
#11850 ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน 3 วัน 2 คืน สักการะพระใหญ
ลันเตา ชมโชวมานนํ้าสามมิติ บิน FD
ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน พระใหญลันเตา+กระเชานองปง หมูบานฮากกากันเคิง
ตลาดตงเหมิน ชมโชวมานนํ้า3มิติ วัดหวังตาเซียน วัดแชกงหมิว ถนนนาธาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - สะพานแขวนซิงหมา - เกาะลันเตา
- วัดโปหลิน - พระพุทธรูปเทียนถาน - หมูบานวัฒนธรรมนองปิง - ซิตี ้เกท เอาทเล็ท Citygate
Outlet Mall - เมืองเซินเจิน้

  

Higgert
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

2 หมูบานฮากกากันเคิง - ศูนยสมุนไพร/ยาแผนจีนโบราณ - ตลาดตงเหมิน - MANGROVE
GROOVE   

Higgert
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 ฮองกง - วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอรร่ี - ยานถนนนาธาน - โอเช่ียนเทอรมิ
นัล - HARBOUR CITY - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 ฿11,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,000

10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 ฿14,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿4,000

30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 ฿11,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติ
ฮองกง Chek Lap Kok - สะพานแขวนซิงหมา - เกาะลันเตา -
วัดโปหลิน - พระพุทธรูปเทียนถาน - หมูบานวัฒนธรรมนองปง
- ซิตี้ เกท เอาทเล็ท Citygate Outlet Mall - เมืองเซินเจิ้น

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้ 2 เคานเตอรสายการบินแอร
เอเชีย โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

06.30 น. ออกเดินทางสูฮองกง โดยสายการบินแอรเอเซีย เท่ียวบินท่ี FD508 (บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม)

10.15 น. เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตัง้อยูบนเกาะ
ลันเตา ฮองกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง หลังจากผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองแลว พรอมกัน ณ ทางออก EXIT B

จากน้ันนําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย ผานสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE) ระหวางทางทาน
จะไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกง

จากน้ันนําทานเดินทางไป พระใหญลันเตา เกาะลันเตา เพ่ือสัมผัสประสบการณอันนาตื่นเตนชมวิวทิวทัศนหมูเกาะ
ทะเลจีนใตและภูเขาสูง

จากน้ันนําทานนมัสการพระโพธิสัตวกวนอิมพระมัญชูศรีโพธิสัตว และพระสมันตภัทรโพธิสัตว ณ วัดโปหลิน เดิมเป็นวัด
ขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆเพียง 3 องค วัดโปหลินเป็นวัดเจหามเซนไหวอาหารท่ีเน้ือสัตวทุกชนิด สามารถมองเห็นพระพุทธรูป
ทองสัมฤทธิป์ระทับกลางแจงองคใหญท่ีสุดในโลกจากเกือบทุก ๆ สวนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญท่ีดานลาง ไตขึน้
บันได 268 ขัน้สูฐานท่ีองคพระน่ังประทับอยู องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใตท่ีฐานองคพระมีรูป
ป้ันเทพธิดากําลังถวายเครื่องสักการะแดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นท่ีมาของชื่อพระพุทธรูปเทียน
ถานบนยอดเขาน้ีเทียนถาน

จากน้ันเท่ียวชมหมูบานนองปิงท่ีจําลองชีวิตความเป็นอยูของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวดวยรานน้ําชา รานอาหาร
รายขายของท่ีระลึก

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากน้ันอิสระใหทานชอปป้ิงอยางจุใจท่ี CITYGATE OUTLET มีสินคาใหเลือกซ้ืออยางครบครัน

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิน้ (โดยรถไฟ)

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เขาสูท่ีพัก เซินเจิน้ Higgert Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

สะพานแขวนซิงหมา

เกาะลันเตา

วัดโปหลิน

พระพุทธรูปเทียนถาน

หมูบานวัฒนธรรมนองปง

ตัง้อยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตัง้แตปี
1541

เป็นสะพานขามชองแคบในฮองกง ตัง้ชื่อตามชื่อเกาะท่ีสะพานเชื่อมอยู คือ เกาะซิงย่ีและ
เกาะหมาวัน มีชวงกลางยาว 1,377 เมตร สูง 206 เมตร ขณะสรางเสร็จในปี ค.ศ. 1997
ติดอันดับเป็นสะพานแขวนท่ีมีชวงกลางยาวท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู
ท่ีอันดับท่ี 7 ของโลก

เป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นเกาะขนาดเล็กแตใหญกวาเกาะ
ฮองกงถึง 2 เทาและเมื่อกอนเป็นเกาะชาวประมง

เป็นวัดท่ีตัง้อยูท่ีเมืองNgong Ping เกาะ New Territories มีพระใหญท่ีชาวฮองกงชาว
ไทย ชาวจีน มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมีความนาเล่ือมใสศรัทธา
และอลังการ

เป็นพระท่ีศักดิส์ิทธิอั์นดับตนๆของฮองกงทีเดียว อยูคูกับวัดท่ีเกาแกท่ีสุดอีก 1วัด คือวัด
โปหลิน ตัง้อยูท่ีเกาะลันตา หลวงพอโตสูง 34 เมตร (112 Ft) น้ําหนักกวา 250 ตัน
ประดิษฐานอยูบนยอดเขาโปหลิน อยูคูกับวัดโปหลิน โดดเดนสังเกตไดจากมุมไกล องค
พระน่ังอยูบนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถขวาและแบพระหัตถดานซายไวบนตัก พระเนตร
มองลงมาดวยความเป่ียมเมตตา พระใหญเทียนถัน เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ ์โครงเป็น
เหล็กกลาแลวครอบดวยเน้ือสัมฤทธิ ์ท่ีฐานองคพระมีรูปป้ันเทพธิดากําลังถวายเครื่องสัก
การะแดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นท่ีมาของชื่อพระพุทธ
รูปเทียนถานบนยอดเขาน้ี

หมูบานวัฒนธรรมนองปิง สรางขึน้มาเพ่ือนสงเสริมการทองเท่ียวของเกาะลันเตา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 หมูบานฮากกากันเคิง - ศูนยสมุนไพร/ยาแผนจีนโบราณ - ตลาด
ตงเหมิน - MANGROVE GROOVE

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ซิต้ี เกท เอาทเล็ท Citygate Outlet Mall

เมืองเซินเจ้ิน

 บาย

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงท่ีมีแบรนนานาชาติกวา 80 ย่ีหอซ่ึงตลอดทัง้ปีมี ซ่ึงแทบจะ
สวนลดอยูอยางนอย 30% ตลอดปี

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน ซ่ึงขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง โดยเฉพาะยานโหลหวู หางสรรพ
สินคาขนาดยักษ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Higgert Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก หรือ แบบติ่มซํา

จากน้ันนําทุกทานสูหมูบานฮากกากันเคิงถูกสรางขึน้ตามสไตลการสรางบานของชาวฮากกา คนพ้ืนเพของเมืองเซินเจิน้ลวน
เป็นชาวฮากกาทัง้สิน้ เพ่ือใหคนรุนหลังไดรําลึก และ ศึกษาถึงความเป็นมาของเซินเจิน้ ท่ีน่ีเราจะไดเห็นประเพณี วัฒนธรรม
ของชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของการตกแตงอาคารบาน อาหารการกิน ประวัติความเป็นมาของชาวจีนฮากกาใน
อดีต

นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินคาพ้ืนเมืองของเมืองเซินเจิน้ อาทิเชน หยก ยางพารา ฯลฯ เพ่ือ
ฝากคนท่ีทานรัก

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากน้ันเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็นศูนยรวมแหงการชอปป้ิงสินคาภายในประเทศ ท่ีน่ีนับวาเป็นสถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวนิ
ยมมาชอปป้ิง เพราะนอกจากท่ีน่ีจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลวยังเป็นแหลงรวมเรื่องอาหารการกินอีกดวย ท่ีน่ีมีสินคาหลากหลาย
มากมาย

นําทานชมโชว MANGROVE GROOVE เป็นโชวมานน้ําแบบ 3D เป็นโชวท่ีเกี่ยวกับเด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษท่ีออกตาม
หาเครื่องบรรเลงเพลงท่ีมีชื่อวา "ปีกแหงความรัก" เพ่ือเอามาชวยนกท่ีถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ในปาโกงกาง โชวการแสดงสื่อ
ประสมในชวงเวลากลางคืน เป็นสัญลักษณใหมในทาเรือ OCT

่



วันท่ี 3 ฮองกง - วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอรร่ี -
ยานถนนนาธาน - โอเชี่ยนเทอรมินัล - HARBOUR CITY - ทา
อากาศยานนานาชาติฮองกง Chek Lap Kok - ทาอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เขาสูท่ีพัก เซินเจิน้ Higgert Hotel หรือเทียบเทา

หมูบานฮากกากันเคิง

ศูนยสมุนไพร/ยาแผนจีนโบราณ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม แบบติ่มซํา

หมูบานฮากกากันเคิง ถูกสรางขึน้ตามสไตลการสรางบานของชาวฮากกา กอนหนาท่ี
เมืองเซินเจิน้จะถูกแตงตัง้ใหเป็นเขตเศรษฐกิจแหงแรกของประเทศจีน คนพ้ืนเพของ
เมืองเซินเจิน้ลวนเป็นชาวฮากกาทัง้สิน้ เพ่ือใหคนรุนหลังไดรําลึก และ ศึกษาถึงความ
เป็นมาของเซินเจิน้ รัฐบาลจีนจึงไดลงทุนใหมีการสรางหมูบานฮากกากันเคิงขึน้ ท่ีน่ีเราจะ
ไดเห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของการตกแตง
อาคารบาน อาหารการกิน ประวัติความเป็นมาของชาวจีนฮากกาในอดีต

ศูนยสมุนไพรและคนควายาแผนจีนโบราณ เป าซูหลิง หรือในชื่อวา ยาบัวหิมะ ยาประจํา
บานท่ีมีชื่อเสียงชมวีดีทัศนและฟังบรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแตละชนิด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดตงเหมิน

MANGROVE GROOVE

 บาย

ตลาดตงเหมิน เป็นศูนยรวมแหงการชอปป้ิงสินคาภายในประเทศ เปนสถานท่ี ท่ีนักทอง
เท่ียวนิยมกันมาชอปป้ิง เพราะนอกจากจะเป็นแหลงชอปแลว ยังเป็นแหลงรวมเรื่อง
อาหารมากมาย ท่ีน่ีมีสินคามากมาย อาทิ เสื้อผา รองเทา กระเปา และอ่ืนๆ ราคาเป็นมิต
รสุดๆ

ชม โชว MANGROVE GROOVE เป็นโชวน้ําแบบ 3D ท่ีใชทุนสรางกวา200ลานหยวน
จัดแสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ
ท่ีสามารถจุได 2595 คน เป็นโชวท่ีเกี่ยวกับเด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษท่ีออกตามหาเครื่อง
บรรเลงเพลงท่ีมีชื่อวา ปีกแหงความรัก เพ่ือเอามาชวยนกท่ีถูกทําลายจากมนต มลพิษ ใน
ปาโกงกาง การแสดงใชอุปกรณ เชน แสงเลเซอร ไฟ เครื่องเปลงแสง มานน้ํา ระเบิดน้ํา
ฯลฯ กวา 600 ชนิด เป็นโชวน้ําท่ีใหญ และทันสมัยท่ีสุดในโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Higgert Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก

ออกเดินทางสู ฮองกง โดยรถไฟ (ประมาณ 1 ชัว่โมง)

จากน้ันนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน เป็นวัดท่ีชาวฮองกงเชื่อวามีความศักดิส์ิทธิเ์ป็นหน่ึงในวัดท่ีโดงดังท่ีสุดของฮองกงมี
เทพซ่ึงขึน้ชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บจะมีผูคนมากมายท่ีนําธูป และของมาสักการะเพ่ือขอพรตางๆ ตัง้แตเรื่องความรักไป
จนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคลายวัดจีนสมัยโบราณท่ีมีเสาสีแดงขนาดใหญและหลังคาสีทอง
เหลืองอราม

จากน้ันเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเกาแกท่ีมีความศักดิส์ิทธิม์าก คนท่ัวไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไป
กราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหันนําโชคท่ีตัง้อยูในวัดเพ่ือจะได
หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาท่ีการงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถาหากคนท่ีดวงไมดีมี
เคราะหรายก็ถือวาเป็นการชวยหมุนปัดเปาเอาสิ่งรายและไมดีออกไปใหหมด

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนําชมโรงงานจิวเวอรรี่ ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของฮองกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหา
ซ้ือไดในราคาพิเศษ

ใหทานอิสระชอปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน ชอปป้ิงท่ี Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคาแบ
รนดเนมชื่อดังตางๆ ระดับโลกกวา 700 รานคา หางขายของเด็กเลน Toy r'us รานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี DFS Galleria

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบิน Hongkong International Airport

22.20 น. ออกเดินทางจากสนามบิน Hongkong International Airport เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน
แอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD503 (บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม)

00.10+1 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ฮองกง

วัดหวังตาเซียน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขต
ปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหล่ียมปากแมน้ําจู
เจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเป็นท่ีรูจักในสกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือ
ธรรมชาติลึก มีเน้ือท่ี 1,104 กม.2 และประชากรกวาเจ็ดลานคน เป็นเขตท่ีมีประชากรอยู
อาศัยหนาแนนท่ีสุดเขตหน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4%
มาจากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญท่ีพูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑล
กวางตุงท่ีอยูติด ซ่ึงประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต
ในจีนแผนดินใหญตัง้แตคริสตทศวรรษ 1930

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง ท่ีขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางท่ีขอเสมอ ซ่ึงสรางขึน้
มาบูชาหวองตาเซียน



วัดแชกงหมิว
เป็นวัดท่ีสรางขึน้มาเพ่ือ บูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมของทัง้ชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โรงงานจิวเวอรรี่

ยานถนนนาธาน

โอเชี่ยนเทอรมินัล

HARBOUR CITY

 บาย

เขาชม โรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

เป็นถนนหลักในเมืองท่ีว่ิงอยูในยานเกาลูน และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจมซาจุย

หางสรรพสินคายักษใหญ ท่ีมีความยาวตัง้แต ทาเรือสตารเฟอรรี่ ไปตามถนน Canton
ระยะทางกวาครึ่งกิโลเมตร คงหนีไมพน 2 หางน้ีคือ Harbour City และ Ocean
Terminal มีรานคากวา 700 ราน เรียกวา มาท่ีน่ีทีเดียวมีครบทุกอยางท่ีอยากได

หางท่ีใหญ ท่ีสุดในยานจิมซาจุย แหลงรวมรานคาตางๆ มากมาย แบรนดเนมหรูๆ มีครบ
หมด Louis Vuitton HERMES Gucci Prada Channel หรือแบรนดกลางๆ ท่ีท่ัวโลก
รูจัก เชน Nike Adidas Puma Levi's Diesel และอีกมากมาย ก็มีครบครับ

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก คํ่า

ตัง้อยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตัง้แตปี
1541



 หมายเหตุ รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
- การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์

ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

- ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการ คอนเฟิรมเดินทางกอน
ทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

- เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด  
 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลดอลลารฮองกง

 

การชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําทานละ 5,000 บาท ภายใน 36 ชม.

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน กรณีทานมีความประสงคจะ

ตองการปรับเปล่ียนระดับชัน้ท่ีน่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได
ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบินแอรเอเซีย 20 กิโลกรัม คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ี
มีการเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 

- เบีย้ประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบีย้ประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 

8. คาวีซากรุปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาท่ีมีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน)

่ ่ ่ ้ ์



9. กรณีท่ีทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซากรุป 144 ชัว่โมง ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
เก็บคาใชจายทัง้หมด 
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน 
 

วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทาง ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก **

- ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,000 บาท 

- ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตัว๋เครื่องบิน

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน***

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ทัง้ไทยและฮองกงขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิน้** 
 

การยกเลิก
- แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 

- แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท

- แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทัง้หมด 

- ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสาย
การบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทัง้หมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 


