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รหัสโปรแกรม : 13313 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ฮ่องกง เซินเจิ้น พาแม่ช้อป 4วัน 3คืน 
หยุดวันแม่ ลาแค ่1 วัน 

 

ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) 

เมืองจ าลองฮอลแลนด์ - สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ - โชว์น้ าพุเต้นระบ า 

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรียพอยท์ 

ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ เต็มอิม่  

เดินทาง 10-13 ส.ค. 2562 

           

         โดยสายการบิน 
 

สายการบิน Full Service อียิปต์แอร์  MS  นัง่สบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง 

ขึ้นเครื่อง สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

วัน โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม  

1 สนามบินสุวรรณภูม ิ– ฮ่องกง – เซินเจิ้น 
- -  

SHENZHEN FX 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

2 เ ซิ น เ จิ้ น  – เ มื อ ง จ า ล อ ง ฮ อ ล แ ล น ด์  – 

สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – ร้านบัวหิมะ,ร้านผ้า

ไหม,ร้านหยก – ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ – โชว์

น้ าพุเต้นระบ า 

   
SHENZHEN FX HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 เซิน เจิ้น – ฮ่องกง ( อิสระช้อปปิ้ง เต็มวัน) –       

เซินเจิ้น 
 - - 

Shenzhen FX Hotel 

หรือเทียบเท่า 

4 เซินเจิ้น – ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรียพอยท์ – 

หาดรีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอร์ร่ี – วัดแชกงห

มิว – ช้อปปิ้งฮ่องกง – สนามบินฮ่องกง – 

สนามบินสุวรรณภูม ิ

  - - 

วันที่ เส้นทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

10 ส.ค. 62 BKK – HKG MS960 14.25 18.00 

13 ส.ค. 62 HKG – BKK MS961 20.50 22.40 



 

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น 

11.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ันที่ 4 ประตูทางเข้าที่ 8 

เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์แอร์ (MS) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
14.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS)  เที่ยวบินที่ MS960 (บริการอาหาร

บนเคร่ือง) 

18.00 น. ถึงสนามบิน เช็กลัปก๊อก ฮ่องกง  น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร,รับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกทางออก B เพื่อพบไกด์ท้องถ่ิน  น าท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น 

โดยรถไฟ(ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พัก SHENZHEN FX HOTEL หรือเทียบเท่า  

Day 2 : 
เซินเจิ้น – เมืองจ าลองฮอลแลนด์ – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – ร้านบัวหิมะ,

ร้านผ้าไหม,ร้านหยก – ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ – โชว์น้ าพุเต้นระบ า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเข้าชม เมืองจ าลองฮอลแลนด์ ที่สร้างข้ึนมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่าน

ได้ชมดอกไม้จ าลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มี

วิวสวย ชมดอกทิวลิปจ าลองประจ าชาติฮอลแลนด์ 

 จากนั้นน าท่านสู่ สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ หรือที่รู้จักกันอีกช่ือคือ สวนเหลียนฮัวซาน 

สร้่างขึ้นเมือ่ปี ค.ศ. 1992 โดย เติ้ง เสี่ยว ผิง เรียกได้ว่าเป็นนายกรัฐมลตรีที่มีช่ือเสียงและ

มีความส าคัญมากคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์จีน เพราะท่านเป็นผู้น าที่ท าให้เศรษฐกิจ

การค้าของจีนได้ก้าวเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจการค้าโลก มีแนวคิดอยากจะสร้างเมืองเซินเจิ้นให้

มีความล้ ายุคและทันสมัย อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับบรรยากาศแสนสบายภายใน

สวนสาธารณะ พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกที่อนุสาวรีย์ของท่าน เติ้ง เสี่ยว ผิง 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยา

สมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจ าบ้านที่มีช่ือเสียงและมี

สรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ าร้อนลวก หรือ น้ ามัน ช่วย

ลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจาก

การตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส     

น าท่านสู่ ร้านผ้าไหม ชมข้ันตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผ้าห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอน

ชวนสัมผัส  น าท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกช้ือเป็นของ

ฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง 

 จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปปิ้งจุใจกันที่ 

ห้างหลอหวู่เซ็นเตอร์ แหล่งช้อปปิ้งที่

ดึงดูดขาช้อปทั้งหลาย นักช้อปปิ้ง

ส่วนใหญ่จะเรียกที่นี่ว่า มาบุญครอง

ของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครอง

บ้านเรา ตึกสุง 5 ช้ัน ข้างในตึกจะมี

สินค้าพื้น เมืองมากมาย กระ เป๋ า 

เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่งเป็นสินค้า C-O-P-

Y            แบรนด์เนมสารพัดยี่ห้อช่ือดังๆ ที่นี่มีวางขายให้เลือกซื้อหามากมาย เสน่ห์ของ
หลอหวู่ ซิตี้ คือการต่อราคา ซึ่งทุกร้านมักจะตั้งราคาไว้สูงๆ เผ่ือเอาไว้ส าหรับต่อราคาอยู่

แล้ว ถือเป็นสีสันของนักช้อปเลยทีเดียว ถ้าหากใครต่อเก่งๆ มาที่นี่สนุกแน่ๆ ส่วนจะต่อกัน

ได้เท่าไหร่ต้องข้ึนอยู่กับความสามารถแล้วล่ะค่ะ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 



 น าท่าน ชมโชว์น้ าพุเต้นระบ า 

การแสดงโชว์น้ าพุประกอบ 

ด้วยแสง สี เสียงดนตรีที่หนัก

เบา พร้อมความอ่อนช้อยของ

สายน้ า ป ร ะ กอบ เ อฟ เฟค

เฉพาะตัว ให้ท่านได้ชมการ

แสดงชุดต่างๆ อาทิ เหินหาว 

สู่สวรรค์ ฯลฯ ตามอัธยาศัย 

 (หมายเหตุ กรณีโชว์ปิดการแสดง ทางบ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายหรือจัดรายการอ่ืน

ทดแทน เนื่องจากเป็นรายการที่แถมฟรี) 

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พัก SHENZHEN FX HOTEL หรือเทียบเท่า 

Day 3 : เซินเจิ้น – ฮ่องกง (อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน) – เซินเจิ้น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ ฮ่องกง พร้อมกันโดยไม่ต้องลากกระเป๋า โดยรถไฟ  สบายๆเที่ยว

ฮ่องกง สนุกสนานช้อปปิ้ง แบบเต็มเหนี่ยวหรือบางท่านต้องการเที่ยวเอง โดยไม่อยาก

วุ่นวายไปกลุ่มใหญ่หรือบางท่านต้องการไปถ่ายภาพในจุดต่างๆแบบกันเอง  

 เชิญท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ย่านช้อปปิ้งสินค้าอันมีช่ือเสียงที่ ย่าน

จิมซาจุ่ย ซึ่งถือได้ว่าเป็นย่านช้อปปิ้งช่ือดังอันดับหนึ่งของฮ่องกงที่เป็นเขตปลอดภาษี จึง

ท าให้สินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายราคาถูกกว่าประเทศไทยอยู่มาก เป็นเหตุผลที่ว่า

นักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาติเลือกมาชอบมาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ที่แห่งนี้กัน

อย่างคับคัง่ อีกทั้งยังมีร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมมือสองให้ท่านเลือกชมอีกมากมาย ถือเป็น

สวรรค์ของนักช้อปปิ้งตัวจริง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ตึกโอเช่ียนเทอร์มินอล และฮาเบอร์ ซิตี้ 

กับสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada, Gucci 

Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole, ของเด็กเล่นที่

ห้าง Toy r us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry, Cartier, 

Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯให้ท่านอิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ

ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แหล่งช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุย่ ถนนนาธาน ซึ่งเปน็แหล่งรวบรวมสนิค้าแบรนด์เนมจากทั่ว

ทุกมุมโลก เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจุใจ  

  แหล่งช้อปปิ้ง โอเช่ียนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมช้ันน าที่มีห้เลือกชมและช้อป

มากกว่า 700 ร้าน อาท ิESPRIT , EMPORIO ARMANI , GIORGIO ARMANI , DKNY 

MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนู TOY’S US (อิสระอาหารกลางวันและเย็นเพื่อ

ความสะดวกในการช้อปปิง้ของท่าน) จนถึงเวลานัดหมาย 

หมายเหตุ : การเดนิทางระหว่าง เซินเจิ้น-ฮ่องกง-เซนิเจิน้  จะใช้วซี่าแบบเข้าออกพร้อมกันทั้งกรุ๊ป 

ขอความร่วมมือในการรักษาเวลาด้วยคะ 

17.00 น. พบหัวหน้าทัวร์ ณ จุดนัดพบ  จากนั้นน าคณะเดินทางกลับสู่ เซินเจิ้น โดยรถไฟ (ใช้เวลาใน

การเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พัก Shenzhen FX Hotel หรือเทียบเท่า 

Day 4 : 
เซิน เจิ้ น  – ฮ่องกง – จุดชมวิ ววิคตอ เรียพอยท์  – หาดรีพ ลัส เบย์  –           

โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งฮ่องกง – สนามบินฮ่องกง – 

สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยรถไฟ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.)  น าท่าน

เที่ยวเกาะฮ่องกง ชมวิว VICTORIA POINT หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่

คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงามอ่าววิคตอเรียที่มีช่ือเสียงระดับโลกและตึกระฟ้าที่พุ่งทะยาน

ข้ึนสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงามเชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 น าท่านสู่ หาดทรายรีพลัสเบย์ (REPULSE BAY) หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุด

แห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปปั้นของเจ้าแม่

กวนอิมณ วัดเจ้าแม่กวนอิม ริมหาดรีพัลส์ เบย์ (Kwun Yam Shrine) คนฮ่องกงเช่ือกันว่ามี

ความศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น ซึ่งนอกจากเจ้าแม่

กวนอิมแล้วบริเวณนี้ก็จะมีเจ้าแม่ทับทิม, พระสังกัจจายน์, เทพเจ้าไฉ่ซิงเอ้ีย ฯลฯ ให้ได้กราบ

ไหว้ 8 สิ่งที่ต้องท าเมือ่ไปถึงวัดเจ้าแม่กวนอิม เดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้าย ออกด้วยเท้าขวา การ

เดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้ายและออกจากวัดด้วยเท้าขวานั้น เป็นเคล็ดลับที่ชาวฮ่องกงและคนจีน

บอกว่าคล้ายกับการเดินของเข็มนาฬิกา ก็จะท าให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านั่นเอง, ลูบลูกแก้วใน

ปากสิงโตด้านหน้าวัด เพื่อให้มีแต่ความโชคดี ท าอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง มีแต่โชคลาภเข้ามา

หาตัวเองและครอบครัว, ไหว้ขอพรต่อเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่, ไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิมซึ่งเป็น

เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ในอดีตคนฮ่องกงประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก จึงนับถือเจ้าแม่

ทับทิมกันมาก โดยเช่ือกันว่าเจ้าแม่ทับทิมจะช่วยปกปักรักษายามที่ต้องออกเดินเรือ และ

ยังให้พลังในการท ากิจการค้าขายอีกด้วย, ไหว้ขอพรโชคลาภจากเทพเจ้าไฉ่ซิงเอ้ีย เทพเจ้าที่

ให้โชคลาภ และความมัง่มีเงินทอง ความร่ ารวย, ขอลูกจากพระสังกัจจายน์ คู่ไหนที่แต่งงาน

กันมาแล้วและอยากได้ลูกก็สามารถมาขอพรกับพระสังกัจจายน์ได้ที่นี่, สะพานอายุยืน โดย

คนจีนเช่ือกันว่าหากเดินข้ามไปจะมีอายุยืนขึ้นอีก 3 ปี, ไหว้ขอพรเทพเจ้าแห่งความรัก ใครที่

มีคู่แล้วหรือยังไม่มีคู่ก็สามารถที่จะมาขอพรจากท่านได้, โยนเหรียญเสี่ยงทายค าอธิษฐาน 

ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ต้องท าเมื่อไปถึงวัดเจ้าแม่กวนอิม ยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

อีกมากมาย แต่ถ้าได้ท าทั้งหมดนี้ก็ถือว่าคุณได้รับพรอย่างเต็มเปี่ยมแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ใน



การเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านขอพร  วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหันน าโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ต าบลซ่าถ่ินซึ่งถือเป็นชาน

เมืองของฮ่องกงเป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกงสร้างข้ึนเมือ่400กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์

ชิงข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองโดยมีรูปปั้นเจ้า

พ่อแช้ก๊งและดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจ าวัดต านานเล่าว่าในช่วงปลายขอราชวงศ์ชิง

แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองข้ึนทั่วประเทศและเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษ

ชาตินักรบที่ชือ่ว่าขุนพลแช้ก๊งที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดข้ึนแทบทุกสารทิศ

และท่านเองก็ได้ช่ือว่าเป็นนักรบที่ได้ช่ือว่าไม่เคยแพ้ใครเพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่

ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอและดาบคู่กายของท่านกไ็ดช่ื้อว่าเปน็ดาบไร้พ่ายเช่นกนัดาบไร้พ่าย

ของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็น

อย่างสูงธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึก

ส านักงานใหญ่ของธนาคารที่มีช่ือว่าตึกใบมีดซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะ

ฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกงยังเป็นที่มาของจี้กังหันน าโชคที่มีช่ือเสียงของวงการการ

ท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลอืกซื้อสินค้ามงคลช้ินนี้ เพื่อ

เสริมสร้างบารมีและศิริมงคลให้กับชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าท่านสู่ สถานที่ช้อปปิ้ง  *อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย*  จนถึงเวลานัดหมาย      

น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนข้ึนเคร่ืองประมาณ 2-3 ชม.เพื่อ

หลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน เช่น สภาพการจราจรที่คับคัง่,สภาพอากาศและ

อ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลา



อย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถข้ึนเคร่ืองกลับ

ตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 

20.50 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS) เที่ยวบินที่ MS961 (บริการ

อาหารบนเคร่ือง) 

22.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) 

โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

  

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง* 

 

( หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความ

เหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง

ของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,

หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่

กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไข

ข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงินจากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตาม

ข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี.) 

 

 

 

Let us be your Travel Companion 
 

UnithaiTrip 
 

 

 



 
อัตราค่าบริการ 

 

วันเดินทาง หมายเหตุ 
ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็กต่ ากว่า 18 ปี Size 

เดือน  สิงหาคม  

10 – 13 ส.ค. 62 * วนัแม่ 15,999 +5,500 +5,500 20 
 

ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท,ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

หมายเหตุ : โปรดแจ้งในวนัจองทัวร ์ชาวต่างชาติ เรียกเก็บเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าส าหรับต่างชาติ

และลกูค้าเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซา่เอง บริษัททัวร์ไม่สามารถแทรกแซงได้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ช าระที่

สนามบินก่อนเดินทาง) 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

เดินทางข้ึนต่ า 15 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน

ทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่า

ทัวร์เต็มจ านวน  

 ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

 ส่งรายช่ือส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่า

ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-

นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต่ า 2 หน้า หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอ

คืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ 

เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อ

ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 



เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า  และ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรา

ยินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของ

สายการบิน เหตุสุดวิสัยอืน่ เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาด

บรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ 

เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับ

ในอัตราที่สูงมาก  


