
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 



 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – ฮอ่งกง – วดัโป่วหลนิ – วดัแชกงหมวิ – ถนนนาธาน ยา่นจมิซาจุย่ – เซนิเจ ิน้ 

 
04.00 น พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก (อาคาร1) ช ัน้ 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์2 

สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 
06.50 น. น าท่านเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ FD508  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 40 นาท ีไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

10.15 น. ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่าน
ออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พื้นทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตัล 
(พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ท่านละ  100 เหรียญฮอ่งกง  

 
ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องคพ์ระสรา้งทองสัมฤทธิ ์160 

ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหันพระพักตรไ์ปทางเหนือสูจ่ีนแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่โดยมคีวามสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว 
หากนับรวมฐานแลว้มีความสูงทัง้สิน้ 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชือ่เรยีก
อย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทยีนถาน ประดษิฐานบนแท่นบูชามีความสงูเท่ากับตกึ 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสรา้ง

ของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 
 

 
น าท่านขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหทุ้กท่านไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรือ่งสขุภาพ การงาน 

การเงนิ เนื่องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จากลานอธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขึน้ชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบัีนได



ทอดยาวจ านวน  268 ขัน้  บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นที่ประดษิฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขีย้วแกว้)  และพระพุทธรูป

หยกขาว ที่อันเชญิมาจากศรลีังกา  ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสนี ้ามัน (ไม่รวมค่าเขา้ชม ท่านละ  60 เหรยีญ
ฮอ่งกง)  หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสูงได ้ และยังมีรูปป้ันของเทพธดิาถวายเครือ่งสักการะตามความเชือ่ของนกิาย
มหายานประดษิฐานอยู่รอบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

 

 
 
นอกจากนี้ท่านยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นที่ประดษิฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทัง้ 5 พระองค์ ณ 

อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตวม์งคลตรงมุมของหลังคา หา้มน าเครือ่งเซน่ไหวท้ี่ประกอบดว้ยเนื้อสัตวเ์ขา้มา
ไหวเ้ป็นอันขาด 

 

 



จากนั้นใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเที่ยวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้น

จ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างลงตัว  

 

แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกนิ แนะน าบัวลอยหยนิหยาง บัวลอยที่
ผสมผสานกันไดอ้ย่างลงตัวระหว่างงาด า (สดี า) กับกะท ิ(สขีาว) ใหค้วามสด

ชืน่ไม่นอ้ย เรือ่งความอร่อยพูดไดค้ าเดยีว “ตอ้งลอง”    
  
 

หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรอืปิดเนือ่งจากสภาพ
อากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้ของอุทยาน 
เพือ่น าท่านขึน้สู่ยอดเขาแทน และจะท าการคนืเงนิค่าสว่นตา่งกระเชา้

ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 
 

ท่านเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อ

แชกง จากนั้นใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชค
ลาภ และเงนิทอง เชือ่กันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ช่ัวรา้ยออกไป และน าพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

 

 
 

ต านานวัดแชกง หรือเรียกอีกชือ่หนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มปีระวัตศิาสตร์อันยาวนาน สรา้งมาตัง้แต่ 
300 ปีก่อน ตามต านานเล่ากันว่าไดม้ีโจรสลัดตอ้งการที่จะมาปลน้ชาวบา้น เมื่อนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกให ้

ชาวบา้นพับกังหันลมแลว้น าไปตดิไวท้ี่หนา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดท้ าการปลน้ ชาวบา้นจึงมี
ความเชือ่ว่ากังหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ช่ัวรา้ยทีก่ าลังจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัดแชกงแห่งนี้ชึน้ เพือ่ระลกึ
ถงึนายพลแชกง และเป็นทีสั่กการะบูชาเพือ่ไม่ใหม้สีิง่ไม่ไดเ้กดิขึน้ 

 
น าท่านเยี่ยมชม  โรงงานจวิเวอรร์ี ่ที่ข ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่
ไดรั้บรางวัลอันดับเยี่ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัด

ของกังหันวัดแชกง มาท าเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้ แหวน ก าไล 
เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 



น าท่านชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก  หรอืสัตวน์ าโชคอย่างป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้

เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ หรอืน าโชคแด่ตัวท่านเอง  
 
น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้แบรนเนมต่างๆ  จากนัน้อสิระใหท้่านเต็ม

อิม่กับการชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุ่ยมักจะตัง้ตน้กันทีส่ถานีจมิซาจุ่ย มรีา้นขายของทัง้เครื่องหนัง, เครื่องกฬีา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, 
กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายมี SHOPPING 
COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อม

ติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ้ใหแ้บรนด์ดังมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, 
LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย 
 

 
 
จากนัน้เดนิทางสู ่เซนิเจ ิน้ โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เซนิเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิ
เป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมืองเซนิเจิน้ไดรั้บการวาง

ระบบผังเมอืงอย่างดมีสีภาพภูมทิัศน์และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนูเป็ดปักกิง่ 
ทีพ่กั HONG LI LAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – ชอ้ปป้ิงหลอวู ่– จูไห ่– สวนหยวนหมงิหยวน – ชมสุดยอดโชวอ์นัตระการตา 

 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่หลอหวู ่พบกับสนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจิน้ ซึง่คนไทยรูจ้ัก ในนามมาบุญครองเมอืงไทย 
มสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากส าหรับคนทีท่่านรัก 

และตัวท่านเอง และใหท้่านไดรั้บเลอืกชม รา้นหยก สนิคา้โอท็อปของเมอืงจนี 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงจูไห่ โดยรถโคช้ แวะชม ผลติภณัฑท์ีท่ าจากผา้ไหมจนี ที่มีชือ่เสยีงโดยเฉพาะผา้ห่ม
ไหมทีห่่มอุน่ในหนา้หนาว และเย็นสบายในหนา้รอ้น น าท่านชม สวนหยวนหมงิหยวน ซึง่เป็นสวนจ าลองจากสวนหยวนห

มงิทีน่ครปักกิง่ หลังถูกท าลายโดยพันธมติรในปี ค.ศ. 1860 และเสยีหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมงิใหม่ได ้
งบประมาณกอ่สรา้งถงึ 600 ลา้นหยวน สรา้งขึน้ใหม่อกีครัง้ ณ ใจกลางของ ภูเขาชลินิ ในเมืองจูไห่ ท าใหส้วนแห่งนี้โอบ

ลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีวชอุม่ และมีพืน้ที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเท่ากับสวนเดมิใน
กรุงปักกิง่ สิง่ทีท่ าใหส้วนหยวนหมงิหยวนแห่งใหม่ มคีวามแตกต่างกับสวนเก่าทีปั่กกิง่ คือการเพิม่เตมิและตกแตกสวนที่
เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จงึถือไดว่้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึง่จ าลองมาจาก

สถานที่ในประวัตศิาสตร์ มีคุณค่าทัง้ในแง่วัฒนธรรม ประวัตศิาสตร์ และธุรกจิการท่องเที่ยว สวนนี้ไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชม
ตัง้แต่วันที ่1กมุภาพันธ ์ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มภีูเขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นทีร่าบ สิง่กอ่สรา้งต่างๆ สรา้งขึน้



เท่าของจรงิในอดีตทุกชิน้  มีมากกว่า 100 ชิน้ อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมิง 

สะพานเกา้เลีย้ว 
 

 
 
จากนั้นชม โชวก์ารแสดง ที่จะพาท่านยอ้นกลับไปในสมัยราชวงศช์งิที่มีความเจรญิกา้วหนา้ทางศลิปะ ซึง่ประกอบดว้ย

การถวายเครือ่งราชบรรณนาการใหก้ับฮอ่งเต ้และโชวก์ารแสดง ของเหล่านางก านัน หลากหลายชดุการแสดง  
 
หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรอืเหตุสุดวสิยั ไม่สามารถดูโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าโชว์

ทา่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

ทีพ่กั KAI HUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม จูไห ่– มาเกา๊ – วดัอามา่ – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – วหิารเซนตป์อล – เก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล เดอะปาริ

เซยีน – เวเนเชีย่น – มาเกา๊ – กรุงเทพฯ 

 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
น าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ซึง่เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้น
เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดัง้เดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษที่ 16 ชาว

โปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อตดิต่อคา้ขายกับชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี้ ทีส่ าคัญคือ
ชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขา้มาอย่าง

มากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่ีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกไดว่้า
เป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศลิปะวัตถุเก่าแก่ซึง่มี
มูลค่ามหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาไดย้าวนานที่สุดของมาเก๊า ในบรเิวณวัดมีศาลาซุม้ประตู 

GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอมิ HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ 
ZHENJIAO CHANLIN 



 
 
จากนั้นผ่านชม เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล หรือเจา้แม่กวนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสัมฤทธิท์ัง้องค ์มคีวามสูง 18 เมตร

หนักกว่า 1.8 ตัน ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลอืงอร่ามงดงาม
จับตา เจา้แม่กวนอมิองคน์ี้เป็นเจา้แม่กวนอมิลูกครึง่ คอืป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แต่ว่ากลับมพีระพักตรเ์ป็นหนา้พระแม่มาร ี
ทีเ่ป็นเชน่นี้ก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอมิทีโ่ปรตุเกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสที่สง่มอบมาเก๊าคืน

ใหก้ับจนี 
น าท่านชม วหิารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวทิยาลัยเซนต์ปอล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 
1762 และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถูก

ท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ จนกระทั่งเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลัย และโบสถถู์กท าลาย
จนเหลือแต่ดา้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์่วนใหญ่ และบันไดดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหว่างตะวันออก
และตะวันตกและมอียู่ทีน่ี่เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ในโลก 

 

 



ถา้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมาเยือนมาเก๊า “ทาร์ตไข่” คือขนมที่จะตอ้งลองทาน  ถา้
ไม่ไดล้องทาน จะถือว่าพลาดมาก เพราะทาร์ตไข่ของมาเก๊า แป้งจะบางและกรอบมาก 

สว่นสังขยาจะหอมและหวานแต่ไม่มาก ยิง่ถา้ไดท้านตอนทีเ่พิง่อบเสร็จรอ้นๆ  บอกไดเ้ลย
ว่า ฟินมาก   

 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่THE PARISIAN MACAO  ใหท้่านไดสั้มผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่
จ าลองมาจากฝร่ังเศส  ซึง่หอไอเฟลที่มาเก๊าถอืไดว่้าเป็นหอไอเฟลจ าลองทีใ่หญ่ที่สุดและเหมือนจรงิทีสุ่ดในโลก โดยมี

การประดับไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมีความสงูถงึ 38 ชัน้ โดยท่านสามารถขึน้ไปชมววิที่ชัน้ 7 และ ชัน้ 37 โดยที่ชัน้นี้
ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเก๊า สามารถขึน้ชมววิไดต้ัง้แต่เวลา 11.00 - 
22.00 น.  (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์  

 

 
 

น าท่านเยีย่มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรูระดับ 6 ดาว เชญิท่านสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแห่ง
ใหม่ของเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ และสถานที่ชอ้ปป้ิงที่แกรนดแ์คนแนลชอ๊ป 
พบกับรา้นคา้แบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 รา้น อาทิ Rolex, Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, 

Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess เ ป็ น ต ้ น 
นอกจากรา้นคา้แบรนดเ์นมแลว้ ภายในยังมรีา้นอาหารภัตตาคารต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกลองทานกว่า   30 รา้น หรือจะเสีย่ง
โชคคาสโิน ซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ แต่ในสว่นของคาสโินนั้นเด็กอายุต ากว่า 20 ปีจะไม่สามารถเขา้ไปในบรเิวณดา้น

ในได ้

 



 หรือหากท่านตอ้งการเปลี่ยนบรรยากาศ สามารถน่ังเรอืกอนโด
ล่าได ้โดยจะมีค่าใชจ้่าย ท่านละ  128 เหรียญฮ่องกง โดยสามารถน่ัง

ไดล้ าละ  4 ท่าน  เรอืจะล่องไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรม ใหท้่าน
ไดช้มบรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใชเ้วลาล่องประมาณ  15 นาท ี
 

 
 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้

สนิคา้ 
 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิมาเกา๊ เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ 

 
22.40 น.    น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD767 
00.30 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 – 30 มนีาคม 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 ม.ิย. 2563 9,999 9,999 3,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 
*คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

 
** ยงัไมร่วมวซ่ีาเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 

 
*** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี  และฮ่องกงร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของ
รา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และจวิเวอรร์ี ่ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี

ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี้แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อ
หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / 

รา้น 

• โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลัก 
• หมายเหตุ ทีฮ่่องกงมีชา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวันสุดทา้ยลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคับลุกทัวรท์ัง้สิน้ แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการพักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 ค่าทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลือทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคืนเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 



2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเที่ยวใหแ้กนั่กท่องเที่ยว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อน
การเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือ
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้นถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของที่มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก  
 


