
      
 
  
 

 

 

ฮอ่งกง ลนัเตา เซนิเจ ิ�น  
3 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี (FD) 
 

 

 

 

 
 

 

 เที�ยว 2 เมอืงสดุคุม้  

 นมสัการองคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มชมววิทวิทศัน ์ 

 อสิระชอ้ปปิ� งสนิคา้มากมาย ที� OUTLET MALLตลาดตงเหมนิที�เซนิเจ ิ�น และถนนนาธาน 

 เที�ยวชมหมุูบ่า้นฮากกากนัเคงิเป็นหมูบ่า้นพื�นเพของเมอืงเซนิเจ ิ�น 

 ชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นนํ �าแบบ 3D แสง ส ีเสยีง  

 สกัการะส ิ�งศกัด ิ�สทิธ ิ�ชื�อดงัของฮอ่งกง วดัหวงัตา้เซยีน, วดัแชกงหมวิ 

 

 

          กาํหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที� : 10-12 ส.ค. 61 12,900.- 

วนัที� : 17-19 ส.ค. 61 12,900.- 

วนัที� : 18-20 ส.ค. 61 12,900.- 

วนัที� : 24-26 ส.ค. 61 10,900.- 

วนัที� : 25-27 ส.ค. 61 12,900.- 

วนัที� : 31 ส.ค.-02 ก.ย. 61 10,900.- 

วนัที� : 01-03 ก.ย. 61 12,900.- 

 เร ิ�มเพยีง 10,900.- 



 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที� : 07-09 ก.ย. 61 12,900.- 

วนัที� : 08-10 ก.ย. 61 12,900.- 

วนัที� : 14-16 ก.ย. 61 12,900.- 

วนัที� : 15-17 ก.ย. 61 12,900.- 

วนัที� : 21-23 ก.ย. 61 12,900.- 

วนัที� : 22-24 ก.ย. 61 12,900.- 

วนัที� : 28-30 ก.ย. 61 12,900.- 

วนัที� : 29 ก.ย.- 01 ต.ค. 61 12,900.- 

วนัที� : 05-07 ต.ค. 61 14,900.- 

วนัที� : 06-08 ต.ค. 61 12,900.- 

วนัที� : 12-14 ต.ค. 61 12,900.- 

วนัที� : 13-15 ต.ค. 61 14,900.- 

วนัที� : 19-21 ต.ค. 61 12,900.- 

วนัที� : 20-22 ต.ค. 61 12,900.- 

วนัที� : 21-23 ต.ค. 61 14,900.- 

วนัที� : 26-28 ต.ค. 61 12,900.- 

วนัที� : 27-29 ต.ค. 61 12,900.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เที�ยง คํ�า  

1. กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิง– เซนิเจิ�น ✈ O O 
Royal Century 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

2. 
เซนิเจ ิ�น-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปปิ� งตลาดตงเหมนิ-ชมโชวม์า่น

นํ�า 3มติ(ิ3D Water Show) 
O O O 

Royal Century 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

3. 
เซนิเจ ิ�น – ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ– อสิระชอ้ปปิ� ง
ถนนนาธาน 

O O ✈  

 
 
 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

วนัที� 1:  กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิง– เซนิเจ ิ�น 

04.00 น. 
คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั �น 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอร์

เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 



 
 
 
 
 
 

 
 

06.30 น. 
       ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เที�ยวบนิที� FD508 

      (บนเครื�องมบีรกิารขายอาหารและเครื�องดื�ม) 

10.15 น.    

เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) ซึ�งตั �งอยูบ่น

เกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้ 

หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B จากนั�นนําทา่นเดนิทางผา่น

เสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมยั ผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึ�งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์

ที�มคีวามยาวมากกวา่ 2.2 กโิลเมตร ซึ�งไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชื�อดังระดบัโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์

ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง  จากนั�นนําทา่นเดนิทางไป พระใหญล่ันเตา เกาะลันเตา 

เพื�อสมัผัสประสบการณ์อนัน่าตื�นเตน้ชมววิทวิทศันห์มูเ่กาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงู ระยะทางกวา่ 5.7 

กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากนั�นนําทา่นนมสัการพระโพธสิตัวก์วนอมิพระมญัชศูรโีพธสิตัว ์และ

พระสมนัตภทัรโพธสิตัว ์ณ วัดโปหลนิ ซึ�งสรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กที�มพีระภกิษุสงฆ์

เพยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลี�ยนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทั �งมกีารสรา้งอารามและโบสถ์

เพิ�มขึ�นทําใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุเดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมาก วัดโป่หลนิเป็นวดัเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารที�

เนื�อสตัวท์กุชนดิ วดัโปหลนิตั �งอยูท่ี�ระดบัความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิ�ประทับ

กลางแจง้องคใ์หญท่ี�สดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธปูขนาดใหญท่ี�ดา้นลา่ง ไตข่ึ�น

บนัได 268 ขั �นสูฐ่านที�องคพ์ระนั�งประทับอยูเ่หนอืระดับนํ�าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชื�อมแผน่

สมัฤทธิ�ถงึ 200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระ

หันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบื�องลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ี�ฐาน

องคพ์ระมรีปูปั�นเทพธดิากําลังถวายเครื�องสกัการะแดพ่ระพทุธ

บนสวรรคต์ามความเชื�อของนกิายมหายาน จงึเป็นที�มาของชื�อ

พระพทุธรปูเทยีนถานบนยอดเขานี�เทยีนถานแปลวา่แทน่บชูา

บนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย 

จากนั�นเที�ยวชมหมูบ่า้นนองปิงที�จําลองชวีติความเป็นอยูข่อง

ชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยรา้นนํ�าชา รา้นอาหาร 

รา้ยขายของที�ระลกึ  

บา่ย                รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

จากนั�นอสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งอยา่งจใุจที� CITYGATE OUTLET  

มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื�ออยา่งครบครัน ตั �งแต ่NIKE, ADIDAS, 

QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ 

..หลังจากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิ�น (โดยรถไฟ) ซึ�ง

เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑล

กวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ที�สําคัญของจนีทางตอนใต ้

และเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมยัอกีดว้ย.. 

คํ�า            รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

           เขา้สูท่ ี�พกั เซนิเจ ิ�น Royal Century Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัที� 2:  
เซนิเจ ิ�น-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปปิ� งตลาดตงเหมนิ-ชมโชวม์า่นนํ �า 3มติ(ิ3D Water 

Show) 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

เชา้ 
       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที�พัก หรอื แบบติ�มซํา 

 

จากนั�นนําทกุทา่นสูห่มูบ่า้นฮากกากนัเคงิถกูสรา้งขึ�นตามสไตลก์ารสรา้งบา้นของชาวฮากกา  กอ่นหนา้ที�เมอืง

เซนิเจิ�นจะถกูแตง่ตั �งใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิแหง่แรกของประเทศจนี คนพื�นเพของเมอืงเซนิเจิ�นลว้นเป็นชาวฮาก

กาทั �งสิ�น เพื�อใหค้นรุน่หลังไดรํ้าลกึ และ ศกึษาถงึความเป็นมา

ของเซนิเจิ�น รัฐบาลจนีจงึไดล้งทนุใหม้กีารสรา้งหมูบ่า้นฮากกา

กนัเคงิขึ�น ที�นี�เราจะไดเ้ห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจนีฮาก

กา โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในเรื�องของการตกแตง่อาคารบา้น 

อาหารการกนิ ประวตัคิวามเป็นมาของชาวจนีฮากกาในอดตี นํา

ทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชมสนิคา้

พื�นเมอืงของเมอืงเซนิเจิ�น อาทเิชน่ หยก ยางพารา ฯลฯ เพื�อ

ฝากคนที�ทา่นรกั 

บา่ย            รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

 

...จากนั�นเดนิทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศนูยร์วมแหง่การชอ้ปปิ�งสนิคา้ภายในประเทศ ที�นี�นับวา่เป็นสถานที�ที�

นักทอ่งเที�ยวนยิมมาชอ้ปปิ�ง เพราะนอกจากที�นี�จะเป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งแลว้ยงัเป็นแหลง่รวมเรื�องอาหารการกนิ

อกีดว้ย ที�นี�มสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไมว่า่จะเป็นเสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ราคาไมแ่พงเรยีกวา่ใคร

ชอบตอ่รับรองวา่สนุกแน่ๆ...นําทา่นชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นนํ�าแบบ 3D เป็นโชวท์ี�

เกี�ยวกบัเด็กหญงิผูก้ลา้กบัลงิวเิศษที�ออกตามหาเครื�องบรรเลงเพลงที�มชี ื�อวา่ "ปีกแหง่ความรัก" เพื�อเอามา

ชว่ยนกที�ถกูทําลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง ที�ใชท้นุสรา้งกวา่ 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที� OCT BAY 

WATER SHOW THEATRE ซึ�งเป็นโรงละครทางนํ�าขนาดใหญท่ี�สามารถจไุด ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืนใน

การสรา้งแทน่แสดงบนนํ�าที�ใหญท่ี�สดุในโลกครอบคลมุพื�นที� 

5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหมแ่ละเป็นความทา้ทาย

เกี�ยวกบัเทคโนโลย ีและสรา้งเพื�อเป็นตวัแทนของธรรมชาต ิการ

แสดงบนเวทมีทีั �งหมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกบัมหศัจรรย์

ของมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอ้ปุกรณ์ เชน่ 

แสงเลเซอร ์ ไฟ  เครื�องเปลง่แสง  มา่นนํ�า  ระเบดินํ�า ฯลฯ กวา่

600ชนดิ  เป็นโชวนํ์�าที�ใหญแ่ละทันสมยัที�สดุในโลก โชวก์าร

แสดงสื�อประสมในชว่งเวลากลางคนื เป็นสญัลกัษณ์ใหมใ่นทา่เรอื 

OCT 

คํ�า        รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

         เขา้สูท่ ี�พกั เซนิเจ ิ�น Royal Century Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที� 3:  เซนิเจ ิ�น – ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ– อสิระชอ้ปปิ� งถนนนาธาน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที�พัก  



 
 
 
 
 
 

 
 

 จากนั�นนําทา่นนมสัการ วดัหวังตา้เซยีน  สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.

1921 เพื�ออทุศิใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิ�มใน

การศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็น

เทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวดัที�ชาวฮอ่งกงเชื�อวา่มี

ความศกัดิ�สทิธิ�เป็นหนึ�งในวดัที�โดง่ดังที�สดุของฮอ่งกงมเีทพ

ซึ�งขึ�นชื�อในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายที�นํา

ธปู และของมาสกัการะเพื�อขอพรตา่งๆ ตั �งแตเ่รื�องความรักไป

จนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมี

ลักษณะคลา้ยวัดจนีสมยัโบราณที�มเีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม..จากนั�นเดนิทางไป วัด

แชกงหมวิ เป็นวดัเกา่แกท่ี�มคีวามศกัดิ�สทิธิ�มาก มอีายกุวา่ 

300 ปีตั �งอยูใ่นเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึ�นเพื�อเป็นอนุสรณ์

ถงึบคุคลสําคัญคนหนึ�งเป็นทหารมชีื�อวา่ทา่นแชกง 

เนื�องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึ�นในทางภาคใตข้องจนี

และทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทั�วไปยกยอ่ง

และคนจนีมคีวามเชื�อถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพร

จากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้ง

ไปหมนุกงัหันนําโชคที�ตั �งอยูใ่นวัดเพื�อจะไดห้มนุเวยีนชวีติ

ของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ที�การ

งาน โชคลาภ ยศศกัดิ� และถา้หากคนที�ดวงไมด่มีเีคราะห์

รา้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิ�งรา้ยและไมด่ี

ออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนันําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทาง

ปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที� 2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาว

ฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันี�เพื�อถวายกงัหันลมเพราะเชื�อวา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิ�งชั�วรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บ

ออกไปจากตวัและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั       รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 จากนั�นนําชมโรงงานจวิเวอรร์ี� ซ ึ�งเป็นโรงงานที�มชี ื�อเสยีงที�สดุของฮอ่งกงในเรื�องการออกแบบเครื�องประดับ

ทา่นสามารถหาซื�อไดใ้นราคาพเิศษ !! ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ�งถนนนาธานตามอธัยาศัย เชน่ ชอ้ปปิ�งที� Ocean 

Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชื�อดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, 

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

Toy r'usรา้นชอ้ปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษีที� DFS  Galleria   

       รบัประทานอาหารคํ�าอสิระตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 



 
 
 
 
 
 

 
 

22.10 น. 
       ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตมิาเกา๊เพื�อเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

       เที�ยวบนิที� FD503  (บนเครื�องมบีรกิารขายอาหารและเครื�องดื�ม) 

23.59 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ….                    

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์
และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
โปรแกรม : ฮอ่งกง ลนัเตา เซนิเจ ิ�น 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี FD (GO1 HKG-FD005)  
                  

 

 อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก 3- 18 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 3- 18 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ราคา 

ไมร่วมตั�ว 

 10-12 สงิหาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

17-19 สงิหาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

18-20 สงิหาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

24-26 สงิหาคม 2561 10,900.- 10,900.- 10,900.- 4,000.- 7,900.- 

25-27 สงิหาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

31 ส.ค. – 02 ก.ย.  2561 10,900.- 10,900.- 10,900.- 4,000.- 7,900.- 

01-03 กนัยายน 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

07-09 กนัยายน 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

08-10 กนัยายน 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

14-16 กนัยายน 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

15-17 กนัยายน 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

21-23 กนัยายน 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

22-24 กนัยายน 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

28-30 กนัยายน 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

29 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

05-07 ตลุาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 7,900.- 

06-08 ตลุาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

12-14 ตลุาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 



 
 
 
 
 
 

 
 

13-15 ตลุาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 7,900.- 

19-21 ตลุาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

20-22 ตลุาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

21-23 ตลุาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 7,900.- 

26-28 ตลุาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

27-29 ตลุาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 5,000 บาท / ทา่น *** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น 
ทา่นละ 1,500 บาท  /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  
** แจกนํ �าดื�ม 1 ขวด เฉพาะวนัที�เดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจ ิ�น)
กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พื�นเมอืงใหน้กัทอ่งเที�ยวท ั�วไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้
ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึ�งจาํเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีน
ใหก้บันกัทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื�อหรอืไมซ่ื�อข ึ�นอยูก่บั
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั�งสิ�น  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนี
ทกุเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

 

 คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั �นที�นั�งจากชั �นประหยัดเป็นชั �นธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่น

เดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออัพเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นั�น  

 คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมี

การจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่นํ�าหนักสัมภาระรวมในตั�วเครื�องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอมเิรตส ์Business 

class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธ่ยแ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีาร

เรยีกเก็บ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

- เบี�ยประกันเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี�ยประกันเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะ

จากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะ

จากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

  ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%  

 คา่วซีา่กรุป๊แบบ 144 ชั�วโมง (ไมส่ามารถทําคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ที�มวีซีา่อยูแ่ลว้และสําหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นั�น) 



 
 
 
 
 
 

 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีที�ทาง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุป๊ 144 ชั�วโมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ที�เกดิขึ�นตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่าย

ทั �งหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ 

 คา่ใชจ้่ายอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ 

 คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ�นและทปิพนักงานขับรถ (ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ตามความประทับใจ) 

 

 
 

1. การเดนิทางในแตล่ะครั �งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ

เปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯเพื�อเช็ควา่กรุป๊มกีาร   คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครั �ง มฉิะนั�น

ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

3.1. กรณุาชําระยอดเต็มจํานวน ภายใน 24 ชม.  

 4.   การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจํา 

4.1  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด  

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

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

4.4 สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 

4.5 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนที�บรษัิทฯกําหนดไว ้

(10 ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายต่างๆที�เกดิ

จากการยกเลกิของทา่น  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลื�อนการเดนิทางของทา่นไป

ยังคณะตอ่ไป แตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตั�วเครื�องบนิ คา่หอ้ง ค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

และคา่ใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ�นตามจรงิ ในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําที�นั�งกับสายการบนิและคา่มัดจํา

ที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา   หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมด ไม่วา่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่น ั�น ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิกฎหมายและใน

ข ั�นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิ�น จไูห ่ข ึ�นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่น ั�น ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ั�งส ิ�น** 

      4.9 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจ   

      เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 

เง ื�อนไขการจอง  

 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 24 ชั�วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีที�นั�งจะยนืยันเมื�อไดร้ับ เงนิมัดจําแลว้เทา่นั�น 
2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่
สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ 
3. เมื�อไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี 
4. หากทา่นที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั �ง หากออกบัตร
โดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 
5. การยื�นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั �นตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั �งแบบหมู่คณะและยื�น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถ
สอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที�  
6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด  

 

หมายเหต ุ



 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนํา

สิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความ

ประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

6. เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 
สายการบนิ และราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกลุฮอ่งกง
ดอลลา่ 

 
 


