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HONGKONG
สบาย พาเพลิน ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น
4วัน 3คืน
โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค CX
1.
2.
3.
4.
5.

สนุกกับเครื่องเล่น ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
เที่ยว 2 เมือง 2 วัฒนธรรม
ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง... วัดแชกง หรือ วัดกังหัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย และตลาดตงเหมิน
เมนูพิเศษ ห่านย่าง

รายละเอียดการเดินทาง
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง

1

กรุงเทพฯ –ฮ่องกง–เซินเจิ้น-ตลาดตงเหมิน

2

เซินเจิ้น–ศูนย์หยก สมุนไพร ผ้าไหม–
วัดหงส์ฟ้า (Hongfa Temple) – ชมโชว์
ม่านน้้า 3 มิติ

3



X

  

เซินเจิ้น–ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์


4

เย็น โรงแรมที่พัก

ฮ่องกง–Jewelry Factory–วัดแชกง
วัดหวังต้าเซียน–ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย–
สนามบินฮ่องกง–กรุงเทพฯ

เครื่องแอร์บัส330-300
ที่นั่งแบบ3-3-3

X

 
บริการน้ําดื่มบนเครื่อง
ทั้งขาไป-ขากลับ

X

FX HOTEL
หรือเทียบเท่า

FX HOTEL
หรือเทียบเท่า

PANDA HOTEL
หรือเทียบเท่า

X

น้ําหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 30 กก.

Day
1
วันแรกของการเดิ
นทาง
04.00
อมกั–ฮ่
น ท่าออากาศยานดอนเมื
้โดยสารขาออกระหว่
กรุงน.พร้
เทพฯ
งกง–เซินเจิ้นองอาคารผู
–ถนนคนเดิ
นตงเหมินางประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์
06.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5
เคาน์เตอร์ M โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
08.15 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX700
(มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วโปรดเดินออกทาง Exit B
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น (โดยรถไฟ) ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑล
กวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สําคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย..

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้ามากมายภายในประเทศ ที่นี่นับว่าเป็นสถานที่ที่
นัก ท่อ งเที่ยวนิย มมาช้อ ปปิ้งเป็นอันดับสอง รองจากห้าง Lowu เป็นถนนคนเดินชื่อ ดังของเซิ นเจิ้น จะมี สิ นค้าหลากหลาย
มากมายให้ทุกท่านได้เลือ กชม และเลือกซื้ อ ไม่ ว่าจะเป็น กระเป๋าแบรด์เนมจีน ไอแพดจีน ไอโฟนจีน รวมถึงสิ นค้าเสื้ อ ผ้า
เครื่องประดับ อุปกรณ์ไอที ร้านอาหารฟาสต์ฟูด ต่างๆมากมาย

ค่้า
พักที่

อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย
FX HOTEL หรือเทียบเท่า

Day
เซิองของการเดิ
นเจิ้น–ศูนย์หยก สมุนไพร
ผ้าไหม–วัดหงส์ฟ้า (Hongfa Temple) – โชว์ม่านน้้า 3 มิติ
วั
นที่ส
นทาง
เซินเจิ้น–ศูนย์หยก สมุนไพร ผ้าไหม–วัดหงส์ฟ้า – ชมโชว์ม่านน้้า 3 มิติ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ ให้ท่านรับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีนรวมทั้งให้บริการ
นวดฝ่าเท้าและนําท่านชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ผ้าไหม ใบชา หยกฯลฯ เพื่อฝากคนที่ท่านรัก..

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําท่านสู่ วัดหงส์ฟ้า (Hongfa Temple) แหล่งรวมศรัทธาของชาวพุทธนิกายมหายาน ตั้งอยู่บนภูเขาสูงด้านหน้าเป็น
ทะเลสาบ เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้สวยงามและไม้พันธุหายาก สร้างเร็จเมื่อปี ค.ศ. 1985 เป็นวัดเดียวในเขตทะเลสาบนี้ ปัจจุบัน
กลายเป็นสถานที่ท่องเทีย
่ วยอดฮิต เมื่อมาเยื่อนทีน
่ ี่นอกจากจะได้สก
ั การะพระศากยมุนีเสริมมงคลแล้ว ยังได้ชมความมหัศจรรย์ของ
สวนต้นไม้ที่มีอายุ 150 ล้านปีแล้ว รัฐบาลจีนเพิ่งขนย้ายมาตั้งไว้ในบริเวณนี้เมื่อปี 1997

ค่้า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ําแบบ 3D เป็นโชว์ที่
เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชอ
ื่ ว่า "ปีก
แห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถก
ู ทําลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ที่ใช้
ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE
ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 28 เดือนใน
การสร้างแท่นแสดงบนน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร
เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็นความท้าทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสร้างเพื่อเป็น
ตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4องค์ประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง การ
แสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ํา ระเบิดน้ํา ฯลฯ กว่า600ชนิด เป็นโชว์น้ําที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด
ในโลก โชว์การแสดงสื่อประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT
พักที่ FX HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เซินเจิ้น-ฮ่องกง-ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก

...สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ฮ่องกง (โดยรถไฟ) และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที ...
นําท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5
ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ทระดับโลกที่ถก
ู เนรมิตขึ้นบน
เกาะลันเตา ล่าสุดดินแดนที่เพิ่งเปิดตัว MYSTIC POINT เมื่อปลายพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา จัดโซนให้เป็นลักษณะของโซน
แห่งความลึกลับและพิศวง เน้นจุดหลักที่เครือ
่ งเล่นบ้านลึกลับที่ชอ
ื่ ว่า “MYSTIC MANOR” และสวนแห่งเทวนิยายรอให้ท่าน

พิสูจน์ไปสัมผัสแล้ว “กริซลีย์กล
ั ช” (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวันตก ผจญภัย
หลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส ” (RUNAWAY MINE
CARS) เกาะให้แน่นครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทางรายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตาเลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร
น้ําพุร้อน “ ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทั้งพื้นดินแล้วมาเยี่ยมบ้านช่างตีเหล็กหลบสายน้ําที่สาดส่าย
และร้านของแห้งที่กลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายน้ําจากเครื่องสูบลมของช่างตีเหล็ก
สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ํา จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี้, มินนี,่ ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสื้อผ้า
น่ารักและสองเพื่อนดิสนีย์ กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้า และเคไนย์ ดินแดนที่ยิ่งใหญ่เหนือคําบรรยายอีกทีห
่ นึ่งที่ไม่ควรพลาด “ทอย สตอ
รี่แลนด์” (TOY STORYLAND) ธีมแลนด์จากดิสนีย์พิคซาร์สําหรับเด็กทุกวัย เมื่อเหล่าของเล่นออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏิบัติการ
ร่วมกับกองกําลังของแอนดี้ ทอยโซลเจอร์ พาราชู้ตดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิ้งดิ่งจากความสูง 25 เมตร ดิ่ง
พสุธาร่อนจากเวหาสู่พื้นโลก,แล้วร่วมวิ่งไล่งับหาง ส่ายหัว ส่ายหางโยกกันหัวหมุน กับ สลิ้งกี้ด๊อกสปิน (SLINKY DOG SPIN),
กรี๊ด!สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตัว U ที่ความสูง 27 เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC RACER)
นอกจากนี้ท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกสนาน อีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรีท ยู เอส เอ” (MAIN STREET USA)
ก้าวเข้าสู่ ความมีชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกันทาวน์ สนุกสนานไปกับ ไฟลท์ออฟ แฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทุกวัน
ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายสนุกกับรถไฟไอน้ําโบราณรอบสวนสนุกโซนที่สอง“ทูมอร์โรว์แลนด์”
(TOMORROW LAND) ตื่นเต้น สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านห้วงอวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอร์โคสเตอร์ “สเปซเมาท์เท่น”
(SPACE MOUNTAIN) และ“บัซไลท์เยียร์ แอสโทร บลาสเทอร์” (BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS) เครื่องเล่นที่ปกป้อง
จักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เครื่องเล่นขับยานอวกาศ โซนที่สาม “แฟนตาซีแลนด์” (FANTASY LAND)
ดื่มด่ําไปกับโลกแห่งเทพนิยาย พบกับเจ้าหญิง ณ ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา สนุกกับเมืองเทพนิยายล่องเรือตามเรื่องราวรอบโลกที่
“อิทส์ อะ สมอล เวิล์ด” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย์ ที่ “Mickey and the Wondrous
Book” โซนสุดท้ายโซนที่สี่ “แอดเวนเจอร์แลนด์” (ADVANTURELAND) ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นสัมผัสความเร้า
ใจกับการผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึ่งนักท่องเทีย
่ วจะ
เริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสํารวจที่ลอ
่ งไปตามแม่น้ําสายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่าลึกลับทีท
่ ุกโค้งน้ําจะมี
สิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อสร้างความสนุกให้กับผู้ที่เข้าไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงช้างที่เล่นน้ําอย่าง
สนุกสนานตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด, Tarzan’s Tree House บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน และชมขบวน
พาเหรด ช่วงก่อนสวนสนุกจะปิด

กลางวัน-ค่้า อิสระอาหารตามอัธยาศัย
พักที่

PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง
ฮ่องกง–JewelryFactory–วัดแชกง–วัดหวังต้าเซียน–ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย–
สนามบินฮ่องกง–กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
จากนั้นนําชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการ
ออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!!และนําท่านเลือกซื้อยา
สมุ นไพรจี น ต่ างๆ อี กมากมาย ...จากนั้น เดิ น ทางไป วั ด แชกงหมิว เป็ น วัด เก่ า แก่ ที่ มี
ความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
ถึ ง บุ ค คลสํ า คั ญ คนหนึ่ ง เป็ น ทหารมี ชื่ อ ว่ า ท่ า นแชกง เนื่ อ งจากมี เ หตุ ก ารณ์ จ ลาจลเกิ ด ขึ้ น
ในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่ องและคนจีนมี
ความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ
แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การ
งาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ใน
องค์กังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทอง
ไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะ
ช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน นําท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้กับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็น
เทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้ น
ชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายที่นําธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์
มงคลในการทําธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร …เมนูพิเศษห่านย่าง
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ OceanTerminalและ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
ต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis
Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry , Cartier ,
Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ

ค่้า

อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน

22.25 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เที่ยวบินที่ CX709
00.15+1 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*26-29 พ.ค. 61 ไฟล์ทขากลับเป็น CX703: 19.50-21.45*
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
************************************************************************
**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็นสําคัญ**
“ราคาทัวร์สําหรับคนไทยเท่านั้น”

สบาย พาเพลิน ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น

4วัน 3คืน CX
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ

เด็กมีเตียงพักกับ

เด็กไม่มีมีเตียงพัก

พักเดี่ยวเพิ่ม

2 ท่าน

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

19-22 เมษายน 2561

16,991

16,991

16,991

4,000

03-06 พฤษภาคม 2561

17,991

17,991

17,991

4,000

26-29 พฤษภาคม 2561

17,991

17,991

17,991

4,000

14-17 มิถุนายน 2561

17,991

17,991

17,991

4,000

***ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 5,500 บาท / ท่าน***

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**
หมายเหตุ:
1. สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
2. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ ท่านละ 1,000 บาท/ ท่าน/ทริป เท่านั้น ส่วนหัวหน้า
ทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการให้บริการ

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น)
กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้า
ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียน
ให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับ
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีน
ทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่สามารถ
ควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ)
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมือ
่ ท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะ
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพระสงฆ์เดินทางท่องเที่ยวเพียงลําพังโดยไม่มีฆราวาสติดตามไปด้วย

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงค์อยูต
่ ่อจะต้องไม่เกินจํานวนวันจํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายทีท
่ างสายการบินกําหนด) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล / เอ
มิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 30 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบินที่มก
ี ารเรียกเก็บ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
9. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทําคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและสําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
10. กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ สงวนสิทธิ์
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

ประกันเสริมสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ําดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซัก
รีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่ากําหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
การเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกงสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกงมีค่าธรรมเนียม แล้วแต่
อัตราของแต่ละประเทศนั้นที่จะเดินทางเข้าประเทศฮ่องกง

4. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกง ในกรณีเร่งด่วน
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (800 บาท ต่อท่าน/ทริป) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ : วีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ดังกล่าว สําหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
(ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ไม่ต้องส่งเอกสารสําหรับทําวีซ่า ใช้แค่สําเนาหนังสือเดินทาง) หรือ หากต้องการยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ค่าธรรมเนียมการยื่น
วีซ่าเดี่ยว ราคา 1,500 บาท และหากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้ และกรณี
ยกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําให้
ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าวีซ่าเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์ (ยื่นปกติ 4 วัน ทําการ)
โปรดทราบ ผู้ที่มีความประสงค์ ยื่นคําขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่อไปนี้
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 08.อิรัก 09. อิหร่าน 10.
อียิปต์ 11.ซาอุดอ
ี าระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20. ตุรกี
21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย ไม่สามารถยื่นคําขอวีซ่าแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) ได้ ต้องยื่นคําขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว
เท่านั้น และใช้เวลามากกว่ากําหนดการเดิม 4 วัน ทําการ ***ตั้งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา***

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงิน
มัดจําแล้วเท่านั้น) หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว (ใช้เวลา
ขอวีซ่าไม่ต่ํากว่า 7 วันทําการ)
การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อน
กําหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สํ าหรับผู้โดยสารที่ไม่ ได้ถือ หนังสื อ เดินทางไทย และทางบริ ษัท ฯเป็นผู้ยื่ นวีซ่ าให้ เมื่ อ ผลวีซ่ าผ่านแล้วมี ก ารยกเลิก การ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยั งคณะต่อ ไปแต่ทั้ งนี้ท่านจะต้อ งเสี ย ค่าใช้จ่า ยที่ไม่ ส ามารถเรี ย กคืนได้ เช่นค่าตั๋ วเครื่ องบินค่าห้อ ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว
ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า ,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่
เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ
ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลการเดินทาง
เรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่า ใช้จ่ายส่ วนต่างที่ ส ายการบิน และบริ ษัท ทั วร์ เรี ย กเก็บและการจัด ที่ นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็น ผู้
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดําเนินการ
ออกตั๋ว
เครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริษัท ได้สํ ารองที่นั่งพร้ อ มชําระเงิน มั ด จําค่าตั๋วเครื่ อ งบินแล้ว หากท่านยกเลิก ทัวร์ ไม่ ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบิน
และช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตั๋วเครื่ อ งบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่ส ารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ์เรี ย กเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน กําหนด
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุก เฉินได้ (น้ําหนัก ประมาณ 20 กิโลกรั ม ) ไม่ ใช่ ผู้ที่มี ปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย และอํานาจในการให้ที่นั่ง
Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

เรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้อ งพั กแบบ 3 ท่าน/3 เตีย ง (Triple Room) ห้องพั กอาจจะไม่ ติดกันและบางโรงแรมอาจมี
ห้องพักแบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้อ งพั กในเมือ งเต็ม บริษัท ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่อ งเที่ ยวพร้ อ มทั้ งการสั ม มนา ดู งาน เพื่ อ ความสะดวกสบาย และเกิด ประโยชน์สู งสุ ด ในการเดิ น ทาง ทั้ งนี้ ท างบริ ษัท ฯ ไม่ส ามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,
อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้อ งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิท ธิ
พิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง
บริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัท
ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึง ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มี
เกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

