


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	เกาะลันเตา	-
กระเชานองปิง	360	องศา	-	หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	-	วัดโปหลิน	-
Citygate	Outlet	Mall	-	เมืองเซินเจิ้น

พักที่	FX	HOTEL
/
RENSHANHENT
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

2 เมืองเซินเจิ้น	-	รานหยก	-	ชาอวูหลง	-	หลอหวู	-	วัดกวนอู	ฮองกง	-
พิพิธภัณฑเซินเจิ้น	-	โรงงานผลิตผาไหม	-	OCT	BAY	WATER

พักที่	FX	HOTEL
/
RENSHANHENT
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 ฮองกง	-	วิคตอเรียพีค	-	รีพัลสเบย	-	วัดแชกงหมิว	-	ยานถนนนาธาน	-
สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

24	พ.ค.	61	-	26	พ.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

7	มิ.ย.	61	-	9	มิ.ย.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

21	มิ.ย.	61	-	23	มิ.ย.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

5	ก.ค.	61	-	7	ก.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

19	ก.ค.	61	-	21	ก.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

2	ส.ค.	61	-	4	ส.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

16	ส.ค.	61	-	18	ส.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

30	ส.ค.	61	-	1	ก.ย.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

13	ก.ย.	61	-	15	ก.ย.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

27	ก.ย.	61	-	29	ก.ย.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

25	ต.ค.	61	-	27	ต.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,500



ชวงเชา
04.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ประตู	6	เคานเตอร	Mสาย

การบินคาเธย	แปซิฟิค	เจาหนาที่บริษทัฯ	ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก	(กรุณาใชกระเปาลอลาก
ทานละ	1	ใบ	เพื่อความสะดวกในการขามดาน)
*****นัดเจอทีส่นามบิน	06.00	น.	สําหรับไฟลบิน	CX7000815-1215*****
06.40	น.	ออกเดินทาง	โดยสายการบินคาเธย	แปซิฟิคเทีย่วบิน	CX616	(บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง)
10.30	น.	ถึง	สนามบิน	Cheak	Lap	Kok	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย
นําทานเดินทางสู	เกาะลันเตา	ซึ่งมีขนาดใหญเป็นสองเทาของเกาะฮองกง	และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญที่สุด

ในคาบสมุทรฮองกง
นําทานน่ังกระเชา	Ngong	ping	360	จากตุงชุงสูที่ราบนองปิง	เป็นกระเชาที่ยาวที่สุดในโลก	ทานจะไดชม

ทิวทัศนรอบตัว	360	องศาของเกาะลันเตา	(กรณีกระเชาปิดจะใชรถโคชขึ้นแทน	และถาเกิดเหตุสุดวิสัย
ไมสามารถเทีย่วเกาะลันเตาได	จะพาทุกทานไปเทีย่วสถานทีอ่ื่นแทน)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของ	หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	(Ngong	Ping	Village)	บนพื้นที่	1.5	เฮค

ตาร	อิสระเที่ยวชม	รานคา	รานอาหาร	และชมการแสดงกลางแจงมากมาย	บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะ
ไดพบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหวางความเจริญ	และวัฒนธรรมดั้งเดิมไวไดอยางลงตัว
ใหทาน	นมัสการพระใหญวัดโป หลิน	องคพระสรางจากการเชื่อมแผนสัมฤทธิถ์ึง	200	แผน	หนัก	250	ตัน

และสูง	34	เมตร	องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต
หลังจากน้ันใหทุกทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	City	gate	Outlet	เป็นตึกที่ขายแตสินคาราคาลดพิเศษ	50-

80%	ขึน้ไป	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	รองเทา	นาฬิกา	มีอยู	70	กวายี่หอ	เชน	Nike,	Adidas,	Roots,	Puma,	Bally,	AX,
DKNY,	CK,	Kate	Spade,	Club	21,	Pedder	Warehouse,	Polo,	Samsonite,	Crocs	และชั้นใตดินจะมี
Supermarket	ขนาดใหญใหทุกทานไดเลือกซื้อ	และ
นําทานเดินทางสู	เมืองเซินเจิ้นโดยรถไฟฟ า	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่FX	HOTEL	/	RENSHANHENT	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541



เป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบัน	ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กแตใหญ
กวาเกาะฮองกงถึง	2	เทาและเมื่อกอนเป็นเกาะชาวประมง

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง	ซึ่งเป็นโปรเจ็คการ
สนับสนุนการทองเที่ยวในเกาะลันเตา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	สรางขึน้มาเพื่อนสงเสริมการทองเที่ยวของเกาะ
ลันเตา

เป็นวัดที่ตั้งอยูที่เมืองNgong	Ping	เกาะ	New	Territories	มีพระใหญที่ชาว
ฮองกงชาวไทย	ชาวจีน	มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมี
ความนาเลื่อมใสศรัทธาและอลังการ

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงที่มีแบรนนานาชาติกวา	80	ยี่หอซึ่งตลอดทั้งปีมี
ซึ่งแทบจะสวนลดอยูอยางนอย	30%	ตลอดปี

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน	ซึ่งขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง	โดยเฉพาะยานโหลหวู
หางสรรพสินคาขนาดยักษ

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	FX	HOTEL	/	RENSHANHENT	HOTEL	หรือเทียบเทา



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานเที่ยวชม	เมืองเซินเจิ้น	เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน	เดิมเป็นเพียงหมูบานชาวประมงธรรมดาอยูใน

มณฑลกวางตุง	มีเน้ือที่	2,020	ตารางกิโลเมตร	ตัวเมืองเซินเจิ้นไดรับการวางระบบผังเมืองอยางดีมีสภาพภูมิ
ทัศน	และสภาพแวดลอมที่เป็นระเบียบสวยงาม
นําทานแวะ	ชมหยก	สินคาโอทอปของจีน	และ	ชิมชาจีน	เชน	อูหลง	ผูเออชารสชาติดีขึน้ชื่อของจีน
นําทานเดินทางชอปป้ิงที่	หลอหวู	Lowu	สินคาราคาถูกแหลงใหญของเซินเจิ้น	ซึ่งคนไทยรูจักในนาม

มาบุญครองเมืองไทยมีสินคามากมายหลายหมวดหมู	เชน	กระเปา	รองเทา	นาฬิกา	เสื้อผา	ใหทานไดเลือกซื้อ
เป็นของฝากสําหรับคนที่ทานรัก	และตัวทานเอง
นําทานเดินทางสู	วัดกวนอู	Kuan	Au	Temple	ไหวเพทเจากวนอู	สัญลักษณของความซื่อสัตย	ความ

กตัญูรูคุณ	ความจงรักภักดี	ความกลาหาญ	โชคลาภ	บารมี	ทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขม
แข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู	ทานเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา	มีสติปัญญาเลอเลิศมาก	และไมเคย
ประมาทการบูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพลี่ยงพลํ้าแกฝ ายตรงขาม	และใหเกิด
ความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซื่อสัตยหรือบริวารที่ไวใจไดน่ันเองดังน้ัน	ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา	และ
กราบไหวทานเพื่อความเป็นสิริมงคลตอตนเอง	และครอบครัวในทุกๆ	ดาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเที่ยวชม	พิพิธภัณฑเซินเจิ้นShenzhen	Museum	ตั้งอยูใจกลางเมือง	ภายในมีการจัดแสดง

นิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น	มีทั้งโบราณวัตถุ	ประวัติศาสตร	วิทยาศาสตร	เทคโนโลยี	วัฒนธรรมและ
ศิลปะ	เปิดใหเขาชมมาตั้งแตปี	1988	และ	ชมสินคายาประจําบานของชาวจีน	“ยาบัวหิมะ”	สรรพคุณหลาก
หลายแกน้ํารอนลวก,	แผลไฟไหม,	แกริดสีดวง,	ฮองกงฟุต	ฯลฯ
นําทานแวะชม	ผลิตภัณฑทีท่ําจากผาไหมจีน	ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผาหมไหมที่หมอุนในหนาหนาวและ

เย็นสบายในหนารอน	ชมวิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเป็นสินคาทั้งใชเครื่องจักรและแรงงานคน	ชมการดึงใย
ไหมรังแฝด	(แปลกแตจริง)	เพื่อมาทําใสนวมผาหมไหมซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใชเอง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคารพิเศษ...อาหารซีฟ ูด+ไวนแดง
นําทานสูยานธุรกิจหลักของเซินเจิ้นเบย	พื้นที่ประมาณ	125	ลานตารางเมตร	เป็นโครงการที่แสดงถึง

วัฒนธรรมดานทองเที่ยว,	บันเทิง,	ชอปป้ิง,	รานอาหาร,	โรงแรม,	สโมสรตางๆ	มากมายพรอมกับชมโชวน้ําพุ
3	มิติประกอบเพลงแสงสีเสียงทีง่ดงามตระการตา	(Water	Show	OCT)
พักที	่FX	HOTEL	/	RENSHANHENT	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน	ซึ่งขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง	โดยเฉพาะยานโหลหวู
หางสรรพสินคาขนาดยักษ



หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

ชาอูหลงมีประโยชนมากมายตอรางกายในหลายดานนอกเหนือจากชาอูหลง
ลดความอวน	เชน	แกกระหาย	เพิ่มความสดชื่น	ตอตานแบคทีเรียในชองปาก
ปองกันฟันผุ	ปองกันโรคหัวใจ	ลดอาการหอบหืด	ขับสารพิษในรางกาย	และอีก
มากมายนานัปการ	แตประโยชนที่เรียกวาเดนชัดที่สุดนาจะเป็นการที่ชาอูหลง
มีสวนประกอบสําคัญที่ชวยในการควบคุมความอวน	ลดปริมาณไขมันใน
เสนเลือด	และลดระดับคลอเรสเตอรอลไดเป็นอยางดี

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

วัดกวนอู	นําทานไหวสักการะขอพรเจาพอกวนอู	เจาพอกวนอูเป็นสัญลักษณ
ของความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู	ทานเป็นคนจิตใจมั่นคง
ดั่งขุนเขา	มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไมเคยประมาท	การบูชาขอพรทานก็
หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพลี่ยงพลํ้าแกฝ ายตรงขามและใหเกิด
ความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซื่อสัตยหรือบริวารที่ไวใจไดน่ันเอง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูใจกลางเมือง	ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น	มี
ทั้งโบราณวัตถุ	ประวัติศาสตร	วิทยาศาสตร	เทคโนโลยี	วัฒนธรรมและศิลปะ
เปิดใหเขาชมมาตั้งแตปี	1988

เป็นโรงงานผลิตผาไหม	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน	ชมความละเอียดออนของผา
ไหม	วิธีการผลิตผาไหมเป็นผาหม	และเน้ือผาอันละเอียดออนของเมืองซูโจว
และชมนางแบบแฟชั่นโชวสวมชุดผาไหมเดินโชวลวดลายเน้ือผา	งดงาม	พลิ้ว
ตระการตา



	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคารพิเศษ...อาหารซีฟ ูด+ไวนแดง
	พักที่	FX	HOTEL	/	RENSHANHENT	HOTEL	หรือเทียบเทา

ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญที่สามารถจุได	2595	คน	เป็นโชวที่เกี่ยวกับ
เด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อวา	“ปีกแหง
ความรัก”	เพื่อเอามาชวยนกที่ถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ในป าโกงกาง	การ
แสดงใชอุปกรณ	เชน	แสงเลเซอร	ไฟ	เครื่องเปลงแสง	มานน้ํา	ระเบิดน้ํา	ฯลฯ
กวา	600	ชนิด	เป็นโชวน้ําที่ใหญและทันสมัยที่สุดในโลก

ชวงเชา	
รับประทานอาหาร	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางกลับ	ฮองกงโดยรถไฟฟ า	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
นําทานเที่ยวเกาะฮองกงขึน้สู	VICTORIA	หน่ึงในแหลงทองเที่ยวยอดนิยม	เป็นจุดชมวิวที่คุณจะตองทึ่งกับ

ความสวยงาม	อาววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก	และตึกระฟาที่พุงทะยานขึน้สูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสน
สวยงาม	เชิญถายรูปตามอัธยาศัย
นําทานชม	โรงงานจิวเวอรรี	่ที่ขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด
นําทานสู	หาดทรายรีพลัสเบย	REPULSE	BAY	หาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงน้ีสวยที่สุดแหงหน่ึง	และยังใช

เป็นฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเรื่องมีรูปป้ันของเจาแมกวนอิม	และเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปอง
คุมครองชาวประมง	โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด	นมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม
และเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล	ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึน้	3	ปี
นําทานชม	สมุนไพรจีน	ซึ่งถือเป็นสินคาเพื่อสุขภาพสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากแดคนทางบาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	วัดแชกงหมิว	หรือวัดกังหันนําโชค	วัดน้ีตั้งอยูที่ตําบลซาถิ่น	ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮองกง	เป็น

วัดเกาแกของฮองกงสรางขึน้เมื่อ	400	กวาปีผานมาแลวในสมัยราชวงศชิง	ขึน้ชื่อลือชาในเรื่องความศักดิส์ิทธิใ์น
ดานของโชคลาภทรัพยสินเงินทอง	โดยมีรูปป้ันเจาพอแช	กง	และดาบไรพายเป็นสิ่งศักดิส์ิทธประจําวัด	และวัด
แชกง	ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนําโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการทองเที่ยวฮองกง	ที่ไมวาทัวรไหนที่มาฮองกง	เป็น
ตองเลือกเชาเลือกซื้อสินคามงคลชิ้นน้ี	เพื่อเสริมสรางบารมีและศิริมงคลใหกับชีวิตดวยกันทั้งสิ้น
นําทานเดินทางสูแหลง	ชอปป้ิงทีย่านจิมซาจุย	ถนนนาธาน	ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจาก

ทั่วทุกมุมโลก	ทานจะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆอยางเต็มอิ่มจุใจ	ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบ
ประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศของฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ	ศูนยการคาที่กวางขวางเหลาน้ีเป็นแหลง
รวมหองเสื้อที่จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซเนอรนานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก	อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณ
สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือก	อรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง	หรือเลือกชอปป้ิง
ที่	โอเชี่ยนเทอรมินัล	แหลงรวมสินคา	Brand	Name	ชั้นนําที่มีใหเลือกชม	และชอปมากกวา	700	ราน	อาทิ
ESPRIT,	EMPORIO	ARMANI,	GIORGIO,	ARMANI,	DKNY,	MARK	&	SPENSOR	ของฝากคุณหนูที่	Toy’s	Us
สมควรแกเวลาเดินทางสู	สนามบิน

ชวงคํ่า
21.35	น.	ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย	แปซิฟิคเทีย่วบินที	่CX617	(บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง)
23.35	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	***ไฟลขากลับบางวันCX709	2200-2355***

	รับประทานอาหาร	ณ	โรงแรมที่พัก



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

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

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

เป็นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน	และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจม
ซาจุย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
2.	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต

ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง	เพราะทางบริษทัยังไมไดรวมภาษีน้ํามันใหมที่อาจ
จะเกิดขึน้
3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	ตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
4.	บริษทัฯมีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการ

เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	15	ทาน
5.	การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ	ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได	เพราะการชําระคาทัวร

เป็นไปในลักษณะเหมาจาย
6.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
7.	การทองเที่ยวประเทศจีนน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล	เพื่อเป็นการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว

คือรานหยก	รานบัวหิมะ	รานผาไหม	รานขนม	รานจิวเวอรรี่	เป็นตน	หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคา
ทัวรเพิ่ม	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว

***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร***
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร
2.	กรุณาสอบถามยอดจอง	และเช็ครายละเอียดตางๆ	กอนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ,	ซื้อตัว๋รถไฟ,	ซื้อตัว๋รถ

โดยสาร	และจองหองพัก	เพื่อประโยชนของลูกคา

มัดจําทานละ	5,000	บาท	พรอมแฟกซหนาพาสปอรต	/	สวนทีเ่หลือจายกอนเดินทาง	15	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	และภาษีน้ํามัน	กรุงเทพฯ–ฮองกง–กรุงเทพฯ	(ตัว๋กรุป)
2.	คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
3.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
4.	คาที่พักตามที่ระบุไวในรายการ
5.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง	30	กก.	/
6.	คาวีซาเขาเมืองจีนเป็นวีซากรุป	(กรณีทีมี่วีซาจีนอยูแลวไมสามารถคืนคาใชจายได)
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง	1,000,000	บาท	(ขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม)
8.	มัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง

1.	คาทิปไกดทองถิน่	และคนขับรถ	***รวมตลอดการเดินทางจายทิป	90	หยวน/ทาน***
2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
3.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
4.	คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน	30	กก.
5.	คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดระบุไวในรายการ	เชน	คาซักรีด	โทรศัพท	คามินิบาร	ฯลฯ
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และกรุณาแจงลวงหนาตั้งแตทําการจองกรณีตองการใบกํากับ

ภาษี	
7.	คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
8.	คาวีซาจีนแบบเดีย่วกรณีดานตม.	แจงปิด



เอกสารทีใ่ชในการเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันที่จะออกเดินทาง
ตองมีหนาวางอยางนอย	2	หนา

***ลูกคาทานในมีวีซาจีนอยูในเลมพาสปอรต	ทางตม.	จะถือวาทานใชวีซาในเลมผานดานในการเขา
เมืองจีน	บริษทัฯ	ทัวรไมสามารถยื่นเป็นวีซากรุปใหไดและถาทานใดไมแจงวามีวีซาจีนอยูในเลมพาส
ปอรต	กรณีทีมี่คาใชจายเกิดขึ้นทางลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบเองทัง้หมด***

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	25-30	วัน		/	คืนคาใชจายทั้งหมด	หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริง
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	11-24	วัน		/	เก็บคาใชจาย	5,000-10,000	บาท	แลวแตกรณี
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	1-10	วัน		/	เก็บคาบริการทั้งหมด	100	%


