
 
 
 
  
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 12916 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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ก ำหนดวนัเดินทำง : 

เดือน พฤษภำคม 2562  11-13 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 /  

30 พ.ค. - 01 มิ.ย. / 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 

เดือน มิถนุำยน 2562  01-03 / 06-08 / 07-09 / 08-10 / 13-15 / 14-16 / 15-17 /  

20-22 / 21-23 / 23-25 / 27-29 / 28-30 

เดือน กรกฎำคม 2562  04-06 / 05-07 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 /  

25-27 / 26-28  

เดือน สงิหำคม 2562  01-03 / 02-04 / 08-10 / 09-11 / 15-17 / 16-18 /  

22-24 / 23-25 / 29-31 / 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 

เดือน กนัยำยน 2562  05-07 / 06-08 / 12-14 / 13-15 / 19-20 / 20-22 / 26-28 /  

27-29 

รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไมมี่เตียง พกัเด่ียว 

 10,999 14,599 14,599 4,500 

 

เดือน กรกฎำคม 2562  27-29 

รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไมมี่เตียง พกัเด่ียว 

 13,999 17,599 17,599 4,500 

 

เดือน สงิหำคม 2562  10-12 

 

รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไมมี่เตียง พกัเด่ียว 

 12,999 16,599 16,599 4,500 



 
 
 
  
 

 

อตัรำน้ีไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเขำ้ประเทศจีน วีซ่ำกร ุป๊ แบบ 144 ท่ำนละ 1,500 บำท 

อตัรำน้ียงัไม่รวมค่ำทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ ผ ูใ้หญ่ และเด็ก ท่ำนละ 1,500 บำท 

** ขออนญุำตเก็บทิป ณ สนำมบินสวุรรณภมิู ในวนัแรกของกำรเดินทำง ** 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง กรงุเทพ – สนำมบินสวุรรณภมิู – ฮ่องกง - กระเชำ้นองปิง 360 – 

หมู่บำ้นวฒันธรรม - หำ้ง City Gate Outlet -  เซินเจ้ิน 

06:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์D ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู2 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำออก

ระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินไทย  โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็ค

เอกสาร สัมภาระ และทีน่ัง่ก่อนออกเดินทาง 

 

บรรยากาศภายใน MIRACLE LOUNGE 

คลิกชม HTTP://BIT.LY/2NMK5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 
  
 

 

08:00 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู่ เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี TG 600 

11:45 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนัดพบประต ู

ทางออก น าท่านเดนิทางผ่านสะพานแขวนชงิหม่า เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาวทีส่ดุของโลกมีระยะทาง

2.2กิโลเมตรซึ่งไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชื่อดงัระดบัโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางทา่นจะไดช้มวิวทิวทศัน์

ของเกาะฮ่องกง  

 

กระเชำ้นองปิงชมวิว 360 องศำ   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกงเปลี่ยนอิริยาบถขึ้นเคเบิ้ลไฟฟ้านัง่  

กระเชำ้นองปิงชมวิว 360 องศำ  หนา้ต่างเป็นกระจกใส ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบ “พาโนราม่า” ใน

มมุกวา้งถึง 360 กราบไหวข้อพรพระใหญ่ หรือเรียกว่า พระพทุธรปูเทยีนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ที่ตั้งตระหง่าน

อยู่บริเวณริมหนา้ผาองค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต ้อิสระใหท้่านไดส้ัมผัสกับ หม ู่บำ้น

วฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ใหท้่านไดอิ้สระเที่ยวชม รา้นคา้ ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้

มากมาย บริเวณหมู่บา้นจ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนกุที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรม

ดัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างลงตวั 

 



 
 
 
  
 

 
หำ้ง City Gate Outlet  
 หำ้ง City Gate Outlet หา้ง Outlet ขนาดใหญ่ของฮอ่งกง อยู่ใกลก้ับสนามบิน ติดกับสถานรีถไฟ Tung Chung Station 

มีแบรนดต์่างประเทศใหเ้ลือกมากมาย Sale กัน 40-70% นอกจากส่วนของหา้งแลว้ยังมีรา้นอาหารต่างๆ, ศนูยอ์าหาร , 

ซปุเปอร์มาร์เก็ต , โรงภาพยนตร์ และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong 

 

เซินเจิ้น 

17.00 น.   น าท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง

ธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางต ุง้ ตวัเมืองเซินเจิ้น ไดรับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภมูิทัศน ์และสภาพแวดลอ้มที่

เป็นระเบียบสวยงาม 

 รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

หลงัอำหำรค ่ำ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ส ู่ท่ีพกั FX HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

 



 
 
 
  
 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง วดักวนอ ู Kuan Au Temple - รำ้นหยก ผำ้ไหม และบวัหิมะ - Lowu 

Center 

                                                    น ้ำพTุhe Music Fountain of sea world shenzhen 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

วดักวนอ ูKuan Au Temple 

น าทา่นเดนิทางสู่ วดักวนอ ูKuan Au Temple ไหวเ้ทพเจา้กวนอสูัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญรู ูค้ณุความ

จงรักภักดีความกลา้หาญ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครัน่ครา้มต่อ

ศัตร ูทา่นเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มีสตปัิญญาเลอเลิศมาก  

 

รำ้นหยก ผำ้ไหม และบวัหิมะ 

จากนัน้พาทกุท่าน เลือกซื้อ เลือกชม หยก หลากหลายรปูแบบ สินคา้ขึน้ชื่ออีกหนึง่อย่างของเมืองจีน และ เลือกซื้อผำ้

ไหมของเมืองจีน ที่ไม่เหมือนใคร ห่มแลว้อ ุ่นเวลาหนาว ห่มแลว้ไม่รอ้นรูส้ึกสบายในหนา้รอ้น และสินคา้ทีห่ลายคนรูจ้ัก

เป็นอย่างด ีส าหรับ บวัหิมะ ทีใ่ชรั้กษาแผลสด ไฟไหม ้น า้รอ้นลวก หรือแม ้กระทัง่แตม้สิว แตม้ฝ้า ก็ยังได  ้

 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 



 
 
 
  
 

Lowu Center 

จากนัน้ใหเ้วลาทกุทา่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงที ่Lowu Center หา้งชื่อดงัทีข่ายของเลียนแบบแบรนดด์งัหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะ

เป็นเสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา เคร่ืองประดบั และสินคา้อิเล็กทรอนกิส ์จึงไดรั้บขนานนามว่าเป็น มาบญุครองเซิน

เจิ้น ใครมาเทีย่วเซินเจิ้น จะชอ้ปทีน่ีใ่หส้นกุตอ้งตอ่ราคา ซึ่งถือว่าเป็นเสนห่ข์อง Lowu เลยทเีดยีว โดยนกัชอ้ปทัง้หลาย

สามารถต่อราคาไดถ้ึง 70-80% ของราคาทีต่ัง้ไวห้ลังมื้อเทีย่งพาทกุท่านอิสระ  

 

 รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร (พิเศษ เป็ดปักกิง่+ไวนแ์ดง)    

หลงัอำหำรค ่ำ น ำท่ำนชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN เป็นโชวน์ ้ำพเุตน้ระบ ำประกอบดนตร ีพรอ้ม

ฉำกหลงัทีเป็นเรือ MINGHUA เรอืยอรช์ สดุหร ูแต่เดิมเป็นของประธำนำธิบดีฝรัง่เศส ชำรล์ส เดอโกล ต่อมำทำงจีนไดซ้ื้อต่อ 

และไดน้ ำมำทอดสมอท่ีท่ำเรือ SHE KOU เพือ่จดัเป็นสถำนท่ีท่องเทียวท่ีตระกำรตำ 

 

หลงัจำกกำรชมโชว ์ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ส ู่ท่ีพกั  FX HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 



 
 
 
  
 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง วดัแชกงหมิว- วดัหว่องไท่ซิน – เจำ้แม่กวนอิมฮอ่งฮ ำ - งำนฮวงจ ุย้ – 
ยำ่นจิมซำจ ุ่ย – 

กรงุเทพฯ 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

หลงัรบัประทำนอำหำรเชำ้เรยีบรอ้ยแลว้  

น ำท่ำนเดินทำงจำกเมืองเซินเจิ้น ส ู่ฮ่องกงโดยรถไฟ   
ใชเ้วลำในกำรเดินทำงโดยประมำณ 1 ชัว่โมง 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นทีร่ ่าลือถึงความ

ศักดิส์ิทธ์ิ เร่ืองของกังหันลมทีพ่ัดพาเอาสิ่งไม่ดอีอกจาก

ชวีิต เชือ่ว่าการหมนุกังหันกลับทศิ จะชว่ยหมนุชวีิตพลิก

ผันจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้ท าใหว้ัดนีม้ีชื่อเรียกอีกอย่าง

หนึง่ว่า วัดกังหันลม เดมิทวีัดนีเ้ป็นวัดเล็กๆ ทีเ่ก่าแก่และได ้

อนรัุกษไ์วเ้ป็นโบราณสถาน อยู่ทางดา้นหลังของเรือนใหม่ 

ส่วนเรือนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนือ้ที ่50,000 

ตารางฟุต สรา้งขึน้เพื่อระลึกถึงทา่นแชกง นกัรบผูซ้ึ่ง

ปกป้องจักรพรรดริาชองคส์ดุทา้ยแห่งวงค์ซ่ง 

ธรรมเนียมกำรไหวเ้ทพเจำ้แชกง 

 เม่ือเขำ้ไปในศำลใหย้ืนอย ู่เบ้ืองหนำ้รปูป้ันขนำด

มหึมำของท่ำนแชกง 

 อธิษฐำนขอพรและมองหนำ้ท่ำน อย่ำงม ุ่งมัน่ 

 ท ำพิธีหมนุกงัหนัแห่งโชคชะตำ โดยใชน้ิ้วชี้หมนุกงัหันตำมเขม็นำฬิกำ 

 ถำ้ชีวิตในปีท่ีผ่ำนมำไม่ดี ใหใ้ชมื้อซำ้ยหมนุดำ้นซำ้ยไปขวำ 

 ถำ้ชีวิตดีอย ู่แลว้กใ็หห้มนุกงัหนักลบัจำกขวำไปซำ้ย 

 เม่ือหมนุกงัหนัเสรจ็แลว้ ตีกลอง อีก 3 ครัง้ ดงัๆ เพื่อใหเ้ป็นท่ีรบัร ูท้ัว่กนัทัง้ฟ้ำดิน และใหพ้รนัน้สม

ประสงค ์

 



 
 
 
  
 

วดัหวงัตำ้เซียน  Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) 

น าท่านนมัสการ เทพเจา้หวังตา้เซียน ณ วดัหวงัตำ้เซียน หนึ่งในวัดที่โดง่ดงัทีส่ดุของฮ่องกง เทพซึ่งขึน้ชื่อในการดแูล

รักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกับผูค้นมากมายทีน่ าธปู และ ของ มาสักการะเพื่อขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่ร่ืองความรักไปจนถึง

ฤกษม์งคลในการท าธรุกิจ หรือตามทีค่นไทยเรียกกันอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ้ิ๋วว่า “วัดหวังตา้เซียน”นัน้เป็นวัดลัทธิ

เตา๋ที่ชาวฮอ่งกงและนกัท่องท่องที ่เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนใหค้วามศรัทธากันมาก วัดนีม้ี

อายกุว่ารอ้ยปี ไดช้ือ่ว่าเป็น  วัดทีใ่ครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทกุสิ่ง  

 

เจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ 

จากนัน้น าท่านไปไหว ้เจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ 

ค.ศ. 1873 เป็นหนึง่ในวัดทีช่าวฮอ่งกงนัน้เลื่อมใสกันมาก ดว้ยความทีเ่จา้แม่กวนอิมนัน้เป็นเทพเจา้แห่งความ

เมตตา ฉะนัน้เมื่อใครมีทกุขร์อ้นอะไรก็มักจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แม่นัน้ชว่ยเหลือ  และยังมีพิธีขอซองอ้ังเปาจากเจา้แม่

กวนอิมอีกดว้ย โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะจ าหนา่ย

อปุกรณ์ส าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนอืกระถาง

ธปูหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไวเ้พื่อเป็นสิริมงคล ตอ่ไป  

 

 



 
 
 
  
 

 

งำนฮวงจ ุย้ 

จากนัน้น าทา่นเย่ียมชม งำนฮวงจ ุย้ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซนท์ี่ไดรั้บรางวัลอันดับยอดเย่ียม เคร่ืองประดับ

กังหันน าโชค จี้ แหวน ก าไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหนา้ที่การงาน คา้ขายธรุกิจใดๆก็ร ุ่งเรือง

มากมาย เดนิทางไปทีใ่ดหนใดก็แคลว้คลาดปลอดภยั คิดหวังสิ่งใดก็สมดัง่ใจปรารถนาทกุประการ และน าท่านชม รำ้นป่ี

เซ่ียะหยก สัตวน์ าโชคลาภความมัง่มี 

 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

ย่ำนจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui)  

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝัง่เกาลนู หากท่านตอ้งการอัพเดตเทรนดล์่าสดุ

ของฮอ่งกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝัง่ เกาลนู ถือเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงทีท่ันสมัยที่สดุ มี

รา้นคา้ไวเ้กือบทกุประเภท รวมทัง้โรงแรมนบัสิบและหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ทีม่ีสินคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุ

โลก ล า้สมัยสดุ ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทใหจ้ับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง

ดจิิตอล โทรศัพทม์ือถือ เชญิเลือกชมซื้อสินคา้แฟชัน่ทีม่ีเอกลักษณ์เป็นของ ตวัเองในสินคา้กิ๊บเก๋มากมาย ใหไ้ดเ้ลือกมิกซ์

แอนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามันสก์ันเลยทเีดียว สวรรคข์องนกัท่องเทีย่วอย่างแทจ้ริง นบัว่าเป็นแหล่งขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง

ดจิิตอล โทรศัพทม์ือถือ และอปุกรณ์อิเล็กทรอนกิมากมาย หากนกัทอ่งเที่ยวควรจะต่อรองราคาใหด้ ีเพราะอาจจะเจอที่

ถกูกว่าในรา้นถัดไป ทางที่ดคีวรเดนิส ารวจราคาหลายๆ รา้นก่อนตัดสินใจเมืองทีไ่ม่เคยหลับ 

 
 



 
 
 
  
 

 

ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ู่สนำมบินฮ่องกง 

20.45 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 607   

22.40 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ    

------------------------------------------------------------------------ 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนข้ึนไป 

*** อตัรำค่ำบรกิำรทวัรน้ี์  เป็นทวัรท่ี์เขำ้รำ้นชอ้ปป้ิง ซ่ึงรว่มกบักำรท่องเท่ียวแห่งประเทศจีน เพ่ือสง่เสรมิใหมี้

กำรประชำสมัพนัธส์ินคำ้พ้ืนเมืองใหก้บันกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดร้ ูจ้กั คือ  บัวหิมะ , หยก , ชำ , กำรนวดฝ่ำเทำ้ , 

ไข่มกุ , ผำ้ไหม , ฯลฯ  ซ่ึงสนับสนนุค่ำใชจ้่ำยบำงส่วนใหท้่ำนได้เท่ียวในรำคำประหยดั  จึงเรียนใหก้ับ

นกัท่องเท่ียวทกุท่ำนทรำบว่ำ  รำ้นทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุท่ำนแวะชม.....ซ่ึงจะใชเ้วลำรำ้นละประมำณ 

60 นำที ถึง 90 นำที ซ้ือหรอืไม่ซ้ือข้ึนอย ูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั  ไม่มีกำรบังคบัใดๆ ทัง้สิ้น หำก

ไม่เขำ้รำ้นชอ้ปป้ิงทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำทวัรเ์พ่ิมท่ำนละ 1,000 หยวน *** 

อตัรำน้ียงัไม่รวมค่ำทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ อตัรำกำรใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก ท่ำนละ 1,500 บำท 

** ขออนญุำตเก็บทิป ณ สนำมบินสวุรรณภมิู ในวนัแรกของกำรเดินทำง ** 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

เง่ือนไขกำรจอง และ กำรช ำระเงิน :  

 รำคำ Promotion ช ำระเต็มจ ำนวน พรอ้มวีซ่ำ และทิปไกด ์2เมือง **ภำยหลงัจำกท่ีท่ำนสง่เอกสำร

กำรจอง 1 วนั จองพรอ้มกบัหนำ้พำสปอรต์  

 รำคำพิเศษน้ี ส ำหรบัลกูคำ้ท่ีท ำวีซ่ำกร ุป๊แบบ 144 เท่ำนัน้ (หำกท่ำนมีวีซ่ำติดเลม่อย ูแ่ลว้ไม่สำมำรถ

รว่มโปรโมชัน่น้ีได)้  

โปรแกรมทวัรน้ี์ เป็นโปรโมชัน่วีซ่ากร ุป๊แบบ 144 เทา่นั้น หากทา่นมีวีซ่าจีนติดเลม่อยูแ่ลว้ วีซ่ากร ุป๊ของทา่นจะถกูยกเลิก

อตัโนมติั โดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจีน และวีซ่าในเลม่ของทา่นจะถกูใชง้านทนัที ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่บัผิด

ชอบวีซ่าติดเลม่ของทา่นหากทา่นตอ้งไปท าใหมท่กุกรณี 

 

 

  

 

 



 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 

 

อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย ชัน้ประหยดัเสน้ทางกรงุเทพฯ–ฮอ่งกง–กรงุเทพฯ  

• ค่าภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและค่าประกันภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา  

           ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562  และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม  

• ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ทา่น ) 

• ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

• ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการ 

• ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

• ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี ซ่ึงเป็นอตัรา ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562  และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำร

บินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม 



 
 
 
  
 

• ค่ามคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

• ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

• ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเขำ้ประเทศจีน วีซ่ำกร ุป๊ แบบ 144 รำคำ 1,500 บำท 

• ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ  ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  ท่ำนละ 1,500 บำท ตลอดทิปกำรเดินทำง 

• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

• ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเด่ียวเขำ้ประเทศจีน *** ในกรณีท่ีทำงรฐับำลจีน  ประกำศยกเลิกวีซ่ำกร ุป๊แบบ 144 

ชัว่โมง  ผ ูเ้ดินทำงตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำย ในกำรท ำวีซำ่เพ่ิม ท่ำนละ 1,800 บำท *** 

• ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

• ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน่ ค่าเครื่องด่ืม ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรีด  

• ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• ค่าท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 

• ส าหรบัราคาน้ีบริษทัฯ จะไมร่วมค่าภาษีทอ่งเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

• ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 

• ขอสงวนสิทธิ์ส าหรบัลกูคา้ชาวไทยเทา่นัน้ท่ีเดินทางไปกลบัพรอ้มกร ุป๊ 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวตา่งชาติช าระเพ่ิมทา่นละ 5,000 บาท** 

• ส าหรบัทา่นท่ีรบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรอืไมท่านหม ูไมท่านไก่หรือสตัวปี์ก ไมท่านเน้ือสตัว ์และมี

ความจ าเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้า่นเป็นพิเศษนอกเหนือจากกร ุป๊เดินทางรบัประทานท่ีระบไุวใ้น

รายการแลว้ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมตามจริงหนา้งาน 

 

กำรช ำระเงิน  

• ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าค่าบริการทวัรเ์ป็นจ านวนเงิน เต็มจ ำนวน ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน หลังจากมี

การท าจองส ารองท่ีนัง่แลว้ 1 วันท าการ  

• ส าหรบัค่าบริการทวัรส์ว่นท่ีเหลือ จะขอเก็บทัง้หมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 



 
 
 
  
 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคัญ 

• บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้ม

น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับ

ชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

• เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินท่ีทางบริษทัฯ ไดท้ าการจองไวเ้ป็นตัว๋เครื่องบินแบบกร ุป๊ ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะจดั

ใหเ้ป็นโซนกร ุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถท่ีจะรอ้งขอไดว้่าจะขอท่ีนัง่โซนใหม ่ และในบางครัง้ท่ีนัง่บนเครื่องบน 

อาจจะไมไ่ดน้ัง่ติดกันหมดกับคนในครอบครวั แต่ทว่า ณ วันท่ีเดินทาง เจา้ท่ีและหัวหนา้ทวัรจ์ะพยายามอยา่ง

เต็มท่ี เผื่อท่ีจะไดน้ัง่ดว้ยกันกับคนในครอบครวั ทัง้น้ีจึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่กัน และโปรดเขา้ใจ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผ ูร้ว่มเดินทำงจอยกร ุป๊หนำ้รำ้นไม่ถึง 20 ท่ำน 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยกุำรใชง้ำนอย่ำงนอ้ย 6 เดือนนบัจำกวนัท่ี

เดินทำงกรณีอำยหุนงัสือเดินทำงนอ้ยกว่ำ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

ควรรบีท ำเลม่หนงัสือเดินทำงใหม่ และส่งส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงมำใหก้บัทำงบรษิทัฯอีกครัง้  

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน  

*** เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินค่ำมดัจ ำบรกิำรทวัร ์หรอืช ำระค่ำบรกิำรทวัรเ์ต็มจ ำนวนแลว้ *** 

*** ทำงบรษิทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ ** 

 

 

 

 

 


