
 

 

รหสัทวัร ZET1903883  
ทัวรฮองกง ฮองกง นองปง เซินเจ้ิน จูไห มาเกา [เลทสโก สมพาฟน 4 เมือง] 
3 วัน 2 คืน  FD 
ไฮไลท  – ฮองกง – วดัโป�วหลิน – วดัแชกงหมิว – ถนนนาธาน ยานจมิซาจุย – เซินเจิ้น 
เซินเจิ้น – ชอปปم�งหลอวู – จูไห – สวนหยวนหมงิหยวน – ชมสุดยอดโชวอันตระการตา– มาเกา – 
วัดอามา – เจาแมกวนอิมริมทะเล – วิหารเซนตปอล – เก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล เดอะปาริ
เซียน– เวเนเช่ียน – มาเกา 

 
 



 

 

วันแรก สนามบนิดอนเมือง – ฮองกง – วัดโป�วหลิน – วดัแชกงหมิว – ถนนนาธาน ยานจิม
ซาจุย – เซนิเจ้ิน 

 
04.00น พรอมกัน ณ สนามบนิดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก (อาคาร1) ช้ัน 3 ประตู

ทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอร 2 สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาทีค่อยใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวก 

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

เครื่อง ** 
10.15 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

กรณีถาลกูคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบ
ธรรมดา (พื้นทึบ) เปนกระเชาคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจงหวัหนาทวัรได โดย
เพิ่มเงิน ทานละ  100 เหรียญฮองกง  
ไปยังเกาะลันเตาเพือ่นมัสการพระใหญ ณ วดัโป�วหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญ
ลันเตา องคพระสรางทองสมัฤทธิ์ 160 ช้ิน องคพระพุทธรูปหันพระพกัตรไปทางเหนือสู
จีนแผนดินใหญ ประดิษฐานอยูโดยมคีวามสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวม
ฐานแลวมีความสงูทั้งสิน้ 34 เมตร คากอสรางพระพุทธรูป 60 ลานเหรียญฮองกง โดย
พระพทุธรูปมีช่ือเรียกอยางไมเปนทางการวา พระใหญเทียนถาน ประดิษฐานบนแทน
บูชามีความสงูเทากับตึก 3 ช้ัน ออกแบบตามฐานโครงสรางของหอฟ�าเทียนถานใน
ปกกิ่ง 
 



 

 

 
นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหทุกทานไดตัง้จติอธษิฐานขอพร
ไมวาจะเปนเร่ืองสขุภาพ การงาน การเงิน เน่ืองจากองคพระเปนปรางคประทานพร  
จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึ้นชมฐานองคพระได โดยจะมีบันไดทอดยาวจาํนวน  
268 ขั้น  บริเวณฐานพระพุทธรูป เปนทีป่ระดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแกว)  
และพระพุทธรูปหยกขาว ทีอั่นเชิญมาจากศรีลังกา  ภาพวาดพทุธประวติัโดยวาดจากสี
น้ํามัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ  60 เหรียญฮองกง)  หรือชมววิของเกาะลันเตาใน
มมุสูงได  และยังมีรูปปم�นของเทพธดิาถวายเคร่ืองสกัการะตามความเช่ือของนิกาย
มหายานประดิษฐานอยูรอบๆ บริเวณฐานองคพระ 
 

 



 

 

นอกจากน้ีทานยงัสามารถเขาชม วดัโป�วหลนิ  ภายในเปนที่ประดิษฐานของ พระ
สัมมาสัมพุทธเจา ทัง้ 5 พระองค ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลงัคาวดัจะมีสตัวมงคล
ตรงมมุของหลังคา หามนําเคร่ืองเซนไหวที่ประกอบดวยเน้ือสัตวเขามาไหวเปนอันขาด 
 

 
จากน้ันใหทาน อสิระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเที่ยวชม 
รานคา รานอาหาร บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่สามารถ
ผสมผสานระหวางความเจริญและวฒันธรรมด้ังเดมิไวไดอยางลงตัว  
 

แวะพักเหน่ือย หาของอรอยกิน แนะนําบัวลอย
หยินหยาง บัวลอยที่ผสมผสานกันไดอยางลงตัวระหวาง
งาดํา (สีดํา) กับกะทิ (สีขาว) ใหความสดช่ืนไมนอย เร่ือง
ความอรอยพูดไดคําเดียว “ตองลอง”    
  
 
หมายเหต:ุ กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารงุ หรือปดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเปนรถโคชของอุทยาน เพ่ือนําทานขึน้สูยอด
เขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง 
และเด็กทานละ  20 เหรียญฮองกง 



 

 

ทานเดินทางสู วดัแชกงหมิว ใหทานไดจดุธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานไดตัง้
จิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง จากน้ันใหทานหมุนกงัหันทองแดงจะมกีงัหัน 4 
ใบพัด แตละใบหมายถงึ เดินทางปลอดภยั, สุขภาพแขง็แรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือ
กันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 คร้ัง จะชวยปดเป�าสิง่ช่ัวรายออกไป และ
นําพาสิง่ดีๆ เขามา 
 

 
 

ตํานานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา “วดักงัหันลม” เปนอีกหนึ่งวดัทีม่ี
ประวัตศิาสตรอันยาวนาน สรางมาต้ังแต 300 ปกอน ตามตาํนานเลากันวาไดมี

โจรสลัดตองการที่จะมาปลนชาวบาน เมื่อนายพลแชกงรู
เขาก็ไดบอกใหชาวบานพับกงัหันลมแลวนําไปติดไวทีห่นา
บาน ปรากฎวาโจรสลดัไดจากไปและไมไดทําการปลน 
ชาวบานจงึมคีวามเช่ือวากงัหันลมน้ันชวยขจดัสิ่งช่ัวรายที่
กําลงัจะเขามา และนําพาสิ่งดีๆมาสูตน จึงไดสรางวัดแช
กงแหงน้ีช้ึน เพือ่ระลกึถึงนายพลแชกง และเปนที่
สักการะบูชาเพือ่ไมใหมีสิ่งไมไดเกิดขึ้น 
 



 

 

นําทานเย่ียมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัล
อันดับเย่ียม และใชในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย โดยการยอใบพดัของกงัหันวดัแชกง มา
ทําเปนเคร่ืองประดบั ไมวาจะเปน จี้ แหวน กําไล เพื่อใหเปนเคร่ืองประดับติดตัว และ
เสริมดวงชะตา 
นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาท ิกาํไลหยก  หรือสตัวนําโชค
อยางปم�เส่ียะ  อิสระใหทานไดเลือกช้ือเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลกึ หรือนําโชคแด
ตัวทานเอง  
นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซือ้สินคาแบรน
เนมตางๆ  จากน้ันอิสระใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปم�งยานจมิซาจุยมกัจะต้ังตนกันที่
สถานีจมิซาจุย มีรานขายของทัง้เคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไฟฟ�า, กลองถายรูป 
ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอน
มากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ OCEAN TERMINAL ซึง่
ประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเช่ือมติดตอกันสามารถเดิน
ทะลุถงึกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไมวาจะเปน  COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI 
และอีกมากมาย 

 
 
จากน้ันเดินทางสู เซินเจ้ิน โดยรถโคช (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เซินเจิ้น เปน
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเปนเพียงหมูบานชาวประมงธรรมดาอยูในมณฑล



 

 

กวางตุง มีเน้ือที ่2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นไดรับการวางระบบผงัเมอืง
อยางดีมีสภาพภมูิทศันและสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบสวยงาม 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูเปดปกกิ่ง 
ที่พัก HONG LI LAI HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่อง เซินเจิ้น – ชอปปم�งหลอวู – จูไห – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชวอัน

ตระการตา 
 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  

จากน้ันนําทานชอปปم�งที ่หลอหวู พบกับสินคาราคาถกูแหลงใหญของเซินเจิ้น ซึง่คนไทย
รูจัก ในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินคามากมายหลายหมวดหมู เชน กระเป�า รองเทา 
นาฬิกา เส้ือผา ใหทานไดเลือกซือ้เปนของฝากสําหรับคนทีท่านรัก และตัวทานเอง และ
ใหทานไดรับเลือกชม รานหยก สินคาโอท็อปของเมืองจีน 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองจูไห โดยรถโคช แวะชม ผลิตภณัฑทีท่ําจากผาไหมจีน 
ที่มีช่ือเสียงโดยเฉพาะผาหมไหมที่หมอุนในหนาหนาว และเย็นสบายในหนารอน นําทาน
ชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเปนสวนจาํลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปกกิง่ หลังถกู
ทําลายโดยพันธมติรในป ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแกการบูรณะ พระราชวงั
หยวนหมงิใหมไดงบประมาณกอสรางถึง 600 ลานหยวน สรางขึน้ใหมอีกครั้ง ณ ใจ
กลางของ ภูเขาชิลิน ในเมอืงจูไห ทาํใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาที่เขียวชอุม และมี
พื้นที่ครอบคลมุทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มีขนาดเทากับสวนเดิม
ในกรุงปกกิง่ สิง่ที่ทาํใหสวนหยวนหมิงหยวนแหงใหม มคีวามแตกตางกับสวนเกาที่
ปกกิ่ง คอืการเพิม่เตมิและตกแตกสวนที่เปนศิลปะแบบตะวันตกผสมกบัศิลปะจีน สวน



 

 

หยวนหมงิหยวนใหม จงึถือไดวาเปนสถานที่ทองเที่ยวซึ่งจาํลองมาจากสถานที่ใน
ประวัตศิาสตร มคุีณคาทั้งในแงวัฒนธรรม ประวติัศาสตร และธุรกิจการทองเที่ยว สวน
น้ีไดเปดใหบุคคลเขาชมต้ังแตวันที่ 1กมุภาพันธ ค.ศ.1997 เปนตนมา มีภูเขาโอบรอบ
ทั้ง 3 ดาน ดานหนาเปนพื้นที่ราบ สิ่งกอสรางตางๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทกุช้ิน  
มมีากกวา 100 ช้ิน อาทิ เสาหินคู สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตาํหนักเจิง้ตา
กวางหมงิ สะพานเกาเล้ียว 
 

 
 
จากน้ันชม โชวการแสดง ที่จะพาทานยอนกลบัไปในสมัยราชวงศชิงทีม่คีวาม
เจริญกาวหนาทางศิลปะ ซึ่งประกอบดวยการถวายเคร่ืองราชบรรณนาการใหกับฮองเต 
และโชวการแสดง ของเหลานางกาํนัน หลากหลายชุดการแสดง  
 
หมายเหต:ุ หากกรณีฝนตก หรือเหตุสดุวิสยั ไมสามารถดโูชวได ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิคาโชวทานละ 40 เหรียญฮองกง 

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

 



 

 

วันทีส่าม จูไห – มาเกา – วดัอามา – เจาแมกวนอิมรมิทะเล – วิหารเซนตปอล – เก็บภาพ
ประทับใจกบัหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเช่ียน – มาเกา – กรงุเทพฯ 

 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู มาเกา ซึง่เปนเมอืงที่มปีระวติัศาสตรอันยาวนาน และนาสนใจในอดีต
มาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุงและฟู
เจ้ียนเปนชนชาติด้ังเดิม จนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายงั
คาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอคาขายกับชาวจีน และมาสรางอาณานิคมอยูในแถบนี้ ที่
สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรม และ
ศิลปวฒันธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมาย ทําใหมาเกากลายเปนเมอืงที่มี
การผสมผสานระหวางวฒันธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตวั จนเรียกไดวาเปน 
"ยุโรปใจกลางเอเชีย" จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดอามา เปนวดัที่เกาแกที่สุดและเกบ็
รักษาศิลปะวตัถุเกาแกซึ่งมมีูลคามหาศาลไวมากมายเปนอาคารสถาปตยกรรมที่คงอยู
มาไดยาวนานที่สุดของมาเกา ในบริเวณวัดมศีาลาซุมประตู GATE PAVILION,หอ
เมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจาแมกวนอิม HALL OF GUANYIN 
และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN 

 
 



 

 

จากน้ันผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทอง
สัมฤทธิ์ทัง้องค มีความสูง 18 เมตรหนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดู
งดงามออนชอย สะทอนกบัแดดเปนประกายเรืองรองเหลืองอรามงดงามจบัตา เจาแม
กวนอิมองคน้ีเปนเจาแมกวนอิมลกูคร่ึง คือปم�นเปนองคเจาแมกวนอิม แตวากลบัมพีระ
พักตรเปนหนาพระแมมารี ที่เปนเชนน้ีก็เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกสต้ังใจสราง
ขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสทีส่งมอบมาเกาคืนใหกบัจีน 
นําทานชม วิหารเซนตปอล โบสถแหงน้ีเคยเปนสวนหน่ึงของวิทยาลัยเซนตปอล ซ่ึง
กอต้ังในป 1594 และปดไปในป 1762 และเปนมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแหง
แรกของเอเชียตะวันออก โบสถเซนตปอลสรางขึน้ในป 1580 แตถกูทาํลายถึงสองคร้ัง 
ในป 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมในป 1835 ทัง้วทิยาลยั และ
โบสถถูกทําลายจนเหลือแตดานหนาของตึกฐานโบสถสวนใหญ และบันไดดานหนาของ
ตึกแสดงใหเหน็ถงึสไตลผสมระหวางตะวันออกและตะวันตกและมีอยูที่น่ีเพียงแหงเดียว
เทาน้ันในโลก 

 
ถาเมื่อไหรกต็ามทีคุ่ณมาเยือนมาเกา “ทารตไข” คือขนมที่

จะตองลองทาน  ถาไมไดลองทาน จะถือวาพลาดมาก เพราะ
ทารตไขของมาเกา แป�งจะบางและกรอบมาก สวนสังขยาจะ
หอมและหวานแตไมมาก ยิง่ถาไดทานตอนทีเ่พิ่งอบเสร็จรอนๆ  
บอกไดเลยวา ฟนมาก  



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
จากน้ันนําทานเดินทางสู THE PARISIAN MACAO  ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและ
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จําลองมาจากฝร่ังเศส  ซึง่หอไอเฟลทีม่าเกาถือไดวา
เปนหอไอเฟลจําลองที่ใหญทีสุ่ดและเหมือนจริงที่สดุในโลก โดยมกีารประดบัไฟทัง้หมด 
6,600 ดวง และมคีวามสูงถงึ 38 ช้ัน โดยทานสามารถขึ้นไปชมวิวที่ช้ัน 7 และ ชั้น 37 
โดยที่ช้ันน้ีทานจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และววิพาโนรามาของฝم�งโคไทของมาเกา 
สามารถขึ้นชมววิไดต้ังแตเวลา 11.00 - 22.00 น.  (ไมรวมคาขึ้นลิฟท)  
 

 
 
นําทานเย่ียมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญทาน
สัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแหงใหมของเอเชียภายในพรอมสรรพดวย สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ใหความบันเทิง และสถานทีช่อปปم�งทีแ่กรนดแคนแนลชอป พบกับรานคา
แบรนดเนมช่ือดังมากมายกวา 350 ราน อาท ิRolex, Emporio Armani, Gucci, 
HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, 
Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess เปนตน นอกจากรานคา
แบรนดเนมแลว ภายในยังมรีานอาหารภตัตาคารตางๆ ใหทานไดเลือกลองทานกวา   



 

 

30 ราน หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยูทัง้หมด 4 โซนใหญ แตในสวนของคาสิโนน้ัน
เด็กอายุตํากวา 20 ปจะไมสามารถเขาไปในบริเวณดานในได 
 

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

เย็น อสิระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา 
 
              สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบนิมาเกา เพือ่เดินทางกลบัสู กรุงเทพฯ 
 
22.40 น.    นําทานเดินทางสู สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD767 
00.30 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาที่ทกุคร้ัง
กอนทาํการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
** ขอขอบพระคุณที่เลอืกใชบริการ ** 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

พักเดี่ยว
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 มิถุนายน 2563 8,999 8,999 3,500 
06 – 08 มิถนุายน 2563 8,999 8,999 3,500 
12 – 14 มิถนุายน 2563 8,999 8,999 3,500 
13 – 15 มิถนุายน 2563 8,999 8,999 3,500 
19 – 21 มิถนุายน 2563 8,999 8,999 3,500 
20 – 22 มิถนุายน 2563 8,999 8,999 3,500 
26 – 28 มิถนุายน 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 สงิหาคม 2563 9,999 9,999 3,500 
28 – 30 สงิหาคม 2563 9,999 9,999 3,500 
29 – 31 สิงหาคม 2563 9,999 9,999 3,500 
04 – 06 กนัยายน 253 9,999 9,999 3,500 
05 – 07 กันยายน 253 9,999 9,999 3,500 

 
*คาบรกิารขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทปิ คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 

** ยังไมรวมวีซาเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
*** ทางบรษัิทขออนุญาตเกบ็คาธรรมเนียม คาทปิ ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ทาน 

 
 



 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจีน  และฮองกงรวมกบัการทองเที่ยวแหงเมืองเพ่ือโป
รโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บวัหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, 
หยก และจิวเวอรรี่ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกบัราคาทัวร ทางบรษัิท
ฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทกุรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม 
ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกบัความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้น และถาหาก
ลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจนีทุกเมือง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียก
เก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน 
 
 โรงแรมที่พกัที่อาจะมกีารสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลกัโดยคํานึงถงึ

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 หมายเหตุ ทีฮ่องกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสดุทายลูกทวัรทานใดสนใจ

สามารถซือ้ไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมกีารบังคับลกุทวัรทัง้สิ้น แตเปนการ
บอกกลาวลวงหนา 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการพักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ทริป/ตอทาน 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถงึคาอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ัง่เพิม่
นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 
 คาทิปคนขับรถ หวัหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจาํเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อ
สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 15 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถงึกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสทิธิ
การเดินทางในทัวรน้ันๆ 
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทาํการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทั
เปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี 
(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับ



 

 

เงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพือ่ทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมดุบัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงนิ
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คนืเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จดัการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสาํรองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 
3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลาํ 
Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตวัแทนในประเทศหรอื
ตางประเทศ  จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํหรือคาบริการทัง้หมด   
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทาํการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถงึ     
 15 คน  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มนัีกทองเที่ยวรวมเดนิทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมวีีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่จากการทีม่ี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครือ่งบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกบัทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัด
จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถงึความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวทีม่ิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวิติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  



 

 

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซปิล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ันถาสิง่ของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

3. เกาะฮองกงมกีฎหมายหามนําผลติภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทกุชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิง่เหลาน้ี 
หากเจาหนาทีต่รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก  

 


