
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

04.00 น พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก (อาคาร1) ชั้น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ 2 
สายการบิน AIR ASIA  เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก 

06.50 น. นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน FD508  
** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

10.15 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่าน
ออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

กรณีถ้าลูกค้าอยากท้าทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พ้ืนทึบ) เป็นกระเช้า
คริสตัล (พ้ืนกระจกใส) สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้ โดยเพิ่มเงิน ท่านละ  100 เหรียญฮ่องกง  
ไปยังเกาะลันเตาเพ่ือนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์ 
160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บน
ฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง  โดย
พระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั้น 
ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักก่ิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นําท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน  ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ      
การงาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร  จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ 
โดยจะมีบันไดทอดยาวจํานวน  268 ขั้น  บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยว
แก้ว)  และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลังกา  ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ํามัน (ไม่รวมค่าเข้าชม 
ท่านละ  60 เหรียญฮ่องกง)  หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้  และยังมีรูปปั้นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะ
ตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ 
 

 
 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าชม วัดโป่วหลิน  ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 5 พระองค์ ณ 
อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว์มงคลตรงมุมของหลังคา ห้ามนําเครื่องเซ่นไหว้ที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์เข้า
มาไหว้เป็นอันขาด 
 

 
 
 
 
 
 
 



จากนั้นให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้
อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจําลองแห่งนี้ท่านจะได้
พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรม
ดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว  

แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกิน แนะนําบัวลอยหยินหยาง บัวลอยที่
ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาดํา (สีดํา) กับกะทิ (สีขาว) ให้ความ
สดชื่นไม่น้อย เรื่องความอร่อยพูดได้คําเดียว “ต้องลอง”    
หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อน าท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าผู้ใหญ่ท่าน
ละ 40 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ  20 เหรียญฮ่องกง 
ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานด้านหน้าองค์ เจ้า
พ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, 
โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป และนําพาสิ่ง
ดีๆเข้ามา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่ง
วัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตาม

ตํานานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกง
รู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วนําไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่า
โจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทําการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลม
นั้นช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายที่กําลังจะเข้ามา และนําพาสิ่งดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้าง
วัดแชกงแห่งนี้ชึ้น เพ่ือระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่สักการะบูชาเพ่ือ
ไม่ให้มีสิ่งไม่ได้เกิดข้ึน 



นําท่านเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริม
ดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้ แหวน กําไล เพ่ือให้เป็น
เครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา 
นําท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก  หรือสัตว์นําโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ท่านได้เลือก
ชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึก หรือนําโชคแด่ตัวท่านเอง  
นําท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนั้นอิสระให้ท่าน
เต็มอ่ิมกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, 
เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพ้ืนเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อน
มากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงราย
กันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  
COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 
 

 
 

จากนั้นเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน 
เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับ
การวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่ง 
ที่พัก  HONG LI LAI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห ่– สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา 
 

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จัก ในนามมาบุญครอง
เมืองไทย มีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสําหรับ
คนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง และให้ท่านได้รับเลือกชม ร้านหยก สินคา้โอท็อปของเมืองจีน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช แวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่ม
ไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน นําท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจําลองจากสวน
หยวนหมิงที่นครปักกิ่ง หลังถูกทําลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวัง



หยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ 
ทําให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพ้ืนที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมี
ขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักก่ิง สิ่งที่ทําให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการ
เพ่ิมเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว 
สวนนี้ได้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็น
พ้ืนที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น  มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง 
ประตูต้ากง ตําหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว 
 

 
 

จากนั้นชม โชว์การแสดง ที่จะพาท่านย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์ชิงที่มีความเจริญก้าวหน้าทางศิลปะ ซึ่ง
ประกอบด้วยการถวายเครื่องราชบรรณนาการให้กับฮ่องเต้ และโชว์การแสดง ของเหล่านางกํานัน หลากหลายชุดการ
แสดง  
หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโชว์
ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง 

เย็น  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง 
ที่พัก  KAI HUA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

 



วันที่สาม จูไห ่– มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริ
เซียน – เวเนเชี่ยน – มาเก๊า – กรุงเทพฯ 

 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้าน
เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาว
โปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพ่ือติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่สําคัญ
คือชาวโปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามา
อย่างมากมาย ทําให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จน
เรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุ
เก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมี
ศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF 
GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN 

 
 

จากนั้นผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 
เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลือง
อร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์
เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ใน
โอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน 
นําท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 
1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูก
ทําลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูก



ทําลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่าง
ตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมาเยือนมาเก๊า “ทาร์ตไข่” คือขนมที่จะต้องลองทาน  
ถ้าไม่ได้ลองทาน จะถือว่าพลาดมาก เพราะทาร์ตไข่ของมาเก๊า แป้งจะบางและกรอบ
มาก ส่วนสังขยาจะหอมและหวานแต่ไม่มาก ยิ่งถ้าได้ทานตอนที่เพ่ิงอบเสร็จร้อนๆ  
บอกได้เลยว่า ฟินมาก   

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ
และเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จําลองมาจากฝรั่งเศส  ซึ่งหอไอเฟลที่มาเก๊าถือได้ว่าเป็นหอไอเฟลจําลองที่ใหญ่
ที่สุดและเหมือนจริงที่สุดในโลก โดยมีการประดับไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถขึ้น
ไปชมวิวที่ชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยที่ชั้นนี้ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั่งโคไทของมาเก๊า 
สามารถขึ้นชมวิวได้ตั้งแต่เวลา 11.00 - 22.00 น.  (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



นําท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัส
แห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์แคน
แนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน อาทิ Rolex, Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, 
Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, 
Guess เป็นต้น นอกจากร้านค้าแบรนด์เนมแล้ว ภายในยังมีร้านอาหารภัตตาคารต่างๆ ให้ท่านได้เลือกลองทานกว่า   
30 ร้าน หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ แต่ในส่วนของคาสิโนนั้นเด็กอายุตํากว่า 20 ปีจะไม่
สามารถเข้าไปในบริเวณด้านในได้ 

 หรือหากท่านต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ สามารถนั่งเรือกอน
โดล่าได้ โดยจะมีค่าใช้จ่าย ท่านละ  128 เหรียญฮ่องกง โดยสามารถ
นั่งได้ลําละ  4 ท่าน  เรือจะล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ให้
ท่านได้ชมบรรยากาศ  2 ข้างทาง  ใช้เวลาล่องประมาณ  15 นาที 

เย็น อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือ
สินค้า 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า เพ่ือเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

22.40 น.    นําท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่FD767 
00.30 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** 
 

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 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 กันยายน 253 9,999 9,999 3,500 
 

*ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 

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

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

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน  และฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้าน
รัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และจิวเวอร์รี่ ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อ
ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุก
เมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน 

 โรงแรมที่พักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 

 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจําหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็
ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก
รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสํารองที่นั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน กรณีนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  
ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 



3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใ น

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บัญชีธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา 



5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น  
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน

ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้นถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนด
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้
กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก  

 


