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ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ INF 6,900 /ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 
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โดยสายการบนิ Hongkong Airline 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาผู้ใหญ ่

ท่านละ 
2 – 18 ปีท่าน

ละ 
พักเดี่ยว 

 
ที่นั่ง 

เที่ยวบิน  วันที่เดินทาง 
HX780/HX767 4 – 7 JUL (4D2N) 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX761 7 – 9 JUL 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX767 9 – 12 JUL (4D2N) 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX761 10 – 12 JUL 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/HX779 11 – 13 JUL 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 12 – 14 JUL 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 14 – 16 JUL   วนัอาสาฬหบูชา 9,888 11,888 3,500 20 

HX780/HX779 15 – 17 JUL วันอาสาฬหบูชา 9,888 11,888 3,500 20 

HX762/HX761 16 – 18 JUL วันอาสาฬหบูชา 9,888 11,888 3,500 20 

HX762/HX779 18 – 20 JUL 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX761 20 – 22 JUL 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX761 21 – 23 JUL 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX761 26 – 28 JUL 9,888 11,888 3,500 20 

HX780/HX761 29 – 31 JUL 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/HX779 03 – 05 AUG 9,888 11,888 3,500 20 

HX762/HX779 04 – 06 AUG 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/HX779 08 – 10 AUG 9,888 11,888 3,500 20 

HX780/HX779 09 – 11 AUG 9,888 11,888 3,500 20 

HX780/HX761 12 – 14 AUG วันแม่แห่งชาต ิ 9,888 11,888 3,500 20 

HX762/HX767 16 – 19 AUG 9,888 11,888 3,500 20 

HX762/HX779 17 – 19 AUG 9,888 11,888 3,500 20 

HX762/HX779 18 – 20 AUG 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/HX779 21 – 23 AUG 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/HX779 23 – 25 AUG 9,888 11,888 3,500 20 

HX762/HX779 24 – 26AUG 9,888 11,888 3,500 20 



 

 

HX762/HX779 25 – 27 AUG 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/HX779 25 – 27 AUG 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/HX779 28 – 30 AUG 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/HX779 29 – 31 AUG 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/HX779 31 AUG – 01 SEP 9,888 11,888 3,500 20 

 
***หมายเหตุ ตั้งแต่ 1มิ.ย.–26 ต.ค. 62 มเีปลีย่นแปลงเที่ยวบินขาออกไฟลท์ HX780 จากเวลา 03.35 เป็นเวลาใหม่ 02.00 นะคะ 
 
วันแรกสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง –อ่าวรีพลสัเบย์ – เจ้าแม่กวนอิมฮงฮ า (ยืมเงิน)– เซิ่นเจิ้น  
23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K ประตู 6 สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
02.00 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 (บริการอาหารว่างและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
05.40 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  
***ตั้งแต่ 1มิ.ย.–26 ต.ค. 62 มีเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินขาออกไฟลท์ HX780 จากเวลา 03.35 เป็นเวลาใหม่ 02.00 นะคะ 
 
หรือเที่ยวบิน 
00.05 น. พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K ประตู 6 สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
03.35 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX762 (บริการอาหารว่างและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
08.05 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  

 
เที่ยง   บริการอาหารกล่อง ข้าวเหนียวหมูทอด 
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นน าท่านเที่ยวเกาะฮ่องกง หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่

คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรีย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม 



 

 

เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย น าท่านสู่ หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการ

ถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลาง

สวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่ง

เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี 

 

 
 

น าท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่งฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่

กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom หรือ Hung Hom Kwun Yum 

Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างต้ังแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาว

ฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจาก

สักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพร าะเป็นศิริมงคลใน

เทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้น าซองแดง

มาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจ านวนเงินที่ทางวัดจะเขียน

ไว้มากน้อยแล้วแต่โชค ถ้าหากเราประสพความส าเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและ

นักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอื่นๆ ตลอดทั้งปีเพื่อขอซองแดงจากเจ้าแม่

กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไม่ได้เตรียมซองแดงไว้ให้เนื่องจาก

ไม่ได้อยู่ในหน้าเทศกาล) แล้วก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจ านวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ แล้วก็ไหว้ด้วยพิธี

เดียวกัน ถ้าประสพความส าเร็จตามที่มุ่งหวังค่อยกลับมาท าบุญที่นี่ในโอกาสหน้า 

หลังจากนั้น น าคณะไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลที่ วัดหวังต้าเซียน 1 ใน 3 วัดที่ท่านต้องไหว้ในปีนี้ เป็นการแก้ปีชงที่สมบูรณ์แบบ โดยไม่

ต้องไหว้ถึง 9 วัด วัดหวังต้าเซียนเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ท่านเทพเจ้าหว่องซ้อเผ่ง เป็นนักพรตมีความรู้ทางด้านการแพทย์ และได้ช่วย

คนอย่างมากมายท าให้คนเหล่ายกย่องในตัวท่าน และได้ตั้งศ่าลเพื่อสักการะ ให้ท่านเป็นเทพว่องไทซิน คนในสมัยนี้มีความเขื่อเรื่องสุขภาพ



 

 

ว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ต้องมีที่ทุกคนต้องเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอด้านสุขภาพอย่างมากมายที่นี่ อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนศรัทธาและนิยมท าเมื่อ

มาถึงวัดหวังต้าเซียนได้แก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจ้าหวังต้าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือ

ศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความแม่นย าเป็นอย่างยิ่ง 

 
 

หลังจากนั้นอิสระช้อปป้ิงถนนนาธานจนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย 

 
 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ  ใช้เวลาเดินทาง 45 นาท ี

 
 



 

 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
น าคณะสู่ที่พัก โรงแรมที่พัก James Joyce Coffetel Shenzhen / HIGGERT HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สอง   วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอวู่ –   ชมโชว์น้ าพุเต้นระบ า  
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
ท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Templeไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คณุ ความจงรักภักดี ความกล้า
หาญ โชคลาภ บารมี องค์ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขม้แข็ง และเด็ดเดี่ยว ไม่หวั่นต่อศตัรูท่านเป็นคนจติใจมั่นคงดุจด่ังขุนเขา
และยังมีสติปญัญาปราศเปรือ่งมาก และไม่เคยประมาท การบชูาขอพรท่านก็หมายถึง เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวใน
ทุกๆ ด้าน 
 

 
น าคณะเดินทางเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น Shenzhen Museum ที่รวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ ของเมืองเซินเจิ้น  โบราญย้อนกลับมาสู่

ยุคที่เป็นปัจจุบัน เพื่อเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม และประเพณีเมืองเซินเจิ้น ก่อนจะมาเป็นเขตเศรษกิจพิเศษ 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร+++เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง+++ 



 

 

 
จากนั้นน าท่านไปชมยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจ าบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย 

ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ าร้อนลวก หรือ น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อ

ป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส น าท่านสู่ ร้านเยื่อไผ่ ชม

สินค้าที่ผลิตจากต้นไผ่ หลังจากนั้นน าท่านชมร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่

ตัวท่านเอง 

จากนั้นน าคณะช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ห้างติดแอร์ที่หล่อหวู่แหล่งช้อปปิ้งที่ดึงดูดขาช้อปทั้งหลาย นักช้อปปิ้งส่วนใหญ่จะเรียกที่นี่ว่า มา
บุญครองของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสุง 5 ชั้น ข้างในตึกจะมีสินค้าพื้นเมืองมากมาย  กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่ง
เป็นสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดยี่ห้อชื่อดังๆ ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น กุชชี่ อามานี่ หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ที่นี่มี
วางขายให้เลือกซื้อหามากมาย 
 

 
 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

 
หลังจากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรม เพื่อชมโชว์รอบค่ า พร้อมแสงสีเสียงสุดอลังการ หนึ่งในผลงานของจางอี้โหม๋ว SPENDID 

OF CHINA 

 



 

 

 
น าคณะสู่ที่พัก โรงแรมที่พัก James Joyce Coffetel Shenzhen / HIGGERT HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – ร้านจิวเวอรี ่– วัดแชกงหมิว – กระเช้านองปิง 360 + พระใหญ่เกาะลนัเตา – ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกทเอ้าท์
เลท – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ        
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ  ใช้เวลาเดินทาง 45 นาท ี

 
 

น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี ่ทีข่ึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่อง ฮวงจุ้ยน า

ความโชคดี มั่งมั่งแก่ผู้สวมใส่ ซึ่งในเมืองไทยก็ได้นิยมแพร่หลายออกไป ไม่กว่าจะเป็นกลุ่ม ดารา นักการเมือง พ่อค้าแม่ขายที่ประกอบธุรกิจ 

เจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าจะน าสั่งดีๆ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับบุคคลที่สวมใส ่ซึ่งจะมีมากมายหลายชนิด เช่นจี้กังหัน แหวนรุ่ง

ต่างๆ นาฬิกาข้อมือ (ซึ่งผู้สวมใส่จะได้รับการดูลายมือจากซินแซประจ ารา้น เพื่อแนะน าวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไม่คิดค่าบริการ) 



 

 

  
 

วัดแชกงหมวิ หรืวัดกังหันน าโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ต าบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่า

ปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบ

ไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ 

และเหตุการณน์ี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็

ได้ช่ือว่าเป็นนักรบที่ได้ช่ือว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ช่ือว่า

เป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคาร

แบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกส านักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็น

สัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันน าโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหน

ที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพ่ือเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิต 

 
 

เครื่องรางที่นิยมสวมใส่อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบางท่านอาจจะก าลังมองหาเพื่อน ามาเป็นของฝากให้กับบุคคลที่ท่านรักหรือนับถือ หรือท่านที่

ก าลังมองหางานฮวงจุ้ยดีๆ สักชิ้นเพ่ือเสริมดวง แก้ปีชง ปัดเป่าสิ่งช่ัวร้าย เรามีบริการแนะน า อีกมากมายหลากหลายรายการ ซึ่งหัวหน้าทัวร์

และไกด์ท้องถิ่นจะคอยอ านวยความสะดวกในการให้รายละเอียดกับคุณลูกค้า ณ วันเดินทางค่ะ 

 



 

 

 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง สไตล์ฮ่องกง 

 

 
 
หลังจากนั้นน าคณะเดินทางเข้าสู่ เกาะลันเตาน าคณะขึ้นกระเช้านองปิง 360(หากทัศนวิสัยไม่เอื้ออ านวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง 
กระเช้าอาจปิดให้บริการ เราจะน าท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ  สงวนสิทธิ์ไม่คืน
ค่ากระเช้า)ให้ท่านได้สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระท าขิ้นจากการเชื่อม



 

 

แผ่นทองสัมฤทธิ์ปกว่า 200 แผ่นเข้าด้วยกันหันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหินเบื้องล่าง ให้
ท่านชมความงดงามตามอัธยาศยั 

 
 
หลังจากนั้นชอ้ปป้ิงทีห่้างซิตี้เกท เอ้าท์เลท ที่สถานีตงชง เพื่อช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย อาทิ Coach, Esprit, Polo, 
Raugh Laurence, Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และช้ันใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันจุใจ
อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงก่อนกลับ จนกว่าถึงเวลานัด 
 

 
สมควรแก่เวลาน าคณะสู่สนามบินฮ่องกง 

20.55 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX779 
23.05 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

23.50 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761 
02.20 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
02.00 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX767 
04.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 



 

 

 

 
 

 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทัวร*์ 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวทา่นเอง* 

 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ ขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณอีื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลา

ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมืองในวนัเดนิทางนั้นๆเปน็หลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** อัตราค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ที่เข้าร้านช้อปปิ้งซึ่งร่วมกับบริษัทฯ ท่องเที่ยวซึ่งได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เทีย่ว

ในราคาประหยัดจึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านค้าทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม.....ซึ่งจะใช้เวลาร้านละ

ประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นหากไม่เข้าร้านช้อปปิ้งทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 

 
 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
✓ ฟรีวีซ่ากรุ๊ปฟอร์ม 144 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ลูกค้าต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวจากสถานฑูตไทย หรือวีซ่าประเภทอื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ท่านละ 1,800 บาท 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ต้องเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านั้น) 
 
 
เดินทางขึ้นต่ า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน
การเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

โปรแกรมทัวร์นี้ เป็นโปรโมชั่นวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว  
วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองจีน  

และวีซ่าในเลม่ของท่านจะถูกใช้งานทันที 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบวซี่าติดเล่มของท่านหากท่านต้องไปท าใหม่ทุกรณี 

 
 



 

 

 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

✓ ราคา Promotion ช าระเตม็จ านวน ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  จองพร้อมกับหน้าพาสปอร์ต  

★ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลอืหน้ากระดาษอย่างต่ า 2หน้า 
หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
*เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ที่ได้

ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้นที่เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป 

**ถ้าลูกค้าเป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท** 

ส าหรับท่านที่รบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรือสัตว์ปีก ไม่ทานเนื้อสัตว์ และมีความจ าเป็นให้ทางบริษัทฯ 

จัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจาก 

กรุ๊ปเดินทางรับประทานที่ระบุไว้ในรายการแล้ว       

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่เติมตามจริงหน้างาน 

โปรแกรมทัวร์นี้ไม่เหมาะส าหรับลูกค้าที่ใช้วิลแชร์!!! 

**หากต้องการที่จะเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ เรีบกเกบ็เพิ่มท่านละ 2,000 บาททกุกรณ*ี* 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


