
 

 

รหัสทัวร ZET1903930 
ทัวรฮองกง นองปง เซินเจิ้น จูไห มาเกา [เลทสโก สมพาฟน 4 เมือง] 
3 วัน 2 คืน (FD) 
ฮองกง   วัดโป�วหลิน   วัดแชกงหมิว   ถนนนาธาน ยานจิมซาจุย   เซินเจิน้ 
ชอปปم�งหลอวู   จูไห   สวนหยวนหมิงหยวน   ชมสุดยอดโชวอันตระการตา 
มาเกา   วัดอามา   เจาแมกวนอิมริมทะเล   วิหารเซนตปอล 
หอไอเฟล เดอะปาริเซียน   เวเนเช่ียน 

 



 

 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – ฮองกง – วัดโป�วหลนิ – วัดแชกงหมิว –  
 ถนนนาธาน ยานจิมซาจุย – เซินเจ้ิน 
 
04.00น พรอมกัน ณ สนามบนิดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก (อาคาร1) ช้ัน 3 ประตู

ทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอร 2 สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาท่ีคอยใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวก 

06.50น. นําทานเดินทางสู ฮองกง โดยเที่ยวบิน FD508  
             ** ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 40 นาท ีไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เคร่ือง ** 
10.15น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบ
ธรรมดา (พื้นทึบ) เปนกระเชาคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจงหวัหนาทัวรได โดย
เพ่ิมเงิน ทานละ  100 เหรยีญฮองกง  
 
ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ ณ วดัโป�วหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญ
ลันเตา องคพระสรางทองสัมฤทธิ ์160 ชิน้ องคพระพุทธรูปหนัพระพกัตรไปทางเหนือสู
จีนแผนดินใหญ ประดษิฐานอยูโดยมคีวามสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวม
ฐานแลวมีความสูงทั้งส้ิน 34 เมตร คากอสรางพระพุทธรูป 60 ลานเหรียญฮองกง โดย
พระพุทธรูปมีชื่อเรียกอยางไมเปนทางการวา พระใหญเทียนถาน ประดษิฐานบนแทน
บูชามคีวามสงูเทากับตึก 3 ช้ัน ออกแบบตามฐานโครงสรางของหอฟ�าเทียนถานใน
ปกกิง่ 
 



 

 

 
นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน  ใหทกุทานไดตั้งจิตอธิษฐานขอพร
ไมวาจะเปนเร่ืองสุขภาพ การงาน การเงิน เน่ืองจากองคพระเปนปรางคประทานพร  
จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึ้นชมฐานองคพระได โดยจะมีบนัไดทอดยาวจํานวน  
268 ขั้น  บริเวณฐานพระพุทธรูป เปนที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแกว)  
และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรลีังกา  ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสี
น้ํามัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ  60 เหรยีญฮองกง)  หรือชมววิของเกาะลนัเตาใน
มุมสูงได  และยังมรีปูปم�นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเช่ือของนิกาย
มหายานประดษิฐานอยูรอบๆ บริเวณฐานองคพระ 

 



 

 

นอกจากน้ีทานยังสามารถเขาชม วัดโป�วหลิน  ภายในเปนที่ประดิษฐานของ พระ
สัมมาสัมพุทธเจา ทั้ง 5 พระองค ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลงัคาวดัจะมีสตัวมงคล
ตรงมุมของหลังคา หามนําเครื่องเซนไหวที่ประกอบดวยเน้ือสัตวเขามาไหวเปนอันขาด 
 

 
จากน้ันใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเท่ียวชม 
รานคา รานอาหาร บรเิวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่สามารถ
ผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมด้ังเดิมไวไดอยางลงตัว  
 

แวะพักเหน่ือย หาของอรอยกิน แนะนําบัวลอย
หยินหยาง บัวลอยท่ีผสมผสานกันไดอยางลงตัวระหวาง
งาดํา (สีดํา) กบักะท ิ(สีขาว) ใหความสดชื่นไมนอย เร่ือง
ความอรอยพูดไดคําเดยีว “ตองลอง”    
  
หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารุง หรือปดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเปนรถโคชของอุทยาน เพ่ือนาํทานขึน้สูยอด
เขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง 
และเด็กทานละ  20 เหรียญฮองกง 



 

 

ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานไดตัง้
จิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง จากน้ันใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 
ใบพัด แตละใบหมายถงึ เดินทางปลอดภยั, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือ
กันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชวยปดเป�าส่ิงชั่วรายออกไป และ
นําพาสิ่งดีๆเขามา 
 

 
 

ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “วัดกงัหันลม” เปนอีกหน่ึงวดัที่มี
ประวตัิศาสตรอันยาวนาน สรางมาต้ังแต 300 ปกอน ตามตํานานเลากันวาไดมี

โจรสลัดตองการที่จะมาปลนชาวบาน เมื่อนายพลแชกงรู
เขาก็ไดบอกใหชาวบานพับกังหันลมแลวนําไปติดไวทีห่นา
บาน ปรากฎวาโจรสลัดไดจากไปและไมไดทําการปลน 
ชาวบานจงึมีความเช่ือวากังหันลมน้ันชวยขจดัสิ่งช่ัวรายที่
กําลังจะเขามา และนําพาสิ่งดีๆมาสูตน จึงไดสรางวัดแช
กงแหงน้ีชึ้น เพ่ือระลึกถึงนายพลแชกง และเปนที่
สักการะบชูาเพื่อไมใหมีสิ่งไมไดเกดิขึ้น 
 



 

 

นําทานเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกบังานดีไชนที่ไดรบัรางวัล
อันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย โดยการยอใบพัดของกังหันวัดแชกง มา
ทําเปนเครื่องประดับ ไมวาจะเปน จี ้แหวน กาํไล เพื่อใหเปนเครื่องประดบัตดิตัว และ
เสริมดวงชะตา 
นําทานชม รานหยก มสีินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก  หรือสัตวนําโชค
อยางปم�เส่ียะ  อิสระใหทานไดเลือกชื้อเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลึก หรือนําโชคแด
ตัวทานเอง  
นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรน
เนมตางๆ  จากนั้นอิสระใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปم�งยานจมิซาจุยมกัจะตั้งตนกันที่
สถานีจิมซาจุย มรีานขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟ�า, กลองถายรูป 
ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตกึอันซับซอน
มากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ง
ประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเช่ือมติดตอกันสามารถเดิน
ทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไมวาจะเปน  COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI 
และอีกมากมาย 
 

 
 



 

 

จากน้ันเดินทางสู เซินเจ้ิน โดยรถโคช (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เซินเจิ้น เปน
เขตเศรษฐกิจพเิศษของจีน เดิมเปนเพียงหมูบานชาวประมงธรรมดาอยูในมณฑล
กวางตุง มีเน้ือที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นไดรับการวางระบบผงัเมือง
อยางดีมีสภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบสวยงาม 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูเปดปกก่ิง 
ที่พัก HONG LI LAI HOTEL หรือเทยีบเทา 
 
วันที่สอง เซินเจ้ิน – ชอปปم�งหลอวู – จูไห – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชวอัน

ตระการตา 
 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานชอปปم�งที ่หลอหวู พบกับสินคาราคาถูกแหลงใหญของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทย
รูจัก ในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินคามากมายหลายหมวดหมู เชน กระเป�า รองเทา 
นาฬิกา เสื้อผา ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากสําหรับคนที่ทานรัก และตัวทานเอง และ
ใหทานไดรับเลือกชม รานหยก สินคาโอท็อปของเมืองจีน 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองจูไห โดยรถโคช แวะชม ผลิตภัณฑทีท่ําจากผาไหมจีน 
ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผาหมไหมที่หมอุนในหนาหนาว และเย็นสบายในหนารอน นําทาน
ชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเปนสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปกกิง่ หลังถกู
ทําลายโดยพันธมิตรในป ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแกการบรูณะ พระราชวัง
หยวนหมิงใหมไดงบประมาณกอสรางถงึ 600 ลานหยวน สรางขึ้นใหมอีกครัง้ ณ ใจ
กลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห ทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาท่ีเขียวชอุม และมี
พื้นท่ีครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเทากับสวนเดิม
ในกรุงปกกิ่ง สิ่งที่ทําใหสวนหยวนหมิงหยวนแหงใหม มีความแตกตางกับสวนเกาท่ี
ปกกิง่ คือการเพ่ิมเติมและตกแตกสวนที่เปนศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวน



 

 

หยวนหมิงหยวนใหม จึงถือไดวาเปนสถานทีท่องเท่ียวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ใน
ประวตัิศาสตร มคีุณคาท้ังในแงวัฒนธรรม ประวัตศิาสตร และธรุกิจการทองเที่ยว สวน
น้ีไดเปดใหบุคคลเขาชมตั้งแตวนัที่ 1กุมภาพันธ ค.ศ.1997 เปนตนมา มีภูเขาโอบรอบ
ทั้ง 3 ดาน ดานหนาเปนพื้นทีร่าบ สิ่งกอสรางตางๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทุกชิ้น  
มีมากกวา 100 ชิน้ อาทิ เสาหินคู สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตําหนักเจิง้ตา
กวางหมิง สะพานเกาเลี้ยว 
 

 
 
จากน้ันชม โชวการแสดง ที่จะพาทานยอนกลับไปในสมัยราชวงศชงิที่มีความ
เจริญกาวหนาทางศิลปะ ซึง่ประกอบดวยการถวายเครื่องราชบรรณนาการใหกับฮองเต 
และโชวการแสดง ของเหลานางกํานัน หลากหลายชุดการแสดง  
 
หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถดูโชวได ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิคาโชวทานละ 40 เหรียญฮองกง 

 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป�าฮื้อ+ไวนแดง 
ที่พัก KAI HUA HOTEL หรือเทยีบเทา 



 

 

วันที่สาม จูไห – มาเกา – วัดอามา – เจาแมกวนอิมรมิทะเล – วิหารเซนตปอล – เก็บภาพ
ประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเช่ียน – มาเกา – กรุงเทพฯ 

 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู มาเกา ซึ่งเปนเมืองที่มปีระวัติศาสตรอันยาวนาน และนาสนใจในอดีต
มาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจนีกวางตุงและฟู
เจีย้นเปนชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายัง
คาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอคาขายกับชาวจีน และมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ี ที่
สําคัญคอืชาวโปรตเุกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมาย ทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่มี
การผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัว จนเรียกไดวาเปน 
"ยุโรปใจกลางเอเชีย" จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดอามา เปนวัดที่เกาแกทีสุ่ดและเก็บ
รักษาศิลปะวัตถุเกาแกซึง่มีมูลคามหาศาลไวมากมายเปนอาคารสถาปตยกรรมที่คงอยู
มาไดยาวนานทีสุ่ดของมาเกา ในบริเวณวัดมศีาลาซุมประต ูGATE PAVILION,หอ
เมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจาแมกวนอิม HALL OF GUANYIN 
และศาลพระพทุธ ZHENJIAO CHANLIN 

 
 



 

 

จากน้ันผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทอง
สัมฤทธ์ิทั้งองค มคีวามสูง 18 เมตรหนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดู
งดงามออนชอย สะทอนกับแดดเปนประกายเรืองรองเหลืองอรามงดงามจับตา เจาแม
กวนอิมองคน้ีเปนเจาแมกวนอิมลกูครึง่ คือปم�นเปนองคเจาแมกวนอิม แตวากลบัมีพระ
พักตรเปนหนาพระแมมารี ที่เปนเชนนีก้็เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกสต้ังใจสราง
ขึน้เพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสทีส่งมอบมาเกาคนืใหกับจนี 
นําทานชม วิหารเซนตปอล โบสถแหงน้ีเคยเปนสวนหน่ึงของวิทยาลัยเซนตปอล ซึ่ง
กอตั้งในป 1594 และปดไปในป 1762 และเปนมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแหง
แรกของเอเชียตะวันออก โบสถเซนตปอลสรางขึน้ในป 1580 แตถกูทําลายถึงสองครัง้ 
ในป 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหมในป 1835 ทัง้วิทยาลยั และ
โบสถถกูทําลายจนเหลือแตดานหนาของตึกฐานโบสถสวนใหญ และบันไดดานหนาของ
ตึกแสดงใหเห็นถึงสไตลผสมระหวางตะวันออกและตะวันตกและมีอยูที่น่ีเพียงแหงเดียว
เทาน้ันในโลก 

 
ถาเมื่อไหรก็ตามที่คุณมาเยือนมาเกา “ทารตไข” คือขนมที่

จะตองลองทาน  ถาไมไดลองทาน จะถือวาพลาดมาก เพราะ
ทารตไขของมาเกา แป�งจะบางและกรอบมาก สวนสังขยาจะหอม
และหวานแตไมมาก ยิง่ถาไดทานตอนท่ีเพ่ิงอบเสร็จรอนๆ  บอก
ไดเลยวา ฟนมาก   



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานเดินทางสู THE PARISIAN MACAO  ใหทานไดสัมผสับรรยากาศและ
เก็บภาพประทับใจกบัหอไอเฟล ทีจ่ําลองมาจากฝรั่งเศส  ซึง่หอไอเฟลที่มาเกาถือไดวา
เปนหอไอเฟลจําลองที่ใหญทีสุ่ดและเหมือนจริงที่สุดในโลก โดยมีการประดับไฟท้ังหมด 
6,600 ดวง และมคีวามสูงถึง 38 ชั้น โดยทานสามารถขึ้นไปชมวิวที่ช้ัน 7 และ ชัน้ 37 
โดยที่ช้ันน้ีทานจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝم�งโคไทของมาเกา 
สามารถขึ้นชมวิวไดตั้งแตเวลา 11.00 - 22.00 น.  (ไมรวมคาขึน้ลิฟท)  

 
นําทานเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรรูะดับ 6 ดาว เชิญทาน
สัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแหงใหมของเอเชียภายในพรอมสรรพดวย สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ใหความบันเทิง และสถานที่ชอปปم�งที่แกรนดแคนแนลชอป พบกับรานคา
แบรนดเนมชื่อดังมากมายกวา 350 ราน อาทิ Rolex, Emporio Armani, Gucci, 
HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, 
Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess เปนตน นอกจากรานคา
แบรนดเนมแลว ภายในยังมีรานอาหารภัตตาคารตางๆ ใหทานไดเลือกลองทานกวา   
30 ราน หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยูท้ังหมด 4 โซนใหญ แตในสวนของคาสิโนน้ัน
เด็กอายุตํากวา 20 ปจะไมสามารถเขาไปในบรเิวณดานในได 
 



 

 

 หรือหากทานตองการเปลี่ยนบรรยากาศ 
สามารถน่ังเรือกอนโดลาได โดยจะมีคาใชจาย ทาน
ละ  128 เหรียญฮองกง โดยสามารถนัง่ไดลําละ  4 
ทาน  เรือจะลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ให
ทานไดชมบรรยากาศ  2 ขางทาง  ใชเวลาลอง
ประมาณ  15 นาท ี

เย็น อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา 
             สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินมาเกา เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 
 
22.40 น. นําทานเดินทางสู สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD767 
00.30 น. เดินทางถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาท่ีทุกครัง้
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

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 มิถนุายน 2563 8,999 8,999 3,500 
06 – 08 มิถุนายน 2563 8,999 8,999 3,500 
12 – 14 มิถุนายน 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 กนัยายน 253 9,999 9,999 3,500 

 
*คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 

** ยังไมรวมวีซาเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
*** ทางบริษัทขออนญุาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ทาน 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน  และฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองเพื่อโป
รโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรฐับาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, 
หยก และจิวเวอรรี่ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัท
ฯ จึงอยากเรยีนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม 
ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหาก
ลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจนีทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / ราน 
 
 
 
 



 

 

 โรงแรมที่พักทีอ่าจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถงึ
ผลประโยชนลกูคาเปนหลัก 

 หมายเหตุ ที่ฮองกงมชีางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจ
สามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซือ้ โดยไมมีการบังคับลกุทัวรทั้งสิ้น แตเปนการ
บอกกลาวลวงหนา 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการพักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบรกิารตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ทริป/ตอทาน 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสอืเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารอง

ที่น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบรกิารสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 15 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การตดิตอใดๆ กับทางบรษิัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยดุทําการของทางบริษัท 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเทีย่วหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบรษิทัไมรบัยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคนืที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนาสมดุ
บัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบรกิารดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงิน

คาบรกิาร 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของเงิน

คาบรกิาร 
2.3 ยกเลิกกอนวนัเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบรกิารที่ชําระแลวทั้งหมด 



 

 

ทัง้น้ี ทางบรษิัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสาํรองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วนักอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการทีม่ี
นักทองเทีย่วรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดทีี่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมดั
จํา 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทัง้น้ี บรษิัทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบัตเิหตุ ความเจบ็ป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลีย่นแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภณัฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกนัทุกชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถอืไดทานละ 1 ใบเทาน้ันถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ทีก่ําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. เกาะฮองกงมกีฎหมายหามนําผลิตภัณฑทีท่ํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคตดิตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรบัในอัตราท่ีสูงมาก  

 


