
โดยสายการบนิ Hongkong Airline 
ฮ่องกง - เซินเจิ้น  

Star Avenue Shopping นาธาน วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน    
เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต 

NIDN194901



 

 

เมนูพเิศษ เป็ดปักก่ิง + ไวน์แดง..///ฮ่องกง บะหมี่ เกี้ยวกุ้งแสนอร่อย 
ปล. ไม่มีราคาพิเศษสำหรบัเด็ก // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทริป(เรียกเก็บในอนิวอยส์) 

ราคานี้ไม่รวมวีซ่า 144  แบบกรุ๊ป  1,500 บาท (เรียกเก็บในอนิวอยส์) 
 

 

ไฟล์บิน HX 

 

วันที่เดินทาง 

 

ราคา 

 

ราคาเด็ก 

 

พักเดี่ยว 

 

ที่นั่ง 

780/779 03 - 05 พ.ย. (อา - อ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 06 - 08 พ.ย. (พ - ศ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 08 - 10 พ.ย. (ศ - อา) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 09 - 11 พ.ย. (ส - จ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 10 - 12 พ.ย. (อา - อ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 11 - 13 พ.ย. (จ - พ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 13 - 15 พ.ย. (พ - ศ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 15 - 17 พ.ย. (ศ - อา) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 16 - 18 พ.ย. (ส - จ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 17 - 19 พ.ย. (อา - อ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 18 - 20 พ.ย. (จ - พ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 20 - 22 พ.ย. (พ - ศ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 22 - 24 พ.ย. (ศ - อา) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 23 - 25 พ.ย. (ส - จ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 27 - 29 พ.ย. (พ - ศ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 04 - 06 ธ.ค. (พ -ศ) 5,888 7,888 3,500 20 

780/779 05 - 07 ธ.ค. (พฤ - ส) 5,888 7,888 3,500 20 

780/779 11 - 13 ธ.ค. (พ - ศ) 5,888 7,888 3,500 20 

780/779 12 - 14 ธ.ค. (พฤ - ส) 5,888 7,888 3,500 20 

780/779 15 - 17 ธ.ค. (อา - อ) 5,888 7,888 3,500 20 

780/779 22 - 24 ธ.ค. (อา - อ) 5,888 7,888 3,500 20 

 



 

 

 
วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue Of Star - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งห้างหลอวู่                                                       
00.05 น. พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K ประตู 6 สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทคอยอำนวยความสะดวก 
04.00 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 (บริการอาหารว่างและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
08.05 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) 

 
นำท่านสู่ถนนนาธาน เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับแห่งช้อปปิ้งอย่างจุใจ โดยนำทุกท่านสู่ เดอะเวนิว ออฟ สตาร์ สร้างไว้เพื่อเป็นเกียรติ

ให้กับบรรดาบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยให้ฮ่องกงได้รับการขนานนามว่าเป็น "ฮอลลีวู้ดแห่งตะวันออก" หลังผ่านการปรับโฉมใหม่ด้วยฝีมือของ

เจมส์ คอร์เนอร์ ภูมิสถาปนิกชื่อดัง ร่วมกับดีไซน์เนอร์ท้องถิ่นและต่างชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร์ ได้เปิดให้เข้าชมอีกครั้งในปี 2562 กับรอย

ประทับมือกว่าร้อยอันของเหล่าดาราที่มีชื่อเสียงที่จะพาคุณออกเดินทางสู่ “ถนนสายดารา" โดยรูปปั้นสมาคมรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกงและ

รูปปั้นดาราต่าง ๆ จะถูกประดับตกแต่งด้วยเอฟเฟคท์สายน้ำที่ไหลริน มีแสงไฟส่องเคล้าคลอเบา ๆ สอดรับกับหลักปรัชญาของบรู๊ซ ลีเรื่อง 

"การเป็นดั่งสายน้ำ" และเพลงชวนนึกถึงความหลังของ Anita Mui ที่ชื่อว่า "Years Flow Like Water" คุณสามารถถ่ายรูปและทักทาย

กับ 2 ซูเปอร์สตาร์ดังผ่านเทคโนโลยี AR พร้อมเพลิดเพลินกับวิวที่สวยงามของอ่าววิคตอเรียท่ามกลางหมู่ดาวบนท้องฟ้าเคียงข้างรูปปั้ น

การ์ตูนชื่อดัง Mcdull   วิวสุดอลังการของอ่าววิคตอเรียตัดกับท้องฟ้าฮ่องกงอันเป็นเอกลักษณ์ ยิ่งเสริมให้ธีมภาพยนตร์อันมีเสน่ห์ชวนฝัน

ของอะเวนิว ออฟ สตาร์ ดูงดงามลงตัว เช่นเดียวกับที่คุณสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามได้ที่เดอะพรอมินาดเช่นกัน 

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย  

 

 



 

 

 

 
 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ  ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 
 

 
 
จากนั้นนำคณะช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ห้างติดแอร์ที่หล่อหวู่แหล่งช้อปปิ้งที่ดึงดูดขาช้อปทั้งหลาย นักช้อปปิ้งส่วนใหญ่จะเรียกที่นี่ว่า มา
บุญครองของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสุง 5 ชั้น ข้างในตึกจะมีสินค้าพื้นเมืองมากมาย  กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่ง



 

 

เป็นสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดยี่ห้อชื่อดังๆ ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น กุชชี่ อามานี่ หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ที่นี่มี
วางขายให้เลือกซื้อหามากมาย 
****โปรแกรมช้อปปิ้งหลอหวูส่ามารถปรับเปลี่ยนไปในวันถัดไป ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น*** 

 
 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำคณะสู่ที่พัก โรงแรมที่พัก James Joyce Coffetel Shenzhen / Shanshui hotel หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สอง   สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์ - วัดกวนอู -พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น – ช้อปปิ้ง OTOP  
3 ร้านพิเศษ - โชว์ม่านน้ำ 3 มิต ิ
เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พัก 
นำคณะเข้าชม เมืองจำลอง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จำลอง และสถานที่ตกแตง่ให้เหมือน

ประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจำลองประจำชาติฮอลแลนด์  

 
 
นำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี ความ
กล้าหาญ โชคลาภ บารมี องค์ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขม้แข็ง และเด็ดเดี่ยว ไม่หวั่นต่อศตัรูท่านเป็นคนจติใจมั่นคงดุจด่ังขุนเขา
และยังมีสติปัญญาปราศเปรื่องมาก และไม่เคยประมาท การบชูาขอพรท่านก็หมายถึง เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวใน
ทุกๆ ด้าน 



 

 

 
นำคณะเดินทางเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น Shenzhen Museum ที่รวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ ของเมืองเซินเจิ้น           โบราญ

ย้อนกลับมาสู่ยุคที่เป็นปัจจุบัน เพื่อเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม และประเพณีเมืองเซินเจิ้น ก่อนจะมาเป็นเขตเศรษกิจพิเศษ 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร+++เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง+++ 

 

 
 



 

 

จากนั้นนำท่านไปชมยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย 

ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อ

ป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส นำท่านสู่ ร้านยางพารา ชม

สินค้าที่ผลิตจากยางพารา หลังจากนั้นนำท่านชมร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึก

แด่ตัวท่านเอง 

 

 
 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารค่ำ นำทุกท่านชมการแสดงใหม่ล่าสุดชุด 3D Water Show “Mangrove Groove” OCT BAY ซึ่งเป็นการแสดงแนวใหม่ที่มี
มนุษย์ นกปลา เป็นตัวละคร อิงนวนิยายแนววิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยมีการใช้ม่านน้ำ น้ำพุแสงเลเซอร์ และโปรเจคเตอร์ แสงสี พลุสี 
เ ส ี ย ง ด น ต ร ี  ซ ึ ่ ง เ ป ็ น เ ท ค โ น โ ล ย ี ่ ด ้ า น ก า ร แ ส ด ง ใ ห ม ่ ล ่ า ส ุ ด ข อ ง โ ล ก ม า ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ส ด ง  
 

 
 

นำคณะสู่ที่พัก โรงแรมที่พัก James Joyce Coffetel Shenzhen / Shanshui hotel  หรือเทียบเท่า 
 

https://blooloop.com/showcase/mangrove-groove-oct-bay-shenzhen-china-2011/


 

 

วันที่สาม  เซินเจิน้ – ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ(ยืมเงิน) - ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งเลดี้มารเ์ก็ต -  
สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ                                                       
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ  ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 
 

 
 

 

นำท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่งฮำ (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่

กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom หรือ Hung Hom Kwun Yum 

Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่

ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี ่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น 

นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคล

ในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นำซอง

แดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจำนวนเงินที่ทางวัดจะ

เขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชค ถ้าหากเราประสพความสำเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทำบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาว

ฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอ่ืนๆ ตลอดทั้งปีเพ่ือขอซองแดง

จากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไม่ได้เตรียมซองแดงไว้

ให้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในหน้าเทศกาล) แล้วก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจำนวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ แล้วก็

ไหว้ด้วยพิธีเดียวกัน ถ้าประสพความสำเร็จตามที่มุ่งหวังค่อยกลับมาทำบุญที่นี่ในโอกาสหน้า 

 



 

 

 
นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี ่ทีข่ึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่อง ฮวงจุ้ยนำ

ความโชคดี มั่งมั่งแก่ผู้สวมใส่ ซึ่งในเมืองไทยก็ได้นิยมแพร่หลายออกไป ไม่กว่าจะเป็นกลุ่ม ดารา นักการเมือง พ่อค้าแม่ขายที่ประกอบธุรกิจ 

เจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าจะนำสั่งดีๆ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับบุคคลที่สวมใส ่ซึ่งจะมีมากมายหลายชนิด เช่นจี้กังหัน แหวนรุ่ง

ต่างๆ นาฬิกาข้อมอื (ซึ่งผู้สวมใส่จะได้รับการดูลายมือจากซินแซประจำรา้น เพื่อแนะนำวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไม่คิดค่าบริการ) 

  
วัดแชกงหมิว หรืวัดกังหันนำโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่า

ปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบ

ไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเ ทศ 

และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็

ได้ช่ือว่าเป็นนักรบที่ได้ช่ือว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่า

เป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคาร

แบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็น

สัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์

ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิต 



 

 

 
เครื่องรางที่นิยมสวมใส่อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบางท่านอาจจะกำลังมองหาเพื่อนำมาเป็นของฝากให้กับบุคคลที่ท่านรักหรือนับถือ หรือท่านที่

กำลังมองหางานฮวงจุ้ยดีๆ สักชิ้นเพ่ือเสริมดวง แก้ปีชง ปัดเป่าสิ่งช่ัวร้าย เรามีบริการแนะนำ อีกมากมายหลากหลายรายการ ซึ่งหัวหน้าทัวร์

และไกด์ท้องถิ่นจะคอยอำนวยความสะดวกในการให้รายละเอียดกับคุณลูกค้า ณ วันเดนิทางค่ะ 

 

 
หลังจากนั้น นำคณะไหว้ขอพรเพ่ือเป็นศิริมงคลที่ วัดหวังต้าเซียน 1 ใน 3 วัดที่ท่านตอ้งไหว้ในปีนี้ เป็นการแก้ปีชงที่สมบูรณ์แบบ โดยไม่

ต้องไหว้ถึง 9 วัด วัดหวังต้าเซียนเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ท่านเทพเจ้าหว่องซ้อเผ่ง เป็นนักพรตมีความรู้ทางด้านการแพทย์ และได้ช่วย

คนอย่างมากมายทำให้คนเหล่ายกย่องในตัวท่าน และไดต้ั้งศ่าลเพื่อสักการะ ให้ท่านเป็นเทพว่องไทซิน คนในสมัยนี้มีความเขื่อเรื่องสุขภาพ

ว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมีที่ทุกคนต้องเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอด้านสุขภาพอย่างมากมายที่นี่ อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนศรัทธาและนยิมทำเมื่อ



 

 

มาถึงวัดหวังต้าเซียนได้แก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจ้าหวังต้าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถงึ 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือ

ศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความแม่นยำเป็นอย่างยิ่ง 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง สไตล์ฮ่องกง 

 
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต (Ladies Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ Night Market แบบบ้านเรา ไม่ได้มี

ขายเฉพาะแต่ของผู้หญิงแต่มีของขายทุกสิ่งอย่าง เหมือนพวกตลาด Night ของบ้านเรา โดยจะปิดถนน Tong Choi Street ตั้งแต่แยกที่ตัด

กับถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถึงถนน Dundas Street ยาวประมาณ 500 เมตร สินค้าที่ขายกันจะมี

อยู่หลากหลายแบบเช่นพวกตัวการ์ตูนต่าง ๆ จากดิสนีย์ , Marvel และจากญี่ปุ่น ประเภทสินค้า เสื้อผ้า นาฬิกากระเป๋า ตุ๊กตา ของฝาก 

ของที่ระลึก ต่างๆใครต้องการจะซื้อของที่ระลึกหรือของฝากต่างๆของฮ่องกงก็สามารถมาเดินเลือกซื้อกันได้ที่นี่จนกว่าถึงเวลานัดหมาย  

 
สมควรแก่เวลานำคณะสู่สนามบินฮ่องกงงอาปก 

21.10 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX779 



 

 

23.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน ขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

เวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** อัตราค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ที่เข้าร้านช้อปปิ้งซึ่งร่วมกับบริษัทฯ ท่องเที่ยวซึ่งได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยว

ในราคาประหยัดจึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านค้าทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม.....ซึ่งจะใช้เวลาร้านละ

ประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นหากไม่เข้าร้านช้อปปิ้งทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทัวร์* 

*ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวทา่นเอง* 

 

กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ทั้งน้ีเพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการ

เปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน

การยกเลิกเที่ยวบินมีการยุบเที่ยวบินรวมกันตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่

นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น ) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ

และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ในทุกกรณี กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 



 

 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ค่าวีซ่าเข้าจีนแบบกรุ๊ป144 ราคา 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (เรียกเก็บในอินวอยส์) 
(กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ลูกค้าต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวจากสถานฑูตไทย หรือวีซ่าประเภทอื่น  โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 
1,500 บาท/ท่าน (โดยลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้) 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ต้องเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านั้น) 
 
เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน
การเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 

โปรแกรมทัวร์นี้ เป็นโปรโมชั่นวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น หากทา่นมีวีซ่าจีนติดเลม่อยู่แล้ว 

วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัต ิโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองจีน 

และวีซ่าในเลม่ของท่านจะถูกใช้งานทันที 



 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รับผิดชอบวซี่าติดเล่มของท่านหากท่านต้องไปทำใหม่ทุกรณี 

กรณีกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปเดินทางเกิน 10 ทา่นขึ้นไปจอยหน้าร้าน และไดป้ระกอบกิจการหรือ กลุ่มอาชีพ ดังต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้ราคา 

พิเศษนี้ได้ : คร ูนักเรียน หมอ พยาบาล กลุ่มอาชพีขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ขายประกัน 

(จะมีการเรียกเก็บเพิ่มจากแลนด์จนีท่านละ 500 หยวน นอกเหนือจากแพคเกจทัวร์) 

หากท่านอยู่ในกลุ่มอาชีพดงักล่าว ก่อนทำการจองทัวรก์รุณาแจ้งกับเอเจนซี่ทัวร์ของท่าน 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน: 

★ ราคา Promotion ชำระเตม็จำนวน พร้อมวีซ่า และทิปไกด์ 2 เมือง 
ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1วัน  จองพร้อมกับหน้าพาสปอรต์  

★ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหนา้กระดาษอย่างต่ำ 2หน้า หาก
ไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่
กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

*เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ที่ได้

ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้นที่เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป 

**ถ้าลูกค้าเป็นชาวตา่งชาตชิำระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท** 

สำหรับท่านที่รบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรือสัตว์ปีก ไม่ทานเนื้อสัตว์ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทฯ 

จัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจาก 

กรุ๊ปเดินทางรับประทานที่ระบุไว้ในรายการแล้ว       

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่เติมตามจริงหน้างาน 



 

 

โปรแกรมทัวรน์ี้ไม่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ใชว้ิลแชร์!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 



 

 

 


