
#13620 ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน 3 วัน 2 คืน สวนดอกไม
ฮอลแลนด วัดกวนอู วัดหวังตาเซียน บิน HX
ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน สวนดอกไมฮอลแลนด หลอหวู Window of the World
วัดกวนอู พิพิธภัณฑเซินเจ้ิน ชมโชวนํ้าพุ วัดหวังตาเซียน วัดแชกงหมิว ถนนนา
ธาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - สะพานแขวนซิงหมา - เซินเจิ้น
- เมืองดอกไมหนันซาน - หลอหวู ชอปป้ิง เซ็นเตอร   

Higgert
Hotel
หรือเทียบ
เทา

2 รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ) - วัดกวนอูเซินเจิ้น - พิพิธภัณฑเซินเจิ้น -
SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN   

Higgert
Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 ฮองกง - โรงงานจิวเวอรร่ี - วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว - ยานถนนนาธาน - ทา
อากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 ส.ค. 65 - 5 ส.ค. 65 ฿8,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿3,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก -
สะพานแขวนซิงหมา - เซินเจิ้น - เมืองดอกไมหนันซาน - หลอหวู
ชอปปง เซ็นเตอร

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

05.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร K สายการบินฮองกง แอร
ไลน โดยมีเจาหนาท่ี ... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

08.25 น. ออกเดินทางสูฮองกงโดยสายการบินฮองกงแอรไลน เท่ียวบินท่ี HX768

12.10 น. เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)ผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว พรอมกัน ณ ทางออก
EXIT Bสนามบินตั้งอยูบนเกาะลันเตาฮองกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนติดกับมณฑล
กวางตุง

บาย

จากนั้นนําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย ผานสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็นสะพาน
แขวนทางรถยนตท่ีมีความยาวมากกวา 2.2 กิโลเมตร ซ่ึงไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอรแมน ฟอสเตอร
ระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกง

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเซินเจ้ิน (โดยรถไฟ) ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑล
กวางตุงเป็นเมืองเศรษฐกิจการคาท่ีสําคัญของจีนทางตอนใตและเป็นแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย..ทานจะ
ตองลากกระเปาสัมภาระของทาน ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 50-
60นาที

จากนั้นเดินทางไป สวนดอกไมเนเธอรแลนดหรือท่ีรูจักกันดีในชื่อ เมืองดอกไมหนันซาน ซ่ึงเป็นสวนดอกไมท่ีสามารถซ้ือ
ดอกไมสัตวเล้ียง เครื่องหิน และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติ สวนแหงน้ียังเป็นท่ีพักผอนหยอนใจ เดินเลนและเพลิดเพลินไปกับ
บรรยากาศประเทศเนเธอรแลนด

จากนั้นใหทานเพลิดเพลินกับการตอราคาสินคามากกวา 50% ท่ีคนไทยขนานนามวา มาบุญครองเซินเจ้ินหรือหลอวู ซิตี้
ทานจะพบกับสินคากอปป้ีแบรนดเนมชื่อดังมากมาย อาทิ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach,
Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ หลังจากนั้นแวะถายรูปเป็นท่ีระลึก Window of the World (ดานนอก) เมืองจําลอง
ท่ีรวบรวมเอาแลนดมารกของแตละประเทศยอสวนไวดวยกันท่ีน่ี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร

เดินทางเขาสูท่ีพัก เซินเจ้ิน Higgert Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 บาย



 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

สะพานแขวนซิงหมา

เซินเจ้ิน

เมืองดอกไมหนันซาน

หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร

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

เป็นเมืองติดชายแดนฮองกงท่ีสําคัญ ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันออกของปากแมน้ําไขมุก บน
ชายฝ่ังตอนกลางของมณฑลกวางตุงทางตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็น
สวนหน่ึงของสามเหล่ียมปากแมน้ําไขมุก เมืองน้ีขึ้นชื่อเรื่องแหลงชอปป้ิงของกอปป้ี

ท่ีน่ีตั้งอยูใกลกับหนานโถวท่ีดานหนันซาน มีลักษณะคลายเมืองในเนเธอรแลนด มีอาคาร
สไตลดัตชกังหันลม รานคาเฟ เป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจท่ีดีแหงหน่ึงของเซินเจ้ิน นัก
ทองเท่ียวสามารถซ้ือดอกไม สัตวเล้ียง เครื่องหิน และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติไดท่ีน่ี

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Higgert Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 2 ศูนยสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณ) - วัดกวนอู เซินเจิ้น - พิพิธ
ภัณฑเซินเจิ้น - SHEKOU SEA WORLD MUSIC
FOUNTAIN

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินคาพ้ืนเมืองของเมืองเซินเจ้ิน อาทิเชน หยก ยางพารา ฯลฯ เพ่ือ
ฝากคนท่ีทานรัก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูวัดกวนอู Kuan Au Templeเป็นวัดท่ีศักดิส์ิทธเป็นท่ีนิยมในเมืองเซินเจ้ินเทพเจากวนอูเป็นเทพ
สัญลักษณแหงความซ่ือสัตยความจงรักภักดีและความกลาหาญความกตัญูโชคลาภบารมีนิยมขอพรในเรื่องหนาท่ีการงานสักกา
ระขอพระและกราบไหวทานเพ่ือความเป็นสิริมงคลตอตนเองและครอบครัว

พิพิธภัณฑเซินเจ้ิน SHENZHEN MUSEUM ตั้งอยูใจกลางเมืองเซินเจ้ิน ภายในมีจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซิน
เจ้ิน มีท้ังโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร เทคโนโลยี วิทยาศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดใหเขาชมมาตั้งแตปี 1988

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษเปาฮือ+ไวนแดง

ชมโชวน้ําพุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชวน้ําพุกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดในเซินเจ้ิน (ปิดทุกวันจันทร) โชว
น้ําพุเตนระบําแหงใหมของเซินเจ้ิน ฉากหลังเป็นเรือ Minghua มีการนําโชวน้ําพุ แสง สีเสียง ใหทานชมอยางใกลชิด

เดินทางเขาสูท่ีพัก เซินเจ้ิน Higgert Hotel หรือเทียบเทา

รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ในรานสมุนไพรและยาแผนจีนโบราณนั้นมีสมุนไพรธรรมชาติตางๆ ท่ีนาสนใจหลายชนิด
แตชนิดท่ีอยากแนะนําท่ีสุดนั้นมีชื่อวา "เปาซูหลิง" ซ่ึงรูจักกันในนาม "บัวหิมะ" ยาประจํา
บานท่ีมีชื่อเสียง ท่ีคนไทยนิยมซ้ือไปเป็นของฝากกลับบาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดกวนอูเซินเจ้ิน บาย

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



วันท่ี 3 ฮองกง - โรงงานจิวเวอรร่ี - วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว -
ยานถนนนาธาน - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

พิพิธภัณฑเซินเจ้ิน
พิพิธภัณฑแหงน้ีตั้งอยูใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซิน
เจ้ิน ท่ีมีท้ังโบราณวัตถุ เอกสารเลาเรื่องราวประวัติศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดใหเขาชมมาตั้งแตปี 1988

SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษเปาฮือ+ไวนแดง

 Higgert Hotel หรือเทียบเทา

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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารโรงแรมท่ีพัก

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูฮองกง (โดยรถไฟ) ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทาน ในการเดินทางขามดานและผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 50-60นาที

นําชมโรงงานจิวเวอรรี่ ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของฮองกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหาซ้ือไดใน
ราคาพิเศษ !! และนําทานเลือกซ้ือยาสมุนไพรจีนตางๆ

จากนั้นนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน เป็นวัดท่ีชาวฮองกงเชื่อวามีความศักดิส์ิทธิเ์ป็นหน่ึงในวัดท่ีโดงดังท่ีสุดของฮองกงมี
เทพซ่ึงขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บจะมีผูคนมากมายท่ีนําธูป และของมาสักการะเพ่ือขอพรตางๆ ตั้งแตเรื่องความรักไป
จนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคลายวัดจีนสมัยโบราณท่ีมีเสาสีแดงขนาดใหญและหลังคาสีทอง
เหลืองอราม

จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเกาแกท่ีมีความศักดิส์ิทธิม์าก มีอายุกวา 300 ปีตั้งอยูในเขต Shatin วัดแชกงสราง
ขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเป็นทหารมีชื่อวาทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีน
และทานแชกงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนท่ัวไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะ
ประสบผลสําเร็จในทุกประการ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ หานยาง

ใหทานอิสระชอปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน ชอปป้ิงท่ี Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคาแบรนดเนม
ชื่อดังตางๆ ระดับโลกกวา 700 รานคา อาทิ เชน Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior
Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ หางขายของเด็กเลน Toy r'us รานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี DFS Galleria

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

่



ไดเวลาอันสมควร พรอมกันท่ีจุดนัดพบ เดินทางสูสนามบินฮองกง

21.45 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮองกงแอรไลน เท่ียวบินท่ี HX761

23.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ฮองกง

โรงงานจิวเวอรรี่

วัดหวังตาเซียน

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

เขาชมโรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง ท่ีขึ้นชื่อเรื่องการไดอยางท่ีขอเสมอ ซ่ึงสรางขึ้น
มาบูชาหวองตาเซียน

เป็นวัดท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือบูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ของท้ังชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ หานยาง

ยานถนนนาธาน บาย

เป็นถนนหลักในเมืองท่ีว่ิงอยูในยานเกาลูน และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจมซาจุย

 คํ่า



 หมายเหตุ รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1.    ชําระเงินมัดจําคาทัวร ทานละ 5,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินคาทัวรแลวเทานั้น

2.    สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนา
หนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3.    หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสาร
ทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

4.    หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ
เดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

5.    การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

การชําระเงิน
ชําระเงินมัดจําคาทัวร ทานละ 5,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินคาทัวรแลวเทานั้น

คาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
 

อัตรานี้รวม:
1   คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตอง

ไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.  คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3.  คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4.  คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5.  คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6.  คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7.  คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 

เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** 

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

8.   คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9.   คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 %

10.   คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส Economy class 30 กิโล /
เอมิเรตส Business class 40 กิโล / ฮองกงแอรไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟิค 30 กิโล/ แอรมาเกา 20 กิโล คาประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

อัตรานี้ไมรวม:
1.  คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2.  คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวาง
การเดินทาง เป็นตน

3.  คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

่



4.  คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

6.  คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท ตลอดทริป
 

วีซา
พาสปอรตจะตองมีอายุการใชงานมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 6,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1.  ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2.   หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
 เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ REFUND ได

3.   น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1.  เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2.  กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคา
อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร

หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจาก ทานเป็นจํานวนเงิน 300
หยวน, เหรียญฮองกง / คน / ราน
 

การยกเลิก
1.  แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง    คืนคาใชจายท้ังหมด

2.  แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง    เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3.  แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

4.  แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5.  บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6.  กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

่ ่



7.  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด


