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คุ้ม 2 เมือง ฮ่องกง-เซินเจิน้ | ไหว้พระใหญ่+นัง่กระเช้านองปิง | ช้อปปิง้ย่านจิมซาจุย่  

 
 

 

ฮ่องกง เช็คอนิ ชิม ช้อป 3 วัน 2 คืน 
 

เดนิทาง มิถุนายน – สิงหาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง10,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)–ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง) ( FD508: 06.35-10.15)–พระใหญ่ลนัเตา + กระเช้านองปิง–เซินเจิน้ 

วนัท่ี 2. เซินเจิน้–หมูบ้่านฮากกากนัเคงิ–ช้อปปิง้ตลาดตงเหมิน –ชมโชว์มา่นน า้ 3มิติ (3D  Water Show) 

วนัท่ี 3. เซินเจิน้–ฮ่องกง–วดัหวงัต้าเซียน–วดัแชกงหมวิ–อิสระช้อปปิง้ถนนนาธาน–ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง)–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
           (FD503: 22.10-23.50) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) –ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง) ( FD508 : 06.35-10.15)–พระใหญ่ลนัเตา 
+ กระเช้านองปิง–เซนิเจิน้ 

04.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

06.35 น. ออกเดินทางสูฮ่่องกง  โดยสายการบินแอร์เอเซีย เทีย่วบินที่ FD508 

(บนเคร่ืองมีบริการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม) 

10.15 น. เดินทางถงึสนามบินฮ่องกง (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 

ซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุ้ง หลงัจากผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พร้อมกนั ณ ทางออก EXIT B จากนัน้น าทา่นเดินทางผา่นเส้นทางไฮเวย์อนัทนัสมยั ผ่านสะพานแขวน
ซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดย
สถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหวา่งทางทา่นจะได้ชมทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกง  จากนัน้น าทา่นเดินทางไป พระใหญ่
ลนัเตา เกาะลนัเตา เพื่อสมัผสัประสบการณ์อนันา่ตื่นเต้นชมวิวทิวทศัน์หมูเ่กาะทะเลจีนใต้และภเูขาสงู ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร
โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที จากนัน้น าทา่นนมสัการพระโพธิสตัว์กวนอิมพระมญัชูศรีโพธิสตัว์ และพระสมนัตภทัรโพธิสตัว์ ณ วดั
โปหลิน ซึ่งสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ย นเป็นศาสน
สถานโปลนิพร้อมทัง้มีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึน้ท าให้ปัจจบุนัมีพระภิกษุเดินทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวนมาก วดัโป่หลินเป็น
วดัเจห้ามเซ่นไหว้อาหารท่ีเนือ้สตัว์ทกุชนิด วดัโปหลินตัง้อยู่ท่ีระดบัความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธ์ิ
ประทบักลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สดุในโลกจากเกือบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านลา่ง ไต่ขึน้บนัได 268 ขัน้สูฐ่าน
ท่ีองค์พระนัง่ประทบัอยูเ่หนือระดบัน า้ทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเช่ือมแผน่สมัฤทธ์ิถึง 200 แผน่ หนกั 250 ตนัและสงู 34 
เมตร องค์พระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบือ้งลา่งบริเวณทะเลจีนใต้ที่ฐานองค์พระมีรูปปัน้เทพธิดาก าลงัถวายเคร่ืองสกัการะแดพ่ระ
พทุธบนสวรรค์ตามความเช่ือของนิกายมหายาน จึงเป็นท่ีมาของช่ือพระพทุธรูปเทียนถานบนยอดเขานีเ้ทียนถานแปลวา่แทน่บชูาบน
สวรรค์ ภายในใต้องค์พระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย จากนัน้เที่ยวชมหมู่บ้านนองปิงที่จ าลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมี
บรรยากาศสบายๆแทรกตวัด้วยร้านน า้ชา ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลกึ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
 จากนัน้อิสระให้ทา่นช้อปปิง้อยา่งจใุจที่ CITYGATE OUTLET  มีสนิค้าให้เลอืกซือ้อยา่งครบครัน ตัง้แต ่NIKE, ADIDAS, QUICK 

SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ 

..หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองเซินเจิน้ (โดยรถไฟ) ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็น
เมืองเศรษฐกิจการค้าที่ส าคญัของจีนทางตอนใต้และเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยีและความทนัสมยัอีกด้วย.. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั เซินเจิน้ Higgert Hotel หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 2 เซนิเจิน้–หมู่บ้านฮากกากนัเคิง–ช้อปปิง้ตลาดตงเหมิน –ชมโชว์ม่านน า้ 3มิติ (3D  Water Show) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั   

จากนัน้น าทกุทา่นสูห่มูบ้่านฮากกากนัเคิงถกูสร้างขึน้ตามสไตล์การสร้างบ้านของชาวฮากกา  ก่อนหน้าที่เมืองเซินเจิน้จะถกูแต่งตัง้
ให้เป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกของประเทศจีน คนพืน้เพของเมืองเซินเจิน้ล้วนเป็นชาวฮากกาทัง้สิน้ เพื่อให้คนรุ่นหลงัได้ร าลกึ และ 
ศกึษาถึงความเป็นมาของเซินเจิน้ รัฐบาลจีนจึงได้ลงทนุให้มีการสร้างหมูบ้่านฮากกากนัเคิงขึน้ ที่นี่เราจะได้เห็นประเพณี วฒันธรรม
ของชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการตกแต่งอาคารบ้าน อาหารการกิน ประวตัิความเป็นมาของชาวจีนฮากกาใน
อดีต น าทา่นเดินทางสูศ่นูย์สมนุไพรจีนหรือบวัหิมะ และชมสนิค้าพืน้เมืองของเมืองเซนิเจิน้ อาทิเช่น หยก ยางพารา ฯลฯ เพื่อฝากคน
ที่ทา่นรัก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 

 จากนัน้เดินทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศนูย์รวมแหง่การช้อปปิง้สนิค้าภายในประเทศ ที่น่ีนบัวา่เป็นสถานท่ีที่นกัทอ่งเที่ยวนยิมมาช้

อปปิง้ เพราะนอกจากที่น่ีจะเป็นแหลง่ช้อปปิง้แล้วยงัเป็นแหลง่รวมเร่ืองอาหารการกินอีกด้วย ที่น่ีมสีนิค้าหลากหลายมากมาย ไมว่า่
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จะเป็นเสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเลน่ ราคาไมแ่พงเรียกวา่ใครชอบตอ่รับรองวา่สนกุแน่ๆ ...น าทา่นชมโชว์ MANGROVE GROOVE 

เป็นโชว์มา่นน า้แบบ 3D (ปิดวนัจนัทร์ ปรับโปรแกรมให้เหมาะตามความเหมาะสม) เป็นโชว์ที่เก่ียวกบัเด็กหญิงผู้กล้ากบัลงิวเิศษที่

ออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงทีม่ีช่ือวา่ "ปีกแหง่ความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถกูท าลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ท่ีใช้ทนุ

สร้างกวา่ 200 ล้านหยวน จดัแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน า้ขนาดใหญ่ที่สามารถจไุด้ 2,595 

คน ใช้เวลา 28 เดอืนในการสร้างแทน่แสดงบนน า้ทีใ่หญ่ที่สดุในโลกครอบคลมุพืน้ท่ี 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหมแ่ละเป็น

ความท้าทายเก่ียวกบัเทคโนโลยี และสร้างเพื่อเป็นตวัแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทัง้หมด 4องค์ประกอบ ผสมผสานกบั

มหศัจรรย์ของมนต์เสนห์่ของภาพเสมือนจริง  การแสดงใช้อปุกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์  ไฟ  เคร่ืองเปลง่แสง  มา่นน า้  ระเบดิน า้ ฯลฯ 

กวา่600ชนดิ  เป็นโชว์น า้ทีใ่หญ่และทนัสมยัที่สดุในโลก โชว์การแสดงสือ่ประสมในชว่งเวลากลางคืน เป็นสญัลกัษณ์ใหมใ่นทา่เรือ 

OCT    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั เซินเจิน้ Higgert Hotel หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 
เซนิเจิน้–ฮ่องกง–วดัหวงัต้าเซียน–วดัแชกงหมิว–อิสระช้อปปิง้ถนนนาธาน–ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง)–
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  (FD503: 22.10-23.50) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั 
 ออกเดินทางสู ่ฮ่องกง โดยรถไฟ (ประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านนมสัการ วดัหวงัต้าเซียน  สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออทุิศ

ให้กบั Wong Tai Sin เด็กหนุม่ผู้ ริเร่ิมในการศกึษาลทัธิเตา๋จนกลายเป็นผู้มีพลงัวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวงัต้าเซยีนในเวลาตอ่มา 
เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือวา่มีความศกัดิ์สิทธ์ิเป็นหนึ่งในวดัท่ีโด่งดงัที่สดุของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึน้ช่ือในการดแูลรักษาโรคภยัไข้เจ็บจะมี
ผู้คนมากมายที่น าธูป และของมาสกัการะเพื่อขอพรต่างๆ ตัง้แต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ สถาปัตยกรรม
ภายในมีลกัษณะคล้ายวดัจีนสมยัโบราณที่มีเสาสแีดงขนาดใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม 

 
..จากนัน้เดินทางไป วดัแชกงหมิว เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิมาก มีอายกุว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatinวดัแชกงสร้างขึน้เพื่อ
เป็นอนสุรณ์ถึงบคุคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมช่ืีอวา่ทา่นแชกง เนื่องจากมีเหตกุารณ์จลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใต้ของจีนและทา่นแช
กงได้ท าวีระประวัติไว้ ท าให้คนทัว่ไปยกย่องและคนจีนมีความเช่ือถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบ
ผลส าเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันน าโชคที่ตัง้อยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความ
เจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศกัดิ์ และถ้าหากคนท่ีดวงไมด่ีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมนุปัดเป่าเอาสิ่งร้าย
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และไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กงัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สขุภาพร่างกายแข็งแรง , เดินทางปลอดภยั, สมความ
ปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดันีเ้พื่อถวายกงัหนัลม
เพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาสิง่ชัว่ร้ายและโรคภยัไข้เจ็บออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชคดีเข้ามาแทน   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
 จากนัน้น าชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ซึง่เป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสยีงที่สดุของฮอ่งกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัทา่นสามารถหาซือ้ได้ใน

ราคาพเิศษ !! ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ถนนนาธานตามอธัยาศยั เช่น ช้อปปิง้ที่ Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิค้าแบรนด์
เนมช่ือดงัตา่งๆ ระดบัโลกกวา่ 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, 
Louis Vuitton, Choleฯลฯ  ห้างขายของเดก็เลน่ Toy r'us ร้านช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria   
สมควรแกเ่วลาเดินทางสูส่นามบนิ Hongkong International Airport 

22.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD503  (บนเคร่ืองมีบริการขาย
อาหารและเคร่ืองดืม่) 

23.50 น. เดินทางถงึสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ… 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

อัตราค่าบริการ : มาเก๊า เที่ยว เพลิน เพลนิ3 วัน 2 คืน BY FD 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 29 มิ.ย.-01 ก.ค. 62 10,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 

วนัท่ี 10-12 ส.ค. 62 13,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 5,000.- 

วนัท่ี 30ส.ค.-01ก.ย. 62 10,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562  ท่านละ 6,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร์ ทา่นละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินคา่ทวัร์แล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดนิทาง ที่มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่

สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

  6 ฮ่องกง เช็คอิน ชิม ช้อป 3 วนั 2 คืน BY FD                                                                     [GQ1HKG-FD001] 

 

ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

5. การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
6. การยกเลกิารเดินทาง 
 6.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
 6.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท 

6.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการกา

รันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

6.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
ที่ระบ ุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ ไม่สนบัสนนุให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ นโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลกูค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศก์ไม่
สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 

6.6 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทาง 
 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

  7 ฮ่องกง เช็คอิน ชิม ช้อป 3 วนั 2 คืน BY FD                                                                     [GQ1HKG-FD001] 

 

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่วีซา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคืนได้ในกรณีลกูค้าที่มีวีซา่อยูแ่ล้วและส าหรับพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้) 
10.         กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลกิวีซา่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯ

ขอ  สงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
11. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
12. คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 

กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20 กิโล 
คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทริป 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง  เนื่องจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไมส่ามารถท าการ REFUND ได้ 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเ ร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

  8 ฮ่องกง เช็คอิน ชิม ช้อป 3 วนั 2 คืน BY FD                                                                     [GQ1HKG-FD001] 

 

1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่ สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ
สกุลฮ่องกงดอลลาร์ 
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