
 
 
 
 
 

 
 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – ฮ่องกง – วัดโป่วหลิน – วัดแชกงหมิว – ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย 
– เซินเจิน้ 

 

04.00 น พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก (อาคาร1) ชัน้ 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 
เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก 

06.50 น. น าท่านเดินทางสู ่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน FD508  ** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาท ีไม่มีบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 



10.15 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง น าท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
กรณีถ้าลกูค้าอยากท้าทายความหวาดเสียว สามารถอพัเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พืน้ทบึ) เป็นกระเช้า
คริสตัล (พืน้กระจกใส) สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้ โดยเพิ่มเงิน ท่านละ  100 เหรียญฮ่องกง  ไปยังเกาะ
ลนัเตาเพื่อนมสัการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา องค์พระสร้างทองสมัฤทธ์ิ 
160 ชิน้ องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 
เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแล้วมีความสงูทัง้สิน้ 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพทุธรูป 60 ล้านเหรียญ
ฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามี
ความสงูเท่ากบัตกึ 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง น าท่านขอพร พระใหญ่
เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน  ให้ทุกท่านได้ตัง้จิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสขุภาพ การงาน การเงิน 
เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร  จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึน้ชมฐานองค์พระได้ โดยจะ
มีบนัไดทอดยาวจ านวน  268 ขัน้  บริเวณฐานพระพทุธรูป เป็นที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาต ุ (พระเขีย้ว
แก้ว)  และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลงักา  ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน า้มัน (ไม่
รวมค่าเข้าชม ท่านละ  60 เหรียญฮ่องกง)  หรือชมวิวของเกาะลนัเตาในมุมสงูได้  และยงัมีรูปปัน้ของ
เทพธิดาถวายเคร่ืองสกัการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ
นอกจากนีท้่านยงัสามารถเข้าชม วัดโป่วหลิน  ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ทัง้ 5 
พระองค์ ณ อาคารหมื่นพทุธ  โดยบนหลงัคาวัดจะมีสตัว์มงคลตรงมมุของหลงัคา ห้ามน าเคร่ืองเซ่นไหว้ที่
ประกอบด้วยเนือ้สตัว์เข้ามาไหว้เป็นอนัขาดจากนัน้ให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง 
ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจ าลองแห่งนีท้่านจะได้พบความสนุกที่สามารถ
ผสมผสานระหว่างความเจริญและวฒันธรรมดัง้เดิมไว้ได้อย่างลงตวั แวะพกัเหนื่อย หาของอร่อยกิน แนะน า
บวัลอยหยินหยาง บวัลอยที่ผสมผสานกนัได้อย่างลงตวัระหว่างงาด า (สีด า) กบักะทิ (สีขาว) ให้ความสดชื่น
ไม่น้อย เร่ืองความอร่อยพดูได้ค าเดียว “ต้องลอง”   หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือ
ปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพ่ือน า
ท่านขึน้สู่ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าผู้ ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง 
และเด็กท่านละ  20 เหรียญฮ่องกง น าท่านเดินทางสู ่วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จดุธูปขอพร สกัการะเทพ
เจ้าแชกง ให้ท่านได้ตัง้จิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง จากนัน้ให้ท่านหมนุกงัหนัทองแดงจะมีกงัหนั 4 
ใบพดั แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภยั, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกนัว่าหากหมนุครบ 
3 รอบและตีกลอง 3 ครัง้ จะช่วยปัดเป่าสิ่งชัว่ร้ายออกไป และน าพาสิ่งดีๆเข้ามาต านานวดัแชกง หรือเรียก
อีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมาตัง้แต่ 300 ปีก่อน ตาม
ต านานเล่ากันว่าได้มีโจรสลดัต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับ
กงัหนัลมแล้วน าไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลดัได้จากไปและไม่ได้ท าการปล้น ชาวบ้านจึงมีความ
เชื่อว่ากงัหนัลมนัน้ช่วยขจดัสิ่งชัว่ร้ายที่ก าลงัจะเข้ามา และน าพาสิ่งดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้างวดัแชกงแห่งนีช้ึน้ 
เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง  และเป็นที่สักการะบูชาเพื่อไม่ ให้มีสิ่ งไม่ ได้ เกิดขึ น้  น าท่านเยี่ยมชม               
โรงงานจิวเวอร์ร่ี ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวง
เร่ืองฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดบั ไม่ว่าจะเป็น จี ้แหวน ก าไล เพื่อให้



เป็นเคร่ืองประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา น าท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ ก าไล
หยก  หรือสตัว์น าโชคอย่างป่ีเสี่ยะ  อิสระให้ท่านได้เลือกชือ้เป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึก หรือน าโชคแด่
ตวัท่านเอง  น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าแบรนเนมต่างๆ  
จากนัน้อิสระให้ท่านเต็มอ่ิมกับการช้อปปิง้ย่านจิมซาจุ่ยมักจะตัง้ต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทัง้
เคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพืน้เมืองฮ่องกงอยู่ด้วย
และตามซอกตึกอันซบัซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ง
ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบ
รนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, 
PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย จากนัน้เดินทางสู ่เซินเจิน้ โดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) เซินเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ใน
มณฑลกวางตุ้ง มีเนือ้ที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซินเจิน้ได้รับการวางระบบผงัเมืองอย่างดีมีสภาพ
ภมูิทศัน์และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่ง 
ที่พัก HONG LI LAI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันท่ีสอง เซินเจิน้ – ช้อปป้ิงหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา 
 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ที่ หลอหวู่ พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิน้ ซึ่งคนไทยรู้จัก ในนามมา
บญุครองเมืองไทย มีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสือ้ผ้า ให้ท่านได้เลือกซือ้
เป็นของฝากส าหรับคนที่ท่านรัก และตวัท่านเอง และให้ท่านได้รับเลือกชม ร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมือง
จีน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช แวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียง
โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน น าท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึง่
เป็นสวนจ าลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักก่ิง หลงัถกูท าลายโดยพนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจน
ยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้างขึน้ใหม่อีกครัง้ 
ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ท าให้สวนแห่งนีโ้อบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพืน้ที่
ครอบคลมุทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ท าให้สวน
หยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะ
แบบตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึง่จ าลองมาจาก
สถานที่ในประวติัศาสตร์ มีคณุคา่ทัง้ในแง่วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนีไ้ด้เปิดให้
บคุคลเข้าชมตัง้แต่วนัที่ 1กมุภาพนัธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภเูขาโอบรอบทัง้ 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพืน้ที่ราบ 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึน้เท่าของจริงในอดีตทุกชิน้  มีมากกว่า 100 ชิน้ อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง 
ประตตู้ากง ต าหนกัเจิง้ต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลีย้ว จากนัน้ชม โชว์การแสดง ที่จะพาท่านย้อนกลบัไปใน
สมยัราชวงศ์ชิงที่มีความเจริญก้าวหน้าทางศิลปะ ซึ่งประกอบด้วยการถวายเคร่ืองราชบรรณนาการให้กับ
ฮ่องเต้ และโชว์การแสดง ของเหลา่นางก านนั หลากหลายชดุการแสดง  
 



หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงนิค่าโชว์ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง 

เย็น บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป๋าฮือ้+ไวน์แดง 
ที่พัก KAI HUA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วันท่ีสาม จูไห่ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพ
ประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – มาเก๊า – กรุงเทพฯ 

 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่มาเก๊า ซึง่เป็นเมืองที่มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่
หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจีย้นเป็นชนชาติดัง้เดิม จนมาถึงช่วงต้น
ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนีเ้พื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้าง
อาณานิคมอยู่ในแถบนี ้ที่ส าคญัคือชาวโปรตเุกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู ่วัดอาม่า เป็นวดัที่เก่าแก่ท่ีสดุและเก็บรักษาศิลปะวตัถเุก่าแก่ซึ่งมีมลูค่ามหาศาลไว้มากมาย
เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุ้มประตู GATE 
PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และ
ศาลพระพทุธ ZHENJIAO CHANLIN จากนัน้ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์
ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธ์ิทัง้องค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดู
งดงามอ่อนช้อย สะท้อนกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นีเ้ป็นเจ้า
แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือปัน้เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลบัมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนีก้็
เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตเุกสตัง้ใจสร้างขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ ส่งมอบมาเก๊า
คืนให้กบัจีน น าท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนีเ้คยเป็นสว่นหน่ึงของวิทยาลยัเซนต์ปอล ซึง่ก่อตัง้ในปี 
1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์
เซนต์ปอลสร้างขึน้ในปี 1580 แต่ถกูท าลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกิดเพลิง
ไหม้ในปี 1835 ทัง้วิทยาลยั และโบสถ์ถูกท าลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบนัได
ด้านหน้าของตกึแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านัน้
ในโลกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คณุมาเยือนมาเก๊า “ทาร์ตไข่” คือขนมที่จะต้องลองทาน  ถ้าไม่ได้ลองทาน จะถือ
ว่าพลาดมาก เพราะทาร์ตไข่ของมาเก๊า แป้งจะบางและกรอบมาก ส่วนสงัขยาจะหอมและหวานแต่ไม่มาก 
ยิ่งถ้าได้ทานตอนที่เพิ่งอบเสร็จร้อนๆ  บอกได้เลยว่า ฟินมาก   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ให้ท่านได้สมัผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจ
กับหอไอเฟล ท่ีจ าลองมาจากฝร่ังเศส  ซึ่งหอไอเฟลที่มาเก๊าถือได้ว่าเป็นหอไอเฟลจ าลองที่ใหญ่ที่สุดและ
เหมือนจริงที่สดุในโลก โดยมีการประดบัไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมีความสงูถึง 38 ชัน้ โดยท่านสามารถ
ขึน้ไปชมวิวที่ชัน้ 7 และ ชัน้ 37 โดยที่ชัน้นีท้่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝ่ังโคไท
ของมาเก๊า สามารถขึน้ชมวิวได้ตัง้แต่เวลา 11.00 - 22.00 น.  (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์)  



น าท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดบั 6 ดาว เชิญท่านสมัผสับรรยกาศของ
ลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอ านวยความสะดวกที่ให้ความบนัเทิง และสถานที่ช้
อปปิง้ที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกบัร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดงัมากมายกว่า  350 ร้าน อาทิ Rolex, Emporio 
Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, 
Charles & Keith, Converse, Guess เป็นต้น นอกจากร้านค้าแบรนด์เนมแล้ว ภายในยังมีร้านอาหาร
ภตัตาคารต่างๆ ให้ท่านได้เลือกลองทานกว่า   30 ร้าน หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ 
แต่ในสว่นของคาสิโนนัน้เด็กอายตุ ากว่า 20 ปีจะไม่สามารถเข้าไปในบริเวณด้านในได้ หรือหากท่านต้องการ
เปลี่ยนบรรยากาศ สามารถนัง่เรือกอนโดล่าได้ โดยจะมีค่าใช้จ่าย ท่านละ  128 เหรียญฮ่องกง โดยสามารถ
นั่งได้ล าละ  4 ท่าน  เรือจะล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ให้ท่านได้ชมบรรยากาศ  2 ข้างทาง  ใช้
เวลาลอ่งประมาณ  15 นาที 

เย็น อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซือ้สินค้า 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินมาเก๊า เพื่อเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 
22.40 น.    น าท่านเดินทางสู ่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี FD767 

00.30 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 

 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

06 – 08 มีนาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

07 – 09 มีนาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

12 – 14 มีนาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

13 – 15 มีนาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

14 – 16 มีนาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

19 – 21 มีนาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

20 – 22 มีนาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

21 – 23 มีนาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

26 – 28 มีนาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

27 – 29 มีนาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

28 – 30 มีนาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

05 – 07 เมษายน 2563 10,999 10,999 3,500 

17 – 19 เมษายน 2563 9,999 9,999 3,500 

18 – 20 เมษายน 2563 9,999 9,999 3,500 



23 – 25 เมษายน 2563 9,999 9,999 3,500 

24 – 26 เมษายน 2563 9,999 9,999 3,500 

25 – 27 เมษายน 2563 9,999 9,999 3,500 

03 – 05 พฤษภาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

04 – 06 พฤษภาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

08 – 10 พฤษภาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

09 – 11 พฤษภาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

15 – 17 พฤษภาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

16 – 18 พฤษภาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

22 – 24 พฤษภาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

23 – 25 พฤษภาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

29 – 31 พฤษภาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 9,999 9,999 3,500 

05 – 07 มิถุนายน 2563 8,999 8,999 3,500 

06 – 08 มิถุนายน 2563 8,999 8,999 3,500 

12 – 14 มถิุนายน 2563 8,999 8,999 3,500 

13 – 15 มิถุนายน 2563 8,999 8,999 3,500 

19 – 21 มิถุนายน 2563 8,999 8,999 3,500 

20 – 22 มิถุนายน 2563 8,999 8,999 3,500 

26 – 28 มิถุนายน 2563 8,999 8,999 3,500 

04 – 06 กรกฎาคม 2563 10,999 10,999 3,500 

21 – 23 สิงหาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

22 – 24 สิงหาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

28 – 30 สิงหาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

29 – 31 สิงหาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

04 – 06 กันยายน 253 9,999 9,999 3,500 

05 – 07 กันยายน 253 9,999 9,999 3,500 
 

*ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 

** ยังไม่รวมวีซ่าเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

*** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

 
 



หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน  และฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมอืงเพื่อโปรโมทสินค้าพืน้เมือง 
ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหมิะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และจิวเวอร์ร่ี ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้
ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน
จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ 
ทัง้สิน้ และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / ร้าน 

• โรงแรมที่พกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปลี่ยนขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 

• หมายเหต ุที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวนัสดุท้ายลกูทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้แต่ถ้าท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ต้องซือ้ โดยไม่มีการบงัคบัลกุทวัร์ทัง้สิน้ แต่เป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการพกัห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     ค่าจ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่ ภายใน 1 วนัหลงัการจอง 
2. ช าระเงินค่าบริการสว่นที่เหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 20 วนั กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือ

ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 
ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 
 
 
 



เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

 ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 
ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

2. ทัวร์นีเ้ป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 
หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่าง
น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนงัสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสือเดินทาง
ให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี  ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 



6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อบุติัเหต ุความเจ็บป่วย ความสญู
หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้  

2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ 
เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อตัราที่สงูมาก  

 
 


