนับสนุนการทองเที่ยวในเกาะลันเตา

เป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบัน	ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กแตใหญ
กวาเกาะฮองกงถึง	2	เทาและเมื่อกอนเป็นเกาะชาวประมง

เป็นวัดที่ตั้งอยูที่เมืองNgong	Ping	เกาะ	New	Territories	มีพระใหญที่ชาว
ฮองกงชาวไทย	ชาวจีน	มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมี
ความนาเลื่อมใสศรัทธาและอลังการ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ในกรณีกระเชานองปิงจะมีการปิดปรับปรุง	จะเปลีย่นเป็นนัง่รถโดยสารของทางนองปิงแทน
อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย

1	ใน	5	ของดิสนียแลนดทั่วโลก	เป็นนองใหมสุดจากทั้งหมด	สามารถเดินทาง
ไปไดสะดวกที่สุด

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน
เอง**
1.	บริษทัฯมีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	เทีย่วบิน	,	ราคาและรายการทองเทีย่ว	สามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผล

ประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึง
และไมสามารถเดินทางได	)
4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,การประทวง,การนัด

หยุดงาน,การกอจลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง
หรือ	เจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย	ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว

ซึง่ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเทีย่ว(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิด
เหตุสุดวิสัย	ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร)
6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไม

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด
กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด
7.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
8.	กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
9.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได
10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา

งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด
11.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล	ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง

ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
12.	คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวย

กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาท	สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา	15	วัน	มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ	(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง	21
วัน)

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป	-กลับพรอมกรุป	อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋
2.	ที่พักโรงแรมตามรายการ	2	คืน	(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
3.	อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
4.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
5.	คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6.	คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
7.	ประกันอุบัติเหตุวงเงิน	1,000,000	บาท	(เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
8.	ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง)
9.	คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน	30	กก.ตอ	1	ใบ
10.	คาบัตรเขาชมสวนสนุกดิสนียแลนด



1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ
4.	คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ
5.	คาทิปไกดทองถิน่,คนขับรถ	ผูชวยคนขับรถ	ใน	อัตราวันละ	40	ดอลลาหฮองกง/วัน/ลูกทัวร	1	ทาน

(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ)
6.	คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะแตไม

บังคับทิปคะ)

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

การทองเทีย่วประเทศจีนนัน้จะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการสงเสริมการทอง
เทีย่วดังกลาวคือรานชารานหยกรานบัวหิมะรานผาไหมรานขนมรานจิวเวอรรี	***ซึง่จะใชเวลาประมาณ
60	นาที	-	90	นาทีซึง่ไมมีการบังคับใหทานซื้อซื้อหรือไมขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลักไมมีการ
บังคับใดใดทัง้สิ้นหากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิม่ทางบริษทัฯจะขอถือวาทานรับ
ทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว***รายการทัวรโรงแรมและตารางการบินดังกลาวขางตนอาจมี
การเปลีย่นแปลงหรือสลับสับเปลีย่นไดตามความเหมาะสม

1.	ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด	ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น
2.	ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
3.	ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ไดตามความเป็นจริง	ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง	7	วันทําการ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
เงินทุกกรณี
5.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไม

ครบตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว(15	ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆทีเ่กิดจากการยกเลิกของทาน


