


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	ดิสนียแลนดฮองกง	-
เมืองเซินเจิ้น

พักที่	Fx
Hotel	,
Shenzhen
หรือเทียบ
เทา	

2 วัดกวนอู	ฮองกง	-	รานหยก	-	หลอหวู	-	หมูบานวัฒนธรรม	เมืองเซินเจิ้น	-
Cultural	Village	-	โชววัฒนธรรมจีน

พักที่	Fx
Hotel	,
Shenzhen
หรือเทียบ
เทา	

3 ฮองกง	-	วัดแชกงหมิว	-	วัดหวังตาเซียน	-	วิคตอเรียพีค	-	รีพัลสเบย	-	โรงงาน
จิวเวอรรี่	-	ยานถนนนาธาน	-	จิมซาจุย	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

30	เม.ย.	61	-	2	พ.ค.	61 ฿14,888
฿12,888 ฿17,888	฿15,888 ฿16,888	฿14,888 ฿3,000



เชา
04.30	คณะพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานนานาชาติ	สุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูทางเขา	6	เคานเตอรเช็คอิน

M	สายการบิน	Cathay	Pacific	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	อํานวยความสะดวกตลอดขั้น
ตอนการเช็คอิน	และ	หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง	**	ประเทศฮองกงไม
อนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืน	จะมีโทษปรับและ
จับ	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาทีศุ่ลกากร	ดานตรวจคนเขาเมือง	**
06.40	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติ	เช็กแล็บกอก	ประเทศฮองกง	โดยสายการบิน	Cathay	Pacific

เทีย่วบินที	่CX	616	บริการอาหาร	และ	เครื่องดื่มบนเครื่องบิน	/	ใชเวลาบินโดยประมาณ	2	ชัว่โมง	45
นาที	**
10.25	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติ	เช็กแล็บกอก	ประเทศฮองกง	**	ตามเวลาทองถิน่	จะเร็วกวา

ประเทศไทยประมาณ	1	ชัว่โมง	**	หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง	และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
เฉพาะพีเรียดทีเ่ดินทาง	9-12	,	23-26	,	25-27	เม.ย.	2561

เชา
05.00	คณะพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานนานาชาติ	สุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูทางเขา	6	เคานเตอรเช็คอิน

M	สายการบิน	Cathay	Pacific	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	อํานวยความสะดวกตลอดขั้น
ตอนการเช็คอิน	และ	หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง	**	ประเทศฮองกงไม
อนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืน	จะมีโทษปรับและจับ	ทั้งน้ีขึน้อยู
กับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร	ดานตรวจคนเขาเมือง	**
08.15	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติ	เช็กแล็บกอก	ประเทศฮองกง	โดยสายการบิน	Cathay	Pacific

เทีย่วบินที	่CX	700	**บริการอาหาร	และ	เครื่องดื่มบนเครื่องบิน	/	ใชเวลาบินโดยประมาณ	2	ชัว่โมง
45	นาที	**
12.10	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติ	เช็กแล็บกอก	ประเทศฮองกง	**	ตามเวลาทองถิ่น	จะเร็วกวา

ประเทศไทยประมาณ	1	ชั่วโมง	**	หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง	และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
เฉพาะพีเรียดทีเ่ดินทาง	30	เม.ย.	–	2	พ.ค.	2561

บาย	
นําทานเดินทางสู	ดิสนียแลนด	(Disneyland)	(รวมคาเขาเรียบรอยแลว)	ดินแดนฝัน	เขาสูอาณาจักรแหง

เวทยมนตร	ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝัน	ที่เต็มไปดวยมนตรมายา	ความสวยงาม	ความตื่นเตน
การสํารวจ	และตัวละครของดิสนีย	ใหทานเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเลนหลากหลายชนิด	แนะโซนเครื่อง
เลนใหม	!!	หน่ึงในซุปเปอรฮีโรที่ยิ่งใหญที่สุดคนหน่ึงของโลกมาอยูทามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกับโลกที่นา
ตื่นตาตื่นใจของสตารค	อินดัสตรี้!	เชิญพบกับนวัตกรรมลาสุดของสตารคดวยตาของคุณเอง	ชมชุด	Iron	Man
Mark	III	ซึ่งเป็นสัญลักษณของไอรอนแมนไดอยางใกลชิดเตาปฏิกรณอารคและผลงานชิ้นเอกดานเทคโนโลยี
ลาสุด	Iron	Wing	ยานตานแรงโนมถวง
อิสระอาหารกลางวัน	และ	คํ่า	เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเทีย่ว
นําทานเดินทางสู	เมืองเซินเจิ้น	หรือ	ซําจั่น	,	ซิมจุม	(Shenzhen)	โดยรถโคช	**	ทานจําเป็นตองรับ

สัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง	ทุกทาน	**	เป็นหน่ึงในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑล
กวางตุง	ประเทศจีน	เมืองเซินเจิ้น	เป็นเมืองชายแดนริมฝ่ังตรงขามกับเกาะฮองกง	มีพื้นที่	2,020	ตาราง
กิโลเมตร	เซินเจิ้นแบงออกเป็น	3	สวน	คือ	เขตเมืองเซินเจิ้น	เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น	และเขตมณฑลเซินเจิ้น
สมัยกอนเมืองเซินเจิ้นเป็นเพียงหมูบานชาวประมง	เมื่อปี	ค.ศ.	1980	ไดถูกคัดเลือกใหเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทําใหมีความเจริญ	และความทันสมัยภายในเมืองน้ีมากขึน้	มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย	อาคารสํานักงาน
โรงแรม	และสิ่งปลูกสรางตางๆ	พรอมทั้งจํานวนประชากรก็เพิ่มขึน้เป็น	2	เทา

คํ่า
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก
พักที่	Fx	Hotel	,	Shenzhen	หรือเทียบเทา



เฉพาะพีเรียดทีเ่ดินทาง	9-12	,	23-26	,	25-27	เม.ย.	2561
เฉพาะพีเรียดทีเ่ดินทาง	30	เม.ย.	–	2	พ.ค.	2561
ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืน	จะมีโทษปรับ

และจับ	ทั้งน้ีขึน้อยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร	ดานตรวจคนเขาเมือง
บริการอาหาร	และ	เครื่องดื่มบนเครื่องบิน	/	ใชเวลาบินโดยประมาณ	2	ชั่วโมง	45	นาที
ตามเวลาทองถิ่น	จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ	1	ชั่วโมง
อิสระอาหารกลางวัน	และ	คํ่า	เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว
ทานจําเป็นตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเองทุกทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

1	ใน	5	ของดิสนียแลนดทั่วโลก	เป็นนองใหมสุดจากทั้งหมด	สามารถเดินทาง
ไปไดสะดวกที่สุด

	พักที่	Fx	Hotel	,	Shenzhen	หรือเทียบเทา	

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน	ซึ่งขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง	โดยเฉพาะยานโหลหวู
หางสรรพสินคาขนาดยักษ

เชา



บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	วัดกวนอู	(Kuan	Au	Temple)	เทพเจากวนอู	สัญลักษณของความซื่อสัตย	ความกตัญู

รูคุณความ	ความจงรักภักดี	ความกลาหาญ	และ	โชคลาภ	บารมีทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็ง
เด็ดเดี่ยวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู	ทานเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา	มีสติปัญญาเลอเลิศมาก	และไมเคย
ประมาท	การบูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพลี่ยงพลํ้าแกฝ ายตรงขาม	และใหเกิด
ความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซื่อสัตย	หรือบริวารที่ไวใจไดน่ันเอง	ดังน้ัน	ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา	และ
กราบไหทานเพื่อความเป็นสิริมงคลตอตนเองและครอบครัวในทุกๆดาน
นําทานเดินทางสู	รานหยก	(Chinese	Jade	Shop)	,	รานครีมไขมุก	(Pearl	Cream	Shop)	,	รานผาไหม

(Chinese	Silk	Shop)	ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง	คุณภาพดีของเมือง	ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเป็นของ
ฝากไดที่น่ี
นําทานเดินทางสู	ศูนยสมุนไพรจีน	บัวหิมะ	(Herb	Shop	Snow	Lotus)	,	รานครีมไขมุก	(Pearl	Cream)	,

รานผาไหม	(Silk	Shop)	ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง	คุณภาพดีของเมืองจูไห	ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อ
เป็นของฝากไดที่น่ี
นําทานเดินทางสู	หลอหวู	ชอปป้ิง	เซ็นเตอร	(Lowu	Shopping	Center)	แหลงละลายทรัพยของนักชอปป้ิง

เป็นหางชอปป้ิงขนาดใหญ	ของเมืองเซินเจิ้น	แหลงชอปป้ิงที่ดึงดูดขาชอปทั้งหลาย	นักชอปป้ิงสวนใหญจะเรียกที่
น่ีวา	มาบุญครองของเมืองจีน	ที่น่ีจะเหมือนมาบุญครองบานเรา	ตึกสูง	5	ชั้น	ขางในตึกจะมีสินคาพื้นเมือง
มากมาย	กระเปา	เสื้อผา	รองเทา	ซึ่งเป็นสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดยี่หอชื่อดังๆ	ทั้งน้ัน	ไมวาจะเป็น	กุช
ชี่	อามาน่ี	หลุยส	วิตตอง	เวอรซาเช	แอรเมส	ปราดา	ฯลฯ

บาย	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
เดินทางสู	หมูบานชาวจีนพื้นเมืองโบราณทีส่วยงาม	(Splendid	of	China)	เป็นสวนสนุกรวมทั้งสองพื้นที่

(Splendid	China	Miniature	Park	&	China	Folk	Culture	Village)	รูปแบบของสวนสะทอนใหเห็นถึง
ประวัติศาสตรวัฒนธรรมศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณประเพณีและนิสัยของชาติตางๆ	เป็นสวนสาธารณะที่มี
ทิวทัศนที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลกในปริมาณของภาพจําลองที่ทําซํ้า	อุทยานไดรับการพัฒนาและจัดการโดย
บริษทั	การทองเที่ยวและการทองเที่ยวรายใหญ	China	Travel	Service	หมูบานชาวจีนที่สวยงาม
นําทานเดินทางสู	หมูบานวัฒนธรรม	(Cultural	Village)	เป็นศูนยแสดงชีวิตความเป็นอยูและวัฒนธรรม

ของชนเผานอยใหญ	ที่กระจายตามมณฑลตางๆ	ทั่วประเทศจีน	ที่ใหญที่สุดภายในหมูบานวัฒนธรรมมีที่อยูอาศัย
ของชนเผาตางๆ	ที่สรางเทาขนาดจริง	24	แหง	จากทั้งหมด	56	เผาทั่วประเทศ	ทามกลางมวลไมและสายน้ําที่
รมรื่นสวยงามมีชนเผาเจาของบานใหการตอนรับ	มีการแสดงกิจกรรม	ประจําเผาใหชม	เชน	การเย็บปักถักรอย
การทําขนม	การรองรําทําเพลง	พรอมทั้งชมโชวศิลปวัฒนธรรม	จีนอันตระการตา
นําทาน	ชมโชว	วัฒนธรรมจีน	(Traditional	Show)	โชวแสง	สี	เสียง	ซึ่งมีผูแสดงกวา	100	ชีวิต	ซึ่งเป็นโชว

ประกอบการแตงกายตางๆ	อาทิเชน	เฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน	พระราชพิธีปราบดาภิเษก	และการละเลน
ในพระราชพิธีตางๆ	**	หากกรณีทีฝ่นตก	หรือเหตุสุดวิสัย	ไมสามารถชมโชวได	ทางบริษทัฯ	ขอ
อนุญาตปรับเปลีย่นโปรแกรมหรือคืนเงินคาชมโชว	ตามอัตรากรุปเป็นการทดแทน	**

คํ่า
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	เมนูเป าฮ้ือ	และ	ไวนแดง
พักที่	Fx	Hotel	,	Shenzhen	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

วัดกวนอู	นําทานไหวสักการะขอพรเจาพอกวนอู	เจาพอกวนอูเป็นสัญลักษณ
ของความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู	ทานเป็นคนจิตใจมั่นคง
ดั่งขุนเขา	มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไมเคยประมาท	การบูชาขอพรทานก็
หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพลี่ยงพลํ้าแกฝ ายตรงขามและใหเกิด
ความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซื่อสัตยหรือบริวารที่ไวใจไดน่ันเอง



หากกรณีที่ฝนตก	หรือเหตุสุดวิสัย	ไมสามารถชมโชวได	ทางบริษทัฯ	ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืน
เงินคาชมโชว	ตามอัตรากรุปเป็นการทดแทน

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสวนสนุกที่มีธีมเป็นประวัติศาสตร	และสถาปัตยกรรมโบรารของจีน	ซึ่งถูก
ดูแลโดยกรมทองเที่ยวและตั้งอยูในเซินเจิ้น

เป็นศูนยแสดงชีวิตความเป็นอยูและวัฒนธรรมของชนเผานอยใหญ	ที่กระจาย
ตามมณฑลตางๆ	ทั่วประเทศจีนที่ใหญที่สุดภายในหมูบานวัฒนธรรม	และที่
พลาดไมไดทุกทานจะไดชมการแสดงโชวศิลปวัฒนธรรมจีนสุดอลังการ	ซึ่งมี
นักแสดงกวารอยชีวิตที่มีความสามารถ	รูปรางหนาดีสวยงาม	และไดรับการ
ฝึกฝนฝีมือการแสดงมาอยางดี	ประกอบดวยระบบแสง	สี	เสียง	ตระการตา	ที่
จะทําใหทุกทานชมไดอยางเพลิดเพลิน	และประทับใจ

เป็นการโชวแสง	สี	เสียง	ซึ่งมีผูแสดงกวา	100	ชีวิต	เป็นโชวประกอบการแตง
กายตางๆ	อาทิเชน	เฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน	พระราชพิธีปราบดาภิเษก
และการละเลนในพระราชพิธีตางๆ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	เมนูเป าฮ้ือ	และ	ไวนแดง
	พักที่	Fx	Hotel	,	Shenzhen	หรือเทียบเทา	



เชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองฮองกง	(Hong	Kong)	โดยรถไฟ	**	ทานจําเป็นตองรับสัมภาระและดูแล

สัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง	ทุกทาน	มีชื่ออยางเป็นทางการวา	เขตบริหารพิเศษฮองกงแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน	(Hong	Kong	Special	Administrative	Region	of	the	People's	Republic	of	China)	เป็น
เขตปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน	ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใต
โอบรอบ
นําทานเดินทางสู	วัดแชกงหมิว	หรือ	วัดกังหันลม	(Che	Kung	Temple)	เป็นวัดหน่ึงที่ประชาชนชาวจีนให

ความเลื่อมใสศรัทธามาเน่ินนาน	สรางขึน้เพื่อระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง	ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมได
รวมประเทศเป็นปึกแผนเฉกเชนปัจจุบันน้ี	นําพาแตความโชคดี	มีอํานาจเขมแข็ง	เสริมกําลังใจใหแกกองทัพของ
ทาน	ชื่อเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึงเป็นตํานานมาจนทุกวันน้ี	เมื่อ	300	กวาปีที่แลวเดิมทีวัดน้ีเป็นวัดเล็กๆ
เป็นวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหม	วัดเรือนใหมสรางเสร็จในปี	1993	บน
เน้ือที่	50,000	ตารางฟุต	ดานในมีรูปป้ันสูงใหญของทานแชกงซึ่งเป็นเทพประจําวัดแหงน้ี	ซึ่งทางดานขางมีอาวุธ
รบของทหารแบบโบราณ	และมีกังหันอยูหลายตัว	มีกลองดานละตัว	ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน
หรือที่เรียกวา	"กังหันนําโชค"	เพื่อหมุนแตสิ่งดีๆ	เขามาในชีวิต	และกอนที่ทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองให
เสียงดังสน่ันเพื่อความเป็นสิริมงคล
นําทานเดินทางสู	วัดหวังตาเซียน	(Wong	Tai	Sin	Temple)	ที่ไดชื่อวาเป็นวัดไหวพระสละโสด	และเสี่ยง

เซียมซีสุดแมน	ตั้งอยูใจกลางเมือง	โดดเดนดวยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม	และสงบเงียบ	ใบไมใบหญาได
รับการดูแลอยางพิถีพิถัน	วัดจีนขนาดใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง	(ฝ่ังแผนดินใหญ)	อยูถนนหวังตา
เซียน	ยานชักอัน	ประเทศฮองกง	ซึ่งชาวจีนตองมาขอพรความรักกันที่น่ี	โดยการขอพรกับเทพเจาองคน้ีตองใช
ดายแดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี

บาย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	เมนูเป็ดปักกิ่ง
จากน้ันนําทานน่ังรถสู	วิคตอเรียพีค	จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮองกง	สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ ์

สดชื่น	สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ	เกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน	ทั้งน้ียังตื่นตากับ
ตึกระฟาที่สูงตระหงานและอาคารตางๆ	ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย	อาทิ	ตึกเซ็นทรัลพลาซา,	ตึกไชนาแบงค
และตึกอื่นๆ	อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ	ชั้นนําของฮองกงพรอมทั้งถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ	
เดินทางสู	รีพลัส	เบย	(Repulse	Bay)	หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงน้ี	ที่สวยที่สุดแหงหน่ึง	และยังใชเป็นฉาก

ในการถายทําภาพยนตรหลายเรื่องมีรูปป้ันของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครอง
ชาวประมง	โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด	ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและ
เทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล	ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึน้	3	ปี
นําทานเดินทางสู	โรงงานเครื่องประดับ	(Jewelry	Factory)	เพื่อเลือกซื้อเครื่องประดับที่สวยงาม	ไมเหมือน

ใคร	เป็นของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อเป็นสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง	ซึ่งมีลักษณะสวยงาม
โดดเดน	เป็นรูปกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมกันทั่วโลก	ที่ถือกําเนิดขึน้ที่น่ี
นําทานเดินทางสู	ถนนนาธาน	(Nathan	Road)	ใหทานเต็มอิ่มกับการชอปป้ิงยานจิมซาจุย	(Tsim	Sha	Tsui)

มักจะตั้งตนกันที่	สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง	เครื่องหนัง	,	เครื่องกีฬา	,	เครื่องใชไฟฟา	,	กลอง	ถายรูป	ฯลฯ
และสินคาแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี	Shopping	Complex
ขนาดใหญชื่อ	Ocean	Terminal	ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดตอสามารถ
เดินทะลุถึงกันได
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติ	เช็กแล็บกอก	ประเทศฮองกง

คํ่า
21.35	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติ	สุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	Cathay

Pacific	เทีย่วบินที	่CX	617	**	บริการอาหาร	และ	เครื่องดื่มบนเครื่องบิน	/	ใชเวลาบินโดยประมาณ	2
ชัว่โมง	55	นาที	**
23.30	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติ	สุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ
เฉพาะพีเรียดทีเ่ดินทาง	25	-	27	ม.ย.	,	30	ม.ย.	-	2	พ.ค.	2561

หรือ	
22.25	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติ	สุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	Cathay

Pacific	เทีย่วบินที	่CX	709	**	บริการอาหาร	และ	เครื่องดื่มบนเครื่องบิน	/	ใชเวลาบินโดยประมาณ	2
ชัว่โมง	55	นาที	**



00.15	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติ	สุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ
เฉพาะพีเรียดทีเ่ดินทาง	9	-	12	,	23	-	26	เมษายน	2561

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง	ที่ขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางที่ขอเสมอ
ซึ่งสรางขึน้มาบูชาหวองตาเซียน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	เมนูเป็ดปักกิ่ง

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

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี



บริการอาหาร	และ	เครื่องดื่มบนเครื่องบิน
ใชเวลาบินโดยประมาณ	2	ชั่วโมง	55	นาที

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

เป็นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน	และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจม
ซาจุย

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

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



คณะเดินทางจําเป็นตองมีขึน้ตํ่ า	15	ทาน	หากตํ่ากวากําหนด	คณะจะไมสามารถเดินทางได	หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางบริษทัยินดีที่จะประสานงาน	เพื่อใหทุกทานเดินทางตาม
ความประสงคตอไป	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	หรือ	เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป
โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง	ทั้งน้ี	กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟิรมลา
งาน
บริษทัขอสงวนสิทธิ	์รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ	,	การเมือง	,

สายการบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง	ตามกฎหมายของประเทศ
ฮองกง	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทอง
เที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
หนังสือเดินทาง	หรือ	พาสปอรต	ผูเดินทางทุกทาน	จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย	6	เดือน	ณ	วันเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย	และจะตองมีหนาวางอยางนอย	2	หนา	สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก	และ	เขาเมือง
เน่ืองจากการทองเที่ยวในครั้งน้ี	เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษทัตัวแทนในตางประเทศ	ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธิ	์ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ
กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึน้	และ	จะไม

สามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว
หากวันเดินทาง	เจาหนาที่สายการบิน	หรือ	ดานตรวจคนออก	และ	เขาเมือง	ตรวจพบ	หนังสือเดินทาง	หรือ	พาส

ปอรตของทานชํารุด	เชน	เปียกน้ํา	ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง	มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป	มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุด
ออกมา	มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง	เป็นตน	ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	ทางสายการบิน	หรือ	เจาหนาที่
ดานตรวจคนออก	และ	เขาเมือง	มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได	ดังน้ันกรุณาตรวจสอบสภาพ
หนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง	กรณีชํารุด	กรุณาติดตอกรมการกงสุล	กระทรวงการตาง
ประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม	โดยใชฉบับเกาไปอางอิง	และ	ยืนยันดวย	พรอมกับแจงมาที่บริษทัเร็วที่สุด
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง	หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษทัเรียบรอยแลว	กรณีที่ยังไมออกตัว๋
เครื่องบิน	จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย	แตหากออกตัว๋เครื่องบินเรียบรอยแลว	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์น
การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด	ซึ่งโดยสวนใหญตัว๋เครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ
14-20	วัน	กอนออกเดินทาง	ทั้งน้ีขึน้อยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเป็นสําคัญ
เงื่อนไขการยกเลิกการจอง	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบิน	เป็นตัว๋เครื่องบินชนิดราคาพิเศษ	(กรุป)	ราคาตัว๋เครื่องบินโปร

โมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี
ขอมูลเพิ่มเติม	เรื่องตัว๋เครื่องบิน	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป	-	กลับพรอมกัน	หาก

ตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บ
เกี่ยวกับการจัดที่น่ังบนเครื่องบิน	จะเป็นไปตามที่สายการบินกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซง

ได	แตทั้งน้ีและทั้งน้ัน	ทางบริษทัจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน	ไดน่ังดวยกัน	อยางที่ดีสุด
กรณียกเลิกการเดินทาง	และทางบริษทัไดดําเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	Refund	ได	หมายถึง	เรียก

เงินคืนไดบางสวน)	ผูเดินทางจําเป็นจะตองรอ	Refund	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
ขอมูลเพิ่มเติม	เรื่องโรงแรมที่พัก	เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และหองคู	(Twin	/	Double)	และ	หองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)	หองพัก
อาจจะไมติดกัน	หรือ	อาจอยูคนละชั้น	คนละอาคารกัน	ซึ่งขึน้อยูกับระบบการจัดการของโรงแรม
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน	หรือ	เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของ

สายการบิน	โรงแรม	ที่พัก	การจราจร	เหตุการณทางการเมือง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	อุบัติเหตุ	สภาพ
อากาศ	ภัยธรรมชาติ	วาตภัย	อัคคีภัย	หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ	ก็ตาม	(ซึ่งเป็นเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุม
จากทางบริษทั)	โดยทางบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ
กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง	เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง	สายการบิน	สภาพอากาศ

ภัยธรรมชาติ	วาตภัย	อัคคีภัย	ทั้งๆ	ที่สายการบิน	หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว	ยัง
คงใหบริการอยูเป็นปกติ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	หรือบางสวนใหกับทาน
หากในวันเดินทาง	สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได	ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์น

การไมคืนคาใชจาย	เน่ืองจากทางบริษทัไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบ	และ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	หรือบางสวนใหกับทาน	ในกรณีดังน้ี
-	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง	หามผูเดินทาง	เดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ

เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา
เมืองหามเดินทาง-	กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง-	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของ
ประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง	ใหกับชาวตางชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง



บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน	,	การยกเลิกบิน	,	การประทวง	,	การ

นัดหยุดงาน	,	การกอการจลาจล	,	ภัยธรรมชาติ	,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน	,	เกิดจากการ

โจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอ

ตกลงตางๆ	ทั้งหมด
รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวีลแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วันกอนการ

เดินทาง	หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร	มิฉะน้ันบริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
กรณีตองการพักแบบ	3	ทาน	ตอหองหรือหองแบบ	3	เตียง	Triple	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิใน

การจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2	หอง	คือ	1	หองพักคู	และ	1	หองพักเดี่ยว	อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม	หรือ	หากมีทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด
บริการน้ําดื่มทานวันละ	1	ขวด	ตอคนตอวัน	โดยเริ่มแจกในวันที่	2	ของการเดินทาง	ถึงวันสุดทาย	ของการเดินทาง

ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําดื่มแจก
ทิปตามธรรมเนียม	ทานละ	1,000	บาท/ทริป/ตอลูกคา

เงื่อนไขการจอง	และ	การชําระเงิน	
กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	45	วัน	กอนออกเดินทาง	พรอมชําระเงินมัดจําครั้ง

ที่	1	ทานละ	5,000	บาท	หลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง	3	วัน
กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง	21	วัน	กอนออกเดินทาง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก

เก็บคาทัวรเต็มจํานวน	100%
สวนที่เหลือ	ชําระกอนออกเดินทางอยางนอย	21	วัน	กอนออกเดินทาง
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู	โดยไมตองแจงใหทานท

ราบลวงหนา
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู	โดยไมตองแจงใหทานท

ราบลวงหนา
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู	โดยไมตองแจงใหทานท

ราบลวงหนา
หากชําระไมครบตามจํานวน	บริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุ

ไวทั้งหมดน้ีแลว
หากชําระเงินในแตละสวนแลว	โปรดสงสําเนาเอกสาร	หลักฐานการชําระเงิน	พรอมระบุชื่อผูจอง	โปรแกรมที่เดิน

ทาง	,	พีเรียดวันที่เดินทาง	,	พนักงานขาย	มาทางแฟกซ	,	อีเมล	หรือ	ไลน	ที่ทานสะดวก
สงรายชื่อสํารองที่น่ัง	ผูเดินทางจําเป็นจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง	หนาแรกที่มีรูปถาย	และ	ขอมูลผูเดินทาง

ครบถวนชัดเจน	โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด	,	พีเรียดวันเดินทาง	,	ในคณะ
ของทานมีใครบาง	,	เบอรโทรศัพทที่สะดวกใหติดตอกรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง	หนาแรกที่มีรูปถาย	และ
ขอมูลผูเดินทาง	ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษทัฯ	ไมวากรณีใดๆ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอคาเสียหาย
อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ	-	นามสกุล	และ	อื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินหรือ	บัตรเขาชม
สถานที่ตางๆ	ใดๆ	ทั้งสิ้น

คาตัว๋เครื่องบินไป	และ	กลับตามรายการที่ระบุ	ชั้น	Economy	Class	รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุก
แหง
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	หรือเทียบเทา	(พัก	2-3	ทาน/หอง)	ในกรณีมีงานเทรดแฟร	การแขงขันกีฬา	หรือ



กิจกรรมอื่นๆ	ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก	ไปเป็น
เมืองใกลเคียงแทน	โดยอางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร	ตามรายการที่ระบุ	โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ	ตามเงื่อนไขที่ทางบริษทั	กับ	สายการบิน

Cathay	Pacific	คือ	อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน	โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได	ทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	1	ชิ้น
เทาน้ัน	และ	สัมภาระที่ถือขึน้เครื่อง	มีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	เทาน้ัน
คามัคคุเมศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว	วงเงินประกันทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คามินิบารใน
หองและคาพาหนะตางๆ	ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศฮองกง	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางประเทศฮองกง

ไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศฮองกงใหกับคนไทยสําหรับผูที่มีความประสงคไปพํานักระยะสั้นเพื่อการ
ทองเที่ยวในประเทศฮองกงไมเกิน	30	วัน)	กรณีมีการประกาศใหยื่นขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง	จะมีคาใชจาย
เพิ่มทานละประมาณ	1,500	บาท	โดยยื่นวีซาที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน	ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน	ทานละ
คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม	ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
คามัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง
ทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และ	มัคคุเทศกทองถิ่น	ตามธรรมเนียม	ทานละ	1,000	บาท/ทริป/ตอลูกคา	ผูเดิน

ทาง	1	ทาน	รวมไปถึงเด็ก	และ	ผูใหญ	ยกเวนเฉพาะ	เด็กอายุไมถึง	2	ปี	ณ	วันเดินทางกลับ	ทั้งน้ีทานสามารถให
มากกวาน้ีได	ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

คุณสมบัติการเขาประเทศฮองกง(สําหรับกรณีการเขาประเทศฮองกง	ดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	อายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ณ	วันเดินทางกลับจากประเทศฮองกง	และ

มีหนาวางอยางนอย	2	หนา
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศฮองกงจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานัก

ระยะสั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	30	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศฮองกง	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
**	หมายเหตุ	:	กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางลูกคาและบริษทั	**

หากลูกคาทานใดที่จําเป็นตองออกตัว๋ภายใน	(ตัว๋เครื่องบิน	,	ตัว๋รถทัวร	,	ตัว๋รถไฟ)	กรุณาสอบถามเจาหนาที่ของ
บริษทั	ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทาน
เอง
อัตราคาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และ	มัคคุเทศกทองถิ่น	ตามธรรมเนียม	ทานละ

1,000	บาท	/	ทริป	/	ตอลูกคา	ผูเดินทาง	1	ทาน	รวมไปถึงเด็ก	และ	ผูใหญ	ยกเวนเฉพาะ	เด็กอายุไมถึง	2	ปี	ณ	วัน
เดินทางกลับ	ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได	ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
อัตราน้ี	ยังไมรวม	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศฮองกง	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจาก

ทางประเทศฮองกง	ไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศฮองกงใหกับคนไทยสําหรับผูที่มีความประสงคไปพํานัก
ระยะสั้นเพื่อการทองเที่ยวในประเทศฮองกงไมเกิน	30	วัน)	กรณีมีการประกาศใหยื่นขอวีซากระทันหันกอนการเดิน



ทาง	(ยกเลิกมาตรา	144)	จะมีคาใชจายเพิ่มทานละประมาณ	1,500	บาท	(ยื่นธรรมดา	5	วันทําการ)	2,550	บาท	(ยื่น
แบบเรงดวน	3	วันทําการ)	3,150	บาท	(ยื่นแบบเรงดวนพิเศษ)	โดยยื่นวีซาที่สถานทูตจีน	**
กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	ณ	วันเดินทางกลับ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มทานละ

3,000	บาท	กรณีมีเตียง	และ	2,000	บาท	กรณีไมมีเตียง	(พักกับผูใหญ	)
ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ปี	ณ	วันเดินทางกลับ	(Infant)	ทานละ	5,900	บาท	(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน)
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และ	ไมไดเดินทางกับบิดา	หรือ	มารดา	ทานใดทานหน่ึง	จะตองถือจดหมาย

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา	และ	มารดา	ที่ออกจากสํานักงานเขตตามทะเบียนบานที่ทานอยูอาศัย
บริษทัขอสงวนสิทธิ	์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว	ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน	กรณีถือหนังสือเดินทางตาง

ประเทศ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร	กรุณาติดตอสอบถามเป็นกรณีพิเศษ
กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว	หรือ	กรุปเหมา	ที่สถานะผูเดินทางเป็น	เด็กนักเรียน	นักศึกษา	ครู	ธุรกิจขายตรง	ขาย

เครื่องสําอางค	หมอ	พยาบาล	ชาวตางชาติ	หรือคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน	กรุณาติดตอเจาหนาที่	เพื่อ
แจงรายละเอียด	โดยละเอียด	เพื่อเสนอราคาใหมทุกครั้ง	ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได	กรณีที่โปรแกรม
มีการเปลี่ยนแปลง	**
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ใหบริการเฉพาะผูเดินทางที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
ประกาศจากสายการบิน	Cathay	Pacific	กรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศฮองกงโดยสายการบิน	Cathay	Pacific

แลว	ไมผานดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศฮองกง	ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับประเทศไทย	ในสวนน้ีจะมีคาใช
จายที่เกิดขึน้ในการเปลี่ยนแปลงตัว๋ขากลับ	รวมถึงคาบริการอื่นๆ	ที่เกิดขึน้ดวย	ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้ทั้งหมดน้ีเอง	ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุกกรณี	อีกทั้ง
ลูกคาอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศฮองกงเรียกเก็บเพิ่ม	และหรือ	ลูกคาตองรอกลับประเทศไทย	ในเที่ยวบิน
ถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตามวันที่เดินทางของตัว๋เครื่องบินเดิม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศ
ฮองกงและสายการบิน	จะเป็นผูพิจารณา	ซึ่งเป็นระบบการทํางานแบบเด็ดขาด	โดยทางผูจัด	(บริษทัทัวร)	จะไม
สามารถเขาไปแทรกแซงไดในสวนน้ี
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ใหบริการเฉพาะผูเดินทางที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกับกระเป าสัมภาระ
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	20	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธ
ได	(ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม	กรณีที่กระเปาของทานไมเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินกําหนด)
สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ

กวาง	ยาว	และ	สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)	ขนาดตามความเหมาะสม	ไมสามารถนําของเพลง	และ	ของมีคนขึน้บนเครื่องได	กรณีที่ทานจําเป็นตองนําไป
ดวย	จําเป็นจะตองใสกระเปาเพื่อโหลดลงใตทองเครื่อง	หากไปถึงดานตรวจสัมภาระและยังอยูในกระเปาถือขึน้บน
เครื่องบิน	ทานจะตองทิ้งวัตถุน้ันๆ
เกี่ยวกับแบตเตอรี่สํารอง	หรือ	อุปกรณที่มีแบตเตอรี่ทุกชนิด	กรมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ	หรือ	ไออา

ตา	(IATA)	มีกฎมาตราฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่ขึน้บนเครื่องบิน	หามนําแบตเตอรี่สํารอง	ใส
กระเปาเดินทางโหลดลงใตทองเครื่องบิน	แตสามารถใสกระเปาสัมภาระถือขึน้บนเครื่องบินได	ตามความจุดังน้ี
-	แบตเตอรี่สํารอง	ที่มีความจุไฟฟา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	10	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมระบุจํานวนชิ้น
-	แบตเตอรี่สํารอง	ที่มีความจุไฟฟา	ตั้งแต	20,000	–	32,000	mAh	(หรือมากกวา	160	Wh.)	สามารถนําขึน้เครื่องได

ทานละไมเกิน	2	ชิ้น
-	แบตเตอรี่สํารอง	ที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	(หรือมากกวา	160	Wh)	ไมอนุญาตใหนําขึน้เครื่องในทุก

กรณี
กรณีที่ตองมีการเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวามาตรฐาน

ได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระ
น้ําหนักเกิน	(ทานจําเป็นตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบ	กรณีเกิดการสูญเสีย	,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบิน	เป็นตัว๋เครื่องบินชนิดราคาพิเศษ	(กรุป)	ราคาตัว๋เครื่องบิน



โปรโมชั่น	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี
กรณียกเลิกการเดินทาง	และทางบริษทัไดดําเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	Refund	ได	หมายถึง

เรียกเงินคืนไดบางสวน)	ผูเดินทางจําเป็นจะตองรอ	Refund	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน	
กรณีทีท่านตองการยกเลิกการเดินทาง	เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง	สายการบิน	สภาพ

อากาศ	ภัยธรรมชาติ	วาตภัย	อัคคีภัย	ทั้งๆ	ที่สายการบิน	หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทอง
เที่ยว	ยังคงใหบริการอยูเป็นปกติ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	หรือบางสวนใหกับทาน


