
      
 
 
 

 

 

สดุโดน ฮอ่งกง ลนัเตา เซนิเจ ิน้  
3 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี (FD) 
 

 

 
รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
 
 

 
 

 

 เทีย่ว 2 เมอืงสุดคุม้  

 นมสัการองคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มชมววิทวิทศัน ์ 

 อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย ที ่OUTLET MALLตลาดตงเหมนิทีเ่ซนิเจ ิน้ และถนนนาธาน 

 เทีย่วชมหมุูบ่า้นฮากกากนัเคงิเป็นหมูบ่า้นพืน้เพของเมอืงเซนิเจ ิน้ 

 ชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นนํา้แบบ 3D แสง ส ีเสยีง  

 สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธ ิช์ ือ่ดงัของฮอ่งกง วดัหวงัตา้เซยีน, วดัแชกงหมวิ 

 

 

          กําหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่: 15-17 ม.ีค. 62 10,888.- 

วนัที ่: 22-24 ม.ีค. 62 11,888.- 

วนัที ่: 29-31 ม.ีค. 62 11,888.- 

วนัที ่: 30 ม.ีค. – 01 เม.ษ. 62 11,888.- 

วนัที0่5-07 เม.ย. 62 14,888.- 

วนัที1่2-14 เม.ย. 62 18,888.- 

วนัที1่3-15 เม.ย. 62        19,888.- 

วนัที1่4-16เม.ย. 62 18,888.- 

วนัที1่9-21เม.ย. 62 11,888.- 

 เร ิม่เพยีง 11,888.- 
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วนัที2่0-22 เม.ย. 62 11,888.- 

วนัที ่03-05 พ.ค. 62 11,888.- 

วนัที ่04-06 พ.ค. 62 11,888.- 

วนัที1่0-12 พ.ค. 62 11,888.- 

วนัที1่1-13 พ.ค. 62 11,888.- 

วนัที1่8-20 พ.ค. 62 16,888.- 

วนัที2่4-26 พ.ค. 62 11,888.- 

วนัที2่5-27 พ.ค. 62 11,888.- 

วนัที3่1-02 พ.ค. 62 11,888.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง คํา่  

1. กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิง– เซนิเจ ิน้ ✈ O O 
Higgert Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 

2. 
เซนิเจ ิน้-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ-ชมโชวม์า่น

นํา้ 3มติ(ิ3D Water Show) 
O O O 

Higgert Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 

3. 
เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ– อสิระชอ้ปป้ิง

ถนนนาธาน 
O O ✈  

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

วนัที ่1:  กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิง– เซนิเจ ิน้ 

04.00 น. 
คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอร ์

เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

06.30 น. 
       ออกเดนิทางสูฮ่่องกง  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD508 

      (บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

10.15 น.    

เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) ซ ึง่ตัง้อยู่บน

เกาะลนัเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้ 

หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B จากนัน้นําทา่นเดนิทางผ่าน

เสน้ทางไฮเวยอ์ันทนัสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหม่า (TSING 

MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาว

มากกวา่ 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่

ดงัระดบัโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางทา่นจะไดช้ม

ทวิทศันข์องเกาะฮ่องกง  จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป พระใหญ่

ลนัเตา เกาะลนัเตา เพือ่สมัผัสประสบการณอ์ันน่าตืน่เตน้ชมววิ

ทวิทศันห์มู่เกาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงู ระยะทางกว่า 5.7 

กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากนัน้นําทา่น
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นมัสการพระโพธสิตัวก์วนอมิพระมัญชศูรโีพธสิตัว ์และพระสมันตภทัรโพธสิตัว ์ณ วดัโปหลนิ ซึง่สรา้งข ึน้ในปี 

ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสน

สถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พิม่ข ึน้ทําใหปั้จจบุันมพีระภกิษุเดนิทางมาจําวัดกนัเป็น

จํานวนมาก วัดโป่หลนิเป็นวดัเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารทีเ่นื้อสตัวท์กุชนดิ วัดโปหลนิตัง้อยู่ทีร่ะดบัความสงู 22 

เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธิป์ระทบักลางแจง้องคใ์หญ่ทีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่น

ของเกาะ จากกระถางธปูขนาดใหญ่ทีด่า้นลา่ง ไตข่ ึน้บันได 268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งคพ์ระน่ังประทบัอยู่เหนือ

ระดบัน้ําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสงู 34 เมตร 

องคพ์ระหนัพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ีฐ่านองคพ์ระมรีูปปั้นเทพธดิากาํลงัถวาย

เครือ่งสกัการะแดพ่ระพุทธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิายมหายาน จงึเป็นทีม่าของชือ่พระพทุธรูปเทยีน

ถานบนยอดเขานี้เทยีนถานแปลว่าแทน่บูชาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย 

จากนัน้เทีย่วชมหมู่บา้นนองปิงทีจํ่าลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยรา้นน้ํา

ชา รา้นอาหาร รา้ยขายของทีร่ะลกึ  

กลางวนั              รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจที ่CITYGATE OUTLET  

มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้อย่างครบครนั ตัง้แต ่NIKE, ADIDAS, 

QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ 

..หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้ (โดยรถไฟ) ซึง่

เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑล

กวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่าํคญัของจนีทางตอนใต ้

และเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมัยอกีดว้ย.. 

คํา่            รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

           เขา้สูท่ ีพ่กั เซนิเจ ิน้ Higgert Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่2:  
เซนิเจ ิน้-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ-ชมโชวม์า่นนํา้ 3มติ(ิ3D Water 

Show) 

 

เชา้ 
       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก หรอื แบบติม่ซํา 

 

จากนัน้นําทกุทา่นสูห่มู่บา้นฮากกากนัเคงิถกูสรา้งข ึน้ตามสไตลก์ารสรา้งบา้นของชาวฮากกา  กอ่นหนา้ทีเ่มอืง

เซนิเจิน้จะถกูแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิแห่งแรกของประเทศจนี คนพืน้เพของเมอืงเซนิเจิน้ลว้นเป็นชาวฮาก

กาทัง้ส ิน้ เพือ่ใหค้นรุ่นหลงัไดรํ้าลกึ และ ศกึษาถงึความเป็นมา

ของเซนิเจิน้ รฐับาลจนีจงึไดล้งทนุใหม้กีารสรา้งหมู่บา้นฮากกา

กนัเคงิข ึน้ ทีน่ี่เราจะไดเ้ห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจนีฮาก

กา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งของการตกแตง่อาคารบา้น 

อาหารการกนิ ประวัตคิวามเป็นมาของชาวจนีฮากกาในอดตี นํา

ทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มุนไพรจนีหรอืบัวหมิะ และชมสนิคา้

พืน้เมอืงของเมอืงเซนิเจิน้ อาทเิชน่ หยก ยางพารา ฯลฯ เพือ่

ฝากคนทีท่า่นรัก 

กลางวนั           รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
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...จากนัน้เดนิทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศนูยร์วมแห่งการชอ้ปป้ิงสนิคา้ภายในประเทศ ทีน่ี่นับว่าเป็นสถานทีท่ี่

นักทอ่งเทีย่วนยิมมาชอ้ปป้ิง เพราะนอกจากทีน่ีจ่ะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแลว้ยังเป็นแหลง่รวมเรือ่งอาหารการกนิ

อกีดว้ย ทีน่ี่มสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ราคาไมแ่พงเรยีกวา่ใคร

ชอบตอ่รับรองวา่สนุกแน่ๆ...นําทา่นชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์่านน้ําแบบ 3D เป็นโชวท์ี่

เกีย่วกบัเด็กหญงิผูก้ลา้กบัลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชีือ่ว่า "ปีกแห่งความรัก" เพือ่เอามา

ชว่ยนกทีถ่กูทําลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง ทีใ่ชท้นุสรา้งกว่า 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY 

WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ่ทีส่ามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืนใน

การสรา้งแทน่แสดงบนน้ําทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกครอบคลมุพืน้ที ่

5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหม่และเป็นความทา้ทาย

เกีย่วกบัเทคโนโลย ีและสรา้งเพือ่เป็นตวัแทนของธรรมชาต ิการ

แสดงบนเวทมีทีัง้หมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกบัมหัศจรรย์

ของมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เชน่ 

แสงเลเซอร ์ ไฟ  เครือ่งเปลง่แสง  ม่านน้ํา  ระเบดิน้ํา ฯลฯ กว่า

600ชนดิ  เป็นโชวน้ํ์าทีใ่หญ่และทนัสมัยทีส่ดุในโลก โชวก์าร

แสดงสือ่ประสมในชว่งเวลากลางคนื เป็นสญัลกัษณ์ใหม่ในทา่เรอื 

OCT 

คํา่        รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

         เขา้สูท่ ีพ่กั เซนิเจ ิน้ Higgert Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3:  เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ– อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก  
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 ออกเดนิทางสู ่ฮ่องกง โดยรถไฟ (ประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้

นําทา่นนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่

อุทศิใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลทัธเิตา๋

จนกลายเป็นผูม้พีลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีน

ในเวลาตอ่มา เป็นวัดทีช่าวฮ่องกงเชือ่ว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิเ์ป็น

หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของฮ่องกงมเีทพซึง่ข ึน้ชือ่ในการดแูล

รักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีนํ่าธูป และของมา

สกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรกัไปจนถงึฤกษ์มงคล

ในการทําธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีกัษณะคลา้ยวัดจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลงัคาสี

ทองเหลอืงอร่าม..จากนัน้เดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศกัดิส์ทิธิม์าก มอีายุกว่า 300 ปี

ตัง้อยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลสาํคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง 

เนื่องจากมเีหตกุารณจ์ลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทัว่ไปยก

ย่องและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสาํเร็จในทกุประการ 

แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันนําโชคทีต่ัง้อยู่ในวัดเพือ่จะได ้

หมุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้

ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่

ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาส ิง่รา้ยและ

ไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 

ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สม

ความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของ

เดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธุรกจิจะมาวดันี้เพือ่

ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและ

โรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มา

แทน   

กลางวนั       รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้นําชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของฮ่องกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบั

ทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศยั เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean 

Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัตา่งๆ ระดบัโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, 

Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ 

Toy r'usรา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria   

       รบัประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิ Hongkong International Airport 
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22.20 น. 
       ออกเดนิทางจากสนามบนิ Hongkong International Airport เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการ

บนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD503  (บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

00.10+1 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ….                    

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์
และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
โปรแกรม : สุกโดน ฮอ่งกง ลนัเตา เซนิเจ ิน้ 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี FD (GO1 HKG-FD001)  
                  

 

 อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เด็ก 3- 18 ปี

(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 3- 18 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
พักเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

15-17 มนีาคม 2562 10,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- - 

22-24 มนีาคม 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

29-31 มนีาคม 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

30 ม.ีค.-01 เม.ษ. 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

05-07 เมษายน 2019 14,888.- 17,888.- 17,888.- 5,000.- - 

12-14 เมษายน 2019 18,888.- 21,888.- 21,888.- 6,000.- - 

13-15 เมษายน 2019 19,888.- 22,888.- 22,888.- 6,000.- - 

14-16 เมษายน 2019 18,888.- 21,888.- 21,888.- 6,000.- - 

19-21 เมษายน 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

20-22 เมษายน 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

26-28 เมษายน 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

27-29 เมษายน 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

03-05 พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

04-06 พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

10-12 พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

11-13 พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

18-20 พฤษภาคม 2019 16,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- - 

24-26 พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

25-27 พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 
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31 พ.ค.-02 ม.ิย. 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

"ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,000 ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิ" 

หมายเหต ู 
 

1. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ราคาเดก็ตํา่กว่า 18 ปี เก็บเพิม่จากคา่ทวัรข์า้งตน้ 3,000 บาท/ทา่น 

 

*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท  /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  
** แจกนํา้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิเก็บเพิม่ 3,000 บาท** 

  

ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจ ิน้)
กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้
ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีน

ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บั
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนี

ทกุเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 
 

 
 
 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่น

เดนิทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คาน์เตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมี

การจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าน้ําหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอมเิรตส ์

Business class 40 กโิล / ฮ่องกงแอรไ์ลน์ 20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] ค่าประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสาย

การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิ

ทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะ

จากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะ

จากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 GO1 HKG-FD001           หนา้ 8 จาก 9        
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

8. ค่าวซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถทําคนืไดใ้นกรณีลูกคา้ทีม่วีซีา่อยู่แลว้และสําหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

9. กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บค่าวซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บ

ค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบ ุอาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ 

3. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขับรถ (ทา่นละ 1,000 บาท ต่อทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

 

 
 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีาร   คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้

ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การชําระค่าบรกิาร 

3.1. กรุณาชําระยอดเต็มจํานวน ภายใน 24 ชม.  

 4.   การยกเลกิและคนืค่าทวัรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจํา 

4.1  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4.4 สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจําทัง้หมด 

4.5 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้

(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิ

จากการยกเลกิของทา่น  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป

ยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ค่าหอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

และค่าใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่งกบัสายการบนิและค่ามัดจํา

ทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจํา   หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิกฎหมายและใน

ข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจิน้ จูไห ่ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

      4.9 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจ   

      เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน 3 วันนับจากวนัจอง หากไม่สง่
สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิ 

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี 
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัร
โดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถ
สอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่ 
6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วใน

ระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

หมายเหต ุ
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1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนํา

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลฮอ่งกง
ดอลลา่ 

 
 


