
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮอ่งกง ลนัเตา เซนิเจ ิ�น  
3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี (FD) 
 

 
รายการทวัร ์+ ต ั%วเครื&องบนิ 

 
 
 
 

    
 
 

• 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 ิCสทิธิCชื&อดงัของฮอ่งกง วดัหวงัตา้เซยีน, วดัแชกงหมวิ 

 

 

          กาํหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที& : 01-03 ก.ย. 61 12,900.- 

วนัที& : 07-09 ก.ย. 61 9,888.- 

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.- 

 เร ิ&มเพยีง  9,888 .- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.- 

วนัที& : 02-04 พ.ย. 61 10,888.- 

วนัที& : 03-05 พ.ย. 61 9,888.- 

วนัที& : 09-11พ.ย. 61 10,888.- 

วนัที& : 10-12พ.ย. 61 10,888.- 

วนัที& : 16-18 พ.ย. 61 11,888.- 

วนัที& : 17-19 พ.ย. 61 11,888.- 

วนัที& : 23-25 พ.ย. 61 11,888.- 

วนัที& : 24-26 พ.ย. 61 9,888.- 

วนัที& : 30 พ.ย.-02ธ.ค. 61 11,888.- 

วนัที& : 01-03 ธ.ค. 61 11,888.- 

วนัที& : 07-09 ธ.ค. 61 14,888.- 

วนัที& : 08-10 ธ.ค. 61 18,888.- 

วนัที& : 14-16 ธ.ค. 61 11,888.- 

วนัที& : 15-17 ธ.ค. 61 11,888.- 

วนัที& : 21-23 ธ.ค. 61 11,888.- 

วนัที& : 29-31 ธ.ค. 61 18,888.- 

วนัที& : 30 ธ.ค.-01ม.ค. 62 18,888.- 

วนัที& : 31 ธ.ค.-02 ม.ค.62 18,888.- 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เที&ยง คํ&า  

1. กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิง– เซนิเจ ิ�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�คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

06.30 น. 
       ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เที&ยวบนิที& FD508 
      (บนเครื�องมบีรกิารขายอาหารและเครื�องดื�ม) 

10.15 น.    

เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) ซึ�งตั $งอยูบ่น
เกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกับมณฑลกวางตุง้ 
หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B จากนั$นนําท่านเดนิทางผ่าน
เสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึ�งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์
ที�มคีวามยาวมากกวา่ 2.2 กโิลเมตร ซึ�งไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชื�อดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์
ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกง  จากนั$นนําท่านเดนิทางไป พระใหญ่ลันเตา เกาะลันเตา 
เพื�อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื�นเตน้ชมวิวทวิทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใตแ้ละภูเขาสูง ระยะทางกว่า 5.7 
กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากนั$นนําทา่นนมสัการพระโพธสิตัวก์วนอมิพระมญัชศูรโีพธสิตัว ์และ
พระสมนัตภทัรโพธสิตัว ์ณ วัดโปหลนิ ซึ�งสรา้งขึ$นในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กที�มพีระภกิษุสงฆเ์พยีง 
3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลี�ยนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทั $งมกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พิ�มขึ$นทํา
ใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุเดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมาก วัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารที�เนื$อสตัวท์กุ
ชนดิ วัดโปหลนิตั $งอยู่ที�ระดับความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิRประทับกลางแจง้
องคใ์หญท่ี�สดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธปูขนาดใหญท่ี�ดา้นลา่ง ไตข่ึ$นบนัได 268 ขั $น
สูฐ่านที�องคพ์ระนั�งประทับอยูเ่หนือระดับนํ$าทะเล 371 เมตร 
องคพ์ระสรา้งจากการเชื�อมแผ่นสัมฤทธิRถงึ 200 แผ่น หนัก 
250 ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขา
เบื$องล่างบรเิวณทะเลจนีใตท้ี�ฐานองค์พระมรีูปปั$นเทพธดิา
กําลังถวายเครื�องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความ
เชื�อของนกิายมหายาน จงึเป็นที�มาของชื�อพระพุทธรปูเทยีน
ถานบนยอดเขานี$เทียนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรค์ 
ภายในใตอ้งค์พระมีภาพศลิปะจีนโบราณมากมาย จากนั$น



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยวชมหมู่บา้นนองปิงที�จําลองชวีติความเป็นอยู่ของชาวจีนมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นนํ$าชา 
รา้นอาหาร รา้ยขายของที�ระลกึ  

บา่ย                รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

จากนั$นอสิระใหท้่านชอ้ปปิ$ งอย่างจุใจที� CITYGATE OUTLET  
มีส ินคา้ใหเ้ลือกซื$ออย่างครบครัน ตั $งแต่ NIKE, ADIDAS, 
QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ 
..หลังจากนั$นนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซนิเจิ$น (โดยรถไฟ) ซึ�ง
เป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพิเศษของมณฑล
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�ทา่นรัก 

บา่ย            รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 
 

...จากนั$นเดนิทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศนูยร์วมแหง่การชอ้ปปิ$งสนิคา้ภายในประเทศ ที�นี�นับวา่เป็นสถานที�ที�
นักท่องเที�ยวนยิมมาชอ้ปปิ$ง เพราะนอกจากที�นี�จะเป็นแหล่งชอ้ปปิ$งแลว้ยังเป็นแหล่งรวมเรื�องอาหารการกนิ
อกีดว้ย ที�นี�มสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไมว่า่จะเป็นเสื$อผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ราคาไมแ่พงเรยีกวา่ใคร
ชอบต่อรับรองว่าสนุกแน่ๆ...นําท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านนํ$าแบบ 3D เป็นโชว์ที�
เกี�ยวกับเด็กหญงิผูก้ลา้กับลงิวเิศษที�ออกตามหาเครื�องบรรเลงเพลงที�มชี ื�อว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื�อเอามา
ชว่ยนกที�ถูกทําลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง ที�ใชทุ้นสรา้งกว่า 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที� OCT BAY 
WATER SHOW THEATRE ซึ�งเป็นโรงละครทางนํ$าขนาดใหญท่ี�สามารถจไุด ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืนใน
การสรา้งแท่นแสดงบนนํ$าที�ใหญ่ที�สดุในโลกครอบคลุมพื$นที� 5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหมแ่ละเป็น
ความทา้ทายเกี�ยวกับเทคโนโลยี และสรา้งเพื�อเป็นตัวแทนของธรรมชาต ิการแสดงบนเวทีมีทั $งหมด 4
องค์ประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรยข์องมนต์เสน่ห์ของภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น แสง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลเซอร ์ ไฟ  เครื�องเปล่งแสง  มา่นนํ$า  ระเบดินํ$า ฯลฯ กว่า600ชนดิ  เป็นโชวนํ์$าที�ใหญ่และทันสมัยที�สดุใน
โลก โชวก์ารแสดงสื�อประสมในชว่งเวลากลางคนื เป็นสญัลักษณ์ใหมใ่นทา่เรอื 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$นนําท่านนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึ$นในปี ค.ศ.
1921 เพื�ออทุศิใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิ�มในการศกึษา
ลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผูม้ีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจา้
หวังตา้เซยีนในเวลาต่อมา เป็นวัดที�ชาวฮ่องกงเชื�อว่ามคีวาม
ศักดิRสทิธิRเป็นหนึ�งในวัดที�โด่งดังที�สุดของฮ่องกงมเีทพซึ�งขึ$น
ชื�อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายที�นําธูป 
และของมาสักการะเพื�อขอพรต่างๆ ตั $งแต่เรื�องความรักไป
จนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมี
ลักษณะคลา้ยวัดจนีสมยัโบราณที�มเีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม..จากนั$นเดนิทางไป วัด

แชกงหมวิ เป็นวัดเก่าแก่ที�มคีวามศักดิRสทิธิRมาก มอีายุกว่า 
300 ปีตั $งอยูใ่นเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึ$นเพื�อเป็นอนุสรณ์
ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ�ง เ ป็นทหารมีชื�อว่ าท่านแชกง 
เนื�องจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขึ$นในทางภาคใตข้องจีน
และท่านแชกงไดทํ้าวีระประวัตไิว ้ทําใหค้นทั�วไปยกย่อง
และคนจีนมคีวามเชื�อถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพร
จากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้ง
ไปหมุนกังหันนําโชคที�ตั $งอยู่ในวัดเพื�อจะไดห้มุนเวยีนชวีติ
ของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ที�การ
งาน โชคลาภ ยศศักดิR และถา้หากคนที�ดวงไม่ดีมเีคราะห์
รา้ยก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ�งรา้ยและไม่ดี

ออกไปใหห้มด ในองค์กังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทาง
ปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที� 2 ของเดือนแรกตามปฏทินิจีนชาว
ฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนี$เพื�อถวายกังหันลมเพราะเชื�อว่ากังหันจะชว่ยพัดพาสิ�งชั�วรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บ
ออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

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 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิ Hongkong International Airport 

22.10 น. 
       ออกเดนิทางจากสนามบนิ Hongkong International Airport เพื�อเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการ
บนิแอรเ์อเชยี 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 

ไมร่วมตัvว 

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

07-09 กนัยายน 2561 9,888.- 9,888.- 9,888.- 4,000.- - 

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.- 

02-04 พฤศจกิายน 2561 10,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- - 

03-05 พฤศจกิายน 2561 9,888.- 12,888.- 12,888.- 4,000.- - 

09-11 พฤศจกิายน 2561 10,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- - 

10-12 พฤศจกิายน 2561 10,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- - 

16-18 พฤศจกิายน 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

17-19 พฤศจกิายน 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

23-25 พฤศจกิายน 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

24-26 พฤศจกิายน 2561 9,888.- 12,888.- 12,888.- 4,000.- - 

30 พ.ย.-02 ธ.ค. 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

01-03 ธันวาคม 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

07-09 ธันวาคม 2561 14,888.- 17,888.- 17,888.- 5,000.- - 

08-10 ธันวาคม 2561 18,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- - 

14-16 ธันวาคม 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

15-17 ธันวาคม 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

21-23 ธันวาคม 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

29-31 ธันวาคม 2561 18,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ธ.ค.-01ม.ค. 2562 18,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- - 

31 ธ.ค.-02ม.ค. 2562 18,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- - 

"ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ)  ทา่นละ 5,000 ราคานี$รวมรายการทวัร ์ตัvวเครื�องบนิ" 

 

*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ&นและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท  /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกนํ�าดื&ม 1 ขวด เฉพาะวนัที&เดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี&ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

**หมายเหต ุกระเชา้นองปิงปิดปรบัปรงุ วนัที& 14-20 ก.ย.61 และพฤศจกิายน 6วนั 2561 

ทางเราจะเปลี&ยนเป็นขึ�นรถโคช้แทนคะ่** 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

 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 ั�งส ิ�น  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนี
ทกุเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที&เกดิข ึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 

 คา่ตัvวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั $นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั $นที�นั�งจากชั $นประหยัดเป็นชั $นธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 
7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออัพเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นั$น  

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

** ในกรณีที�ท่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีาร
จัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

 ค่านํ$าหนักสัมภาระรวมในตัvวเครื�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�มกีารเรยีก
เก็บ 

 คา่ประกันอบัุตเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตุวงเงนิท่านละ 
200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

** 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�มอีายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจาก
อบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันที�มอีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจาก
อบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

  ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%  

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

 กรณีที�ทาง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซี่ากรุ๊ป 144 ชั�วโมง  ทางบรษัิทขอเก็บค่าวซีา่ที�เกดิขึ$นตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิR เก็บค่าใชจ้่าย
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�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัvวเครื�องบนิ 

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

 
 
 
1. การเดนิทางในแตล่ะครั $งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ$นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิRในการ

เปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัvวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯเพื�อเช็ควา่กรุป๊มกีาร   คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครั $ง มฉิะนั$น
ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ 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   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิR เก็บคา่ใชจ้่ายทั $งหมด 
4.4 สําหรับผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิRในการคนืคา่มัดจําทั $งหมด 
4.5 บรษัิทขอสงวนสทิธิRในการเก็บค่าใชจ้่ายทั $งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไม่ครบตามจํานวนที�บรษัิทฯกําหนดไว ้
(10 ท่านขึ$นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที�เกดิจาก
การยกเลกิของทา่น  
4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ
ตอ่ไป แต่ทั $งนี$ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัvวเครื�องบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่าย
อื�นๆที�เกดิขึ$นตามจรงิ ในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
4.7 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําที�นั�งกับสายการบนิและคา่มัดจําที�พัก 
รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา   หรอื คา่ทัวรท์ั $งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
4.8 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั $งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิRที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั $งสิ$น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพื&อการทอ่งเที&ยวเทา่น ั�น ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิกฎหมายและในข ั�นตอนการ
ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิ�น จไูห ่ข ึ�นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที&เทา่น ั�น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคน
เขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ั�งส ิ�น** 
      4.9 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิR ไมอ่าจ   
      เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทั $งสิ$น 
 
เง ื&อนไขการจอง  
 
1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 24 ชั�วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีที�นั�งจะยนืยันเมื�อไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เทา่นั$น 
2. ส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซี่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่ง
สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ 
3. เมื�อไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี 
4. หากท่านที�ตอ้งการออกตัvวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที� ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั $ง หากออกบัตร
โดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิRไมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ$น 
5. การยื�นวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั $นตอนการยื�นวซีา่ไม่เหมอืนกัน ทั $งแบบหมูค่ณะและยื�น รายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถ
สอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที�  
6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยวใน
ระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั $งหมด  
 
หมายเหต ุ
 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิRที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิRการเก็บคา่นํ$ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ$นกอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิRในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั $งสิ$น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนํา
สิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั $งสิ$น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความ
ประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 
6. เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ั $งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั $งหมด 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิCในการเปลี&ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 
สายการบนิ และราคาอาจเปลี&ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี&ยนของเงนิสกลุฮอ่งกง
ดอลลา่ 

 

 
 

 

 


