


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สะพานแขวนซิงหมา
-	เมืองจูไห

พักที่	MIN
AN	Hotel
หรือเทียบ
เทา

2 ถนนคูรัก	-	หวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	-	วัดผูโถวซื่อ	-	เมืองเซินเจิ้น	-	หลอหวู	-
MANGROVE	GROOVE

พักที่	Royal
Century
Hotel	หรือ
เทียบเทา

3 เจาแมกวนอิม	-	รีพัลสเบย	-	วัดแชกงหมิว	-	ฮองกง	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-
HARBOUR	CITY	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

18	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿9,991 ฿9,991 ฿9,991 ฿4,000

24	พ.ค.	61	-	26	พ.ค.	61 ฿10,991 ฿10,991 ฿10,991 ฿4,000

25	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿9,991 ฿9,991 ฿9,991 ฿4,000

31	พ.ค.	61	-	2	มิ.ย.	61 ฿10,991 ฿10,991 ฿10,991 ฿4,000

2	มิ.ย.	61	-	4	มิ.ย.	61 ฿9,991 ฿9,991 ฿9,991 ฿4,000

3	มิ.ย.	61	-	5	มิ.ย.	61 ฿9,991 ฿9,991 ฿9,991 ฿4,000

7	มิ.ย.	61	-	9	มิ.ย.	61 ฿10,991 ฿10,991 ฿10,991 ฿4,000

8	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿9,991 ฿9,991 ฿9,991 ฿4,000

10	มิ.ย.	61	-	12	มิ.ย.	61 ฿9,991 ฿9,991 ฿9,991 ฿4,000

14	มิ.ย.	61	-	16	มิ.ย.	61 ฿10,991 ฿10,991 ฿10,991 ฿4,000

15	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿9,991 ฿9,991 ฿9,991 ฿4,000

17	มิ.ย.	61	-	19	มิ.ย.	61 ฿9,991 ฿9,991 ฿9,991 ฿4,000

21	มิ.ย.	61	-	23	มิ.ย.	61 ฿10,991 ฿10,991 ฿10,991 ฿4,000

22	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿9,991 ฿9,991 ฿9,991 ฿4,000

28	มิ.ย.	61	-	30	มิ.ย.	61 ฿10,991 ฿10,991 ฿10,991 ฿4,000

30	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿9,991 ฿9,991 ฿9,991 ฿4,000



ชวงเชา
10.30	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	เคานเตอร	T

สายการบิน	Emirate	Airline	โดยมีเจาหนาที่	...	คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระใหกับทาน

ชวงบาย
13.45	น.	ออกเดินทางสูฮองกงโดยสายการบิน	Emirate	Airline	เทีย่วบินที	่EK384	(เดินทางเดือน

ต.ค.	14.05-18.05)

17.30	น.	เดินทางถึงสนามบิน	Hongkong	International	Airport	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	1	ชม.)	น ําทาน
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว	พรอมกัน	ณ	ทางออก	EXIT	B	สนามบินตั้งอยูบนเกาะลันเตา	ฮองกง
เป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง

จากน้ันนําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย	ผานสะพานแขวนซิงหมา	(TSING	MA	BRIDGE)	ซึ่ง
เป็นสะพานแขวนทางรถยนตที่มีความยาวมากกวา	2.2	กิโลเมตร	ซึ่งไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง
ระดับโลก	นอรแมน	ฟอสเตอร	ระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกง

จากน้ันนําทานเดินทางสูจูไหโดยเรือเฟอรรี	่(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ	ณ	วันทีเ่ดินทาง)	ผานดานจูโจว
ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทานเอง	(ระยะทางระหวางดานประมาณ	500	เมตร)	ในการเดินทางขาม
ดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ	50-60นาที	เมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ	1	ใน
5	ของประเทศจีน	“จูไห”	ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเป็น	“เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน”	(Amazing	City	in	China)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	–	BOX	SET

เดินทางเขาสูทีพ่ัก	MIN	AN	Hotel	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541



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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	–	BOX	SET

	พักที่	MIN	AN	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ทีพ่ัก	หรือ	ณ	ภัตตาคาร	แบบติม่ซํา

หลังรับประทานอาหารเชาเรียบรอย	เดินทางผานชม	ถนนคูรัก	(The	Lover	Road)	ซึ่งเป็นถนนเลียบ
ชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหไดทําไวขึน้เพื่อเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ	และยังเป็นที่
นิยมของบรรดาคูรักทั้งหลาย

จากน้ันชมสัญลักษณของเมืองจูไหที่มีชื่อเรียกวา	“หวีหน่ี”	รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง	8.7	เมตร	ถือไขมุกอยู
ริมทะเล

จากน้ันนําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะใหทานรับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพร
จีนรวมทั้งใหบริการนวดฝาเทาและนําทานชมสินคาพื้นเมืองของเมืองจูไห	อาทิเชน	ผาไหม	ใบชา	หยกฯลฯ	เพื่อ
ฝากคนที่ทานรัก

จากน้ันนําทานสู	วัดผูโถว	นมัสการองคสังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ	นมัสการเจาแมกวนอิมเพื่อความ
โชคดี	นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา	4	พระองค	เพื่ออายุยืนนาน

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเซินเจิ้น	โดยรถโคชใชเวลาในการเดินประมาณ	3	ชั่วโมง	“เมืองเซินเจิ้น”	ซึ่ง

เป็นเมือง	1	ใน	4	เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเป็นเมืองเศรษฐกิจการคาที่สําคัญของจีนทาง
ตอนใตและเป็นแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย

จากน้ันใหทานเพลิดเพลินกับการตอราคาสินคามากกวา	50%	ที่คนไทยขนานนามวา	มาบุญครองเซินเจิ้น
หรือหลอหวู	ซิตี้	ทานจะพบกับสินคากอปป้ีแบรนดเนม	ชื่อดังมากมายอาทิ	Armani,	Prada,	Gucci,	Burberry,
Cartier,	Chanel,	Coach,	Dior	Fendi,	Louis	Vuitton,	Chole	ฯลฯ

นําทานชมโชว	MANGROVE	GROOVE	เป็นโชวมานน้ําแบบ	3D	เป็นโชวที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผูกลากับลิง
วิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อวา	"ปีกแหงความรัก"	เพื่อเอามาชวยนกที่ถูกทําลายจาก
มนต(มลพิษ)ในป าโกงกาง	ที่ใชทุนสรางกวา	200	ลานหยวน	จัดแสดงที่	OCT	BAY	WATER	SHOW	THEATRE



ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญที่สามารถจุได	2,595	คน	ใชเวลา	28	เดือนในการสรางแทนแสดงบนน้ําที่ใหญ
ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่	5,600	ตารางเมตร	เป็นศิลปะแนวใหมและเป็นความทาทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี	และ
สรางเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาติ	การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด	4องคประกอบ	ผสมผสานกับมหัศจรรยของมนต
เสนหของภาพเสมือนจริง	การแสดงใชอุปกรณ	เชน	แสงเลเซอร	ไฟ	เครื่องเปลงแสง	มานน้ํา	ระเบิดน้ํา	ฯลฯ
กวา600ชนิด	เป็นโชวน้ําที่ใหญและทันสมัยที่สุดในโลก	โชวการแสดงสื่อประสมในชวงเวลากลางคืน	เป็น
สัญลักษณใหมในทาเรือ	OCT

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ..	เป าฮื้อ+ไวนแดง

เดินทางเขาสูทีพ่ัก	Royal	Century	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ที่พัก	หรือ	ณ	ภัตตาคาร	แบบติ่มซํา

เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก	เพราะมี
การจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับคูรักมากที่สุด

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

วัดผูโถวซื่อ	(Putuo	temple)	สักการะองคเจาแมกวนอิม	เพื่อเสริมสรางความ
เป็นสิริมงคลใหแกชีวิต	วัดแหงน้ีตั้งอยูบริเวณเขามีความยื่งใหญอลังการมาก
อีกทั้งเป็นวัดที่คนจูไหนิยมมาสวดมนตขอให	กิจการงานกาวหนา	นมัสการ
เทพแหงโชคลาภเสริมสิริมงคล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน	ซึ่งขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง	โดยเฉพาะยานโหลหวู
หางสรรพสินคาขนาดยักษ



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

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	เมนูพิเศษ..	เปาฮ้ือ+ไวนแดง

	พักที่	Royal	Century	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ทีพ่ัก

สมควรแกเวลาพรอมกันทีจุ่ดนัดหมาย	ประมาณ	09.00	น.	นําทานเดินทางสูฮองกงโดยรถไฟ
ประมาณ	1	ชัว่โมง

นําทานนมัสการ	วัดเจาแมกวนอิม	ณ	หาดรีพัลสเบย	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1993	ในแตละปีจะมีนักทองเที่ยว
จํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิส์ิทธิจ์ากเจาแมกวนอิม	และขอพรจากเทพเจาองคอื่นๆ	ดวย	อาทิ
เชน	ขอพรโชคลาภ	ความรํ่ารวยจากเทพไฉซิงเอี้ย	,ขอพรเรื่องความรัก	ใหสมหวังในรัก	ขอพรไดจากเทพแหง
ความรัก	และเทพเจาแหงโชคลาภองคอื่นๆ	ณ	ชายหาดรีพัลสเบย

นําทานชมทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณจุดชมวิว	วิคตอเรียพีค	(Victoria	Peak)	ถายรูปคูกับวิวทิวทัศน
ของตึกสูงตางๆ	ซึ่งไดสรางตามหลักฮวงจุยบนเกาะฮองกง	ถาใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป

จากน้ันเดินทางไป	วัดแชกงหมิว	เป็นวัดเกาแกที่มีความศักดิส์ิทธิม์าก	มีอายุกวา	300	ปีตั้งอยูในเขต	Shatin
วัดแชกงสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเป็นทหารมีชื่อวาทานแชกง	เน่ืองจากมีเหตุการณ
จลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว	ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความ
เชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ	แลวจะตองไปหมุน
กังหันนําโชคที่ตั้งอยูในวัดเพื่อจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาที่การ
งาน	โชคลาภ	ยศศักดิ	์และถาหากคนที่ดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเป็นการชวยหมุนปัดเป าเอาสิ่งรายและไมดี
ออกไปใหหมด

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําชมโรงงานจิวเวอรรี	่ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮองกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ

ทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ!!และนําทานเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน	ตางๆ	อีกมากมาย…

จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย	อาทิเชน	ชอปป้ิงที	่OceanTerminal	และ	Harbour	City	กับสินคา
แบรนดเนมชื่อดังตางๆระดับโลกกวา	700	รานคา	เชน	Amani,	Prada	,	Gucci	Burberry	,	Cartier	,	Chanel	,



Coach	,	Dior	,	Fendi	,	Louis	Vuitton	,	Chole,	ของเด็กเลนที่หาง	Toy	r’us	แหลงชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่	DFS
Galleria	เชน	Burberry	,	Cartier	,	Chanel	,	Coach	,	Dior	,	Fendi	,	Louis	Vuitton	,	Chole	ฯลฯ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบินนานาชาติฮองกง

21.15	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	Emirate	Airlines	เทีย่วบินที	่EK385	(เดินทางเดือน	ต.ค.	21.50-
23.45)

23.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ที่พัก

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญที่ตั้งอยูที่บริเวณศาลเจาที่ตั้งอยูบนอาวรี
พัลสเบยและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล	ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อ
กันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึน้	3	ปี

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

หางที่ใหญ	ที่สุดในยานจิมซาจุย	แหลงรวมรานคาตางๆ	มากมาย	แบรนดเนม
หรูๆ	มีครบหมด	Louis	Vuitton	HERMES	Gucci	Prada	Channel	หรือแบรนด
กลางๆ	ที่ทั่วโลกรูจัก	เชน	Nike	Adidas	Puma	Levi's	Diesel	และอีกมากมาย	ก็
มีครบครับ

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(ทีน่ัง่จะยืนยัน
เม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจาก
ทําการจองแลว(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	1200	บาท	/ทริป/ตอทาน

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

ยังไมรวมคาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	600	บาท	/ทาน/ทริป(120หยวน)

ราคาเด็กตํ่ากวา	18	ปี	เก็บเพิม่จากคาทัวรขางตน	3,500	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	300-400	หยวน	/	คน	/	ราน

เน่ืองจากตั้งแต	20กันยายน-30	พ.ย.	2560	มีการยกเลิกวีซาหนาดานแบบกรุป	144ชม.ตองเก็บเอกสารเพิ่มเติม
(คาใชจาย	1,500.-บาท	ตอทาน	4วันทําการ)	สําหรับทานที่มีการทําจองเขามาในชวงเวลาดังกลาว

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


