


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	วิคตอเรียพีค	-	เจา
แมกวนอิม	-	รีพัลสเบย	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	ยานถนนนาธาน	-	เมืองจูไห

พักที่
Xiangquan
Hotel	หรือ
เทียบเทา

2 หวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	-	ถนนคูรัก	-	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	-
ตลาดใตดินกงเปย	-	รานหยก	-	พระราชวังหยวนหมิงหยวน	หรือ	พระราชวัง
ฤดูรอนเดิม	กรุงปักกิ่ง

พักที่
Xiangquan
Hotel	หรือ
เทียบเทา

3 มาเกา	-	เจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือ	องคเจาแมกวนอิมปราคทอง	-	วิหาร
เซนตปอล	-	เซนาโดสแควร	-	THE	VENETIAN	MACAU	-	สนามบินฮองกง
Chek	Lap	Kok	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

3	พ.ย.	60	-	5	พ.ย.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 4,000	บาท

11	พ.ย.	60	-	13	พ.ย.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 4,000	บาท

24	พ.ย.	60	-	26	พ.ย.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 4,000	บาท

1	ธ.ค.	60	-	3	ธ.ค.	60 17,900	บาท 17,900	บาท 17,900	บาท 5,000	บาท

3	ธ.ค.	60	-	5	ธ.ค.	60 17,900	บาท 17,900	บาท 17,900	บาท 5,000	บาท

4	ธ.ค.	60	-	6	ธ.ค.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 4,000	บาท

14	ธ.ค.	60	-	16	ธ.ค.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 4,000	บาท

15	ธ.ค.	60	-	17	ธ.ค.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 4,000	บาท

16	ธ.ค.	60	-	18	ธ.ค.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 4,000	บาท

29	ธ.ค.	60	-	31	ธ.ค.	60 18,900	บาท 18,900	บาท 18,900	บาท 6,000	บาท

30	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 18,900	บาท 18,900	บาท 18,900	บาท 6,000	บาท

31	ธ.ค.	60	-	2	ม.ค.	61 18,900	บาท 18,900	บาท 18,900	บาท 6,000	บาท



ชวงเชา
04.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้	4	ประตู	6

เคานเตอร	M	สายการบินคาเธย	แปซิฟิก	(CX)	โดยมีเจาหนาที่	อํานวยความสะดวกดานเอกสารเดินทาง
และสัมภาระ
06.40	น.	ออกเดินทางสู	ฮองกง	โดยสายการบิน	Cathay	Pacific	เทีย่วบินที	่CX616
10.30	น.	เดินทางถึง	ฮองกง	สนามบิน	Chek	Lap	Kok	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	1	ชม.)	ซึ่งตั้งอยูบนเกาะ

ลันเตา	ฮองกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีน	ติดกับมณฑลกวางตุง	ประกอบ
ดวย	เกาะฮองกง	นิวเทอรริทอรีส	เกาลูน	และเกาะเล็กๆ	อีก	235	เกาะ	หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานชมทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณจุดชมวิว	วิคตอเรียพอยท	ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงตางๆ

ซึ่งไดสรางตามหลักฮวงจุยบนเกาะฮองกง
นําทานนมัสการขอพรจาก	เจาแมกวนอิม	และเทพเจาแหงโชคลาภ	ขามสะพานตออายุ	ณ	ชายหา

ดรีพัลสเบย	ในแตละปีจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิส์ิทธิจ์ากเจาแมกวนอิม
โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันวาถาใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป
จากน้ันนําทานชม	โรงงานจิวเวอรรี	่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหาซื้อไดใน

ราคาพิเศษ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันใหทานชอปป้ิงอยางเต็มอิ่มที่ใจกลางแหลง	ชอปป้ิงยานถนนนาธาน	หรือชอปป้ิงที่	DUTY	FREE

รานคาปลอดภาษี	กับสินคาที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก	อาทิ	MARK&SPENSOR,	TOY’R	US,	GIORDANO,
ARMANI,	FERAGAMO,	BALLY,G2000

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูทาเรือ	เพื่อเดินทางไปยังจูไหโดยเรือเฟอรรี	่(ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	1	ชัว่โมง)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
จากนัน้นําทานเดินทางสูทีพ่ัก	Xiangquan	Hotel	หรือเทียบเทา(จูไห)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541



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

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญที่ตั้งอยูที่บริเวณศาลเจาที่ตั้งอยูบนอาวรี
พัลสเบยและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล	ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อ
กันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึน้	3	ปี

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน	และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจม
ซาจุย

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1	ใน	5	ของประเทศจีน	"จูไห"	ไดรับยกยองจาก
สหประชาชาติใหเป็น	"เมืองมหัศจรรย	แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน"
สัญลักษณของเมืองจูไห	คือ	"หวี่หน่ี"	เป็นรูปป้ันนางฟาถือไขมุก	ซึ่งยื่นออกไป
ในทะเล	และยังมีถนนคูรัก	เป็นถนนซึ่งอยูริมชายหาดที่รัฐบาลจูไหไดตกแตง
ภูมิทัศน	ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Xiangquan	Hotel	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	โรงแรม
นําทานชมสัญลักษณของเมืองจูไหที่มีชื่อเรียกวา	“หวีหน่ี”	รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง	8.7	เมตร	ถือไขมุกอยู

ริมทะเล
จากน้ันนําทานผานชม	ถนนคูรัก	(The	Lover	Road)	ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทาง

รัฐบาลเมืองจูไหไดทําไวขึน้เพื่อเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ	และยังเป็นที่นิยมของบรรดาคูรักทั้งหลาย
จากน้ันนําทานสู	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีต

ถึงปัจจุบันการสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี	พรอมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตลาดใตดินกงเป ย	ใหทานชอปป้ิงสินคานานาชนิดเสมือนเดินอยูใน	LOWU

CENTRE	ทานจะสนุกสนานกับการตอรองสินคาราคาถูกทั้ง	กระเปา	กอปป้ีแบรนดเนมดังตางๆ	หรือเลือกซื้อ
เสื้อผา	ถุงเทา	รองเทา	เครื่องประดับสําหรับทุกเพศทุกวัย
จากน้ันนําทานชม	สินคาพื้นเมืองของจูไห	ไดแก	ผาไหม	,โรงงานหยก,	และรานยางพารา	ฝากคนที่ทาน

รัก
จากน้ันนําทานเดินทางสู	พระราชวังหยวนหมิง	(จําลองมาจากกรุงปักกิง่)	และชมสวนหยวนหมิงมี

เน้ือที่1.39	ตารางกิโลเมตรมีภูเขาโอบรอบทั้ง	3	ดาน	ดานหนาเป็นพื้นที่ราบ	สิ่งกอสรางตางๆสรางขึน้เทาของ
จริงในอดีตทุกชิ้นภายในสวนมีทะเลสาบขนาด	80,000	ตารางเมตร	เป็นศูนยกลางรายลอมดวยสิ่งกอสรางตาง
ๆ	กวารอยชิ้น	อาทิ	เสาหินคู	สะพานขามธารทอง	ประตูตากงตําหนักเจิ้งตากวางหมิง	สะพานเกาเลี้ยว	พรอม
ชมโชว	การแสดงชุดตางๆอาทิเฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนานพระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเลนตาง	ๆ
อีกมากมาย	ทั้งสนุกสนานและไดรับความรู

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
จากนัน้นําทานเดินทางสูทีพ่ัก	Xiangquan	Hotel	หรือเทียบเทา(จูไห)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	โรงแรม

หรือหวีหน่ี	เป็นสัญลักษณของเมืองจูไห	เป็นหินแกะสลักตั้งเดนสงาอยูริมทะเล
บริเวณอาวเซียงหู	มีลักษณะเป็นรูปของหญิงสาวสวย	ขนาดใหญมีความสูงถึง
8.7	เมตร	และมีน้ําหนักถึง	10	ตัน	ที่มือถือไขมุกไวโดยยกขึน้เหนือศีษระ	ซึ่งรูป
สลักน้ีสรางขึน้ตามนิทานพื้นบานของเมืองจูไห

เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก	เพราะมี
การจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับคูรักมากที่สุด



ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	เพื่อ	รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ	การแพทย
โบราณตั้งแตอดีตถึงปัจจุบันการสงเสริม	การใชสมุนไพรจีน	ที่มีมานานนับ
พันปีพรอมรับฟังกาวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ	ชาวจีนเชื่อวาการนวด
ฝาเทา	ชวยผอนคลายความเมื่อยลา	รางกายมีสุขภาพแข็งแรง	มีความ
ตานทานโรคเพิ่มขึน้	สามารถรักษาการปวดเทา	ขาไมมีแรง	ขาชา	เป็นตะคริว
แกปัญหาเหลาน้ีได

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นตลาดที่อยูชั้นใตดินของเมืองจูไห	ตลาดที่น่ีจะคลาย	ๆ	มาบุญครองบานเรา
ที่จูไหจะเป็นเมืองเล็ก	ๆ	จึงไมคอยมีมลพิษ	สภาพแวดลอมจึงสวยงาม	สะอาด
และอากาศบริสุทธิม์าก	ที่น่ีก็เหมือนหางชอปป้ิงขนาดเล็ก	มีทั้งรานเสื้อผา
รองเทา	กระเปา	เครื่องประดับ	และสินคาอื่น	ๆ	อีกมากมาย	ที่สําคัญของที่น่ี
ราคาถูกมากเพราะวามีสินคาที่น่ีทําเลียนแบบจากจีน

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

เป็นกลุมพระราชวัง	และสวนหยอม	ตั้งอยูบริเวณชานกรุงปักกิ่ง	หางจาก
พระราชวังตองหามไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ	8	กิโลเมตร	ใน
บริเวณใกลเคียงกับพระราชวังฤดูรอนอีเ๋หอ-ยฺเหวียน	ยฺเหวียนหมิง-ยฺเหวียน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Xiangquan	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	โรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางไปมาเกา	ผานดานกงเป ย	ผูเดินทางทําการลากกระเปาขามดานดวยตนเอง	ไมควร

นํากระเปาใบใหญไป
จากน้ัน	นําทุกทานชม	เจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือ	เจาแมกวนอิมปรางคทอง	สรางดวยทองสัมฤทธิท์ั้ง

องค	มีความสูง	18	เมตร	หนักกวา	1.8	ตัน	ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออนชอย
จากน้ันนําทานชม	โบสถเซนตปอลล	สรางขึน้เมื่อตนศตวรรษที่	17	นับเป็นสถานที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตรและเป็นสัญลักษณประจําเมืองมาเกาซึ่งโบสถแหงน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของ
ชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล	ในปี	ค.ศ.	1835	ไดเกิดเพลิงไหมอยางรุนแรง	ทําใหเหลือแตซากประตู



โบสถดานหนาและบันไดทางเขาดานหนาที่สงางามหลังจากที่มีการบูรณะขึน้ใหมในปีค.ศ.1991
จากน้ันนําทานมายังยานการคาสําคัญของมาเกา	เซนาโดสแควร	ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวย

กระเบื้องเป็นลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปัตยกรรมสไตลโปรตุเกส	อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและแวะซื้อสินคาที่
มีชื่อเสียงและซื้อขนมพื้นเมืองมาเกา	เชน	ทารตไข	และ	ขนมทองพับหอสาหราย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชม	VENETIAN	MACAU	RESORT	โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส	ใหทาน

อิสระพักผอนถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริงภายใน
เวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย	ซึ่งแบงเป็นโซนตางๆ	เชน	GRAND	CANAL	SHOP	มีรานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัส
กับภัตตาคาร	กวา	30	แหง	เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ	ที่ทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา	300	ราน
เชน	BOSSINI,	G2000,	GIODANO,	SWATCH,	FOSSIL	ฯลฯ	ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยง
โชคคาสิโน	ซึ่งมีอยูทั้งหมด	4	โซนใหญ	***	(ไมอนุญาตใหเด็กทีมี่อายุตํ่ากวา	18	ปี	เขาไปภายในคาสิโน
ไมอนุญาตทําการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทัง้สิ้นและควรแตงกายสุภาพ)

ชวงคํ่า
(อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย)
จากนัน้นําทานเดินทางสู	สนามบินฮองกง	โดยเรือเฟอรรี	่ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชัว่โมง
22.20	น.	เหินฟากลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	Cathay	Pacific	เทีย่วบินที	่CX709
00.10+1	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	โรงแรม

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา

เป็นรูปป้ันขนาดใหญของเจาแมกวนอิม	ซึ่งหันหลังใหทะเล	และยืนอยูบนโดม
ดอกบัวขนาดใหญ	ตั้งอยูริมทะเล	สรางดวยทองสัมฤทธิท์ั้งองค	มีความสูง	18
เมตร	และมีน้ําหนักมากถึง	1.8	ตัน	ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัว	ภายในฐาน
รูปป้ันเป็นพิพิธภัณฑแสดงประวัติความเป็นมา	นอกจากเป็นพิพิธภัณฑแลว	ยัง
เป็นพื้นที่ที่ใหประชาชนเขามาน่ังสมาธิ	ถือไดวาเป็นสถานที่ซึ่งชาวมาเกานิยม
เขามาพักผอนหยอนใจมากที่สุดอีกแหงหน่ึง	และวัตถุประสงคในการสรางน้ัน
เนืองมาจากเป็นเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณใหกับ
มาเกา	ในโอกาสที่สงมอบมาเกาคืนใหกับจีน

เป็นซากของโบสถที่มีอายุเกาแกและสวยงาม	เคยเป็นโบสถและโรงเรียน
เซนตปอล	ซึ่งเป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา



อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย
คาสิโน	ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เขาไปภายในคาสิโน	ไมอนุญาตทําการบันทึกภาพใดๆภายใน

คาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ

เป็นจตุรัสที่อยูในเมืองมาเกา	ซึ่งตั้งชขื่อตามสถานที่นัดพบของชาวโปรตุเกส
และจีน	เคยมีรูปป้ันขนาดใหญ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นคาสิโนขนาดใหญที่ออกแบบสไตลอิตาลี	ภายในมีอาหาร	ที่พักและ
กิจกรรมใหทํามากมาย	และตัวบริการตางๆน้ันนับวา	High	End	เลยทีเดียว

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กอนตัดสินใจจองทัวร	กรุณาอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทจนเป็นทีพ่อใจแลวจึงวางมัดจํา	เพื่อ
ผลประโยชนของตัวทานเอง
1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู	นอกเหนือ

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.กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง	บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
8.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
9.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
10.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
11.	โรงแรมที่อยูในรายการเป็นการนําเสนอเทาน้ันเมื่อทําการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยูใน

ระดับเดียวกัน	แตอาจจะไมไดอยูในยานเดียวกัน
12.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	และบริษทั	รับเฉพาะผูมีจุด

ประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน
13.	ทางบริษทั	จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ	,	ไม

ทานอาหรบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
14.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณธไมวา

ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
15.เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทั	ทางบริษทั	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอ

ตกลงตางๆ
16.	ทางฮองกง	และ	ทางประเทศจีน	ไมรับพิจารณาการเขาเมือง	ผูเดินทางที่	ชื่อเป็นชายแตรางกายดูเป็นหญิงไว

ผมยาวแตงหนาทาปาก	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากกองตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ
เขาประเทศ	เน่ืองจากเป็นการพิจารณา	ของทางประเทศน้ันๆ
17.	**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ

ฮองกงโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและฮองกง	เซินเจิ้น	จูไห
ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของ
ทานเอง	ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**

1.	มัดจําทานละ	10,000	บาท	ภายใน	48	ชม.	หลังจากทําการจอง	มิฉะน้ันที่น่ังจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ	หลังจาก
พรอม	FAX	สลิปการโอนเงินและหนาหนังสือเดินทาง
2.	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทางอยางนอย	15	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	สายการบินคาเธย	แปซิฟิค	(CX)



2.	คาโรงแรมที่พัก	2	คืน	(หองละ	2-3	ทาน)
3.	คาภาษีสนามบินไทย-ฮองกง
4.	คาอาหาร	ตามที่ระบุในรายการ
5.	คารถรับสงตามสถานทองเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	200,000	บาท)	ทั้งน้ี

ยอมอยู	ในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต
6.	คาธรรมเนียมวีซากรุปหนาดานแบบ	144	ชัว่โมง	และ	ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคามีวีซาจีนอยู

แลวและสําหรับพาสปอรตไทยเทานัน้

1.	คาระวางกระเปาน้ําหนักเกิน	30	กิโลกรัม
2.	คาใชจายสวนตัว	เชน	คาโทรศัพท	คาซักผา	รีดผา	คาอาหาร	และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3.	คาธรรมเนียมเดินทางแจงเขา-แจงออกของคนตางดาว
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	(กรณีตองการใบกํากับภาษี)	และคาภาษีบริการหัก	ณ	ที่จาย	3%
5.	คาทิปไกดหัวหนาทัวร	และคนขับรถ	1,000	บาท	ตอลูกคา	1	ทาน	ตลอดทริปการเดินทาง	(เด็กและ	เด็ก	INFANT

เก็บเทาผูใหญ)
6.	ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุปหนาดาน	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทัง้สิ้น	ทําใหไม

สามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ในการเก็บคาวีซาเพิม่เติมจากราคาทัวร	ดังน้ี
-	วีซาเดีย่วแบบปกติ	4	วันทําการ	ไมนับรวมเสาร-อาทิตย	และวันหยุดของสถานฑูตจีน	เขา-ออกครัง้
เดียว	ทานละ	1,500	บาท	
-	วีซาเดีย่วเเบบดวน	2	วันทําการ	ไมนับรวมเสาร-อาทิตย	และวันหยุดของสถานฑูตจีน	เขา-ออกครัง้
เดียว	ทานละ	2,550	บาท

เอกสารยื่นวีซาจีนใชดังน้ี
1.	พาสปอรตเลมจริง
2.	รูปถายพื้นหลังสีขาว	2	รูป	ตามระเบียบ	รูปถายการขอวีซาจีนตามกฎของทางสภานฑูตกรุณาสอบถามกับ

พนักงานขายทุกครั้ง
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

**รายการน้ีทําวีซากรุปหนาดานแบบ	144	ชัว่โมง	(ไมมีคาใชจาย)	หากมีการยกเลิกวีซากรุป	หรือ	วีซา
หนาดาน	แบบ	144	ชัว่โมงน้ี	ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายการทําวีซาเดีย่วสวนตางเอง**
***ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้งมิฉะน้ัน

ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	***
***อัตราคาบริการสงวนสิทธิเ์ฉพาะผูถือพาสปอรตไทยเทานัน้	สําหรับชาวตางชาติกรุณาสอบถามกอน

ทําการจอง**
**รายละเอียดไฟลทบินแตละวันทีร่บกวนสอบถามพนักงานอีกครัง้**
**ตัว๋เครื่องบินไมสามารถทําการเลื่อนวันไป-กลับไดผูเดินทางตองเดินทางไป-กลับ	พรอมกรุป

เทานัน้**
ขอควรทราบ	:	ตามนโยบายของฮองกง	มาเกา	และ	ประเทศจีนทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้น

เมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	รานผาไหม,รานยางพารา,	รานบัวหิมะ,	รานชา,	ราน
ไขมุก,	รานหยก,รานจิวเวอรรี่	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวร	ดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนัก
ทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจ
ของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	ในกรณีทีท่านไมไดลงรานชอปรัฐบาลตามทีร่ายการกําหนดไว
ทางบริษทัใครขอเก็บคาใชจายรานละ	600	RMB	/	คน



**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินใดๆทัง้สิ้นทุกกรณี**


