วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ - เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) - เมืองเซินเจิน้ –
หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร-พิเศษ !! เมนูเปดปกกิ่ง + ไวนแดง (-/-/D)
04.00

06.40

10.25

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิชั้น4ประตูทางเขา 6 เคานเตอรเช็คอินMสายการบิน
Cathay Pacificโดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน
และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหาร
สด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
เจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง **
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน Cathay Pacific
เที่ยวบินทีC่ X 616
** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน / ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง
** ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง **
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย

นําทานเดินทางสูเมืองเซินเจิ้นหรือ ซําจั่น , ซิมจุม (Shenzhen)โดยรถโคช** ทานจําเปนตองรับสัมภาระและ
ดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน **(เปนหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง ประเทศจีน
เมืองเซินเจิ้น เปนเมืองชายแดนริมฝงตรงขามกับเกาะฮองกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบงออกเปน
3 สวน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น สมัยกอนเมืองเซินเจิ้นเปนเพียง
หมูบานชาวประมง เมื่อป ค.ศ. 1980 ไดถูกคัดเลือกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหมีความเจริญ และความ
ทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสรา งตางๆ
พรอมทั้งจํานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา

นําทานเดินทางสู หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร (Lowu Shopping Center)แหลงละลายทรัพยของนักชอปปง เปน
หางชอปปงขนาดใหญ ของเมืองเซินเจิ้นแหลงชอปปงที่ดึงดูดขาชอปทั้งหลาย นักชอปปงสวนใหญจะเรียกที่นี่วา
มาบุ ญ ครองของเมื อ งจี น ที่ นี่ จ ะเหมื อ นมาบุ ญ ครองบ า นเรา ตึ ก สู ง 5 ชั้ น ข า งในตึ ก จะมี สิ น ค า พื้ น เมื อ ง
มากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ซึ่งเปนสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดยี่หอชื่อดังๆ ทั้งนั้น ไมวาจะเปน กุชชี่
อามานี่ หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ ที่นี่มีวางขายใหเลือกซื้อหามากมาย ราคากระเปาใบละ
100 หยวนก็มีแตไมเกิน 10,000 บาท ของไทยแนนอน สวนนาฬิกาขอมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ
200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดวยความที่สินคาเลียนแบบของจริงเหลานี้มีความ
คลายคลึงเหมือนกันกับของจริงเปนอยางมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว เรียกวาเหมือนกันอยางกับแกะก็
วาได แยกไมออกเลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงทําใหสินคาเลียนแบบเหลานี้ขายดิบขายดี
เปนอยางมาก
ค่ําบริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูเปดปกกิ่ง + ไวนแดง
พักที่
Fx Hotel, Shenzhen หรือเทียบเทา

วันที่ 2

เมืองเซินเจิน้ - วัดกวนอู - รานหยก - รานครีมไขมุก - รานผาไหม - เมืองจูไห - ดานกงเปย - สวน
หยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูรอนโบราณ
ชมโชว แสง สี เสียง
(B/L/D)

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู วัดกวนอู (Kuan Au Temple)เทพเจากวนอูสัญลักษณของความซื่อสัตย ความกตัญูรูคุณความ
ความจงรักภักดีความกลาหาญ และ โชคลาภ บารมีทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไมครั่น
ครามตอศัตรู ทานเปนคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปญญาเลอเลิศมาก และไมเคยประมาท การบูชาขอพรทานก็

กลางวัน

หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพลี่ยงพล้ําแกฝายตรงขาม และใหเกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซื่อสัตย
หรือบริวารที่ไวใจไดนั่นเอง ดังนั้น ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหทานเพื่อความเปนสิริมงคลตอตนเองและ
ครอบครัวในทุกๆดาน
นําทานเดินทางสูรานหยก(Chinese Jade Shop) , รานครีมไขมุก (Pearl Cream Shop) , รานผาไหม
(Chinese Silk Shop)ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเปนของ
ฝากไดที่นี่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทานเดินทางสูเมืองจูไห (Zhuhai)(ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขามดานและผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการผานดานตรวจคนเขาเมืองประมาณ 45-60 นาที เมืองจูไหเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห” ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน”
นําทานเดินทางสู สวนยวนหมิงหยวน หรือพระราชวังฤดูรอนโบราณ(Old Summer Palace)เปนสถานที่
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแหงหนึ่ง ปจจุบันหากลาวถึงพระราชวังฤดูรอนก็จะหมายถึงอี๋เหอหยวนแตสมัยกอน
พระราชวังฤดูรอนตั้งอยูที่หยวนหมิงหยวนมากอน แตหลังจากถูกเผาทําลาย พระราชวังฤดูรอนจึงถูกสรางใหมที่อี๋
เหอหยวนพระราชวังฤดูรอนที่หยวนหมิงหยวนถูกสรางขึ้นในป 1707 สมัยจักรพรรดิคางซีและถูกเผาทําลายลงใน
ป 1860 จากการบุกของกองทัพอังกฤษในชวงสงครามฝนครั้งที่สองปจจุบันหยวนหมิงหยวนเหลือเพียงซาก
ปรักหักพังที่เปนรองรอยของพระราชวังเกา โดยซากที่เหลือนั้นมีแตพระราชวังสวนที่สรางเปนแบบยุโรปซึ่งใชหิน
สรางเทานั้น สวนอาคารแบบจีนดั้งเดิมซึ่งใชไมสรางนั้นไมเหลือซากเลย จนทําใหคนคิดวาพระราชวังที่นี่แตเดิม
เปนแบบยุโรป ทั้งที่จริงๆสวนนี้เปนเพียงสวนนอยแตพื้นที่สวนใหญปจจุบันเปนสวนสาธารณะที่กวางใหญ รัฐบาล

จีนเคยมีแผนที่จะสรางพระราชวังในหยวนหมิงหยวนขึ้นมาใหมเหมือนกับที่ทํากับสิ่งกอสรางหลายแหงในปกกิ่ง
แตสุดทายกตัดสินใจเหลือซากเอาไว เพื่อเก็บไวเปนความทรงจํา บริเวณที่เรียกรวมๆวาสวนสาธารณะหยวนหมิง
หยวนนี้ที่จริงแบงเปนสามสวนใหญๆ คือหยวนหมิงหยวน ฉี่ชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปจจุบันทางเขาหลักของ
ที่นี่อยูที่ฉี่ชุนหยวน
ชมโชวโชวแสง สี เสียง ซึ่งมีผูแสดงกวา 100 ชีวิต ซึ่งเปนโชวประกอบการแตงกายตางๆ อาทิเชน เฉียนหลง
ฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเลนในพระราชพิธีตางๆ(หมายเหตุ: หากกรณีที่ฝน
ตก หรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถชมโชวได ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืนเงินคา
ชมโชว ตามอัตรากรุปเปนการทดแทน)
ค่ําบริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่365 Art Hotel , Zhuhaiหรือเทียบเทา

วันที่ 3เมืองจูไห -ถนนคูรัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ - เมืองมาเกา - วัดอามา - ซากโบสถเซนตปอล จตุรัสเซนาโด - เดอะ เวนีเชียน มาเกา - เดอะ ปาริเซียน มาเกา - เมืองจูไห
(B/L/D)
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานนั่งรถชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่ง
ทางรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับ การพักผอนหยอนใจ และที่ไดชื่อวา เปน

กลางวัน

ถนนคูรัก เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงนี้ไดมีการนําเกาอี้ หรือมานั่งซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่ง
เทานั้น จึงไดชื่อวาถนนคูรัก ปจจุบันเปนที่นิยมของบรรดาคูรัก มาพักผอนกันมากมาย
นําทานผานชมสาวงามหวีหนี่ หรือ จูไหฟชเชอรเกิรล (Zhuhai Fisher Girl)สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ
ของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู สรางขึ้นจากหินแกรนิตทราย เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร น้ําหนักโดยประมาณ
10 ตัน หวีหนีสาวงามที่ยืนถือไขมุก บิดเอวพลิ้ว ริ้ว ชายผาพัดพลิ้ว อุน รอยยิ้มทั้งบนใบหนาถึงมุมปาก เป น
สัญลักษณของเมือง บงบอกถึงความอุดมสมบูรณรุงเรืองแหงเมืองจูไห นั่นเอง ไมวาใครไปเมืองจูไห ก็ตองแวะ
เวียนกันไปเยี่ยมเธอ นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ (Chinese Herbal Shop)ศูนยรวมสินคา
พื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเปนของฝากไดที่นี่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เปาฮื้อ
นําทานเดินทางสู เมืองมาเกา (Macau)**โดยรถโคช **เปนพื้นที่บนชายฝงทางใตของประเทศจีน ปกครองโดย
ประเทศโปรตุเกสกอน พ.ศ. 2542 เปนอาณานิคมของยุโรปที่เกาแกที่สุดในจีน ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 16 อํานาจ
อธิปไตยเหนือมาเกาไดยายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเปนเขตปกครองพิเศษของจีน มา
เกาไดมีบทบาทที่มีอิทธิพลตอจีนและตะวันตกโดยเฉพาะระหวางคริสตศตวรรษที่ 16 และ คริสตศตวรรษที่ 19 ผู
ที่อาศัยอยูในมาเกาสวนใหญพูดภาษากวางตุงเปนภาษาแม ภาษาแมนดารินภาษาโปรตุเกส และภาษาอังกฤษก็
มีพูดดวย
นําทานเดินทางสูวัดอามา หรือเรียกอีกชื่อวา วัดมากอก (A-Ma Temple) เปนวัดเกาแกที่สุดในมาเกา คําวา
"อามา" นี้ เปนที่มาของคําวา "มาเกา" ในปจจุบัน สืบเนื่องมาจาก เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทางมาขึ้นฝง
ที่มาเกาตรงบริเวณวัดนี้ แลวไดถามกับชาวบานวาเกาะนี้ชื่อวาอะไร ชาวบานตอบไปวา "มากอก" ชาวโปรตุเกสจึง
เรียกประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดทาย กลายเปนมาเกานี่เอง
นําทานเดินทางสูซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul)เปนซากโบสถคาทอลิกในเขตซานตูอันโตนีโอ มา
เกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหมและพายุไตฝุนถลมในชวงป ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซาก
ประตู เดิมเคยเปนโบสถสําคัญของมาเกา กอสรางเมื่อป ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยนั้น เปน
หนึ่งในโบสถคาทอลิกที่ใหญที่สุดในเอเชีย

นําทานเดินทางสูจตุรัสเซนาโด (Senado Square)เปนจัตุรัสเมืองมาเกา และเปนสวนหนึ่งของ Unescoศูนย
ประวัติศาสตรของมาเกามรดกโลก เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปสามเหลี่ยมยาวและเชื่อมตอ , Largo ทํา São
Domingosที่ปลายดานหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3,700 ตารางเมตร
(4,425 ตร.ม.) จัตุรัสไดรับการตั้งชื่อตาม Leal Senadoซึ่งเปนสถานที่นัดพบของชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษ
ที่ 16 ถึง 18 ซึ่งตั้งอยูตรงหนาจัตุรัสที่อาคาร Leal Senadoตั้งอยูในปจจุบัน สวนเล็กๆ ที่ตั้งอยูตรงกลางของจัตุรัส
เนื้อเรื่องรูปปนทองสัมฤทธิ์เบง Nicolauเดอ Mesquitaยืนอยูเหนือเสาหินดึงดาบ รูปปนถูกดึงลงในเหตุการณ 123 ขณะที่ Mesquitaเปนผูรับผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจํานวนมาก น้ําพุถูกสรางขึ้นและยังคงยืนอยูใน
ปจจุบัน สวนใหญของอาคารรอบๆจัตุรัสมีสไตลยุโรปและอนุสาวรียหลายแหงไดรับการคุมครองดูแลเปนอยางดี
โดยรัฐบาล
นําทานเดินทางสู เดอะ เวนีเชียน มาเกา (The Venetian Macau) เปนชื่อโรงแรมหรูในมาเกา ภายในมีหองพัก
รับรองหลายพันหอง มีหองคอมพิวเตอรขนาดใหญใหบริการ และมีคาสิโนที่นักพนันและนักทองเที่ยวระดับไฮโซ
มาเลนกันเพื่อความสนุกสนาน มากกวาเลนเพื่อผลาญทรัพยเชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหลงจับจายระดับโลก
รวมอยูในที่เดียวกัน และยังมี เรือกอนโดลาบริการสําหรับผูตองการลองเรือในบรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาลี่
แบบจําลองดวยเชนกัน ในสวนที่เปนตัวตึก ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงแรมและคาสิโนนั้น มีพื้นที่มากถึง 980,000 ตาราง
เมตร สูง 40 ชั้น จนไดรับการบันทึกสถิติวาเปนโรงแรม ที่ตั้งอยูแบบเดี่ยวๆที่ใหญที่สุดในเอเชีย และยังเปนอาคาร
ที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 ของโลกอีกดวย ภายในตัวอาคารทั้งหมด ถูกออกแบบตามสไตลอิตาเลียน และที่
โดดเดนที่สุด คงหนีไมพนบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไวอยางวิจิตรบรรจงสําหรับพื้นที่ที่แบงเปนคาสิโนนั้น มี
มากถึง 50,700 ตารางเมตร แบงเปน 4 โซนใหญๆ คือ Golden Fish, Imperial House, Red Dragon และ
Phoenix พรอมกับเครื่อง Slot Machines อีกกวา 3,400 เครื่อง และโตะเลนการพนันอีก 900 โตะ อีกทั้ง ยังมีหอง
โถงขนาดใหญ ที่มีที่นั่งมากถึง 15,000 ที่นั่ง ไวสําหรับการจัดงานพิเศษ เชน การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษตางๆ
และการแขงขันบาสเก็ตบอล เปนตนและถาใครที่รักการชอปปงนั้น การมาเยือนเวเนเชียน มาเกา คงกลายเปน

สวรรคไปเลยทีเดียว เพราะที่นี่ไดจัดแบงพื้นที่ใหนักทองเที่ยวไดชอปปงมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเปนที่ตั้ง
ของรานคาแบรนดเนม กวา 350 ราน ที่ตั้งอยูรายรอบของแกรนด คาเนล ซึ่งจําลองแบบมาจากเมืองเวนิสประเทศ
อิตาลี พรอมกับเรือกอนโดลามากกวา 50 ลํา สําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการลอ งเรือชมความสวยงามของเวเน
เชียน มาเกาแบบเต็มๆ โดยเรือกอนโดลาเหลานี้ จะลองไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยูภายในอาคาร และมีทางออก
เชื่อมกับทะเลสาบดานนอกอีกดวย และที่โดดเดนที่สุดในยานช็อปปงนี้ คงหนีไมพนเพดานสีฟาสดใส ที่ถูกเพนท
เปนลวดลายของกอนเมฆนอยใหญ จนทําใหคนที่เดินชอปปงอยูนั้น ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว(ยังไมรวมคา
ลองเรือกอนโดลา ประมาณ 120 เหรียญมาเกา และ บริการเสริมอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับการใหบริการที่ทาน
ตอ งการ สามารถติด ตอ สอบถามได ที่หั วหนา ทัว ร )บริเ วณเดีย วกั น จะเปน เดอะ ปารี เชี ยน มาเก า (The
Parisian Macao) หรือที่รูจักกันในนามของ หอไอเฟลแหงเมืองมาเกา ที่นี่จําลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส
ประเทศฝรั่งเศส มาตั้งไวที่หนาโรงแรม ซึ่งมีขนาดเล็กกวาของจริงประมาณ 1 เทา ความสูงเทียบไดกับตึก 33 ชั้น
บนหอไอเฟลแหงนี้ มีรานอาหารสุดหรู และ จุดชมวิวอยู เปดตัวเมื่อปลายป 2016 เพื่อเฉลิมฉลอง ป 2017 ที่นี่มี
หองพักสูงสุดถึง 3,000 หอง ไมรวมสวนตางๆ ของโรงแรมตั้งแตสปา Health Club สระวายน้ํา คาสิโน และโรง
ละครขนาดความจุถึง 1,200 ที่นั่ง ตกแตงอยางหรูหราลงตัวสไตลอิตาเลียน สมกับเปนโรงแรมคาสิโนที่แทจริง
โดยไดแรงบันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมืองคลาสสิคตลอดกาลที่ขึ้นชื่อดานความงดงามทาง
สถาปตยกรรมและสิ่งปลูกสรางชื่อกองโลกอยางหอไอเฟล โดยเราจะตองไปซื้อตั๋วที่ชั้น 5 ในรานขายของที่ระลึก
Shop 550 (ยังไมรวมคาขึ้นลิฟต โดยจะมีคาใชจายในการชึ้นไปชมวิวในชั้นตางๆ ดังนี้ Weekdaysตั๋วชมวิวในชั้น
7 และ 37 ผูใหญราคา 168 MOP,เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 138 MOPตั๋วชมวิวในชั้น 7 เทานั้น ผูใหญราคา 98
MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 68 MOPWeekends (เสาร,อาทิตย และวันหยุด)ตั๋วชมวิวในชั้น 7 และ
37 ผูใหญราคา 188 MOP,เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 158 MOPตั๋วชมวิวในชั้น 7 เทานั้น ผูใหญราคา 118
MOP, เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 88 MOP)
นําทานเดินทางสู เมืองจูไห (ZHUHAI)**โดยรถโคช **เปนพื้นที่บนชายฝงทางใตของประเทศจีน ปกครองโดย
ประเทศโปรตุเกสกอน พ.ศ. 2542 เปนอาณานิคมของยุโรปที่เกาแกที่สุดในจีน ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 16 อํานาจ
อธิปไตยเหนือมาเกาไดยายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเปนเขตปกครองพิเศษของจีน มา
เกาไดมีบทบาทที่มีอิทธิพลตอจีนและตะวันตกโดยเฉพาะระหวางคริสตศตวรรษที่ 16 และ คริสตศตวรรษที่ 19 ผู
ที่อาศัยอยูในมาเกาสวนใหญพูดภาษากวางตุงเปนภาษาแม ภาษาแมนดารินภาษาโปรตุเกส และภาษาอังกฤษก็
มีพูดดวย
ค่ําบริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่365 Art Hotel , Zhuhaiหรือเทียบเทา

วันที่ 4เมืองฮองกง - รีพลัส เบย - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - รานจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน –
ยานจิมซาจุย - ดิวตี้ ฟรี - เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ
(B/L/-)
เชาบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong)โดยเรือเฟอรี่** ทานจําเปนตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผาน
ดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน **(หรือเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special
Administrative Region of the People's Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝงทางใตของประเทศ
จีน ในทางภูมิ ศาสตรมีสามเหลี่ย มปากแม น้ําจูเ จียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮ องกงเปน ที่รูจั กในสกายไลน
(skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม.และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มีประชากรอยู
อาศัยหนาแนนที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุมอื่น ประชากร
สวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่อยูติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงคราม
และการปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930** ใชเวลาเดินทางประมาณ 1
ชั่วโมง **
นําทานเดินทางสู รีพลัส เบย (Repulse Bay)หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงนี้ ที่สวยที่สุดแหงหนึ่ง และยังใชเปน
ฉากในการถายทําภาพยนตรหลายเรื่องมีรูปปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครอง
ชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและ
เทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษ !! หานยาง

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple)เปนวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนให
ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมได
รวมประเทศเปนปกแผนเฉกเชนปจจุบันนี้ แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิงอาณาจักร
นอยใหญ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของทานแชกง ซึ่งมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช
กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลที่กลาหาญในกองทัพของทาน
ยามที่ออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนํา
ขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลามีความเชื่อวาเมื่อพกพาสัญลักษณรูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะชวยเสริมสิริ
มงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแกกองทัพของทาน ชื่อเสียงในการนําทัพสูศึกของ
ทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวัน นี้ เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดนี้เปนวัดเล็ก ๆ เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษ
โบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ดาน
ในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงนี้ ซึ่งทางดานขางมี อาวุธรบของทหารแบบโบราณ และ
มีกัง หัน อยู หลายตัว มีก ลองด านละตัว ประชาชนที่ เข าวั ดแชกงจะตอ งหมุน กัง หัน หรือที่ เรี ยกวา "กั งหั นนํ า
โชค" เพื่อหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อความเปน
สิริมงคล
วิธีสักการะบูชาเทพเจาที่วัดแชกงหมิว
เริ่มแรกใหไหวเทวดาฟาดินและเจาที่ จุดที่จะไหวนี้ จะอยูกลางแจง สําหรับการไหวขอพรเทพเจาแชกง ทางวัดจะ
จัดเปนชุด สําหรับไหวเทพเจาแชกงโดยตรง คาใชจาย 38เหรียญ ในชุดนั้นจะมีกระดาษไหวเจา 1ชุด, ธูปมังกรสี
แดง 3ดอก, ธูปดอกเล็ก 1กํา พอซื้อธูปเสร็จแลว ทานสามารถยื่นธูปชุดนี้ใหเจาหนาที่ชวยจุดไดเลยระหวางรอ
เจาหนาที่จุดธูป ใหเรานํากระดาษไหวเจาที่ไดมา เขียนชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะ
เคราะห เสริมความเปนสิริมงคล ปดเปาสิ่งดีๆเขามา นําพาสิ่งไมดีออกไป

วิธีการไหวเทวดาฟาดิน (กลางแจง )
1. ขั้นตอนแรกใหเราหันออกจากวัด แลว บอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด แลวบอกวัตถุประสงคที่มาทําบุญ
วัดนี้ ไหว3ครั้ง
2.หันกลับมาดานใน ไหว3ครั้ง แลวจึงปกธูป
3.ใหเราปกธูปมังกรทั้ง 3ดอก ที่กระถางกลาง
4.ตอไปนําธูปดอกเล็กหันหนาเขาวัด ไหวพรอมบอกชื่อ นามสกุลอีกครั้ง ปกธูปเล็กทั้ง 3. กระถาง กระถางละ3
ดอก
5.เมื่อปกธูปทั้ง3ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยูกําใหญๆ ใหเราแยกไวกอน 3ดอก เพื่อไปปกดานใน
6.สวนที่เหลือกําใหญๆ ใหปกกระถางกลางแจงทั้งหมดใหแลวเสร็จ กอนที่ จะเดินเขาไปดานใน
วิธีสักการะดานใน
1.หลังจากจุดธูปไหวดานนอก ใหเขามาสักการะทานดานใน และยืนอยูเบื้องหนารูปปนขนาดมหึมาของทานแช
กง พรอมธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเจา ใหอธิษฐานขอพรและมองหนาทาน อยางมุงมั่น และตั้งใจ แลวจึง ไป
หมุนกังหัน ที่อยูสองดานขางๆ รูปปนทานแชกง
2.วิธีหมุนกังหัน ใหหมุน3ครั้ง และตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได เชื่อวา "กังหันนําโชค" จะหมุนแตสิ่งดีๆ เขา
มาในชีวิต โดยหลักการที่ถูกบอกตอ คือ หมุนตามเข็มนาฬิกา 3 ครั้ง
3. กอนที่จะออกจากวัดอยาลืมตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อใหพรนั้นสมปรารถนาและใหดังทั่วฟาดิน (มีเคล็ด
ลับคือหากไหวพระกอนเที่ยง ใหตีระฆังกอนตีกลอง แตหากเราไปไหวตอนบาย ใหตีกลองกอนตีระฆัง จึงจะเปน
ลําดับพิธีกรรมที่ถูกตอง)
4. ผูที่เคยซื้อจี้กังหันแชกงหมิวจากราน สามารถนําไปไหวขอพรทานแชกง เดินวนรอบกระถางธูป 3 รอบ และ
ขอพรใหกังหันนําแตสิ่งที่ดีๆ เขามา
5. สําหรับกระดาษไหวเจา ใหนําไปใสในรถเข็น มีจุดใสอยูบริเวณดานหนา ใหนําไปวางในรถไดเลย โดยที่จะมี
เจาหนาที่ชวยนําไปทําพิธีให เปนอันเสร็จพิธี
ทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory)เพื่อ เลือกซื้อ เครื่องประดับที่สวยงาม ไมเหมือนใคร
เปนของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อเปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดด
เดน เปนรูปกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเปนที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกําเนิดขึ้นที่นี่และเพราะหาง City Gate Outlet อยู
ใกลกับสนามบินมาก นั่งรถบัสประมาณ 15 นาทีก็ถึง ทําใหที่นี่เปนแหลงชอปปงที่นักทองเที่ยวหลายคนนิยมมา
แวะชวงขากลับ

21.35

23.30

นํ า ท า นนเเ ดิ น ทา
ท า ง สู ถ น น น า ธ า น ( NathanRoad) ใ ห ท า นเ
น เ ต็ ม อิ่ มกั บก
บ ก า รช
ร ช อ ปป
ป ป ง ย า น จิ มซ
ม ซ า จุ ย
(TsimShaTsui)มักจะตั้งตนกันที่สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใชไฟฟา , กลอง
ถายรูป ฯลฯและสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี Shopping
Complex ขนาดใหญชื่อ Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดตอ
สามารถเดินทะลุถึงกันไดไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน Cathay Pacific
เที่ยวบินทีC่ X 617
** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน / ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง 55 นาที **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาที่ของ
บริษทั ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทั ฯทราบในวันจองทัวรทงั้ นี้เพื่อประโยชนของ
ตัวทานเอง **

อัตราคา

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

29พ.ค. – 1 มิ.ย. 61
31 พ.ค. – 03 มิ.ย.61

14-17 มิถนุ ายน 61
17-20มิถุนายน 61
24-27 มิถนุ ายน 61

14-17 กรกฎาคม 61
22-25 กรกฎาคม 61

ราคา
ราคา 1 เด็ก
ผูใหญ
รายละเอียดไฟลทบิน
2 ผูใ หญ
ทานละ
และ เวลาบิน
(เด็กต่าํ กวา
(พัก 1 หอง
18มีเตียง)
2 ทาน)
เดือน พฤษภาคม 2561
29MAY CX700 BKK-HKG 08.15-12.10
8,888
11,888
01JUN CX709 HKG-BKK 22.25-00.15
31MAY CX700 BKK-HKG 08.15-12.10
8,888
11,888
03JUN CX709 HKG-BKK 22.25-00.15
เดือน มิถุนายน 2561

หองพัก
เดี่ยว
เพิ่ม

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิน
ทานละ

3,000

7,900

3,000

7,900

14JUN CX700 BKKHKG 08.15-12.10
9,998
17JUN CX709 HKGBKK 22.25-00.15
17JUN CX700 BKKHKG 08.15-12.10
9,998
20JUN CX709 HKGBKK 22.25-00.15
24JUN CX700 BKKHKG 08.15-12.10
9,998
27JUN CX709 HKGBKK 22.25-00.15
เดือน กรกฎาคม 2561

12,998

3,000

7,900

12,998

3,000

7,900

12,998

3,000

7,900

14JUL CX700 BKKHKG 08.15-12.10
17JUL CX703 HKGBKK 19.50-21.45
22JUL CX700 BKKHKG 08.15-12.10
25JUN CX709 HKGBKK 22.25-00.15

10,998

13,998

3,000

7,900

10,998

13,998

3,000

7,900

** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ
1,500 บาท / ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ ทั้งนีท้ านสามารถใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน**
* อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาวีซากรุปหนาดานมาตรา 144 ทานละ 1,500 บาท*

**กรณีที่ยกเลิกวีซาหนาดาน อัตรานี้ ยังไมรวม คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศจีนกรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวี
ซาอีกครั้ง กรณีมีการประกาศใหยื่นขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144) จะมีคาใชจายเพิ่มทาน
ละประมาณ 1,500 บาท (ยืน่ ธรรมดา 5 วันทําการ) 2,550 บาท (ยืน่ แบบเรงดวน 3 วันทําการ) 3,150 บาท (ยืน่ แบบ
เรงดวนพิเศษ) โดยยื่นวีซาที่สถานทูตจีน **
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท**
(ไมมีทนี่ ั่งบนเครื่องบิน)
** สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และ ไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองถือจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา และ มารดา ที่ออกจากสํานักงานเขตตามทะเบียนบานที่ทานอยู
อาศัย **
** กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ณ วันเดินทางกลับ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มทานละ
3,000 บาท **
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานีเ้ ฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง
ตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ **
ขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร 100 USD
** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษาครู ธุรกิจขายตรง ขาย
เครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติหรือคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพื่อ
แจงรายละเอียด โดยละเอียดเพื่อเสนอราคาใหมทุกครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได กรณีที่โปรแกรม
มีการเปลี่ยนแปลง **
** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ใหบริการเฉพาะผูเดินทาง
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานัน้ **
** ประกาศจากสายการบิน Cathay Pacificกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศฮองกง

โดยสายการบิน Cathay Pacificแลว ไมผานดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศฮองกง ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับ
ประเทศไทยในสวนนี้จะมีคาใชจายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงตั๋วขากลับ รวมถึงคาบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นดวย
ลูกคาจะตองเปนผูรบั ผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนีเ้ องทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี อีกทั้งลูกคาอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับทีป่ ระเทศฮองกงเรียกเก็บเพิ่ม และหรือ ลูกคา
ตองรอกลับประเทศไทยในเทีย่ วบินถัดไปที่มที นี่ ั่งวางหรือตามวันที่เดินทางของตั๋วเครื่องบินเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศฮองกงและสายการบิน จะเปนผูพิจารณา ซึ่งเปนระบบการทํางานแบบ
เด็ดขาด โดยทางผูจัด (บริษัททัวร) จะไมสามารถเขาไปแทรกแซงได ในสวนนี้**
อัตราคาบริการนี้ รวม

คาตั๋วเครื่องบินไป และ กลับตามรายการที่ระบุ ชั้น Economy Class รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุก
แหง

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ

คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรื อ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปน
เมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม

คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ

คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน
Cathay Pacificคือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม
1 ชิ้น เทานั้น และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมเทานั้น

คามัคคุเมศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ ไมรวม
×
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารใน
หองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
×
คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด
มาตรฐาน ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน ทานละ

×
×
×

×
×

คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอลูกคาผู
เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้
ทานสามารถใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
ไมรวมคาวีซากรูปสําหรับนักทองเที่ยว ทานละ 1,500 บาท (มาตรา144)
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

เงื่อนไขสําคัญที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง
คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุก
ทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทาง
ตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวั นอื่น
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอยาเพิ่งคอน
เฟรมลางาน
บริษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ รายการทัว รส ามารถเปลี่ย นแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่อ งจากสภาวะอากาศ ,
การเมือง , สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตาม
กฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะ
เปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
หนังสือเดินทาง หรื อ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทาง
กลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
เนื่องจากการทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทาง
บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ
กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้น
และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว
หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนา
ใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการ

-

-

-

บิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณา
ตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล
กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจง
มาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะ
ออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20วัน กอนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุป
เปนสําคัญ
เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบิน
โปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบินในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หาก
ตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ
เกี่ย วกับ การจัดที่นั่ งบนเครื่องบิน จะเปน ไปตามที่ส ายการบิ นกํ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม สามารถเข าไป
แทรกแซงได แตทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน อยางที่ดีสุด
กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง
เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พักเนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room)
หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยูคนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากความ
ลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการ
ควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ
กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทาง
ทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับ
ทาน






-

-

หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณีดังนี้
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา
เมืองหามเดินทาง
กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานัก
อยูในประเทศไทย
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บ คาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน ,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับ ทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พัก
ในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วัน
กอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

-

-

กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Tripleโรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หาก
มีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด
บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการ
เดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําดื่มแจก

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทางคืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก
นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูต
ปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20
วัน กอนออนออกเดินทางกรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการ
ของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเ ศษ
กรณี ตองการเปลี่ย นแปลงพีเรี ยดวันเดินทาง (เลื่อนวัน เดิ นทาง) ทางบริ ษัท ขอสงวนสิท ธิ์ใ นการหั ก
คาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง
ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบินในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หาก
ตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ
เกี่ ย วกั บ การจั ดที่ นั่ง บนเครื่ องบิ น จะเป น ไปตามที่ ส ายการบิ น กํ า หนด ซึ่ ง ทางบริ ษัท ฯ ไม ส ามารถเข า ไป
แทรกแซงได แตทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน อยางที่ดีสุด

-

-

-






-

กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง
เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พักเนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room)
หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยูคนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากความ
ลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการ
ควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ
กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทาง
ทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน
หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจา ยไปลวงหนาทั้งหมดแลว
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณีดังนี้
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา
เมืองหามเดินทาง
กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานัก
อยูในประเทศไทย
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บ คาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ

-

-

-

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน ,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับ ทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้ งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พัก
ในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วัน
กอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Tripleโรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หาก
มีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด
บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการ
เดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําดื่มแจก
ในกรณีที่ตองทําวีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,500 บาทแบบ Double(ปรกติใชวีซา
กรุป)

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน

กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินเต็มจํานวน
หลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน

หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู โดยไมตองแจงใหทานทราบ
ลวงหนา

หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู โดยไมตองแจงใหทานทราบ
ลวงหนา







หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู โดยไมตองแจงใหทานทราบ
ลวงหนา
หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ทั้งหมดนี้แลว
หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พร อมระบุชื่อผูจอง โปรแกรมที่เดินทาง ,
พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขายมาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ที่ทานสะดวก
สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง
ครบถวนชัดเจน โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะ
ของทานมีใครบาง , เบอรโทรศัพทที่สะดวกใหติดตอกรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ
ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหาย
อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชม
สถานที่ตางๆ ใดๆ ทั้งสิ้น

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระเปาสัมภาระ

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธ
ได (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่มกรณีที่กระเปาของทานไมเปนไปตามเงื่อนไขของสายการบินกําหนด)

สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกวาง ยาว และ สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ้ว) ขนาดตามความเหมาะสม ไมสามารถนํา ของเพลง และ ของมีคนขึ้นบนเครื่องได กรณีที่ทาน
จําเปนตองนําไปดวย จําเปนจะตองใสกระเปาเพื่อโหลดลงใตทองเครื่อง หากไปถึงดานตรวจสัมภาระและยังอยูใน
กระเปาถือขึ้นบนเครื่องบิน ทานจะตองทิ้งวัตถุนั้นๆ

เกี่ยวกับแบตเตอรี่สํารองหรือ อุปกรณที่มีแบตเตอรี่ทุกชนิ ด กรมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ หรือ ไอ
อาตา (IATA) มีกฎมาตราฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่ขึ้นบนเครื่องบิน หามนําแบตเตอรี่สํารอง ใส
กระเปาเดินทางโหลดลงใตทองเครื่องบิน แตสามารถใสกระเปาสัมภาระถือขึ้นบนเครื่องบินได ตามความจุดังนี้
- แบตเตอรี่สํารอง ที่มีความจุไฟฟา 20,000mAh หรือนอยกวา 10 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมระบุจํานวนชิ้น





- แบตเตอรี่สํารอง ที่มีความจุไฟฟาตั้งแต 20,000 – 32,000mAh (หรือมากกวา 160 Wh.) สามารถนําขึ้นเครื่องได
ทานละไมเกิน 2 ชิ้น
- แบตเตอรี่สํารอง ที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000mAh(หรือมากกวา 160 Wh) ไมอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องในทุก
กรณี
กรณีที่ตองมีการเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไ มรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนัก
เกิน (ทานจําเปนตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย , สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

คุณสมบัติการเขาประเทศฮองกง
(สําหรับกรณีการเขาประเทศฮองกง ดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู อายุไมต่ํากวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับจากประเทศฮองกง และมี
หนาวางอยางนอย 2 หนา
2.
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศฮองกงจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้
3.
ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 30 วัน
4.
เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศฮองกง มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และ
ไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
** หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ลูกคาและบริษัท **
** ขอขอบพระคุณทุกทานที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **

