
      
 
 
 

 

 

สุดโดน ฮอ่งกง ลนัเตา เซนิเจ ิน้  

3 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี (FD) 
 

 

 
รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
 
 

 
 

 

 เที่ยว 2 เมอืงสุดคุม้  

 นมสัการองคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มชมวิวทิวทศัน ์ 

 อสิระช้อปป้ิงสนิคา้มากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมนิที่เซนิเจิน้ และถนนนาธาน 

 เที่ยวชมหมุูบ่า้นฮากกากนัเคงิเป็นหมูบ่า้นพืน้เพของเมอืงเซนิเจิน้ 

 ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์มา่นนํา้แบบ 3D แสง ส ีเสยีง  

 สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ์ชื่อดงัของฮอ่งกง วดัหวงัตา้เซยีน, วดัแชกงหมวิ 

 

 

          กําหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่: 18-20 ม.ค. 62 11,888.- 

วนัที ่: 22-24 ก.พ. 62 11,888.- 

วนัที ่: 23-25 ก.พ. 62 11,888.- 

วนัที ่: 01-03 ม.ีค. 62 11,888.- 

วนัที ่: 02-04 ม.ีค. 62 11,888.- 

วนัที ่: 08-10 ม.ีค. 62 11,888.- 

วนัที ่: 09-11 ม.ีค. 612 11,888.- 

วนัที ่: 15-17 ม.ีค. 62 11,888.- 

วนัที ่: 16-17 ม.ีค. 62 11,888.- 

 เริม่เพยีง 11,888.- 
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วนัที ่: 22-24 ม.ีค. 62 11,888.- 

วนัที ่: 23-25 ม.ีค. 62 11,888.- 

วนัที ่: 29-31 ม.ีค. 62 11,888.- 

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

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรุงเทพ เชา้ เท ีย่ง คํ่า  

1. กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลนัเตา + กระเชา้นองปิง– เซนิเจิน้ ✈ O O 
Higgert Hotel หรอื

เทยีบเทา่ 

2. 
เซนิเจิน้-หมุ่บา้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ-ชมโชวม์่าน

นํา้ 3มติ(ิ3D Water Show) 
O O O 

Higgert Hotel หรอื

เทยีบเทา่ 

3. 
เซนิเจิน้ – ฮ่องกง – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ– อสิระชอ้ปป้ิง

ถนนนาธาน 
O O ✈  

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

วนัที่ 1:  กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา + กระเช้านองปิง– เซนิเจิน้ 

04.00 น. 
คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอร์

เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ท ีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับท่าน 

06.30 น. 
       ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD508 

      (บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 
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10.15 น.    

เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) ซึง่ตัง้อยู่บน

เกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉยีงใตข้องประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ 

หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B จากนัน้นําท่านเดนิทางผ่าน

เสน้ทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนต์

ท ีม่คีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์

ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮ่องกง  จากนัน้นําท่านเดนิทางไป พระใหญ่ลันเตา เกาะลันเตา 

เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตืน่เตน้ชมววิทวิทัศนห์มู่เกาะทะเลจนีใตแ้ละภูเขาสูง ระยะทางกว่า 5.7 

กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากนัน้นําท่านนมัสการพระโพธสัิตวก์วนอมิพระมัญชูศรโีพธสัิตว ์และ

พระสมันตภัทรโพธสัิตว ์ณ วัดโปหลนิ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทีม่พีระภกิษุสงฆ์

เพียง 3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถ์

เพิ่มขึน้ทําใหปั้จจุบันมพีระภกิษุเดนิทางมาจําวัดกันเป็นจํานวนมาก วัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซ่นไหวอ้าหารที่

เนือ้สัตวท์ุกชนดิ วัดโปหลนิตัง้อยู่ท ีร่ะดับความสูง 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิป์ระทบั

กลางแจง้องคใ์หญ่ทีสุ่ดในโลกจากเกอืบทุก ๆ  ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด่า้นล่าง ไต่ขึน้

บันได 268 ขัน้สู่ฐานทีอ่งคพ์ระน่ังประทับอยู่เหนอืระดับน้ําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผ่น

สัมฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องคพ์ระ

หันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งล่างบรเิวณทะเลจนีใตท้ ีฐ่าน

องคพ์ระมรูีปป้ันเทพธดิากําลังถวายเครือ่งสักการะแด่พระพุทธ

บนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิายมหายาน จงึเป็นทีม่าของชือ่

พระพุทธรูปเทยีนถานบนยอดเขานีเ้ทยีนถานแปลว่าแท่นบูชา

บนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย 

จากนัน้เท ีย่วชมหมู่บา้นนองปิงทีจํ่าลองชวีติความเป็นอยู่ของ

ชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน้ําชา รา้นอาหาร 

รา้ยขายของทีร่ะลกึ  

กลางวนั              รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงอย่างจุใจที ่CITYGATE OUTLET  

มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้อย่างครบครัน ตัง้แต่ NIKE, ADIDAS, 

QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ 

..หลังจากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซนิเจิน้ (โดยรถไฟ) ซึง่

เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพิเศษของมณฑล

กวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ท ีสํ่าคัญของจนีทางตอนใต ้

และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอกีดว้ย.. 

ค่ํา            รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

           เขา้สู่ท ีพ่กั เซินเจิน้ Royal Century Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัที่ 2:  
เซนิเจิน้-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ช้อปป้ิงตลาดตงเหมนิ-ชมโชว์มา่นนํา้ 3มติ(ิ3D Water 

Show) 

 

เชา้ 
       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก หรอื แบบติม่ซํา 
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จากนัน้นําทุกท่านสู่หมู่บา้นฮากกากันเคงิถูกสรา้งขึน้ตามสไตลก์ารสรา้งบา้นของชาวฮากกา  ก่อนหนา้ทีเ่มอืง

เซนิเจิน้จะถูกแต่งตัง้ใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิแห่งแรกของประเทศจนี คนพื้นเพของเมอืงเซนิเจิน้ลว้นเป็นชาวฮาก

กาทัง้สิน้ เพื่อใหค้นรุ่นหลังไดรํ้าลกึ และ ศกึษาถงึความเป็นมา

ของเซนิเจิน้ รัฐบาลจนีจงึไดล้งทุนใหม้กีารสรา้งหมู่บา้นฮากกา

กันเคงิขึน้ ท ีน่ ีเ่ราจะไดเ้ห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจนีฮาก

กา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือ่งของการตกแต่งอาคารบา้น 

อาหารการกนิ ประวัตคิวามเป็นมาของชาวจนีฮากกาในอดตี นํา

ท่านเดนิทางสู่ศูนย์สมุนไพรจนีหรอืบัวหมิะ และชมสนิคา้

พื้นเมอืงของเมอืงเซนิเจิน้ อาทเิช่น หยก ยางพารา ฯลฯ เพื่อ

ฝากคนทีท่่านรัก 

กลางวนั           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

 

 

...จากนัน้เดนิทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศูนย์รวมแห่งการชอ้ปป้ิงสนิคา้ภายในประเทศ ทีน่ ีนั่บว่าเป็นสถานทีท่ ี่

นักท่องเท ีย่วนยิมมาชอ้ปป้ิง เพราะนอกจากทีน่ ีจ่ะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแลว้ยังเป็นแหล่งรวมเรือ่งอาหารการกนิ

อกีดว้ย ท ีน่ ีม่สีนิคา้หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเล่น ราคาไม่แพงเรยีกว่าใคร

ชอบต่อรับรองว่าสนุกแน่ๆ...นําท่านชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์่านน้ําแบบ 3D เป็นโชวท์ ี่

เก ีย่วกับเด็กหญงิผูก้ลา้กับลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชีือ่ว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามา

ช่วยนกทีถู่กทําลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง ทีใ่ชทุ้นสรา้งกว่า 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY 

WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ่ทีส่ามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืนใน

การสรา้งแท่นแสดงบนน้ําทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกครอบคลุมพื้นท ี ่

5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหม่และเป็นความทา้ทาย

เกีย่วกับเทคโนโลยี และสรา้งเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาต ิการ

แสดงบนเวทมีทีัง้หมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์

ของมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น 

แสงเลเซอร ์ ไฟ  เครือ่งเปล่งแสง  ม่านน้ํา  ระเบดิน้ํา ฯลฯ กว่า

600ชนดิ  เป็นโชวน้ํ์าทีใ่หญ่และทันสมัยทีสุ่ดในโลก โชวก์าร

แสดงสือ่ประสมในช่วงเวลากลางคนื เป็นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรอื 

OCT 

ค่ํา        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

         เขา้สู่ท ีพ่กั เซินเจิน้ Royal Century Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที่ 3:  เซนิเจิน้ – ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ– อสิระช้อปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก  
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 ออกเดนิทางสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ประมาณ 1 ช่ัวโมง) จากนัน้

นําท่านนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่อ

อุทศิใหก้ับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิริม่ในการศกึษาลัทธเิต๋า

จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีน

ในเวลาต่อมา เป็นวัดทีช่าวฮ่องกงเชือ่ว่ามคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็น

หนึง่ในวัดทีโ่ด่งดังทีสุ่ดของฮ่องกงมเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดูแล

รักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผูีค้นมากมายทีนํ่าธูป และของมา

สักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตัง้แต่เรือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคล

ในการทําธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลัีกษณะคลา้ยวัดจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลังคาสี

ทองเหลอืงอร่าม..จากนัน้เดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัดเก่าแก่ท ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายุกว่า 300 ปี

ตัง้อยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลสําคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่ว่าท่านแชกง 

เนือ่งจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดท้าํวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทั่วไปยก

ย่องและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ 

แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันนําโชคทีตั่ง้อยู่ในวัดเพื่อจะได ้

หมุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้

ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่

ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและ

ไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 

ประการ คอื สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สม

ความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที ่2 ของ

เดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธุรกจิจะมาวัดนีเ้พื่อ

ถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิง่ช่ัวรา้ยและ

โรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดเีขา้มา

แทน   

กลางวนั       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

 จากนัน้นําชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ซึง่เป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดของฮ่องกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับ

ท่านสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพิเศษ !! ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ชอ้ปป้ิงที ่Ocean 

Terminal และ Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเช่น Armani, 

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

Toy r'usรา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria   

       รบัประทานอาหารค่ําอสิระตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู่สนามบนิ Hongkong International Airport 
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22.20 น. 
       ออกเดนิทางจากสนามบนิ Hongkong International Airport เพื่อเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการ

บนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD503  (บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

00.10+1 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ….                    

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดท้ ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์
และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
โปรแกรม : สุกโดน ฮ่องกง ลนัเตา เซนิเจิน้ 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี FD (GO1 HKG-FD001)  

                  

 

 อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

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

เด็ก 3- 18 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิ่ม 
ราคา 

ไม่รวมต๋ัว 

18-20 มกราคม 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

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

23-25 กุมภาพันธ ์2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

01-03 มนีาคม 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

02-04 มนีาคม 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

08-10 มนีาคม 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

09-11 มนีาคม 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

15-17 มนีาคม 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

16-18 มนีาคม 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

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

23-25 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.- - 

"ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ)  ท่านละ 5,000 ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเครือ่งบนิ" 

หมายเหตู  
 

1. สําหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
2. ราคาเด็กต่ํากว่า 18 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทัวรข์า้งตน้ 3,000 บาท/ท่าน 
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*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท  /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แล้วแตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกนํา้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิเก็บเพิม่ 3,000 บาท** 

  
ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห ่เซินเจิน้)

กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์ินคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้
ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึ่งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีน
ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื้อหรอืไมซ่ื้อขึน้อยูก่บั
ความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิ้น  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนี
ทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 
 

 
 

 
 

 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ 

- กรณีท่านมีความประสงค์จะตอ้งการปรับเปล่ียนระดับชัน้ที่น่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะตอ้งดําเนนิก่อน

เดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพ่ืออัพเกรดตอ้งกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน้  

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

** ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมี

การจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามที่ระบุไวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบนิ [แอร์เอเซีย 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส์ Economy class 30 กโิล / เอมเิรตส์ 

Business class 40 กโิล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กโิล / คาเธย่์แปซฟิิค 20 กโิล] ค่าประกันวนิาศภยัเคร่ืองบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

การบนิที่มีการเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิ

ท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

- เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

8. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทําคืนไดใ้นกรณีลูกคา้ที่มีวีซ่าอยู่แลว้และสําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 

9. กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลกิวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง  ทางบรษัิทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิ ์เก็บ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

 

1. ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเคร่ืองบนิ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

5. ค่าทปิมัคคุเทศก์ทอ้งถ ิน่และทปิพนักงานขับรถ (ท่านละ 1,000 บาท ต่อท่าน) ทปิหัวหนา้ทัวร์ (ตามความประทับใจ) 

 

 
 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการ

เปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ   คอนเฟรมิเดนิทางก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้

ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การชําระค่าบรกิาร 

3.1. กรุณาชําระยอดเต็มจํานวน ภายใน 24 ชม.  

 4.   การยกเลกิและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงนิมัดจํา 

4.1  แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

4.4 สําหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถื้อหนังสือเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธ ิใ์นการคืนค่ามัดจําทัง้หมด 

4.5 บรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําใหค้นเดนิทางไม่ครบตามจํานวนที่บรษัิทฯกําหนดไว ้

(10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนที่เดนิทางในคณะเดียวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกดิ

จากการยกเลกิของท่าน  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเล่ือนการเดนิทางของท่านไป

ยังคณะต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่น ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆที่เกดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีที่ไม่สามารถเดนิทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นตน้ บางสายการบนิมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบนิและค่ามัดจํา

ที่พัก รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจํา   หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธ ิท์ี่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพ ือ่การท่องเท ีย่วเท่าน ัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผดิกฎหมายและใน

ข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮ่องกง เซนิเจ ิน้ จไูห่ ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ท ีเ่ท่าน ัน้ ลูกคา้ทุกท่าน

ตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

      4.9 เม่ือท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธ ิ ์ ไม่อาจ   

      เรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 5,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ี่เดนิทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือทําการจองควิยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่ง

สําเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวร์โดยอัตโนมัต ิ  
3. เม่ือไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้ันที  

4. หากท่านที่ตอ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตร
โดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถ
สอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่  

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวใน

ระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด  

 

หมายเหตุ 

 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ี่จะเล่ือนการเดนิทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธ ิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปล่ียนเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนํา

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
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บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 
สายการบนิ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลี่ยนของเงนิสกุลฮ่องกง
ดอลล่า 
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