
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 หนา้ 1 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   HKG MFM003 ZUH 5D3N SEP17-HX-W07 

 

 

 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:   

เมษำยน : 20-24 เม.ย. 2560 
15,900.- 

พฤษภำคม : 04-08 , 25-29 พ.ค. 2560 14,900.- 
มถินุำยน :  08 -12 ม.ิย. 2560 15,900.- 
กรกฎำคม :  06 - 10 ก.ค. 2560 15,900.- 
กรกฎำคม :  20 - 24 ก.ค. 2560 14,900.- 

ฮอ่งกง มำเกำ๊ จไูห ่5 วนั 3 คนื 
โดยสำยกำรบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์(HX) บนิเชำ้-กลบัดกึ 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 หนา้ 2 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   HKG MFM003 ZUH 5D3N SEP17-HX-W07 

สงิหำคม : 10-14 ส.ค. 2560 15,900.- 
สงิหำคม : 20-24 ส.ค. 2560 14,900.- 
กนัยำยน : 21-25 ก.ย. 2560 14,900.- 
 
 
 
 
 

  โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-วัดหวังตา้เซยีน-วคิตอเรยีพคี-รพัีลสเ์บย-์อสิระช ้

อปป้ิงตามอธัยาศัย-Symphony of Lights 
✈ O O 

PANDA HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

2 ฮอ่งกง- วัดแชกงหมวิ-พระราชวังหยวนหมงิหยวน+โชว ์-จไูห ่ O O O 
Taipa Square HOTEL 
หรอืเทีย่บเทา่ 

3 
จไูห-่ฮอ่งกง-วคิตอเรยีพคี-รพัีลสเ์บย-์อสิระตามอธัยาศัย- 

Symphony of Lights 
O O O 

PANDA HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

4 ฮอ่งกง-วัดแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน ซติีเ้กท็เอาทเ์ล็ท O O X  

5 สนามบนิฮอ่งกง - กรงุเทพฯ ✈    

วนัแรกของกำรเดนิทำง         กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-วดัหวงัตำ้เซยีน-วคิตอเรยีพคี-รพีลัสเ์บย-์อสิระชอ้ปป้ิง

ตำมอธัยำศยั-Symphony of Lights 

06.00 น. 

 

 

08.50 น. 

พรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคำนเ์ตอร ์K สำย

กำรบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์  โดยมเีจำ้หนำ้ที ่... คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการ

เดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสำยกำรบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่HX768 

 

12.40 น.    

 

ดนิทางถงึสนำมบนิ Hongkong International Airport (เวลำเร็วกวำ่เมอืงไทย 1 ชม.) 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทำงออก EXIT B 
 

 

สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศ

จนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมัย ผา่นสะพานแขวน

ซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 

กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทาง

ทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง  

 

บำ่ย                                     รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร   



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 หนา้ 3 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   HKG MFM003 ZUH 5D3N SEP17-HX-W07 

 

 

จากนัน้น าทา่นนมสัการ วดัหวงัตำ้เซยีน หรอืวดัหวอ่งไทซนิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อทุศิ

ใหก้ับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้ ิเริม่ในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผูม้ีพลังวิเศษและ

กลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาต่อมาเป็นวัดทีช่าวฮอ่งกงเชือ่ว่ามคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่

ในวัดทีโ่ด่งดังทีส่ดุของฮอ่งกงมเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายที่

น าธูป และของมาสักการะเพือ่ขอพรต่างๆ ตัง้แต่เรือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธุรกจิ 

สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสี

ทองเหลืองอร่าม จากนัน้เดนิทางไปชมววิทวิทัศน์ของเกาะฮ่องกงบรเิวณเขา วคิตอเรยี พีค 

(Victoria Peak) ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทัศนข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกง จากนัน้น าทา่นนมสัการขอพร

จากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพัีลสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแต่

ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสักการบชูาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิเจา้แม่

ทับทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวังทกุครัง้

ไป 

 

 

                                 

ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย อาท ิเชน่  ที ่Ocean Terminal,  Harbour City สนิคา้แบ

รนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ เชน่ Armani, Prada , Gucci Burberry , 

Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเลน่ Toy 

r’us แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS Galleria   

ชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโตก้ันตามจังหวะเสียงเพลง 

Symphony of Lights (โชวแ์สดงตอนเวลำ 20.00 น. ทกุวนั) 

 

ค ำ่                                 รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 เขำ้สูท่ ีพ่กั ฮอ่งกง Penta hotel หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง            ฮอ่งกง- วดัแชกงหมวิ-พระรำชวงัหยวนหมงิหยวน+โชว ์-จไูห ่

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก   



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 หนา้ 4 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   HKG MFM003 ZUH 5D3N SEP17-HX-W07 

 

หลังทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ย จากนัน้เดนิทางไปวดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั เป็นวัดเกา่แกท่ีม่ ี

ความศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุว่า 300 ปี ตัง้อยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึ

บุคคลส าคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชือ่ว่าท่านแชกง เนื่องจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขึน้ในทาง

ภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่

หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุ

กงัหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้

ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ย

หมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ 

คอื สุขภาพร่างกายแข็งแรง เดนิทางปลอดภัยสมความปรารถนา และเงนิทองไหลมาเทมา ใน

ทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏทินิจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลม

เพราะเชือ่วา่กังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชค

ดเีขา้มาแทน น ำชมโรงงำนจวิเวอรร์ ี ่ซึง่เป็นโรงงำนทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดของฮอ่งกงในเรือ่ง

กำรออกแบบเครือ่งประดบัทำ่นสำมำรถหำซือ้ไดใ้นรำคำพเิศษ!!และน ำทำ่นเลอืกซือ้ยำ

สมนุไพรจนีตำ่งๆ อกีมำกมำย 

 

บำ่ย                                     รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 

น ำทกุทำ่นเดนิทำงสูจู่ไ่หโ่ดยเรอืเฟอรร์ี ่50 นำท ี(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ วันเดนิทาง)เมอืง

จูไห่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี “จูไห่”  ไดรั้บการยกย่องจากสหประชาชาตใิห ้

เป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี” (Amazing City in China)…จากนัน้น าท่านสู่

พระรำชวงัหยวนหมงิหยวน ทีม่สีวนคลา้ยกบัพระราชวงัหยวนหมงิ ณ กรงุปักกิง่ พระราชวังแหง่

นี ้ถกูสรา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ ณ ใจกลางของ "ภเูขาชลินิ" ในเมอืงจไูห ่ท าใหส้วนแหง่นีโ้อบลอ้มดว้ย

ขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมงิ มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกโิลเมตร มีภูเขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น 

ดา้นหนา้เป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสรา้งต่าง ๆ สรา้งขึ้นเท่าของจรงิในอดีตทุกชิน้ ภายในสวนมี

ทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึง่มีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกกิง่ เป็นศูนย์กลาง

ลอ้มรอบดว้ยสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ กว่ารอ้ยชิน้ อาท ิเสาหนิคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต า

หนักเจิ้งตา้กวางหมิง สะพานเกา้เลี้ยว น าท่านชมโชว์ อลังการประกอบแสง สี เสียง ซึ่ง

ประกอบดว้ยการแสดงชดุต่างๆ อาท ิเฉียนหลงฮอ่งเตท้่องเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษก

และการละเลน่ตา่งๆ อกีมากมาย ทัง้สนุกสนานและไดรั้บความรู ้

 

ค ำ่                                 รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 เขำ้สูท่ ีพ่กั จไูห ่Jinjiang Inn Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  
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วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง        จูไห่ – ถนนคู่รกั – สำวงำมกลำงทะเล“หวหีนี”่ – วดัผู่โถว – ชอ้ปป้ิง

ตลำดใตด้นิกงเป่ย     

เชำ้                                      รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า  

 

หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ย  เดนิทางผ่านชม ถนนคูร่กั (The Lover Road) ซึง่เป็น

ถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดท้ าไวข้ ึน้เพือ่เป็นสถานทีพ่ักผอ่น

หยอ่นใจ และยังเป็นทีน่ยิมของบรรดาคู่รักทัง้หลาย...จากนัน้ชมสัญลักษณ์ของเมอืงจูไห่ทีม่ชี ือ่

เรยีกว่า “หวหีนี”่ รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่รมิทะเล จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหมิะใหท้่านรับฟังการบรรยายถงึสรรพคุณของสมุนไพรจีน

รวมทัง้ใหบ้รกิารนวดฝ่าเทา้และน าท่านชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงจูไห่ อาทเิชน่ ผา้ไหม ใบชา 

หยกฯลฯ เพือ่ฝากคนทีท่า่นรัก 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

จากนัน้น าทา่นสู ่วัดผูโ่ถว นมสัการองคส์งักระจายเพือ่ความอดุมสมบรูณ์ นมสัการเจา้แม-่ 

กวนอมิเพือ่ความโชคด ีนมสัการองคอ์มติรพทุธเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมสัการพระพทุธ- 

เจา้ 4 พระองค ์เพือ่อายยุนืนาน  เดนิทางมายังศูนยก์ารคา้ใตด้นิชือ่ “ตลำดกงเป่ย” ศนูยก์ารคา้

ตดิแอร ์5,000 กวา่รา้นคา้ มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้กอ๊ปป้ีแบรนด ์

เนมชัน้น าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเล่น ฯลฯ ทีน่ี่มใีหท้่านได ้

เลอืกซือ้หมด ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ตามอธัยาศัย 

 

ค ำ่                                 รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   ~~ เมนพูเิศษ  เป๋ำฮือ้+ไวนแ์ดง  

 เขำ้สูท่ ีพ่กั จไูห ่Jinjiang Inn Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง        จูไห่-มำเก๊ำ-เจำ้แมก่วนอมิรมิทะเล-วดัอำมำ่-โบสถเ์ซนตป์อล-เซนำโดส้

แควร-์เวเนเชีย่น-ฮอ่งกงซติ ีเ้ก็ทเอำทเ์ล็ท-กรงุเทพฯ          

เชำ้                                      รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า  

 

น าทกุทา่นเดนิทางสูม่าเกา๊โดยรถโคช้ปรับอากาศ...น าทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รปูองค์

เจา้แมก่วนอมิส าฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบัว ซึง่ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์

ใหก้บัมาเกา๊เนือ่งในโอกาสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี..น าทา่นชม วดัอำมำ่ ใหท้กุทา่นไดก้ราบ

ไหวเ้จา้แม่ทับทมิที ่วดัอำมำ่ ซึง่เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากๆ ส าหรับนักท่องเทีย่ว ส าหรับวัดแห่งนี้

ตัง้อยูใ่กลก้ับทะเล ภายในวัดก็ดูแปลกตาดเีพราะมกีารกอ่สรา้งกันแบบลดหลั่นกันไปตามพืน้ทีท่ี่

อ านวยเนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตัง้อยู่รมิเชงิเขาเมื่อเดนิพน้ซุม้ประตูก็จะพบกับศาลของเจา้แม่

ทับทมิตัง้อยู.่.นอกจากนัน้ก็ยงัม ีหอเมตตาธรรมศาลเจา้แมก่วนอมิ ศาลพทุธเซนิเจา้ชานหลนิและ
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ยังมศีาลเจา้ขนาดเล็กๆอกีหลายศาลทีไ่ดม้กีารสรา้งเพื่อถวายใหแ้ก่เจา้แมท่ับทมิ...น าท่านสูจุ่ด

ก าเนิดแห่งมาเก๊า ณ ซำกประตูโบสถเ์ซนตป์อลซึง่โบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนา

แห่งแรกของชาวตะวันตกในดนิแดนตะวันออกไกลต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกดิเพลงิไหมอ้ย่าง

รนุแรงท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อล คงเหลอืแคเ่พยีงบานประตแูละบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ทีส่งา่งามแลว้

น าทา่นมายงัยา่นการคา้ส าคัญของมาเกา๊หรอืเซน็เตอรพ์อยทม์าเกา๊เรยีกวา่เซนาโดส้แควรซ์ ึง่โดด

เด่นดว้ยพื้นถนนที่ปูลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลอนคลื่นลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคำ้ทีม่ชีือ่เสยีงและสนิคำ้แผงลอยมำกมำยพรอ้มแวะ

ซือ้ขนมพืน้เมอืงมำเกำ๊ ขนมทำรต์ไข ่...น าท่านชม เวเนเชีย่น โรงแรมสดุหรูเลศิอลังการใน

บรรยากาศลาสเวกัสให ้ท่านอสิระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมอืงจ าลองลาสเวกัส

และไดช้มทอ้งฟ้าจ า ลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอัธยาศัยซึง่แบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น 

GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดงัใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภตัตาคารกวา่ 30 แหง่ เพือ่ลิม้ลอง

เมนูต่างๆ ทีท่่านชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, 

GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ล่องเรอืกอนโดล่า (ไมร่วมอยูใ่นรำยกำรรำคำทำ่น

ละ120 เหรยีญ) ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะเสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 

โซนใหญ่ ** (ไมอ่นุญำตใหเ้ด็กทีม่อีำยุต ำ่กวำ่ 21 ปี เขำ้ไปภำยในคำสโินไมอ่นุญำตท ำ

กำรบนัทกึภำพใด ๆ ภำยในคำสโินท ัง้ส ิน้และควรแตง่กำยสภุำพ) ** 

 

เทีย่ง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

หลังจากนั้น น าทุกท่านเดนิทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี ่ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที (ขึน้อยู่กับ

สภาพอากาศ ณ วันทีเ่ดนิทาง) จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจที ่CITYGATE OUTLET  

มีส ินค า้ให เ้ลือกซื้ออย่างครบค รันตั ้งแต่  NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, 

BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ      

 

ค ำ่                          รบัประทำนอำหำรค ำ่อสิระตำมอธัยำศยั  

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง  
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วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง        สนำมบนิฮอ่งกง-กรงุเทพฯ          

00.35 น. 

02.35น. 

ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX 769 

เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

ฮอ่งกง มำเกำ๊ จไูห ่5 วนั 3 คนื (HX) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

เมษำยน :  

วนัที ่20-24 เมษายน 2560   
15,900 15,900 15,900 4,500 

พฤษภำคม :  

04-08,25-29 พ.ค. 2560 
14,900 14,900 14,900 4,500 

มถินุำยน :   

08 -12 ม.ิย. 2560 
15,900 15,900 15,900 4,500 

กรกฎำคม :  06 - 10 ก.ค. 2560 
15,900 15,900 15,900 4,500 

กรกฎำคม :  20 - 24 ก.ค. 2560 
14,900 14,900 14,900 4,500 

สงิหำคม : 10-14 ส.ค. 2560 
15,900 15,900 15,900 4,500 

สงิหำคม : 20-24 ส.ค. 2560 
14,900 14,900 14,900 4,500 

กนัยำยน : 21-25 ก.ย. 2560 
14,900 14,900 14,900 4,500 

รำคำจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทำ่นละ 5,500.- // รำคำเด็กทำรก INFANT  5,500.-  

 
หมำยเหต ุ:  

- ตำมนโยบำยของรฐับำลจนีร่วมกบักำรท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีทุกเมอืง (ฮ่องกง มำเก๊ำ จูไห่ เซินเจ ิน้)

ก ำหนดใหม้กีำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนำมของรำ้นรฐับำล คอื บวั

หมิะ, ผำ้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชำ, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบั

รำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทำ่นทรำบวำ่ รำ้นรฐับำลทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกทำ่นแวะชม 

ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกั ไม่มกีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถำ้หำกลูกคำ้ไม่มี
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ควำมประสงคจ์ะเขำ้รำ้นรฐับำลจนีทุกเมอืง ทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวน

เงนิ 300 หยวน / คน / รำ้น 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 80 เหรยีญฮอ่งกงดอลลำ่ /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

***คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของ หวัหนำ้ทวัร*์**  

** แจกน ำ้ดืม่ 1 ขวด เฉพำะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

 เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตัง้แตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ    

 หรอื คำ่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส ำคญั!! บรษิทั Go Holiday Tour ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้

ประเทศฮอ่งกงโดยผดิกฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง ขึน้อยูก่บักำร

พจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลกูคำ้ทกุทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำงหวัหนำ้

ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่ำ่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหำร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทำงบรษิทัอำจมกีำรจดัหอ้งพกัใหต้ำมควำมเหมำะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / 

เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ

ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

     5. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศนท์อ้งถิน่ / หวัหนา้ทวัร ์

 
 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 หนา้ 10 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   HKG MFM003 ZUH 5D3N SEP17-HX-W07 

หมำยเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง 

สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง 

 


