
#12805 ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน 4 วัน 2 คืน ข้ึนกระเชานองปง
ชมโชวนํ้าพุเตนระบํา บิน HX
ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน วัดโปหลิน พระใหญลันตา หมูบานวัฒนธรรมนอนปง หาง
หลอหวู วัดกวนอู วัดแชกงหมิว วัดหวังตาเซียน วัดเจาแมกวนอิม ยานจิมซาจุย
ถนนนาธาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - สะพานแขวนซิงหมา - กระเชา
นองปิง 360 องศา - เกาะลันเตา - วัดโปหลิน - พระพุทธรูปเทียนถาน - หมูบานวัฒนธรรม
นองปิง - ซิต้ี เกท เอาทเล็ท - เซินเจิ้น

  

LEE
GARDEN
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

2 เซินเจิ้น - วัดกวนอูเซินเจิ้น - รานนวดเทา - รานยางพารา - รานหยกฮองกง - หลอหวู ชอป
ป้ิง เซ็นเตอร - SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN   

LEE
GARDEN
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 ฮองกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม - โรงงานจิวเวอรร่ี - จิม
ซาจุย - ยานถนนนาธาน - โอเช่ียนเทอรมินัล - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก    -

4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

4 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65 ฿8,990 ฿11,490 ฿11,490 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก -
สะพานแขวนซิงหมา - กระเชานองปง 360 องศา - เกาะลันเตา -
วัดโปหลิน - พระพุทธรูปเทียนถาน - หมูบานวัฒนธรรมนองปง
- ซิตี้ เกท เอาทเล็ท Citygate Outlet Mall - เมืองเซินเจิ้น

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

01.30 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4ประตู 5-6เคานเตอรNสายการ
บิน Hong Kong Airlines (HX)เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (ไกดทัวร
แนะนําการเดินทาง)

(สายการบินHong Kong Airlines กําหนดใหสามารถโหลดสัมภาระใตทองเครื่องได 20 กก./ทานและสามารถถือขึ้น
เครื่องได 7 กก./ทาน และ)หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

04.15 น. เหินฟาสูฮองกงโดยสายการบิน Hong Kong Airlines เท่ียวบินท่ี HX762

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินCheak Lap Kok Hong Kong (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย1ช.ม. กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย)หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรรับกระเปาและ
ทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางผานสะพานแขวนชิงหมา เป็นสะพานแขวนสําหรับรถยนตและรถไฟท่ียาวท่ีสุดของโลก ระหวางทางทานจะได
ชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกง

นําทานสัมผัสประสบการณน่ัง กระเชานองปิง 360 ชมวิวทิวทัศน ท่ีสวยสดงดงามของเกาะฮองกง ใชเวลาประมาณ 25 นาที
(หากทัศนวิสัยไมเอ้ืออํานวยเชนฝนตกหนักมีลมแรงกระเชาอาจปิดใหบริการเราจะนําทานขึ้นสูยอดเขาสักการะพระใหญโดยรถ
โคชแทนท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ)

นําทานเขาสูวัดโปหลิน ยอนไปในอดีตท่ีน่ีเป็นเพียงวัดเล็กๆ หลบเรนอยูในพ้ืนท่ีเขียวชอุม ปัจจุบันวัดโปหลินเป็นศูนยกลาง
ของศาสนาพุทธท่ีมีความสําคัญอยางมากและเป็นจุดทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงไดรับความนิยมมากท่ีสุดแหงหน่ึงในฮองกง

จากนั้นนําทานเดินทางไปนมัสการ พระใหญลันเตาพระพุทธรูปศักดิส์ิทธิอั์นดับตนๆของฮองกง ประดิษฐฐานอยูบนยอดเขา
โปหลิน

จากนั้นใหทานเท่ียวชม หมูบานวัฒนธรรมนองปิงท่ีจําลองชีวิตความเป็นอยูของชาวฮองกงในสมัยกอน ประกอบไปดวย ราน
น้ําชา รานอาหาร รานขายของท่ีระลึกและจุดถายรูปอีกมากมาย

จากนั้นนําทานเดินทางสู ซิตี้เกต เอาทเลตเป็นหาง Outlet ขนาดใหญท่ีสุดของฮองกง อยูใกลกับสนามบินฮองกง ใหทาน
ชอปป้ิงสินคาตามอัธยาศัย กับสินคาแบรนเนมระดับโลกมากมาย

บาย

17.00 น. นําทานน่ังรถไฟฟาเพ่ือเดินทางสู เซินเจ้ิน (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา

 เชา



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

สะพานแขวนซิงหมา

กระเชานองปง 360 องศา

เกาะลันเตา

วัดโปหลิน

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก

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

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง ซ่ึงเป็นโปรเจ็คการสนับสนุนการ
ทองเท่ียวในเกาะลันเตา

เป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นเกาะขนาดเล็กแตใหญกวาเกาะ
ฮองกงถึง 2 เทาและเมื่อกอนเป็นเกาะชาวประมง

เป็นวัดท่ีตั้งอยูท่ีเมือง Ngong Ping เกาะ New Territories มีพระใหญท่ีชาวฮองกงชาว
ไทย ชาวจีน มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมีความนาเล่ือมใสศรัทธา
และอลังการ



 หมายเหตุ

วันท่ี 2

สายการบินHong Kong Airlines กําหนดใหสามารถโหลดสัมภาระใตทองเครื่องได 20 กก./ทาน และสามารถถือขึ้น
เครื่องได 7 กก./ทาน และ)หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

พระพุทธรูปเทียนถาน
เป็นพระท่ีศักดิส์ิทธิอั์นดับตนๆ ของฮองกง ทีอยูคูกับวัดท่ีเกาแกท่ีสุดอีก 1 วัด คือวัดโป
หลิน ตั้งอยูท่ีเกาะลันเตา หลวงพอโตสูง 34 เมตร (112 Ft) น้ําหนักกวา 250 ตัน
ประดิษฐานอยูบนยอดเขาโปหลิน อยูคูกับวัดโปหลิน โดดเดนสังเกตไดจากมุมไกล องค
พระน่ังอยูบนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถขวาและแบพระหัตถดานซายไวบนตัก พระเนตร
มองลงมาดวยความเป่ียมเมตตา พระใหญเทียนถัน เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ ์โครงเป็น
เหล็กกลาแลวครอบดวยเน้ือสัมฤทธิ ์ท่ีฐานองคพระมีรูปป้ันเทพธิดากําลังถวายเครื่องสัก
การะแดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นท่ีมาของชื่อพระพุทธ
รูปเทียนถานบนยอดเขาน้ี

หมูบานวัฒนธรรมนองปง

ซิต้ี เกท เอาทเล็ท

เซินเจ้ิน

 บาย

เป็นหมูบานวัฒนธรรมบนท่ีราบสูงทางตะวันตกของเกาะลันเตา มีเนินเขาหลายแหงใน
บริเวณใกลเคียงซ่ึงเป็นแหลงทองเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียว ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นมาเพ่ือนสง
เสริมการทองเท่ียวของเกาะลันเตา

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงท่ีมีแบรนนานาชาติกวา 80 ย่ีหอซ่ึงตลอดท้ังปีมี ซ่ึงแทบจะ
สวนลดอยูอยางนอย 30% ตลอดปี

เป็นเมืองติดชายแดนฮองกงท่ีสําคัญ ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันออกของปากแมน้ําไขมุก บน
ชายฝ่ังตอนกลางของมณฑลกวางตุงทางตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็น
สวนหน่ึงของสามเหล่ียมปากแมน้ําไขมุก เมืองน้ีขึ้นชื่อเรื่องแหลงชอปป้ิงของกอปป้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา



เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู เซินเจิ้น - รานนวดเทา - รานยางพารา
- รานหยก - หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร - SHEKOU SEA
WORLD MUSIC FOUNTAIN

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเท่ียวชมเมืองเซินเจ้ิน

นําทานสู วัดกวนอูไหวเทพเจากวนอู สัญลักษณของความซ่ือสัตย ความจงรักภักดี ความกลาหาญ โชคลาภ เปรียบเสมือน
ตัวแทนของความเด็ดเด่ียว เป็นธรรม กลาหาญ เป็นวัดอันศักดิส์ิทธิท่ีคนเซินเจ้ินกราบไหว เพ่ือความเป็นสิริมงคลตอตนเองและ
ครอบครัวในทุกๆ ดาน

จากนั้นนําทานไปผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝาเทาโดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจักวาล“บัว
หิมะ”ของแท 100% ยาประจําบานท่ีมีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย

นําทานสู รานยางพาราใหทานไดฟังบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีทําจากยางพารา รูจักคุณสมบัติและเลือกชมเลือกซ้ือสินคา
ตามอัธยาศัย

นําทานชมรานหยกมีสินคามากมายเกี่ยวกับหยกใหทานไดเลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแดตัวทานเองไหมเสีย
จากการตากแดดเป็นเวลานานและชวยแกปัญหาสิว ฝา จุดดางดําบนใบหนาใหหนาเนียนใส

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานอิสระชอบป้ิง หลอหวู เซ็นเตอร (Lowu Center) อิสระชอปป้ิงของ COPY แบรนดเนมท่ีมีใหเลือกมากมายหลาย
อยาง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..เป็ดปักกิ่ง + ไวนแดง

นําทานชมโชว SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN เป็นโชวน้ําพุเตนระบําประกอบดนตรี พรอมฉากหลังที
เป็นเรือ MINGHUA เรือยอรช สุดหรู

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา

เซินเจ้ิน

วัดกวนอูเซินเจ้ิน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองติดชายแดนฮองกงท่ีสําคัญ ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันออกของปากแมน้ําไขมุก บน
ชายฝ่ังตอนกลางของมณฑลกวางตุงทางตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็น
สวนหน่ึงของสามเหล่ียมปากแมน้ําไขมุก เมืองน้ีขึ้นชื่อเรื่องแหลงชอปป้ิงของกอปป้ี

เป็นวัดในเซินเจ้ินท่ีมีเทพเจากวนอูสัญลักษณของความซ่ือสัตย ความกตัญูรูคุณความ
จงรักภักดีความกลาหาญ โชคลาภ บารมีทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ด
เด่ียวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู ทานเป็นคนจิตใจมั่นคงด่ังขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศ
มาก และไมเคยประมาท การบูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมให
เพล่ียงพล้ําแกฝายตรงขาม และใหเกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงท่ีดี



วันท่ี 3

รานนวดเทา

รานยางพารา

รานหยกฮองกง

การนวดเทา เป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียดปรับสมดุลใหการไหลเวียนของ
โลหิตดวยวิธีธรรมชาติ

ยางพาราสินคาขึ้นชื่อของประเทศจีน

ในฮองกง ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักท่ีสุดท่ีตลาดหยกในเกาลูน ถึงแมบริเวณน้ีจะไดรับ
การปรับปรุงใหมหลายตอหลายครั้งในชวงท่ีผานมา แตท่ีน่ีก็ยังคงไวซ่ึงรองรอยของอดีต
เชน สถานีตํารวจท่ีเป็นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ในบริเวณใกลเคียง คุณจะพบหิน
หยกขนาด 3 ตันบนถนนแคนตัน ซ่ึงเป็นสัญลักษณของถนนเจด แตถาคุณสนใจในการ
ชอปมากกวาสถาปัตยกรรมและอนุสาวรีย คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของ
หยกท่ีขายอยูท่ีน่ี ซ่ึงมีกวารอยแผง สินคาท่ีคุณจะพบมากท่ีสุดคือเครื่องประดับทําจากหยก
ซ่ึงไดแก แหวน กําไล จ้ี และตางหู แตคุณก็อาจพบของแปลกอ่ืนๆ ดวยเชนกัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร บาย

เป็นแหลงดึงดูดนักชอปป้ิงของเซินเจ้ิน นักชอปป้ิงสวนใหญจะเรียกท่ีน่ีวา "มาบุญครอง
ของเมืองจีน" ท่ีน่ีจะเหมือนมาบุญครองบานเรา มีท้ังหมด 5 ชั้น ขางในจะมีสินคาพ้ืน
เมืองมากมาย ท้ังกระเปา เสื้อผา รองเทา ซ่ึงเป็นสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดย่ีหอ
ชื่อดังๆ ท้ังนั้น ไมวาจะเป็น กุชชี่ อามาน่ี หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ

SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ..เป็ดปักกิ่ง + ไวนแดง

 LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา

SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN เป็นโชวน้ําพุเตนระบําประกอบ
ดนตรี พรอมฉากหลังทีเป็นเรือ MINGHUA เรือยอรช สุดหรู แตเดิมเป็นของ
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชารลส เดอโกล ตอมาทางจีนไดซ้ือตอ และไดนํามาทอดสมอท่ี
ทาเรือ SHE KOU เพ่ือจัดเป็นสถานท่ีทองเทียวท่ีตระการตา



ฮองกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - วัดเจาแมกวนอิมฮ
องฮัม - โรงงานจิวเวอรร่ี - จิมซาจุย - ยานถนนนาธาน - โอ
เชี่ยนเทอรมินัล - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานน่ัรถไฟฟาเพ่ือเดินทางสู ฮองกงผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสูวัดแชกงหมิว(กังหันนําโชค) เพ่ือสักการะขอพร เทพเจาแชกง และใหทานหมุนกังหันทองแดง ท่ีเชื่อกันวา
ถาหมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่งชั่วรายและ นําแตสิ่งดีๆ มาให ชาวฮองกงนิยมไปสักการะท่ีวัดน้ีในวันขึ้นปีใหม

นําทานสักการะเพ่ือความเป็นสิริมงคลวัดหวังตาเซียน (วัดหวองไทซิน)เป็นอีกหน่ึงวัดท่ีมีชื่อเสียงของฮองกง ดวยอาคาร
ของวัดท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม รวมท้ังซุมประตูทางเขาท่ีย่ิงใหญอลังการ ไดรับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเตา ศาสนาพุทธ และลัทธิ
ขงจ้ือ ผูคนมักเดินทางมากราบไหวเพราะเชื่อวาพระหวังตาเซียนน้ีมีความศักดิส์ิทธิ ์ขอพรสิ่งไดก็จะสมปรารถนาทุกประการ

จากนั้นนําทานนมัสการ วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม (KunIm Temple) เป็นวัดเกาแกของฮองกง เป็นวัดเจาแมกวนอิมท่ีชาว
ฮองกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแนนวัด ถาใครท่ีชอบเสี่ยงเซียมซีขอบอกวาท่ีน่ีแมนมากท่ีพิเศษกวานั้น
นอกจากสักการะขอพร ซ่ึงคนสวนใหญจะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม

จากนั้นนําทานเย่ียมชมโรงงานจิวเวอรรี่ท่ีขึ้นชื่อของฮองกง และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานอิสระชอปป้ิงท่ี จิมซาจุย ถนนนาธานซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลก ทานจะไดเลือกซ้ือ
สินคาประเภทตางๆ หรือเลือกชอปป้ิงท่ี โอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชั้นนําท่ีมีใหเลือกชมและ ชอปมากก
วา 700 ราน (อิสระไมรวมคาเดินทาง)

ค่ํา

เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ํา

19.00 น. ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบินเชกแลปกอก(Chek Lap Kok Airport) ระหวางรอขึ้นเครื่อง
ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษีหลากหลายประเภทไดท่ีShop รานคาตางๆ ของสนามบินไดตามอัธยาศัย

ฮองกง

วัดแชกงหมิว

 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
ในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930

เป็นวัดท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือบูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ของท้ังชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ



วัดหวังตาเซียน

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม

โรงงานจิวเวอรรี่

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง ท่ีขึ้นชื่อเรื่องการไดอยางท่ีขอเสมอ ซ่ึงสรางขึ้น
มาบูชาหวองตาเซียน

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัมหรือท่ีชาวฮองกงเรียกกันวาวัดเจาแมกวนอิมยืมเงิน เป็นวัดท่ี
สรางขึ้นในปี 1873 ซ่ึงตอมาไดมีการสรางถนนในปี 1909 คนงานไดทําการขุดเจาะท่ีพ้ืน
และเกิดเหตุการณแปลกประหลาดขึ้น คือมีน้ําคลายๆ สีเลือดไหลซึม ขึ้นมาเป็นท่ีกลาว
ขาน กันท้ังเกาะวาเป็นเลือดของมังกร ชาวฮองกงเลยมาบริจาคเงินท่ีวัดน้ีเพ่ือเป็นการแก
เคล็ดใหเจาแมกวนอิมปองกันภัยพบัติตางๆ ในทุกๆ ปีชาวฮองกงรวมไปถึงนักธุรกิจและ
มหาเศรษฐีชาวฮองกงถือเป็นประเพณีท่ีจะมากูเงินเจาแมกวนอิมท่ีวัดแหงน้ีเพ่ือนําไปเป็น
ทุนในการประกอบกิจการของตัวเองใหเจริญรุงเรือง

เขาชมโรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จิมซาจุย

ยานถนนนาธาน

โอเชี่ยนเทอรมินัล

 บาย

ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลก เลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ
อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศ
ของฮองกงมีทุกสิ่งท่ีคุณตองการ ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อท่ี
จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากท่ัวทุกมุมโลก อีกท้ังยังเป็น
ท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ด
ของฮองกง หรือเลือกชอปป้ิงท่ีโอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชั้นนํา
ท่ีมีใหเลือก

เป็นถนนหลักในเมืองท่ีว่ิงอยูในยานเกาลูน และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจมซาจุย

โอเชี่ยนเทอรมินัลหางสรรพสินคายักษใหญ ท่ีมีความยาวตั้งแตทาเรือสตารเฟอรรี่ ไปตาม
ถนน Canton ระยะทางกวาครึ่งกิโลเมตร ภายในมีรานคาตางๆ มากกวา 700 ราน ซ่ึง
เรียกไดวา มาท่ีน่ีทีเดียวมีครบทุกอยางท่ีอยากได



วันท่ี 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ํา

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก

 กิจกรรม เชา

02.00 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Hong Kong Airlines เท่ียวบินท่ี HX767

04.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- รายการทัวรสามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษา

ผลประโยชนของลูกคาเป็นสิ่งสําคัญ

- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้นหากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธ
การเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได
คณะทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหนาท่ีประสานงานและเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเป็นระยะๆ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆท้ังสิ้น  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของ
สายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีตางๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนืออํานาจ
การควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาท่ีนั้นๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคา
เสียหาย ไมวาในกรณีใดๆท้ังสิ้น ท้ังคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เป็นตน 

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทาน
ตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมด
แลว

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามท่ีกําหนดไว หรือสายการบินแจง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซา
ของประเทศท่ีทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา)

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนคา
บริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดน้ีเป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุไวบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก
หรือเปล่ียนแปลงใดๆ ท้ังสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายชื่อผู
เดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางหลังจาก
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น)

- บริษัทฯทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยัง
ไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการ ท่ีระบุไว
ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ท้ังน้ีทางบริ
ษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ
 

การชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจําท้ังหมดเน่ืองจากทางบริ

ษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ กรุณาชําระ
21 วันกอนการเดินทาง

- กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ 10,000 บาท

- แฟกซหรืออีเมล หนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุการใชงาน 6  เดือนขึ้นไป)

- คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯขอเก็บคาทัวรท้ังหมด กอนการเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการคืนเงินคามัดจําท้ังหมด

 

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

่



- คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

- คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.    

- คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

- คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    

- คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ

- คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศจีน(แบบกรุป)    

- คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ

- คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คา

ซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

- คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1500 บาท/ทริป/ตอทาน

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
 

วีซา
- Passport หรือหนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

- วีซากรุปทําไดเฉพาะผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น!!! ชาวตางชาติไมสามารถย่ืนวีซากรุปได

- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอ่ืนๆ ได รวมท้ังไมสามารถคืนเงินคาวีซาได
ทุกกรณี  

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางท่ีบินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซ่ียงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองย่ืนวีซาเด่ียว
เทานั้น

- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆ ท้ังสิ้น ทําใหไมสามารถย่ืนวีซากรุปได  หรือ ทานมีความประสงค
จะย่ืนวีซาเด่ียว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเด่ียวย่ืนปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,500 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ
ทานละ 1,800 บาท(อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น) 
 

หมายเหตุ
- ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง เซินเจ้ิน)กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืน

เมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซ่ึงจําเป็นตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทาน
แวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน
รัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 1,000 หยวน / คน / รานท่ีจีน และ 1,000
ดอลลารฮองกง / คน / รานท่ีฮองกง

- การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

* ตามเงื่อนไขของประเทศจีนผูเดินทางท่ีมีอายุตั้งแต 2 – 18 ปี คิดเป็นราคาเด็ก(นับวันเกิดจากวันท่ีกลับจากจีน)**
 

การยกเลิก
- ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง

สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 
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- กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

- กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

- ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ

- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

- ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRAFLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้น
 


