
 
 
 
 
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14056 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

เดือน กนัยำยน 2562  31 ส.ค. – 02 ก.ย. / 05-07 / 08-10 / 13-15 / 15-17 /  

     19 – 21 / 22-24 

รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

    7,999 11,999 11,999 4,500 

อตัรำน้ีรวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเด่ียวเขำ้ประเทศจีน วีซ่ำกร ุป๊แบบ 144 ชัว่โมง 

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

** ขออนญุำตเก็บค่ำวีซำ่และค่ำทิป พรอ้มกบัค่ำบรกิำรทวัร*์* 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

วนัแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสวุรรณภมิู – ฮ่องกง - หำ้ง City Gate Outlet – เซินเจ้ิน  

  

04:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์M ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู5 อำคำรผ ูโ้ดยสำร

ขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ยแ์ปซิฟิค  โดยมเีจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่

ทา่น ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และที่นัง่กอ่นออกเดินทาง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

06:45 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 616 

10:30 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลังผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนดัพบ

ประตทูางออก น าท่านเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหมา่ เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาวที่สดุของ

โลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร์ ระหว่างทาง

ทา่นจะไดช้มวิวทิวทศันข์องเกาะฮอ่งกง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 
 
 

หรอืเท่ียวบิน 

 

06:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์M ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู 5-6 อำคำร

ผ ูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิค(CX) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ คอย

อ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำน ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สมัภำระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทำง 

08:15 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 700 

12:15 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลังผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนดัพบ

ประตทูางออก น าท่านเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหมา่ เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาวที่สดุของ

โลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร์ ระหว่างทาง

ทา่นจะไดช้มวิวทิวทศันข์องเกาะฮอ่งกง  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cathaypacific.com/cx/th_TH.html?cm_mmc=SEM-TH-_-GEN-MKT-14Apr15-_-GOOGLE-_-Brand_TH_Sitelink_2015_Phrase-BCX_TH_sitelink_2015-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C-63069611335


 
 
 
 
 

 หำ้ง City Gate Outlet  

หำ้ง City Gate Outlet หา้ง Outlet ขนาดใหญ่ของฮ่องกง อยู่ใกลก้ับสนามบิน ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung 

Station มีแบรนดต์่างประเทศใหเ้ลือกมากมาย Sale กัน 40-70% นอกจากส่วนของหา้งแลว้ยังมีรา้นอาหาร

ตา่งๆ, ศนูยอ์าหาร , ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต , โรงภาพยนตร ์และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรเ์สรมิ ข้ึนกระเชำ้ NGONG PING 360 แบบธรรมดำ 

  ผ ูใ้หญ่  รำคำ 1,200 บำท  

  เด็ก  รำคำ 1,000 บำท (เด็กอำยรุะหว่ำง 3 – 11 ปี) 

  (บรกิำรส ำหรบั 10 ท่ำนข้ึนไป โดยมีไกดท์อ้งถ่ินเดินทำงไปดว้ย) 



 
 
 
 
 

เซินเจ้ิน 

17.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ เซินเจ้ิน (โดยรถไฟ) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้าน

ชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ ตวัเมอืงเซินเจิ้น ไดรับการวางระบบผงัเมอืงอย่างดีมสีภาพภมูทิศัน ์และ

สภาพแวดลอ้มที่เป็นระเบียบสวยงาม 

 

 

รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

หลงัอำหำรค ่ำ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ส ูท่ี่พกั 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 าท่านเดินทางสู่ วดักวนอ ู Kuan Au Temple ไหวเ้ทพเจา้กวนอู

สัญลักษณ์ของความซ่ือสัตย์ ความกตัญญรู ูค้ณุความจงรักภักดี

ความกลา้หาญ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความ

เขม้แข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไมค่รัน่ครา้มต่อศัตร ูท่านเป็นคนจิตใจมัน่คง

ดัง่ขนุเขา มสีติปัญญาเลอเลิศมาก  

          

 

 



 
 
 
 
 

รำ้นหยก ผำ้ไหม และบวัหิมะ 

จากนั้นพาทุกท่าน เลือกซ้ือ เลือกชม หยก หลากหลาย

รปูแบบ สินคา้ขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างของเมืองจีน และ เลือกซ้ือ

ผำ้ไหมของเมืองจีน ที่ไม่เหมือนใคร ห่มแลว้อุ่นเวลาหนาว 

ห่มแลว้ไมร่อ้นร ูส้ึกสบายในหนา้รอ้น และสินคา้ที่หลายคนรูจ้ัก

เป็นอย่างดี ส าหรับ บัวหิมะ ที่ใชร้ักษาแผลสด ไฟไหม ้น ้า

รอ้นลวก หรือแม ้กระทัง่แตม้สิว แตม้ฝ้า ก็ยังได ้

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

Lowu Center 

จากนั้น ให้เวลาทุกท่านได้อิสระช ้อปป้ิงที่  Lowu 

Center หา้งชื่อดังที่ขายของเลียนแบบแบรนด์ดัง

หลากหลายอย่าง ไมว่่าจะเป็นเสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

นาฬิกา เคร่ืองประดับ และสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ จึง

ไดร้ับขนานนามว่าเป็น มาบุญครองเซินเจิ้น ใครมา

เที่ยวเซินเจิ้น จะชอ้ปที่นี่ใหส้นกุตอ้งต่อราคา ซ่ึงถือว่า

เป็นเสนห่ข์อง Lowu เลยทีเดียว โดยนกัชอ้ปทั้งหลาย

สามารถต่อราคาไดถึ้ง 70-80% ของราคาที่ตั้งไว้

หลงัมือ้เที่ยงพาทกุทา่นอิสระ 

 

รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร (พิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวนแ์ดง) 

 

 

 

 

 

 

 

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

ฉำกหลงัทีเป็นเรือ MINGHUA เรือยอรช์ สดุหร ูแต่เดิมเป็นของประธำนำธิบดีฝรัง่เศส ชำรล์ส เดอโกล ต่อมำทำงจีนได้

ซ้ือต่อ และไดน้ ำมำทอดสมอท่ีท่ำเรอื SHE KOU เพ่ือจดัเป็นสถำนท่ีท่องเทียวท่ีตระกำรตำ 

หลงัจำกกำรชมโชว ์ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ส ูท่ี่พกั  FX HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 



 
 
 
 
 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง เซนเจ้ิน-วดัแชกงหมิว- วดัหว่องไท่ซิน – เจำ้แมก่วนอิมฮ่องฮ ำ - งำนฮ
วงจ ุย้ –ยำ่นจิมซำจ ุ่ย – กรงุเทพฯ 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงส ูฮ่่องกงโดยรถไฟ 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร า่ลือ

ถึงความศักดิ์สิทธิ์ เร่ืองของกังหันลมที่พัดพาเอา

สิ่งไมด่ีออกจากชีวิต เชื่อว่าการหมนุกังหันกลับทิศ 

จะช่วยหมนุชีวิตพลิกผนัจากรา้ยกลายเป็นดีได  ้ท า

ใหว้ดันีม้ชีือ่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดกังหันลม เดิม

ทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และไดอ้นรุักษ์ไวเ้ป็น

โบราณสถาน อยู่ทางดา้นหลังของเรือนใหม่ ส่วน

เรือนใหมส่รา้งเสร็จในปี 1993 บนเนือ้ที่ 50,000 ตารางฟุต สรา้งขึน้เพ่ือระลึกถึงท่านแชกง นกัรบผูซ่ึ้งปกป้อง

จกัรพรรดิราชองคส์ดุทา้ยแห่งวงคซ์่ง 

 

ธรรมเนียมกำรไหวเ้ทพเจำ้แชกง 

 เม่ือเขำ้ไปในศำลใหยื้นอย ูเ่บ้ืองหนำ้รปูป้ันขนำดมหึมำของท่ำนแชกง 

 อธิษฐำนขอพรและมองหนำ้ท่ำน อยำ่งม ุง่มัน่ 

 ท ำพิธีหมนุกงัหนัแห่งโชคชะตำ โดยใชน้ิ้วช้ีหมนุกงัหนัตำมเข็มนำฬิกำ 

 ถำ้ชีวิตในปีท่ีผำ่นมำไมดี่ ใหใ้ชมื้อซำ้ยหมนุดำ้นซำ้ยไปขวำ 

 ถำ้ชีวิตดีอย ูแ่ลว้ก็ใหห้มนุกงัหนักลบัจำกขวำไปซำ้ย 

 เม่ือหมนุกงัหนัเสร็จแลว้ ตีกลอง อีก 3 ครัง้ ดงัๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรบัร ูท้ัว่กนัทัง้ฟ้ำดิน และใหพ้รนัน้

สมประสงค ์

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

วดัหวงัตำ้เซียน  

Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) 

 

จากนัน้น าท่านชม Wong Tai Sin Temple 

(หว่องไท่ซิน) น าท่านนมัสการ เทพเจา้

หวังตา้เซียน ณ วัดหวังตำ้เซียน หนึ่งใน

วดัที่โดง่ดังที่สดุของฮ่องกง เทพซ่ึงขึน้ชื่อใน

การดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บและ พบกับผูค้น

มากมายที่น าธปู และ ของ มาสักการะเพ่ือ

ขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึง

ฤกษ์มงคลในการท าธรุกิจ หรือตามที่คน

ไทยเรียกกนัอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ้ิ๋ว

วา่ “วดัหวงัตา้เซียน”นัน้เป็นวดัลทัธิเตา๋ที่ชาวฮอ่งกงและนกัท่องท่องที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทย

เชือ้สายจีนใหค้วามศรัทธากนัมาก วดันีม้อีายกุวา่รอ้ยปี  ละไดช้ื่อว่าเป็น  วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนา

ไปเสียทกุสิ่ง เดิมทีวัดนี้เป็นเพียงศาลเจา้เล็กๆ ในย่าน Wan Chai ทางเกาะฮ่องกง ภายหลังไดม้ีการรวบรวมเงนิ

บริจาคแลว้ยา้ยวดัมาตัง้อยู่บนเกาะเกาลนูในที่ปัจจบุัน 

 

เจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ 

จากนัน้น าท่านไปไหว ้เจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้ง

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึ่งในวัดที่ชาวฮ่องกงนั้นเลื่อมใสกันมาก ดว้ยความที่เจา้แม่กวนอิมนัน้เป็นเทพเจา้แห่ง

ความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใครมีทกุขร์อ้นอะไรก็มกัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมน่ั้นชว่ยเหลือ นอกเสียจากนี้ที่นี่ยังขึ้น

ชื่อในเร่ืองเซียมซีที่แม่นมาก และ ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมไปใน

เทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม ่ซ่ึงทางวัดจะจ าหนา่ยอปุกรณส์ าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้ห้

ผูม้าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหนา้องค์เจา้แม่กวนอิมตามเข็ม

นาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงนิที่ทางวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชคถา้หากเรา

ประสพความส าเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรษุจีนจะมีชาวฮ่องกงและ

นกัทอ่งเที่ยวไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก คนที่ไมม่เีวลาก็สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ ตลอดทั้งปีเพ่ือ

ขอซองแดงจากเจา้แมก่วนอิมไดเ้ชน่กนั โดยซ้ืออปุกรณเ์ซ่นไหวจ้ากทางวดัเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

งำนฮวงจ ุย้ 

จากนั้นน าท่านเย่ียมชม งำนฮวงจ ุ้ย ที่ขึ้นชื่อของ

ฮ่องกงพบกับงานดีไซนท์ี่ไดร้ับรางวัลอันดับยอดเย่ียม 

เคร่ืองประดับกังหันน าโชค จี้ แหวน ก าไล สวมใส่เสริม

ความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหนา้ที่การงาน คา้ขาย

ธรุกิจใดๆก็ร ุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็

แคลว้คลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดัง่ใจปรารถนา

ทกุประการ และน าทา่นชม รำ้นป่ีเซ่ียะหยก สตัวน์ าโชค

ลาภความมัง่ม ี

 

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

ยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui)  

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝัง่เกาลนู หากท่านตอ้งการอัพเดตเทรนด์

ลา่สดุของฮอ่งกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝัง่ เกาลนู ถือเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมยัที่สดุ 

มรีา้นคา้ไวเ้กือบทกุประเภท รวมทัง้โรงแรมนบัสิบและหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ที่มีสินคา้แบรนด์เนมมากมายจากทกุมมุ

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

ดิจิตอล โทรศัพทม์ือถือ เชิญเลือกชมซ้ือสินคา้แฟชัน่ที่มีเอกลักษณเ์ป็นของ ตัวเองในสินคา้กิ๊บเก๋มากมาย ใหไ้ดเ้ลือกมิกซ์

แอนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามนัสก์นัเลยทีเดียว สวรรคข์องนกัทอ่งเที่ยวอย่างแทจ้ริง นบัว่าเป็นแหล่งขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง

ดิจิตอล โทรศัพทม์ือถือ และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกมากมาย หากนกัท่องเที่ยวควรจะต่อรองราคาใหด้ี เพราะอาจจะเจอที่

ถกูกวา่ในรา้นถัดไป ทางที่ดีควรเดินส ารวจราคาหลายๆ รา้นกอ่นตดัสินใจเมอืงที่ไมเ่คยหลบั 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ูส่นำมบินฮ่องกง 

19.50 น. เหินฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 703   

21.45 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ    

หรอืเท่ียวบิน 

21.25 น. เหินฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 617   

23.15 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ    

หรอืเท่ียวบิน 

22.25 น. เหินฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 709 

00.15 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

……………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 15 ท่ำนขึ้นไป 

*** อตัรำค่ำบรกิำรทวัรน้ี์  เป็นทวัรท่ี์เขำ้รำ้นชอ้ปป้ิง ซ่ึงรว่มกบักำรท่องเท่ียวแห่งประเทศจีน เพ่ือส่งเสริมใหมี้

กำรประชำสมัพนัธส์ินคำ้พ้ืนเมืองใหก้บันกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดร้ ูจ้กั คือ  บวัหิมะ , หยก , ชำ , กำรนวดฝ่ำเทำ้ , 

ไข่มกุ , ผำ้ไหม , ฯลฯ  ซ่ึงสนับสนนุค่ำใชจ่้ำยบำงส่วนใหท่้ำนไดเ้ท่ียวในรำคำประหยดั  จึงเรียนใหก้บั

นกัท่องเท่ียวทกุท่ำนทรำบว่ำ  รำ้นทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุท่ำนแวะชม.....ซ่ึงจะใชเ้วลำรำ้นละประมำณ 

60 นำที ถึง 90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอย ู่กบัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั  ไม่มีกำรบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้น หำก

ไม่เขำ้รำ้นชอ้ปป้ิงทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำทวัรเ์พ่ิมท่ำนละ 1,000 หยวน *** 

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

** ขออนญุำตเก็บค่ำวีซำ่และค่ำทิป พรอ้มกบัค่ำบรกิำรทวัร*์* 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

เง่ือนไขกำรจอง และ กำรช ำระเงิน :  

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

กำรจอง 1 วนั จองพรอ้มกบัหนำ้พำสปอรต์  

 รำคำพิเศษน้ี ส ำหรบัลกูคำ้ท่ีท ำวีซ่ำกร ุป๊แบบ 144 เท่ำนัน้ (หำกท่ำนมีวีซ่ำติดเลม่อย ูแ่ลว้ไม่สำมำรถ

รว่มโปรโมชัน่น้ีได)้  

โปรแกรมทวัรน์ี ้เป็นโปรโมชัน่วีซ่ากร ุ๊ปแบบ 144 เท่านัน้ หากท่านมีวีซ่าจีนตดิเลม่อยู่แลว้ วีซ่ากร ุป๊ของท่านจะถกูยกเลิก

อตัโนมตั ิโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจีน และวีซ่าในเลม่ของท่านจะถกูใชง้านทนัที ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บผัิด

ชอบวีซ่าตดิเลม่ของท่านหากท่านตอ้งไปท าใหมท่กุกรณี 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินคาเธย่แ์ปซิฟิค ชัน้ประหยดัเสน้ทางกรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ  

• คา่ภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา  

           ณ วันที ่1 มิถนุายน 2562  และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม  

• คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

• คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

• คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ

• คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการ 

• คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี ซ่ึงเป็นอัตรา ณ วันท่ี 1 มิถนุายน 2562  และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำร

บินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม 



 
 
 
 
 

• คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

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

• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

• ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเด่ียวเขำ้ประเทศจีน *** ในกรณีท่ีทำงรฐับำลจีน  ประกำศยกเลิกวีซ่ำกร ุป๊แบบ 144 

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

• คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ คา่เคร่ืองดื่ม คา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง คา่โทรศัพท ์คา่ซักรีด  

• คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

• ส าหรบัราคานีบ้ริษทัฯ จะไมร่วมคา่ภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

• ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัลกูคา้ชาวไทยเท่านัน้ท่ีเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

• ส าหรบัท่านท่ีรบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่านเนือ้สตัว ์และมี

ความจ าเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้่านเป็นพิเศษนอกเหนอืจากกรุป๊เดินทางรบัประทานท่ีระบไุวใ้น

รายการแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายเพิ่มเตมิตามจริงหนา้งาน 

 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

• บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนือ่งจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้ม

น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 



 
 
 
 
 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

• เนือ่งจากตัว๋เคร่ืองบินท่ีทางบริษทัฯ ไดท้ าการจองไวเ้ป็นตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุป๊ ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะจดั

ใหเ้ป็นโซนกรุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถท่ีจะรอ้งขอไดว่้าจะขอที่นัง่โซนใหม ่ และในบางครัง้ที่นัง่บนเคร่ืองบน 

อาจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกนัหมดกบัคนในครอบครวั แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจา้ท่ีและหวัหนา้ทวัรจ์ะพยายามอย่าง

เต็มท่ี เผื่อที่จะไดน้ัง่ดว้ยกนักบัคนในครอบครวั ทัง้นีจึ้งเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั และโปรดเขา้ใจ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผ ูร้ว่มเดินทำงจอยกร ุป๊หนำ้รำ้นไม่ถึง 15 ท่ำน 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยกุำรใชง้ำนอยำ่งนอ้ย 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำงกรณีอำย ุ

หนงัสือเดินทำงนอ้ยกว่ำ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

ควรรบีท ำเลม่หนงัสือเดินทำงใหม่ และสง่ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงมำใหก้บัทำงบรษิทัฯอีกครัง้  

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น  


