


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	เลดี้มารเก็ต	-	A
SYMPHONY	OF	LIGHTS

พักที่
PANDA
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา

2 วัดแชกงหมิว	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	เมืองเซินเจิ้น	-	MANGROVE	GROOVE

พักที่
FX
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา

3 เมืองจูไห	-	ถนนคูรัก	-	หวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	-	รานหยก	-	สวนหยวนหมิง
หยวน	จูไห

พักที่
MINAN
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา

4 ฮองกง	-	เกาะลันเตา	-	กระเชานองปิง	360	องศา	-	วัดโปหลิน	-	หมูบานวัฒนธร
รมนองปิง	-	Citygate	Outlet	Mall	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

28	ต.ค.	60	-	31	ต.ค.	60 14,881	บาท 17,881	บาท 17,881	บาท 4,900	บาท



ชวงเชา-ชวงคํ่า
10.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	เคานเตอรเช็คอิน	สายการบินคารเธยแปซิฟิค

(Cathay	Pacific)	อาคารผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตูทางเขาที	่5	เคานเตอร	M	โดยมีเจาหนาที่	คอย
อํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน
12.40	น.	ออกเดินทางสู	ฮองกง	โดยสายการบิน	คารเธยแปซิฟิค	(Cathay	Pacific)	เทีย่วบินที่

CX754	(มีบริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.30	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	Chek	Lap	Kok	ฮองกง	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

แลวโปรดเดินออกทาง	Exit	B

หลังจากน้ันนําทาน	อิสระชอปป้ิงเลดี้มารเก็ต	ซึ่งเป็นตลาดกลางแจงที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของฮองกง	มี
สินคามากมายใหไดเลือกชอป	ทั้งเสื้อผาแฟชั่น	กระเปา	รองเทา	เครื่องประดับ	เครื่องสําอาง	ของเลน	ฯลฯ	มี
สินคามากกวา	100	กวาราน	และของกิน	ซึ่งเป็นอาหารทองถิ่นของที่น่ี
นําทานชมโชวยิงแสงเลเซอรประกอบแสงเสียงสุดตระการตา	Symphony	of	Lights	(โชวรอบ	20.00	น.)
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	PANDA	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

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



มีบริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เป็นการจัดแสดงแสงสีและเสียง	ซึ่งจะถูกกจัดทุกๆ	สองทุมถาอากาศดี	เป็น
โชวที่ใหญที่สุดในโลกตามกินเนสเวิลเร็คคอรด

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	PANDA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	แบบติม่ซํา
นําทานสู	วัดกังหัน	หรือ	วัดแชกง	เป็นวัดเกาแกที่มีความศักดิส์ิทธิม์าก	มีอายุมากกวา	300	ปีตั้งอยูในเขต

Shatin	วัดแชกงสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึง	เป็นทหารมีชื่อวาทานแชกง	เน่ืองจากมี
เหตุการณจลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว	ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีน
มีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ	แลวจะตองไป
หมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยูในวัดเพื่อจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาที่
การงาน	โชคลาภ	ยศศักดิ	์และถาหากคนที่ดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเป็นการชวยหมุนปัดเป าเอาสิ่งรายและ
ไมดีออกไปใหหมด	ในองคกังหันนําโชคมี	4ใบพัด	คือพร	4	ประการ	คือ	สุขภาพรางกายแข็งแรง,	เดินทาง
ปลอดภัย,	สมความปรารถนา	และ	เงินทองไหลมาเทมา
นําทานชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับราน	Jewelry	Factory
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เซินเจิ้น	(โดยรถไฟ	โดยประมาณ	1	ชัว่โมง)	เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน	เดิมเป็น

เพียงหมูบานชาวประมงธรรมดาอยูในมณฑลกวางตุง	ตัวเมืองเซินเจิ้นไดรับการวางระบบผังเมืองอยางดีมี
สภาพภูมิทัศน	และสภาพแวดลอมที่เป็นระเบียบสวยงาม	“เมืองเซินเจิ้น”	ซึ่งเป็นเมือง	1	ใน	4	เขตเศรษฐกิจ
ปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเป็นเมืองเศรษฐกิจการคาที่สําคัญของจีนทางตอนใตและเป็นแหลงรวบรวม
เทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย
นําทานชม	โชวมานน้ําแบบ	3D	เป็นโชวที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลง

เพลงที่มีชื่อวา	"ปีกแหงความรัก"	เพื่อเอามาชวยนกที่ถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ในป าโกงกาง	ที่ใชทุนสรางกวา
200	ลานหยวน	จัดแสดงที่	OCT	BAY	WATER	SHOW	THEATRE	ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญที่สามารถ
จุได	2,595	คน	ใชเวลา	28	เดือนในการสรางแทนแสดงบนน้ําที่ใหญที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่	5,600	ตาราง
เมตร	เป็นศิลปะแนวใหมและเป็นความทาทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี	และสรางเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาติ	การ
แสดงบนเวทีมีทั้งหมด	4องคประกอบ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	FX	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	แบบติ่มซํา



เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน	ซึ่งขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง	โดยเฉพาะยานโหลหวู
หางสรรพสินคาขนาดยักษ

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	FX	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองจูไห	โดยรถโคชใชเวลาในการเดินประมาณ	3	ชั่วโมง	เมืองจูไหเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ	1	ใน	5	ของประเทศจีน	“จูไห”	ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเป็น	“เมืองมหัศจรรยแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน”	(Amazing	City	in	China)

นําทานน่ังรถชมทิวทัศนของ	ถนนคูรัก	THE	LOVER’S	ROAD	ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมน
ติก	ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน	ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ	และที่ไดชื่อวาถนน
คูรัก	ก็เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอี้	หรือมาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ	2	คนน่ัง
เทาน้ัน	จึงไดชื่อวาถนนคูรัก	ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคูรัก
ผานชม	สาวงามหวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห	บริเวณอาวเซียงหู



เป็นรูปแกะสลักสูง	8.7	เมตร	ถือไขมุกอยูริมทะเล
นําทานไปผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝาเทาโดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจัก

วาล	บัวหิมะ	ยาประจําบานที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย	ชวยรักษาแผลจากการโดนความรอนเชน	น้ํา
รอนลวก	หรือ	น้ํามัน	ชวยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกไดดี	หรือจะทาเพื่อปองกันผิวไหมเสีย
จากการตากแดดเป็นเวลานานและชวยแกปัญหาสิว	ฝา	จุดดางดําบนใบหนาใหหนาเนียนใส
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	รานผาไหม	ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผาหมไหมอันแสนนุมนานอนชวนสัมผัส
นําทานชม	รานหยก	มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยกใหทานไดเลือกชื้อเป็นของฝาก	หรือเป็นของที่ระลึกแดตัว

ทานเอง
นําทานชม	สวนหยวนหมิงหยวน	ซึ่งเป็นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง	หลังถูกทําลายโดย

พันธมิตรในปี	ค.ศ.	1860	และเสียหายจนยากแกการบูรณะ	พระราชวังหยวนหมิงใหมไดงบประมาณกอสรางถึง
600	ลานหยวน	สรางขึน้ใหมอีกครั้ง	ณ	ใจกลางของ	ภูเขาชิลิน	ในเมืองจูไห	ทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาที่
เขียวชอุม	และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา	80,000	ตารางเมตร	ซึ่งมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุง
ปักกิ่ง	สิ่งที่ทําใหสวนหยวนหมิงหยวนแหงใหม	มีความแตกตางกับสวนเกาที่ปักกิ่ง	คือการเพิ่มเติมและตกแตก
สวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ...	เป าฮื้อ	+	ไวนแดง
ทีพ่ัก	MINAN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก	เพราะมี
การจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับคูรักมากที่สุด

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

สวนหยวนหมิงหยวน	มีความแตกตางกับสวนเกาที่ปักกิ่ง	คือการเพิ่มเติมและ
ตกแตงสวนที่เป็นศิลปแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน	"สวนหยวนหมิง"	จึงถือ
ไดวาเป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร	มีคุณคา
ทั้งในแงวัฒนธรรม	ประวัติศาสตร	และธุรกิจการทองเที่ยว	สวนแหงน้ีเปิดให
บุคคลเขาชมตั้งแต	วันที่	1	กุมภาพันธ	ค.ศ.	1997	เป็นตนมา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ...	เปาฮ้ือ	+	ไวนแดง
	พักที่	MINAN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา-ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสูฮองกงโดยเรือเฟอรรี	่(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ	ณ	วันทีเ่ดินทาง)	ผานดานจูโจว

ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทานเอง	ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลา
ในการเดินประมาณ	50-60นาที
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เกาะลันเตาขึ้นกระเชานองปิง	เพื่อสัมผัสประสบการณอันนาตื่นเตนชมวิว

ทิวทัศนหมูเกาะทะเลจีนใตและภูเขาสูงแบบ360องศา	ระยะทางกวา	5.7	กิโลเมตรโดยใชเวลาประมาณ	25	นาที
จากน้ันนําทานนมัสการพระโพธิสัตวกวนอิม	พระมัญชูศรีโพธิสัตว	และพระสมันตภัทรโพธิสัตว	ณ	วัดโป

หลิน	ซึ่งสรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1920	เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆเพียง	3	องค	ตอมาในปี	ค.ศ.	1924	ได
เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลินพรอมทั้งมีการสรางอารามและโบสถเพิ่มขึน้ทําใหปัจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมา
จําวัดกันเป็นจํานวนมาก	วัดโปหลินเป็นวัดเจหามเซนไหวอาหารที่เน้ือสัตวทุกชนิด	วัดโปหลินตั้งอยูที่ระดับ
ความสูง	22	เมตร	สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิป์ระทับกลางแจงองคใหญที่สุดในโลกจากเกือบทุก	ๆ
สวนของเกาะ
จากน้ันเที่ยวชม	หมูบานนองปิง	ที่จําลองชีวิตความเป็นอยูของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวดวยราน

น้ําชา	รานอาหาร	รายขายของที่ระลึก
จากน้ันอิสระใหทานชอปป้ิง	CITYGATE	OUTLET	มีสินคาใหเลือกซื้ออยางครบครันตั้งแต	NIKE,	ADIDAS,

QUICK	SILVER,	BODYSHOP,	BALLY,CITY	CHAIN	ฯลฯ	จนถึงเวลานัดหมายนําทานออกเดินทางสูสนามบิน
ฮองกง
(อิสระอาหารกลางวันและเย็น....	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงตามอัธยาศัย)
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
17.05	น.	-	19.50	น.	เดินทางกลับสูประเทศไทย	โดยสายการบิน	คารเธยแปซิฟิค	(Cathay	Pacific)

เทีย่วบินที	่CX703
19.00	น.	-	21.45	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

เป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบัน	ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กแตใหญ
กวาเกาะฮองกงถึง	2	เทาและเมื่อกอนเป็นเกาะชาวประมง

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง	ซึ่งเป็นโปรเจ็คการ
สนับสนุนการทองเที่ยวในเกาะลันเตา

เป็นวัดที่ตั้งอยูที่เมืองNgong	Ping	เกาะ	New	Territories	มีพระใหญที่ชาว
ฮองกงชาวไทย	ชาวจีน	มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมี
ความนาเลื่อมใสศรัทธาและอลังการ

หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	สรางขึน้มาเพื่อนสงเสริมการทองเที่ยวของเกาะ
ลันเตา

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงที่มีแบรนนานาชาติกวา	80	ยี่หอซึ่งตลอดทั้งปีมี
ซึ่งแทบจะสวนลดอยูอยางนอย	30%	ตลอดปี



อิสระอาหารกลางวันและเย็น	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม
สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

4.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน10	ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท

ราบลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง
6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท(ทีน่ัง่จะ
ยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลัง
จากทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7วันทําการ)

2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน	

2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา
**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ที่นอนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ
TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	20	กิโลกรัม	ตอทาน	ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละ

สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7.	คาวีซากรุปแบบ	144	ชัว่โมง	(ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาทีมี่วีซาอยูแลวและสําหรับพาส

ปอรตไทยเทานัน้)
กรณีทีท่าง	ตม.	จีน	ประกาศปิด	ยกเลิกวีซากรุปแบบ	144	ชัว่โมง	เพื่อเขาเซินเจิ้นและจูไห	ทางบริษทัขอ
เก็บคาวีซาทีเ่กิดขึ้นตามจริง	และทางบริษทัฯขอ	สงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทัง้หมด	(ในกรณีลูกคาแจง
ยกเลิกการเดินทาง	ทางเราขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น)

1.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และหัก	ณ	ทีจ่าย	3	%
2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
3.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
4.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

5.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
6.	คาทิปสําหรับคนขับรถและไกดทองถิน่	ทานละ	1,200	บาท	/ทริป/ตอทาน	(ประมาณ	240	หยวน	)



PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

**ยังไมรวมคาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทานละ	ทานละ	1,200	บาท/ทาน/ทริป	สวนหัวหนาทัวรขึน้อยูกับควม
พึงพอใจในการใหบริการ**

ราคาเด็กตํ่ ากวา	18	ปี	เก็บเพิ่มจากคาทัวรขางตน	3,000	บาท/ทาน
**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม	ขึน้อยูกับสภาพอากาศ	ฤดูกาล	และการจร

จรเป็นสําคัญ**

ราคาทัวรสําหรับคนไทยเทานัน้	/ไมมีราคาเด็ก
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีนทุกเมือง	(ฮองกง	มาเกา	จูไห	เซิน

เจิ้น)กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	บัวหิมะ,
ผาไหม,	ไขมุก,	ใบชา,	ใยไผไหม,	หยก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนให
กับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความ
พอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	ราน

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

1.	การยกเลิกการเดินทางตั้งแตวันจองจนถึงกอนวันเดินทาง	30	วัน	ขอยึดมัดจําทานละ	5,000	บาท
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-29	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
4.	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	7	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.	ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการันตีมัดจํา

ที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา			หรือ
คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

6.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางหัวหนาทัวรและ
มัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**

7.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง		พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


