


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-
วิคตอเรียพีค	-	วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม	-	จิมซาจุย	-	A
SYMPHONY	OF	LIGHTS	-	รีพัลสเบย

ที่พัก	CRUISE
HOTEL/KINGS
HOTEL/SAV	HOTEL	
	หรือระดับเทียบเทา			

2 วัดแชกงหมิว	-	วัดหวังตาเซียน	-	เมืองเซินเจิ้น	-	หลอหวู	-
SHEKOU	SEA	WORLD	MUSIC	FOUNTAIN

ที่พัก	FX	HOTEL	หรือ
ระดับเทียบเทา	

3 วัดกวนอู	ฮองกง	-	รานหยก	-	ฮองกง	-	สนามบินฮองกง	Chek
Lap	Kok	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

12	พ.ค.	61	-	14	พ.ค.	61 ฿12,900 ฿16,500 ฿16,500 ฿3,500

19	พ.ค.	61	-	21	พ.ค.	61 ฿12,900 ฿16,500 ฿16,500 ฿3,500

25	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿12,900 ฿16,500 ฿16,500 ฿3,500

1	มิ.ย.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿12,900 ฿16,500 ฿16,500 ฿3,500

2	มิ.ย.	61	-	4	มิ.ย.	61 ฿12,900 ฿16,500 ฿16,500 ฿3,500

9	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿12,900 ฿16,500 ฿16,500 ฿3,500

15	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿12,900 ฿16,500 ฿16,500 ฿3,500

16	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿12,900 ฿16,500 ฿16,500 ฿3,500

22	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿12,900 ฿16,500 ฿16,500 ฿3,500

29	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿12,900 ฿16,500 ฿16,500 ฿3,500

30	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿12,900 ฿16,500 ฿16,500 ฿3,500

6	ก.ค.	61	-	8	ก.ค.	61 ฿12,900 ฿16,500 ฿16,500 ฿3,500

7	ก.ค.	61	-	9	ก.ค.	61 ฿12,900 ฿16,500 ฿16,500 ฿3,500

13	ก.ค.	61	-	15	ก.ค.	61 ฿12,900 ฿16,500 ฿16,500 ฿3,500

14	ก.ค.	61	-	16	ก.ค.	61 ฿12,900 ฿16,500 ฿16,500 ฿3,500

20	ก.ค.	61	-	22	ก.ค.	61 ฿12,900 ฿16,500 ฿16,500 ฿3,500

21	ก.ค.	61	-	23	ก.ค.	61 ฿12,900 ฿16,500 ฿16,500 ฿3,500

28	ก.ค.	61	-	30	ก.ค.	61 ฿14,999 ฿18,500 ฿18,500 ฿3,900



ชวงเชา	
04:30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรเช็คอิน	เคานเตอร	M	ชั้น	4	ทางเขาประตู	5	อาคารผู

โดยสารขาออกระหวางประเทศ	สายการบินคาเธยแปซิฟิค	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยอํานวยความสะดวก
แกทาน	ในการตรวจเช็คเอกสาร	สัมภาระ	และที่น่ังกอนออกเดินทาง
06:45	น.	นําทานเดินทางสู	เกาะฮองกง	โดยเทีย่วบินที	่CX	616

10:30	น.	ถึง	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	เกาะลันเตา	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
จุดนัดพบประตูทางออก
นําทานเดินทางผาน	สะพานแขวนชิงหมา	เป็นสะพานแขวนสําหรับรถยนตและรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมี

ระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแมน	ฟอสเตอร	ระหวางทางทาน
จะไดชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกง
หรือเทีย่วบิน
06:00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	เคานเตอรเช็คอิน	เคานเตอร	M	ชั้น	4	ทางเขาประตู	5-6	อาคารผู

โดยสารขาออกระหวางประเทศ	สายการบินคาเธย	แปซิฟิค(CX)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยอํานวยความ
สะดวกแกทาน	ในการตรวจเช็คเอกสาร	สัมภาระ	และที่น่ังกอนออกเดินทาง
08:15	น.	นําทานเดินทางสู	เกาะฮองกง	โดยเทีย่วบินที	่CX	700

12:15	น.	ถึงสนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	เกาะลันเตา	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
จุดนัดพบประตูทางออก	นําทานเดินทางผานสะพานแขวนชิงหมา	เป็นสะพานแขวนสําหรับรถยนตและรถไฟที่
ยาวที่สุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแมน	ฟอสเตอร
ระหวางทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกง
ชวงบาย	
นําทานสักการะเจาแมกวนอิมและขอพรจากเทพเจาไซซิ่งเอีย๊ที่	ชายหาดน้ําตื้นที่	อาวรีพลัสเบย	ไหวพระ	ขอ

พร	องคเจาแม	กวนอิม	ริมหาด	ที่สิ่งหลายๆ	คนมาขอแลวก็สมหวังกันบอยครั้ง	ใหทานได	รับพลัง	1	ในจุดฮวงจุย
ที่ดีที่สุดในฮองกง	ศาลาแปด	เหลี่ยม	หรือแมกระทั่งไดขามสะพานตออายุ	ที่เชื่อวาเมื่อไดเดิน	ขาม	1	รอบ	จะตอ
อายุไดถึง	3	ปี
จากน้ันเดินทางสู	จุดชมวิว	ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย	ที่มีความสูง	397	เมตร	เพลิดเพลินการถายรูป

เกาะฮองกง	เกาลูน	นิวเทอริเทอรรี่	ตลอดจนเกาะใหญเกาะนอยในทะเลจีนใต
นําทานไป	ไหวเจาแมกวนอิมฮองฮํา	(Kun	Im	Temple	Hung	Hom)	เป็นวัดเจาแมกวนอิมที่มีชื่อเสียงแหง

หน่ึงใน	ฮองกงขอพร	เจาแมกวนอิมพระโพธิสัตวแหงความเมตตา	เป็นวัดเกาแกของฮองกง	สรางตั้งแตปี	ค.ศ.
1873

ใหเวลาทุกทานได	อิสระชอปป้ิงที	่ถนนจิมซาจุย	ขึน้ชื่อวามาเที่ยวฮองกง	สิ่งที่ไมควรพลาด	คือ	ช็อปป้ิง
เพราะฮองกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและทาเรือน้ําลึกสําหรับขนถายสินคา	นับเป็นประตูสูประเทศจีน	และจากจีน
สูโลกก็วาได	สินคาแบรนดเนมมากมายเลยมีขายราคาไมแพงที่ฮองกง	แหลงช็อปป้ิงสําคัญที่ไมควรพลาด	คือ
ถนนนาธานบนฝ่ังเกาลูนทีมี่ยานช็อปป้ิงดัง	ๆ	อยาง	จิมซาจุย	(Tsim	Sha	Tsui)	มงกก	(Mong	Kok)	และ
Ladies’	Marketถนนนาธานมีรานคาตลอดสองขางทาง
ชวงคํ่า	
20:00	น.	นําทานชม	Symphony	of	light	เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจงที่ใหญที่สุดในโลกที่ถูกบันทึก

โดย	“กินเนส	เวิลด	เรคคอรด”	ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแตงดวยไฟสีตางๆ	รวมดวยการยิงเลเซอรประกอบ
เพลงจากอาคารชั้นนํากวา	40	แหง	โดยเวลาที่ใชในการแสดงประมาณ	15	นาที	เทาน้ัน



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี

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

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัมหรือที่ชาวฮองกงเรียกกันวาวัดเจาแมกวนอิมยืมเงิน
เป็นวัดที่สรางขึน้ในปี	1873	ซึ่งตอมาได	มีการสรางถนนในปี	1909	คนงานได
ทําการขุดเจาะที่พื้นและเกิดเหตุการณแปลกประหลาดขึน้	คือมีน้ําคลายๆ	สี
เลือดไหลซึม	ขึน้มาเป็นที่กลาวขาน	กันทั้งเกาะวาเป็นเลือดของมังกร	ชาว
ฮองกงเลยมาบริจาคเงินที่วัดน้ีเพื่อเป็นการแกเคล็ดใหเจาแมกวนอิมปองกัน
ภัยพบัติตางๆทุกๆปีชาวฮองกงรวมไปถึงนักธุรกิจและมหาเศรษฐีชาวฮองกง
ถือเป็นประเพณีที่จะมากูเงินเจาแมกวนอิมที่วัดแหงน้ีเพื่อนําไปเป็นทุนในการ
ประกอบกิจการของตัวเองใหเจริญรุงเรือง

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



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	ที่พัก	CRUISE	HOTEL/KINGS	HOTEL/SAV	HOTEL			หรือระดับเทียบเทา			

เป็นการจัดแสดงแสงสีและเสียง	ซึ่งจะถูกกจัดทุกๆ	สองทุมถาอากาศดี	เป็น
โชวที่ใหญที่สุดในโลกตามกินเนสเวิลเร็คคอรด

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	วัดแชกงหมิว	เพื่อสักการะเทพเจาแชกง	และใหทานหมุนกังหันทองแดง	ที่เชื่อกันวาถา

หมุน	3	รอบ	จะขับไลสิ่งชั่วรายและ	นําแตสิ่งดีๆ	มาให	ชาวฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดน้ีในวันขึน้ปีใหม
นําทานชม	Wong	Tai	Sin	Temple	(หวองไทซิน)	นําทานนมัสการ	เทพเจาหวังตาเซียน	ณ	วัดหวังตา

เซียน	หน่ึงในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง	เทพซึ่งขึน้ชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและ	พบกับผูคนมากมายที่
นําธูป	และ	ของ	มาสักการะเพื่อขอพรตางๆ	ตั้งแตเรื่องความรักไป	
นําทานเยี่ยมชม	งานฮวงจุย	ที่ขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไซนที่ไดรับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม	เครื่องประดับ

กังหันนําโชค	จี้	แหวน	กําไล	สวมใสเสริมความเฮง	ความเจริญรุงเรืองในหนาที่การงาน	
ชวงบาย	
15.00	น.	นําทานเดินทางสู	เซินเจิ้น	(โดยรถไฟ)	เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน	เดิมเป็นเพียงหมูบานชาว

ประมงธรรมดาอยูในมณฑลกวางตุง	ตัวเมืองเซินเจิ้น	ไดรับการวางระบบผังเมืองอยางดีมีสภาพภูมิทัศน	และ
สภาพแวดลอมที่เป็นระเบียบสวยงาม
ใหเวลาทุกทานได	อิสระชอปป้ิงที่	Lowu	Center	หางชื่อดังที่ขายของเลียนแบบแบรนดดังหลากหลายอยาง

ไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	รองเทา	นาฬิกา	เครื่องประดับ	และสินคาอิเล็กทรอนิกส	จึงไดรับขนานนามวาเป็น
มาบุญครองเซินเจิ้น	ใครมาเที่ยวเซินเจิ้น	จะชอปที่น่ีใหสนุกตองตอราคา	ซึ่งถือวาเป็นเสนหของ	Lowu	เลยที
เดียว	โดยนักชอปทั้งหลายสามารถตอราคาไดถึง	70-80%	ของราคาที่ตั้งไวหลังมื้อเที่ยงพาทุกทานอิสระ	
นําทานชมโชว	SHEKOU	SEA	WORLD	MUSIC	FOUNTAIN	เป็นโชวน้ําพุเตนระบําประกอบดนตรี	พรอม

ฉากหลังทีเป็นเรือ	MINGHUA	เรือยอรช	สุดหรู	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง	ที่ขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางที่ขอเสมอ
ซึ่งสรางขึน้มาบูชาหวองตาเซียน



	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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(พิเศษ	ซีฟ ูด+ไวนแดง)
	ที่พัก	FX	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา	

SHEKOU	SEA	WORLD	MUSIC	FOUNTAIN	เป็นโชวน้ําพุเตนระบําประกอบ
ดนตรี	พรอมฉากหลังทีเป็นเรือ	MINGHUA	เรือยอรช	สุดหรู	แตเดิมเป็นของ
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส	ชารลส	เดอโกล	ตอมาทางจีนไดซื้อตอ	และไดนํามาท
อดสมอที่ทาเรือ	SHE	KOU	เพื่อจัดเป็นสถานที่ทองเทียวที่ตระการตา

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	วัดกวนอู	Kuan	Au	Temple	ไหวเทพเจากวนอูสัญลักษณของความซื่อสัตย	ความกตัญู

รูคุณความจงรักภักดีความกลาหาญ	โชคลาภ	บารมีทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเดี่ยว
องอาจไมครั่นครามตอศัตรู	ทานเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา	มีสติปัญญาเลอเลิศมาก	และไมเคยประมาท	การ
บูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพลี่ยงพลํ้าแกฝ ายตรงขาม
จากน้ันพาทุกทาน	เลือกซื้อ	เลือกชม	หยก	หลากหลายรูปแบบ	สินคาขึน้ชื่ออีกหน่ึงอยางของเมืองจีน	และ

เลือกซื้อผาไหมของเมืองจีน	ที่ไมเหมือนใคร	หมแลวอุนเวลาหนาว	หมแลวไมรอนรูสึกสบายในหนารอน	และ
สินคาที่หลายคนรูจักเป็นอยางดี	สําหรับ	บัวหิมะ	ที่ใชรักษาแผลสด	ไฟไหม	น้ํารอนลวก	หรือแม	กระทั่งแตมสิว
แตมฝา	ก็ยังได	
ชวงบาย	
16.00	น.	นําทานเดินทางสู	ฮองกง	โดยรถไฟใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชั่วโมง	ไดเวลาอันสมควรนําทุก

ทานเดินทางสู	สนามบินฮองกง
หรือเทีย่วบิน	
21.25	น.	เหินฟากลับกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่CX	617

23.15	น.	เดินทางถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพฯ
หรือเทีย่วบิน
22.25	น.	เหินฟากลับกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่CX	709

00.15	น.+	เดินทางถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

วัดกวนอู	นําทานไหวสักการะขอพรเจาพอกวนอู	เจาพอกวนอูเป็นสัญลักษณ
ของความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู	ทานเป็นคนจิตใจมั่นคง
ดั่งขุนเขา	มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไมเคยประมาท	การบูชาขอพรทานก็
หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพลี่ยงพลํ้าแกฝ ายตรงขามและใหเกิด
ความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซื่อสัตยหรือบริวารที่ไวใจไดน่ันเอง

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัคตาคาร

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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง	หรือยกเลิกเงื่อนไขตางๆโดยไมจําเป็นตองแจงใหทราบลวงหนา
สามารถออกเดินทางไดขั้นตํ่ า	15	ทานขึน้ไป
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตาง

ประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	บริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ
บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนํา

เขาประเทศ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ

หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
การทองเที่ยวประเทศจีนน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล	เพื่อเป็นการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว

คือรานหยก	รานบัวหิมะ	รานผาไหม	รานขนม	รานจิวเวอรรี่	แตไมไดมีการบังคับซื้อ	หากทานใดไมเขารานดังกลาว
จะตองจายคาทัวรเพิ่ม	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว
เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินที่ทางบริษทัฯ	ไดทําการจองไวเป็นตัว๋เครื่องบินแบบกรุป	ดังน้ันที่น่ังทางสายการบินจะจัดให

เป็นโซนกรุปมาให	ทางบริษทัฯไมสามารถที่จะรองขอไดวาจะขอที่น่ังโซนใหม	และในบางครั้งที่น่ังบนเครื่องบน	อาจ
จะไมไดน่ังติดกันหมดกับคนในครอบครัว	แตทวา	ณ	วันที่เดินทาง	เจาที่และหัวหนาทัวรจะพยายามอยางเต็มที่	เผื่อที่
จะไดน่ังดวยกันกับคนในครอบครัว	ทั้งน้ีจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน	และโปรดเขาใจ
กรณีผูเดินทางไปถึงหนาดานตรวจคนเขาเมืองเซินเจิ้น	ของประเทศจีน	แลวทางรัฐบาลจีนปฏิเสธวีซากรุปแบบ

144	ชั่วโมง	ผูเดินทาง	ตองรับผิดชอบคาใชจายเพิ่มเติมที่จะเกิดขึน้	หากไมสามารถเขาประเทศจีนได	ไมวาจะเป็นคา
โรงแรมที่ตองมาพักที่ฮองกง	หรือคาวีซาหนาดานเขาประเทศจีน	ทางผูเดินทางตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ในการยกเลิกการเดินทาง	หากผูรวมเดินทางจอยกรุปหนารานไมถึง	15	ทาน
เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําบริการทัวร	หรือชําระคาบริการทัวรเต็มจํานวนแลว
ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําคาบริการทัวรเป็นจํานวนเงิน	10,000	บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน	หลังจากมีการ
ทําจองสํารองที่น่ังแลว	2	วันทําการ
สําหรับคาบริการทัวรสวนที่เหลือ	จะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย	21	วันทําการ	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	จะขอ

สงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
หากผูโดยสารทานใด	แจงยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเครื่องบินแลว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทัวรทั้งหมด

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินคาเธยแปซิฟิค	ชั้นประหยัด	เสนทาง	กรุงเทพฯ	–	ฮองกง	–	กรุงเทพฯ
คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งเป็นอัตราณ	วันที่	15

กุมภาพันธ	2561	และ	ทานตองชําระเพิ่ม	หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(20	กิโลกรัมตอทาน	)
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
คาเขาชมสถานที่ตาง	ๆ	ตามรายการที่ระบุ
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี	ซึ่งเป็นอัตรา	ณ	วันที่	15	กุมภาพันธ	2561และ	ทานตองชําระเพิ่ม	หากสายการบินมี

การเรียกเก็บเพิ่ม
คามัคคุเทศกของบริษทัฯ	จากกรุงเทพฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท
คาวีซากรุปแบบ	144	ชั่วโมง	เพื่อเดินทางเขาเมืองเซินเจิ้น	ประเทศจีน



คาทิปไกดทองถิ่น/คนขับรถสําหรับผูใหญ	และ	เด็ก	ทานละ	1,500	บาท	ตลอดทิปการเดินทาง
คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน	***	ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน	ประกาศยกเลิกวีซากรุปแบบ	144	ชั่วโมง	ผูเดิน

ทางตองเสียคาใชจาย	ในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,800	บาท
คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท	คาซักรีด

ฯลฯ
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
สําหรับราคาน้ีบริษทัฯ	จะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของทานวามีอายุการใชงานอยางนอย	6	เดือนนับจากวันที่เดินทาง	กรณีอายุ
หนังสือเดินทางนอยกวา	6	เดือนนับจากวันที่เดินทาง
ควรรีบทําเลมหนังสือเดินทางใหม	และสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางมาใหกับทางบริษทัฯอีกครั้ง	หากมีการผิด

พลาดทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

อัตราคาบริการทัวรน้ี	เป็นทัวรที่เขารานชอปป้ิง	ซึ่งรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศจีน	เพื่อสงเสริมใหมีการ
ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหกับนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	คือ	บัวหิมะ	,	หยก	,	ชา	,	การนวดฝาเทา	,	ไขมุก	,	ผา
ไหม	,	ฯลฯ	ซึ่งสนับสนุนคาใชจายบางสวนใหทานไดเที่ยวในราคาประหยัด	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบ
วา	รานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	60	นาที	ถึง	90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้
อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	หากไมเขารานชอปป้ิง
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาทัวรเพิ่มทานละ	1,000	หยวน

หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษทักอนเดินทางอยางนอย	21	วันทํางาน	มิฉะน้ันบริษทัฯจะขอสงวนสิทธิใ์นการ
คืนเงินทั้งหมด	และในการคืนมัดจํา	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินไมเต็มจํานวนการมัดจํา
หากผูโดยสารทานใด	แจงยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเครื่องบินแลว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทัวรทั้งหมด


