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HX762/ HX779 07 – 09 มิถนุายน 62 9,888 11,888 3,500 20 
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HX762/ HX779  10  – 12 มิถนุายน 62 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/ HX779   12 – 14 มิถนุายน 62 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/ HX779 13 – 15 มิถนุายน 62 8,888 10,888 3,500 30 

HX762/ HX779 14 – 16 มิถนุายน 62 9,888 11,888 3,500 30 

HX762/ HX779 16 – 18 มิถนุายน 62 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/ HX779 17 – 19 มิถนุายน 62 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/ HX779 19 – 21 มิถนุายน 62 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/ HX779 21 – 23 มิถนุายน 62 9,888 11,888 3,500 20 

HX762/ HX779 23 – 25 มิถนุายน 62 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/ HX779 24 – 26 มิถนุายน 62 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/ HX779 26 – 28 มิถนุายน 62 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/ HX779 27 – 29 มิถนุายน 62 8,888 10,888 3,500 20 

.....ฮ่องกง เซ่ินเจ้ิน..... 
******* พกัเซิ่นเจ้ิน 2 คืน********** 

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ INF 6,900 /ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

วนัแรกสวุรรณภมิู – ฮ่องกง –อ่าวรีพลสัเบย ์– เจา้แม่กวนอิมฮงฮ า (ยมืเงิน)– เซ่ินเจ้ิน  

00.05 น. พรอ้มกนั ณ สนามบิน สวุรรณภมูิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K ประต ู6 สายการบิน ฮ่องกง

แอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี บริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

 

02.00 น. บินลดัฟ้าสูฮ่่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

05.40 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  

04.40 น. บินลดัฟ้าสูฮ่่องกง โดยเที่ยวบิน HX762 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

09.00 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  

 

 



 

 

เท่ียง   บรกิารอาหารกลอ่ง ขา้วเหนียวอญัชญัธญัพืช หมทูอด 

หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ หลงัจากนัน้น าท่านเท่ียวเกาะฮ่องกง หนึง่ในแหลง่ท่องเท่ียวยอดนยิม เป็น

จดุชมวิวท่ีคณุจะตอ้งท่ึงกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรีย ท่ีมีชื่อเสียงระดบัโลก และตึกระฟ้าท่ีพุ่งทะยานขึ้นสงูตดักับแนวเขา

เขียวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถ่ายรปูตามอัธยาศัย น าท่านสู่ หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทรเ์สี้ยวแห่งนี้สวยที

สดุแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเร่ืองมีรปูป้ันของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงท าหนา้ท่ี

ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม 

และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานตอ่อายซ่ึุงเชื่อกนัว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมีอายเุพิ่มขึน้ 3 ปี 

 

 

 

น าท่านไปไหว ้เจา้แม่กวนอิมฮ่งฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แมก่วนอิมท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง 

ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอิมท่ี Hung Hom หรือ Hung 

Hom Kwun Yum Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กท่ีไม่ไดส้วยงามมากมาย 

แตเ่ป็นวัดเจา้แมก่วนอิมท่ีชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทกุวันจะมีคนมาบชูาขอพรกนัแนน่วัด ถา้ใครท่ีชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่า

ท่ีนีแ่มน่มากท่ีพิเศษกว่านัน้ นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยังมีพิธีขอซองอัง้เปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย ซ่ึงคนสว่นใหญ่จะนิยม

ไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวัดจะจ าหนา่ยอปุกรณส์ าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้า

ขอพร เมื่อสกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และ

เก็บซองแดงนัน้ไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงินท่ีทางวัดจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชค ถา้หากเราประสพความส าเร็จเมื่อมี

โอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปท าบญุ ช่วงเทศกาลตรษุจีนจะมีชาวฮ่องกงและนกัท่องเท่ียวไปสักการะขอพรกันมากขนาด

ตอ้งต่อแถวยาวมาก คนท่ีไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ ตลอดทั้งปีเพ่ือขอซองแดงจากเจา้แม่กวนอิมไดเ้ช่นกัน โดยซ้ือ

อปุกรณเ์ซ่นไหวจ้ากทางวัดเพียงแตค่วรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีท่ีทางวัดไม่ไดเ้ตรียมซองแดงไวใ้หเ้นื่องจากไม่ไดอ้ยู่ใน

หนา้เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจ านวนเงินท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกลุเงินย่ิงดีใหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ย

พิธีเดียวกนั ถา้ประสพความส าเร็จตามท่ีมุง่หวังคอ่ยกลบัมาท าบญุท่ีนีใ่นโอกาสหนา้ 

หลังจากนัน้ น าคณะไหวข้อพรเพ่ือเป็นศิริมงคลท่ี วดัหวงัตา้เซียน 1 ใน 3 วัดท่ีท่านตอ้งไหวใ้นปีนี้ เป็นการแกปี้ชงท่ี

สมบรูณ์แบบ โดยไม่ตอ้งไหวถึ้ง 9 วัด วัดหวังตา้เซียนเป็นวัดเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็นนกัพรตมี

ความรูท้างดา้นการแพทย ์และไดช้่วยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหล่ายกย่องในตวัท่าน และไดต้ัง้ศ่าลเพ่ือสักการะ ใหท้่านเป็น

เทพว่องไทซิน คนในสมัยนี้มีความเขื่อเร่ืองสขุภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมีท่ีทกุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอดา้น



 

 

สขุภาพอย่างมากมายท่ีนี่ อีกสิ่งหนึ่งท่ีผูค้นศรัทธาและนิยมท าเมื่อมาถึงวัดหวังตา้เซียนไดแ้ก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจา้

หวังตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรทัธาว่าเซียมซีวัดหวังตา้เซียนมีความแมน่ย าเป็น

อย่างย่ิง 

 

 

หลงัจากนัน้อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธานจนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย 

 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ  ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที 

 

 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าคณะสูท่ี่พกั โรงแรมท่ีพกั FX HOTEL หรอืเทียบเท่า 



 

 

วนัท่ีสอง   วดักวนอ ู– พิพิธภณัฑ ์เซินเจ้ิน - ชอ้ปป้ิง OTOP 3รา้นพิเศษ – ชอ้ปป้ิงหา้งหลอว ู่ –   SPE 

SPENDID OF CHINA 

ท่านเดินทางสู่ วดักวนอ ูKuan Au Templeไหวเ้พทเจา้กวนอ ูสญัลกัษณข์องความซ่ือสตัย ์ความกตญัญรู ูค้ณุ ความ

จงรกัภกัดี ความกลา้หาญ โชคลาภ บารมี องคท์่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็ง และเด็ดเดี่ยว ไมห่วัน่ตอ่ศตรัทู่าน

เป็นคนจตใิจมัน่คงดจุดัง่ขนุเขาและยงัมีสตปัิญญาปราศเปร่ืองมาก และไมเ่คยประมาท การบชาูขอพรท่านก็หมายถึง เพื่อ

ความเป็นสิริมงคลตอ่ตนเอง และครอบครวัในทกุๆ ดา้น 

 

น าคณะเดินทางเขา้สู ่พิพิธภณัฑ ์เซินเจ้ิน Shenzhen Museum ท่ีรวมเร่ืองราวประวัตศิาสตร ์ของเมืองเซินเจ้ิน          โบ

ราญยอ้นกลบัมาสูย่คุท่ีเป็นปัจจบุนั เพื่อเรียนรูถึ้งวัฒนธรรม และประเพณีเมืองเซินเจ้ิน กอ่นจะมาเป็นเขตเศรษกิจพิเศษ 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร+++เมนพิูเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวนแ์ดง+++ 

 



 

 

จากนัน้น าท่านไปชมยาสมนุไพรจีนและซ้ือยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นท่ีมีชื่อเสียงและมีสรรพคณุ

มากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเช่น น า้รอ้นลวก หรือ น า้มนั ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดน

ลวกไดด้ี หรือจะทาเพ่ือป้องกนัผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จดุด่างด าบนใบหนา้ใหห้นา้

เนยีนใส น าท่านสู ่รา้นเย่ือไผ ่ชมสินคา้ท่ีผลิตจากตน้ไผ ่หลงัจากนัน้น าท่านชมรา้นหยก มีสินคา้มากมายเกี่ยวกบัหยกใหท้่านได้

เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแดต่วัท่านเอง 

จากนัน้น าคณะชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ีหา้งติดแอรท่ี์หล่อหวู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีดึงดดูขาชอ้ปทั้งหลาย นกัชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะ

เรียกท่ีนี่ ว่า มาบุญครองของเมืองจีน ท่ีนี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสุง 5 ชั้น ขา้งในตึกจะมีสินค้าพ้ืนเมือง

มากมาย  กระเป๋า เสื้อผา้ รองเทา้ ซ่ึงเป็นสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมสารพัดย่ีหอ้ชื่อดังๆ ทั้งนัน้ ไม่ว่าจะเป็น กชุชี่ อามานี่ 

หลยุส ์วิตตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ท่ีนีม่ีวางขายใหเ้ลือกซ้ือหามากมาย 

 

 

 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าคณะสูท่ี่พกั โรงแรมท่ีพกั FX HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม เซ่ินเจ้ิน - ฮ่องกง – รา้นจิวเวอรี ่– วดัแชกงหมิว – กระเชา้นองปิง 360 + พระใหญ่เกาะ

ลนัเตา – ชอ้ปป้ิงหา้งซิต้ีเกทเอา้ทเ์ลท – สนามบินฮ่องกง – กรงุเทพฯ        

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัจากนัน้น าทกุท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นวัฒนธรรม เพื่อชมโชวร์อบค า่ พรอ้มแสงสีเสียงสดุอลงัการ หนึง่ในผลงานของจางอ้ี

โหมว๋ SPENDID OF CHINA 

 

 

 



 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ  ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที 

 

 

น าท่านเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรร์ี ่ ท่ีขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท่ี์ไดร้บัรางวัลอนัดบัยอดเย่ียม และใชใ้นการเสริมดวง

เร่ือง ฮวงจุย้น าความโชคดี มัง่มัง่แกผู่ส้วมใส ่ ซ่ึงในเมืองไทยก็ไดน้ยิมแพร่หลายออกไป ไมก่ว่าจะเป็นกลุม่ ดารา นกัการเมือง 

พ่อคา้แมข่ายท่ีประกอบธรุกิจ เจา้ของกิจการหา้งรา้นตา่งๆ ซ่ึงเชื่อกนัว่าจะน าสัง่ดีๆ ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ยใหก้บับคุคลท่ีสวมใส ่ ซ่ึง

จะมีมากมายหลายชนดิ เชน่จ้ีกงัหนั แหวนรุ่งตา่งๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซ่ึงผูส้วมใสจ่ะไดร้บัการดลูายมือจากซินแซประจ ารา้น เพื่อ

แนะน าวิธีการเสริมดวงในการสวมใสโ่ดยไม่คิดคา่บริการ) 

  

วดัแชกงหมิว หรวืดักงัหนัน าโชค วัดนีต้ัง้อยู่ท่ีต าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกง 

สรา้งขึน้เมื่อ 400 กว่าปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิง ขึน้ชื่อลือชาในเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรพัยสิ์นเงนิทอง 

โดยมีรปูป้ันเจา้พ่อแช ้กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส่ิงศักดิ์สิทธป์ระจ าวัด ต านานเลา่ว่าในชว่งปลายของราชวงศช์ิง แผน่ดินจีนเกิดกลี

ยคุมีการกอ่จลาจลแข็งเมืองขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ีไ้ดก้อ่เกิดบรุษุชาตนิกัรบที่ชื่อว่าขนุพล แช ้ กง๊ ท่ีไดย้กทพัไป

ปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกิดขึน้แทบทกุสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื่อว่าเป็นนกัรบที่ไดช้ื่อว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทพัไป

ปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของท่านคนจีนถือว่า

มีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชิงของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชนา่ของฮ่องกง ถึงกบัจ าลอง

ดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคารท่ีมีชื่อว่าตกึใบมีด ซ่ึงเป็นตกึท่ีถือเป็นสญัลกัษณข์องเกาะฮ่องกงเลย

ทีเดียว และวัดแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนัน าโชคท่ีมีชื่อเสียงของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไมว่่าทวัรไ์หนท่ีมาฮ่องกง เป็น

ตอ้งเลือกเชา่เลือกซ้ือสินคา้มงคลชิ้นนี ้เพื่อเสริมสรา้งบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิต 



 

 

 

เคร่ืองรางที่นยิมสวมใสอ่ยู่ในปัจจบุนั ซ่ึงบางท่านอาจจะก าลงัมองหาเพื่อน ามาเป็นของฝากใหก้บับคุคลท่ีท่านรกัหรือนบัถือ 

หรือท่านท่ีก าลงัมองหางานฮวงจุย้ดีๆ สกัชิ้นเพ่ือเสริมดวง แกปี้ชง ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ย เรามีบริการแนะน า อีกมากมาย

หลากหลายรายการ ซ่ึงหวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถ่ินจะคอยอ านวยความสะดวกในการใหร้ายละเอียดกบัคณุลกูคา้ ณ วัน

เดินทางคะ่ 

 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บะหม่ีเก๊ียวก ุง้ สไตลฮ่์องกง 

 



 

 

 

 

หลงัจากนัน้น าคณะเดินทางเขา้สู ่เกาะลนัเตาน าคณะขึน้กระเชา้นองปิง 360(หากทัศนวสัิยไมเ่อ้ืออ านวย เชน่ ฝนตกหนัก มี

ลมแรง กระเชา้อาจปิดให้บริการ เราจะน าท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งน้ีเพื่ อความปลอดภัยของลูกค้าเป็น

ส าคัญ สงวนสิทธ์ิไมคื่นค่ากระเชา้)ใหท้่านไดส้กัการะพระใหญ่เกาะลนัเตา ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ใหญ่ท่ีสดุ

ในโลกองคพ์ระท าขิ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธ์ิปกว่า 200 แผ่นเขา้ดว้ยกันหันพระพักตรไ์ปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมอง

อย่างสงบลงมายงัหบุเขา และโขดหินเบ้ืองล่าง ใหท้่านชมความงดงามตามอธัยาศัย 

 
 

หลงัจากนัน้ชอ้ปป้ิงที่หา้งซิต้ีเกท เอา้ทเ์ลท ท่ีสถานตีงชง เพื่อชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย อาทิ Coach, 

Esprit, Polo, Raugh Laurence, Burberry รวมทัง้รองเทา้กีฬามากมายหลายย่ีหอ้ และชัน้ใตด้ินจะมีซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ให้

ท่านไดจ้บัจ่ายกนัจใุจอิสระตามอธัยาศัยใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงกอ่นกลบั จนกว่าถึงเวลานดั 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าคณะสูส่นามบินฮ่องกง 



 

 

20.45 น.    บินลดัฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี HX779 

23.05 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

 

21.45 น.    บินลดัฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี HX761 

23.55 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

 

02.00 น.    บินลดัฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี HX767 

04.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 
 

 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร*์ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง* 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผ ูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอย ูก่บั

สภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมืองในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการ

เดินทาง 

 

*** อตัราค่าบริการทวัรน้ี์เป็นทวัรท่ี์เขา้รา้นชอ้ปป้ิงซ่ึงร่วมกบับริษทัฯ ท่องเท่ียวซ่ึงไดมี้การสนบัสนนุค่าใชจ่้ายบางส่วนใหท่้านไดเ้ท่ียวในราคาประหยดัจึง

เรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่ารา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม.....ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซ้ือหรือไม่

ซ้ือข้ึนอย ู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดๆทั้งส้ินหากไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 1,000 ดอล

ลา่ฮ่องกง *** 

 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบ ุรวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั  

✓ คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

✓ โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  



 

 

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ 

✓ คา่อาหาร ตามรายการที่ระบ ุ  

✓ คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

✓ คา่เบี้ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ฟรีวีซ่ากร ุป๊ฟอรม์ 144 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

× กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากร ุป๊ 144 ลกูคา้ตอ้งยื่นวีซ่าเด่ียวจากสถานฑตูไทย หรือวีซ่าประเภทอ่ืน ๆ โดย

มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่านละ 1,800 บาท 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

× คา่ธรรมเนยีมวีซ่าคนตา่งประเทศ ท่ีตอ้งเดินทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 

 

 

เดินทางข้ึนต ่า 20 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงด

ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  

โปรแกรมทวัรน้ี์ เป็นโปรโมชัน่วีซ่ากร ุป๊แบบ 144 เท่านัน้ หากท่านมีวีซ่าจีนติดเลม่อย ูแ่ลว้  

วีซ่ากร ุป๊ของท่านจะถกูยกเลิกอตัโนมติั โดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจีน  

และวีซ่าในเลม่ของท่านจะถกูใชง้านทนัที 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบวีซ่าติดเลม่ของท่านหากท่านตอ้งไปท าใหม่ทกุรณี 

 

 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

✓ ราคา Promotion ช าระเต็มจ านวน ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจอง 1 วนั  จองพรอ้มกบัหนา้พาสปอรต์  

★ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2หนา้ หากไม่

มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที่กอง

ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ท่ี



 

 

จะไมค่นืค่าทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถึง เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่

เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจาคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

*เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัลกูคา้ชาวไทยเทา่นัน้ที่เดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

ส าหรบัทา่นที่รบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่าน

เนือ้สตัว ์และมีความจ าเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้า่นเป็นพิเศษนอกเหนอืจาก 

กรุป๊เดินทางรบัประทานที่ระบไุวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมตามจริงหนา้งาน 

โปรแกรมทวัรน้ี์ไมเ่หมาะส าหรบัลกูคา้ท่ีใชวิ้ลแชร!์!! 

**หากตอ้งการท่ีจะเดินทาง บรษิทัขอสงวนสิทธ ์เรบีกเก็บเพ่ิมท่านละ 2,000 บาททกุกรณี** 

 


