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D1 :  กรงุเทพ- ฮอ่งกง-มาเกา๊ – วดัอามา่ - เจา้แมก่วนอมิริมทะเล –โบสถเ์ซนทป์อล  

-เซนาโดส้แควร ์- เวเนเชีย่น - จไูห ่ 
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D2 : จไูห่ - สาวงามหวหีนี ่–รา้นผา้ไหม- เซนิเจิน้ – รา้นบวัหมิะ – รา้นหยก– ชอ้ป

ปิง้ตลาดตงเหมนิ -โชวม์า่นน้าํ 3D  

D3 : เซิน่เจิน้ – ฮ่องกง-เจา้แมก่วนอิม อา่วน้าํตืน้รพีลัสเ์บย์ – จวิเวลรี ่ - วดัแชกงห

มวิ – ชอ้ปปิง้ถนนนาธาน 

D4 : ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

 

วนัแรก : กรงุเทพ  –ฮอ่งกง -มาเกา๊ -เจา้แมก่วนอมิริมทะเล- วดัอามา่-โบสถเ์ซนทป์อล  

-เซนาโดส้แควร ์- เวเนเชีย่น - จไูห ่

01.00 

น. 

 

 

 

03.35 

น. 

 

08.05 

น. 

 

 

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประต ู5-6 แถว K   สายการบนิฮอ่งกง 

แอรไ์ลน ์(HX) เพื่อทําการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ เช็คอินรับต๋ัวเดินทาง  

HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05   // HX 762 BKK - HKG 04.40 – 

09.00  

(เคาน์เตอร์เช็คอินจะทําการปิดการเช็คอินก่อนเครื่องออก 45 นาที ) 

บินลัดฟา้สู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบิน HX780 // HX762 (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง(มือ้ที่1) 

ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเรว็กว่าเมืองไทย 1ชม.) นําท่าน

เดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยเดินทางผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA 

BRIDGE)  ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สดุในโลก 

ความยาวมากกวา่ 2.2  กิโลเมตรซ่ึงได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง
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11.00 

น. 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    

 

ระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางทา่นจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะ

ฮ่องกง 

เดินทางสู่เมืองมาเก๊า นาํทา่นเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดยเรอืเฟอรี ่อนัทนัสมยั   ( 

ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัวโมงโดยประมาณในการนั่งเรือ  )  ผา่นชม รปูปัน้องค์ 

เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธ์ิประทับ ยืนบนโคมทรงดอกบัว มี

ความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง

ผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซ่ึงพระพักตร์เป็นพระแม่มารี โปรตุเกส

สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเกา๊คืนให้กับ

จีน  นําท่านแวะซ้ือขนมของฝากจากมาเก๊า จากนั้นนําท่านสู่ วัดอาม่า ให้

ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทมิที่ วดัอามา่ ซ่ึงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ 

สําหรับนักท่องเที่ยว สําหรับวัดแห่งนี้ต้ังอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวดัก็ดูแปลก

ตาดีเพราะมีการก่อสร้างกันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อํานวยเน่ืองจาก

สถานที่แห่งนี้ต้ังอยู่ริมเชิงเขาเม่ือเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่

ทับทิมต้ังอยู่..นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรมศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธ

เซินเจ้าชานหลินและยังมีศาลเจ้าขนาดเลก็ๆอีกหลายศาลที่ได้มีการสร้าง

เพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม   

รบัประทานอาหารกลางวนัภตัตาคาร ( มือ้ที่2 )   

จากนั้นนําท่านสู่ โบสถเ์ซน็พอลล์ สรา้งขึ้นเม่ือต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็น

สถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองมา

เก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกใน

ดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่าง  พา

ท่านเดินสู่ย่านการคา้สําคัญของมาเก๊า หรือ เซ็นเตอรพ์อยทม์าเกา๊ เรียกว่า 

เซนาโดส้แควร ์โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น 

เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรม

สไตล์โปรตุเกส  อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซ้ือสินค้าที่มีชือ่เสียง  
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นําท่านสัมผัสความอลังการของโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมาเก๊า 

เดอะเวเนเซีย่น  ( The Venetian Macau Resort )  ต้ังอยู่บนที่ดินที่ถูกถม

ทะเลเรียกว่า โคไท เช่ือมระหว่างเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พื้นที่ของรี

สอร์ทมีขนาด 10.5 ล้านตารางฟุต ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง มี

ร้านค้าสินค้าชั้นนํากว่า 350 ร้านค้า และโดดเด่นด้วยเน้ือที่เพื่อการเสี่ยง

โชคซ่ึงรวมถึงโต๊ะเสี่ยงโชคกว่า 800 โต๊ะและเครื่องเสี่ยงโชคอันล้ําสมัย

กว่า 1,500 เครื่อง หรือจะเป็นโชว์ต่าง ๆ ท่ีท่านสามารถเลือกชมได้ (การ

ล่องเรือและโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง)  

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย ภายในเวเนเช่ียน เพื่อความสะดวกในการช้

อปปิ้งและอยู่ภายในเวเนเช่ียนอย่างเต็มที่ 

ได้เวลานัดหมายเดินทางขา้มด่านสู่จูไห่  

นําท่านเดินทาสู่ที่พัก  BAO QING FU  HOTEL หรือเทียบเท่า      

วนัที ่2 : จไูห ่- สาวงามหวหีนี่ – รา้นผา้ไหม - เซนิเจิน้ – รา้นบวัหิมะ – รา้นหยก– ช้

อปปิง้ตลาดตงเหมนิ-โชวม์า่นน้าํ 3D mangrove show      

เชา้ 

 

 

 

 

 

 

บรกิารอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มือ้ที่ 3 ) 

นําท่านแวะชมร้านรา้นผา้ไหม  ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์     ผ้าไหม อาทิเช่น 

ไส้ผ้าห่มที่ทําจากเส้นในไหม, ชุดเครื่องนอนต่างๆ, เสื้อผ้าผ้าพันคอ ฯลฯ 

ซ่ึงผ้าไหมจีนถือว่ามีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็น

ประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่าง

ต่อเน่ือง ท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝาก หรือใช้เองได้ตาอัธยาศัย 

 จากนั้นนําทุกท่าน ผ่านชม ถนนคูร่กั The Lover’s Road ถนนเรียบ

ชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ 

ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพกัผ่อนหย่อนใจ   ปัจจุบันเป็นที่นิยมของ
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เทีย่ง 

 

 

 

 

 

ค่าํ 

 

 

 

บรรดาคู่รัก แวะถ่ายรปูกับ สัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า “หวหีนี”่ 

รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสงู 8.7 เมตร   สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของ

เมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู   ถือไข่มุกอยู่ริมทะเลนําท่านชม   

นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเซ่ีนเจ้ีนโดย รถโค้ช ( ใช้เวลาประมาณ 2.5 

ชั่วโมง )  

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มื้อที ่4) อาหารทะเลซฟีูด้ + เปา๋ฮือ้ 

ไวนแ์ดง 

จากนั้นนําท่าน แวะชม “ โรงงานผลติหยก ”  ซ่ึงเป็นหยกแท้ของเมืองจีน 

รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของหยกเมืองจีน อิสระเลือกซ้ือกําไลหยก 

แหวนหยก หรือเผ่เย้า ซ่ึงเป็นเครื่องประดับนําโชค ของฝากอันล้าํค่าที่ขึ้น

ชื่อของจีน ชมสินค้ายาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบวัหมิะ” สรรพคุณ

หลากหลายแก้น้ําร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  

จากนั้นนําท่านสู่ ตลาดตงเหมนิ  สถานที่เดินช้อปปิ้งให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กับการช้อปปิ้งสินคา้นานาชนิด เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, นาฬิกา, 

เครื่องใช้ไฟฟ้า และอ่ืนๆอีกมากมาย  

บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร ( มื้อที ่5) 

นําท่านชม โชวม์า่นน้าํแบบ 3D  ที่ใช้ทุนสร้างกว่า200 ล้านหยวน จัดแสดง

ที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน้ําขนาด

ใหญ่  เป็นการแสดงใช้อุปกรณต่์างๆ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องยิงเลเซอร์  

ม่านนํ้า ระเบิดไฟ  ฯลฯ เป็นโชว์น้ําที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในในเซ่ินเจ้ิน 

ซ่ึงเป็นโชว์ที่เกี่ยวกับหญงิผู้กล้ากับลงิวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลง

เพลงที่มีชื่อว่า ปกีแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทาํลายจากมนต์

(มลพิษ)ในปา่ชายเลน ( ขอสงวนสิทธิในการให้บริการกรณีโชวป์ิดการ

แสดงอันเนื่องจากสุดวิสัยจะไม่สามารถคืนเงินได้ ไกด์จะนําท่านท่องเที่ยว
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สถานที่อ่ืนทดแทน ) 

นําท่านเดินทางสู่ที่พกั  Royal Century HOTEL    หรือเทียบเท่า 

วนัที3่  : เซิน่เจิน้ – ฮอ่งกง - วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน - เจา้แมก่วนอิม อา่วน้าํ

ตื้นรพีลัสเ์บย ์– จวิเวลรี ่  – ชอ้ปปิง้ถนนนาธาน 

เช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง 

 

บรกิารอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มือ้ที่ 6 ) 

หลงัอาหารเชา้ นาํทา่นขา้มดา่นกลบัสู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ (ทางบริษัทจะนํา

ท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ **เดินทางสะดวกสบาย ไม่เหนื่อย **) 

จากนั้น  

เดินทางสู่ วดัแชกงหมวิ(กงัหนันาํโชค) เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้

ท่านหมุนกังหันทองแดง ท่ีเช่ือกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ 

นําแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ซ่ึงเป็น

วัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแกว่ัดหน่ึงของ

ฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปกัธูปในพระ

อุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเอง

ให้ดีขึ้น   

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ วดัหวอ่งไทซนิ (Wong Tai Sin Temple) 

หรืออีกชื่อว่า วดัหวงัตา้เซยีน เปน็อีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วย

อาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่

ยิ่งใหญ่อลังการ ได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจ้ือ 

ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนน้ีมีความ

ศักดิ์สิทธ์ิ ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงทําให้วัดแห่งนี้มี

ชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียน หรือที่รู้จักกันในช่ือ ฮวงชูปิง 

(Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจีน
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20.00 

น. 

มาเผ่ือแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มื้อที7่ ) เมนพูเิศษ เปด็ยา่ง 

นําท่านสู่  รีพัลส์เบย์ Repulse Bay  ซ่ึงชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของ

อังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณอ่์าวอ่าวด้านน้ีเป็นอ่าวน้ําต้ืนซ่ึงได้รับความ

นิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนคิชายทะเล   

อีกด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพทุธรูป และเทพเจ้าต่างๆ  พร้อมนมัสการขอ

พรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลทีบ่ริเวณ

ชายหาด REPULSE BAY  นําท่านข้ามสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกันว่าข้าม

หนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ 

ซ่ึงถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีทีสุ่ดของฮ่องกง ท้ังยงัให้ท่านได้ขอพรเร่ือง

เน้ือคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย  แล้วนําชม  

โรงงานโรงงาน ฮ่องกงจวิเวอรร์ี ่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ที่

ได้รับรางวลัอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย ซ่ึงเป็นโรงงาน

ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับและกังหันนําโชค อซ่ึงเช่ือกัน

วา่หากใครมีกังหันน้ีจะพัดพาสิ่งไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิ่งดีๆเข้ามา

ในชีวิต และยังช่วยในเรื่องของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้าให้

เจริญรุ่งเรืองในท่านที่ทําธุรกิจ    

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัยา่นถนนนาธานเช่น 

น้ําหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME 

ชั้นนําที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกวา่ 700 ร้านค้า อาทิ GIORGIO 

ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR 

ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ R Us  จากทั่วโลก 

** อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิง้ ** 
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ได้เวลานัดหมายนําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง 

วนัที ่4  ฮอ่งกง – กรงุเทพ   

00.35น 

 

02.35น 

บินลัดฟา้กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX769 // HX767  สายการบิน 

HONG KONG AIRLINES บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (มื้อที่ 8) 

คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35//HX 767 HKG - BKK 02.00 – 

04.00 

 

เพือ่สทิธแิละประโยชนข์องทา่นเอง กรณุาอา่นขอ้ตกลงและเงือ่นไข

กอ่นทาํการจอง 

ถา้ทา่นทาํการจองใดๆ กบับรษิทัแลว้ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขทัง้หมด   

** ผูเ้ดนิทางทีม่อีายตุัง้แต ่2 – 18 ป ีคดิเปน็ราคาเดก็ ** 

ทารก คดิเฉพาะคา่ธรรมเนยีมจากสายการบนิ คนละ 6,900 บาท 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาทารก ตามคา่ธรรมเนยีมของสายการ

บนิ ณ วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2561 

 

กาํหนดการเดนิทาง & อตัราคา่บรกิาร         
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PERIOD FLIGHT DETAIL 

ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก  2-

18 ปี 
ราคากรุ๊ปเหมา 

พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่ม 

กรุ๊ป
ไซด์ 

Promotion 

22-25 กนัยายน2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00 
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35  8,999 10,999 10,999 3,500 25 

27-30กนัยายน2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00 
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35  8,999 10,999 10,999 3,500 26 

06-09 ตุลาคม 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00 
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35  10,999 12,999 12,999 3,500 25 

11-14 ตุลาคม 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20 
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35  9,999 11,999 11,999 3,500 26 

15-18 ตุลาคม 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20 
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35  9,999 11,999 11,999 3,500 21 

22-25 ตุลาคม 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20 
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35  9,999 11,999 11,999 3,500 21 

27-30 ตุลาคม 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00 
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35  10,999 12,999 12,999 3,500 25 

01-04 พฤศจิกายน 2561 
HX 780 BKK - HKG 04.00 – 08.05 
HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.10 8,999 10,999 10,999 3,500 21 

02-05 พฤศจิกายน 2561 
HX 780 BKK - HKG 04.00 – 08.05 
HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.10 9,999 11,999 11,999 3,500 21 

08-11 พฤศจิกายน 2561 
HX 780 BKK - HKG 04.00 – 08.05 
HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.10 8,999 10,999 10,999 3,500 21 

09-12 พฤศจิกายน 2561 
HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10 9,999 11,999 11,999 3,500 21 

15-18 พฤศจิกายน 2561 
HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10 8,999 10,999 10,999 3,500 21 

16-19 พฤศจิกายน 2561 
HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10 9,999 11,999 11,999 3,500 21 

22-25 พฤศจิกายน 2561 
HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10 8,999 10,999 10,999 3,500 21 
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23-26 พฤศจิกายน 2561 
HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10 9,999 11,999 11,999 3,500 21 

29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 
2561 

HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10 8,999 10,999 10,999 3,500 21 

30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 
2651 

HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10 9,999 11,999 11,999 3,500 21 

06-09 ธันวาคม 2561 
HX762 BKK - HKG 03.20 – 06.55 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10 10,999 12,999 12,999 3,500 21 

13-16 ธันวาคม 2561 
HX 780 BKK - HKG 04.00 – 08.10 
HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.10 9,999 11,999 11,999 3,500 21 

20-23 ธันวาคม 2561 
HX 780 BKK - HKG 04.00 – 08.10 
HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.10 9,999 11,999 11,999 3,500 21 

03-06 มกรคม 2562 
HX774 BKK - HKG 04.00 – 08.05 
HX773 HKG - BKK 00.40 – 03.00 9,999 11,999 11,999 3,500 21 

10-13 มกรคม 2562 
HX774 BKK - HKG 04.00 – 08.05 
HX773 HKG - BKK 00.40 – 03.00 9,999 11,999 11,999 3,500 21 

17-20 มกรคม 2562 
HX774 BKK - HKG 04.00 – 08.05 
HX773 HKG - BKK 00.40 – 03.00 9,999 11,999 11,999 3,500 21 

                                   

หมายเหตุ  

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้า

พื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล เช่น บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, 

หยก· ยางพารา ,  ร้านจิวเวลรี่ กังหัน ซ่ึงจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมี

ผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกทา่นว่า ร้านรัฐบาลทกุร้าน

จําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น

หลักทางบริษัทและไกด์ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงค์

จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / รา้น 
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2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงราคาตามจริง อันเนื่องมาจากค่าภาษี

น้ํามันที่เพิ่มขึ้นตามอัตราของสายการบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า       

3. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ได้กับกรุป๊เหมา .. กรณีตัดกรุ๊ปจะใช้ราคาเต็ม

เท่านั้น        

 

1. อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. 

 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 

** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คณุต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง   

TWN / DBL / SGL / TRP  หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง 

Twin ให้กับผู้เข้าพัก 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ เมนูพิเศษ อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์

แดง ，เป็ดย่าง 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม์) 

 

 

2. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
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 ค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท/ท่าน ( กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิก ในการยื่นวีซ่าเดี่ยวจาก

เมืองไทย ทางบริษัทจะไม่มีการเก็บเงินเพิ่มในกรณียื่นภายในเวลาปกติ ** 

ยกเว้นลูกค้าต้องยื่นวีซ่าด่วนจะเก็บเฉพาะส่วนต่างค่าดําเนินการยื่นวีซ่าด่วน

เท่านั้น) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่า

โทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึง

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้า

ทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 250 หยวน /ทริป/ต่อท่าน หรือ 

1,500 บาทไทย  ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน ) 

 ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจในการ

ตอบแทนการบริการ  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดย

คํานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 

 กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท 

 วีซ่าเดี่ยวสําหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องทําเองที่สถานฑูตจีน 

 วีซ่าเดี่ยว ในกรณีที่ทางการจีนมีการยกเลิกวีซ่ากรุ้ป 144  อันเนื่องมาจากมีการ

ประชุม หรือเหตุใดใดก็ตาม ทางผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชําระค่าวีซ่าเอง 

ในกรณีที่ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว  ... เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าจีนมีดังนี้  

1. พาสปอร์ตเล่มจริง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ  และ 

ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสําเนา 1 ชุด 

2. รูปถ่ายสี 2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง 

พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.)  เสื้อสุภาพ
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ไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น 

และ/หรือ เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบ

ถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตํารวจ ข้าราชการ เป็นต้น 

3. เด็กตํ่ากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม 

3.1 สําเนาสูติบัตร (เด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียน

ชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก 

3.2 สําเนาบัตรประชาชน (เด็ก) 

3.3 สําเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก) 

3.4 ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล(ถ้ามี) 

กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม 

สําเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่ 

หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง 

ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น 

กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม 

หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อ่ืน ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็น

หนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น 

 

 3. การชําระค่าบริการ 

3.1 กรณีราคา Promotion สําหรับจอยน์ทัวร์หน้าร้านขอสงวนสิทธ์ิในการชําระ

เงินเต็มจํานวน 2 วันหลังทําการจอง  

3.2 สําหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา ชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท  ส่วนที่เหลือ 

20 วันก่อนออกเดินทาง 
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4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา 

 4.1  กรณีราคา Promotion สําหรับจอยน์ทัวร์หน้าร้านทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการยกเลิก หากมีการยกเลิก จะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี 

 4.2 สําหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป 

สามารถทําเรื่องขอคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดได ้  

    4.2 สําหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  15 -29 วันเก็บ

ค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินมัดจําทั้งหมด 

    4.3 สําหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

    4.4 ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิในการคืนเงินกรณีกรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปที่เดินทาง

ช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือค่ามัดจําที่พักโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ

ค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 

5.  กรณีคณะออกเดินทางได้           

 5.1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

 5.2 คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 

 5.3 คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 5.4 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใด

รายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ 

และเงินมัดจําคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
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5.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้

เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

6. เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ 

6.1     ทัวร์น้ีสําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

6.2 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

การันตีออกเดินทางแบบไม่มีหัวหน้าทัวร์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง (บุคคลที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปี

ขึ้นไป) ไม่ครบ 10 ท่าน 

6.3 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่

ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออก

เมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดให้แก่ท่าน 

6.4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยว

ร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยว

ร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรา

ยินดีที่จะให้บริการต่อไป 

6.5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการ

สะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ใน
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การจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา 

6.6 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความ

เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่

เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย

ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด

งาน การปฏิวัติ  

6.7 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการ

ทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง

บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

6.8 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ที่ถูกตอ้งสาํหรบัสง่จองทัวร์ 
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