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D1 : ฮอ่งกง - เซิน่เจ ิน้รถโคช้ - วดักวนอู - หมูบ่า้นโบราณ จ าลองเมอืงลีเ่จยีง    

D2 : สวนฮอลแลนด ์- รา้นบวัหมิะ - รา้นหยก – รา้นผลติภณฑัย์างพารา - ชอ้ปป้ิง

ตลาดตงเหมนิ  - OCT  โชวม์า่นน า้ 3 มติ ิ MANGROVE GROOVE 

D3 : เซิน่เจ ิน้ - ฮอ่งกง - เจา้แมก่วนอมิ อา่วน า้ตืน้รพีลัสเ์บย์ - จวิเวลรี ่- วดัหวงัตา้

เซยีน  - วดัแชกงหมวิ - ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

D4: ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 
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วนัแรก : ฮอ่งกง - เซิน่เจ ิน้รถโคช้ - วดักวนอู - หมูบ่า้นโบราณ จ าลองเมอืงลีเ่จยีง    
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เทีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู5-6 แถว K   สายการบนิฮอ่งกง 

แอรไ์ลน ์(HX) เพือ่ทําการรับเอกสารจากเจา้หนา้ที ่เชค็อนิรับตั๋วเดนิทาง  

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

HKG 04.40 – 09.00 (เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะทําการปิดการเชค็อนิกอ่น

เครือ่งออก 45 นาท)ี 

บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX780 // HX762 (มจีอสว่นตัวทกุทีน่ั่ง) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (มือ้ที1่) 

ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) นําทา่น

เดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกง โดยเดนิทางผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA 

BRIDGE)  ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนต ์และรถไฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ความ

ยาวมากกวา่ 2.2  กโิลเมตรซึง่ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก 

นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง  
นําทา่นเดนิทางสู ่เซิน่เจ ิน้ โดยรถโคช้ ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิ

ปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้ เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีสํ่าคัญของจนี

ทางตอนใต ้และเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมัยอกีดว้ย 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เซิน่เจ ิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี 

เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนือ้ที ่2,020 

ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงเซิน่เจิน้ไดร้ับการวางระบบผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูิ

ทัศนแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม  
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่2 )  

 
หลังอาหาร นําทา่นสู ่วดักวนอู    ไหวเ้พทเจา้กวนอ ูสญัลักษณ์ของความ

ซือ่สตัย ์ความ  ความจงรักภักด ีความกลา้หาญ โชคลาภ เปรยีบเสมอืนตัวแทน

ของความเด็ดเดีย่ว เป็นธรรม กลา้หาญ เป็นวดัอันศักดิส์ทิธทิีค่นเซิน่เจิน้นยิม

สกัการะขอพรในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน โดยเฉพาะขา้ราชการ 
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ค า่ 

 

 
จากนัน้นําทกุทา่นสู ่ทีเ่ทีย่วแหง่ใหม่ หมูบ่า้นโบราณ จ าลองเมอืงลีเ่จยีง 

สถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมท่ีเ่พิง่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้มาพักผอ่นกับ

บรรยากาศอันเป็นธรรมชาต ิทัง้ลําคลองและอาคารบา้นเรอืนโบราณตา่งๆ ที่

ยังคงอยูแ่ละมกีารปรับปรงุบางสว่นของหมูบ่า้นตามแบบของเมอืงโบราณลีเ่จยีง   

ทัง้นีท้า่นยังไดไ้ดส้มัผัสถงึความเป็นจนีแคะซึง่ปัจจบุันยังคงมชีาวจนีแคะที่

อาศัยอยูใ่นหมูบ่า้นแหง่นี ้แมว้า่ชาวแคะจะมวีฒันธรรมและภาษาทีแ่ตกตา่ง

เฉพาะตัวจากประชากร  ภายในหมูบ่า้นยังมพีพิธิภัณฑซ์ึง่บอกเลา่ถงึประวตัิ

ความเป็นมาของชาวจนีแคะใหไ้ดศ้กึษาสําหรับทา่นทีส่นใจอกีดว้ย   ภายใน

หมูบ่า้นกย้ังมศีาลเจา้กวนอซู ึง่ถอืวา่เป็นศาลเจา้ศักดิส์ทิธทิีช่าวแคะไดส้กัการะ

กราบไหวก้ันมานานนับรอ้ยปี 
บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่3 )  

นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  HONG LI LAI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2  : สวนฮอลแลนด ์- รา้นบวัหมิะ - รา้นหยก – รา้นผลติภณฑัย์างพารา - ชอ้ปป้ิง

ตลาดตงเหมนิ  - OCT  โชวม์า่นน า้ 3 มติ ิ MANGROVE GROOVE 

เชา้ 

 

 

 

 

 

 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( มือ้ที ่4) 
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เทีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ 

 

 
นําทา่นชม สวนดอกไมฮ้อลแลนด ์(The Flower Town in Holland) 

ไดอ้อกแบบและกอ่สรา้ง 
เป็นกลุม่อาคารถนนคนเดนิ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทรงบา้นเนเธอรแ์ลนดข์นาน

แท ้ออกแบบหลังคา 
หนา้จ่ัวใหล้วดลายไมซ่ํ้ากัน   เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม ่กําลังเป็นนยิมใน

ขณะนีท้ีน่ีเ่ป็นสวนสาธารณะทีม่รีา้นดอกไมแ้ละมมุภาพภาพทีส่วยงาม อกีทัง้ยัง

มรีา้นกาแฟใหน่ั้งชลกิัน โดยแตล่ะรา้นจะไดร้ับการออกแบบใหม้สีไตลแ์ละคง

เอกลักษณ์ใหม้บีรรยากาศเหมอืนอยูฮ่อลแลนดแ์ตก่ลมกลนืเขา้ภมูทิัศน์

ลอ้มรอบเมอืงเซนเจิน้ อกีทัง้ยังมพีืน้ทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ ไดแ้ก ่สวนหยอ่ม น้ําพ ุ

เหมาะกับการถา่ยรปูเป็นอยา่งมาก 
นําทา่นแวะชม สนิคา้ยาประจําบา้นของชาวจนี “ ยาบวัหมิะ ” สรรพคณุ

หลากหลายแกน้ํ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ “ 

โรงงานผลติหยก ”  ซึง่เป็นหยกแทข้องเมอืงจนี รับฟังความเป็นมาและ

ประโยชนข์องหยกเมอืงจนี อสิระเลอืกซือ้กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผเ่ยา้ ซึง่

เป็นเครือ่งประดับนําโชค ของฝากอันล้ําคา่ทีข่ ึน้ชือ่ของจนี จากนัน้นําทกุทา่น

แวะชมรา้นของโอท็อปขึน้ชือ่  

 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่5 )  
จากนัน้นําทา่นชม “รา้นผลติภณฑัย์างพารา”   นําทา่นชมสนิคา้แปรรปู

ทางการเกษตรและ อตุสาหกรรมจากยางพารา ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติที่

ทันสมัยของประเทศจนี ไดนํ้าผลติภัณฑย์างพารามาทําเป็นเครือ่งนอน ของใช ้

ในบา้น ไดอ้ยา่งลงตัว   
จากนัน้นําทกุทา่นสู ่  ตลาดตงเหมนิ  สถานทีเ่ดนิชอ้ปป้ิงใหท้า่นได ้
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เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนดิ เชน่ เสือ้ผา้ , รองเทา้, กระเป๋า, 

นาฬกิา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และอืน่ๆอกีมากมาย 

บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่6) อาหารทะเลซฟีู้ ด + เป๋าฮือ้ 

ไวนแ์ดง 

หลังอาหารนําทา่นชม OCT  โชวม์า่นน า้ 3 มติ ิ MANGROVE 

GROOVE ทีใ่ชท้นุสรา้งกวา่200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY 

WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ ่ เป็นการ

แสดงใชอ้ปุกรณ์ตา่งๆ เชน่ แสงเลเซอร ์ไฟ เครือ่งยงิเลเซอร ์ มา่นน้ํา ระเบดิไฟ  

ฯลฯ เป็นโชวน้ํ์าทีใ่หญแ่ละทันสมัยทีส่ดุในในเซิน่เจิน้ ซึง่เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกับ

หญงิผูก้ลา้กับลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่วา่ ปีกแหง่ความ

รัก เพือ่เอามาชว่ยนกทีถ่กูทําลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าชายเลน ( โชวจ์ะปิด

ทกุวนัจันทรสํ์าหรับกรุ๊ปทีด่โูชวต์รงวนัจันทรจ์ะมกีารสลับวนัดโูชวต์ามเหมาะสม 

และขอสงวนสทิธใินการใหบ้รกิารกรณีโชวปิ์ดการแสดงอันเนือ่งจากสดุวสิยัจะ

ไมส่ามารถคนืเงนิได ้ไกดจ์ะนําทา่นทอ่งเทีย่วสถานทีอ่ืน่ทดแทนตามเหมาะสม  
) 

นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  HONG LI LAI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3  : เซิน่เจ ิน้ - ฮอ่งกง - เจา้แมก่วนอมิ อา่วน า้ตืน้รพีลัสเ์บย์ - จวิเวลรี ่- วดัหวงัตา้

เซยีน  - วดัแชกงหมวิ - ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้ 

  

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( มือ้ที ่7 ) 
หลงัอาหารเชา้ น าทา่นขา้มดา่นกลบัสู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ (ทางบรษัิทจะนํา

ทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยรถไฟ **เดนิทางสะดวกสบาย ไมเ่หนือ่ย **)  
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เทีย่ง 
 

 

 

จากนัน้ นําทา่นสู ่ วดัแชกงหมวิ(กงัหนัน าโชค) เพือ่สกัการะเทพเจา้แชกง 

และใหท้า่นหมนุกังหันทองแดง ทีเ่ชือ่กันวา่ถา้หมนุ 3 รอบ จะขับไลส่ ิง่ชัว่รา้ย

และ นําแตส่ิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮอ่งกงนยิมไปสกัการะทีว่ดันีใ้นวนัขึน้ปีใหมซ่ ึง่เป็น

วดัทีค่นฮอ่งกงเคารพนับถอืเป็นอยา่งมากและเป็นวดัเกา่แกว่ดัหนึง่ของฮอ่งกง 

ชว่งตรษุจนีของทกุๆปีชาวฮอ่งกงจะแยง่กันเขา้ไปปักธปูในพระอโุบสถเป็นคน

แรกๆและหมนุกังหันทีส่ามารถเปลีย่นดวงชะตาของตนเองใหด้ขี ึน้   

 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหวอ่งไทซนิ(Wong Tai Sin Temple) หรอือกีชือ่

วา่ วดัหวงัตา้เซยีน เป็นอกีหนึง่วดัทีม่ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกง ดว้ยอาคารของวดัที่

มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม รวมทัง้ซุม้ประตทูางเขา้ทีย่ ิง่ใหญอ่ลังการ ไดร้ับ

อทิธพิลมาจาก ลัทธเิตา๋ ศาสนาพทุธ และลัทธขิงจือ้ ผูค้นมักเดนิทางมากราบ

ไหวเ้พราะเชือ่วา่พระหวงัตา้เซยีนนีม้คีวามศักดิส์ทิธิ ์ขอพรสิง่ไดก็้จะสม

ปรารถนาทกุประการ จงึทําใหว้ดัแหง่นีม้ชี ือ่เสยีงโดง่ดังขึน้มา พระหวงัตา้เซยีน 

หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ ฮวงชปิูง (Huang Chu-ping) เกดิในชว่งประมาณ

ศตวรรษที ่4 เดนิทางจากเมอืงจนีมาเผือ่แผศ่าสนาในฮอ่งกง และสรา้งวดัแหง่นี้

ข ึน้มา 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่8 ) เมนพูเิศษ เป็ดยา่ง 
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19.00 น. 
หรอื 

20.00 น. 

22.45 น. 

 
หลังอาหารเทีย่ง นําทกุทา่นเดนิทางสู ่รพัีลสเ์บย ์Repulse Bay  ซึง่ชือ่อา่ว

นีไ้ดม้าจากชือ่เรอืรบของอังกฤษทีม่าจอดเพือ่รักษาการณ์อา่วอา่วดา้นนีเ้ป็นอา่ว

น้ําตืน้ซึง่ไดร้ับความนยิมจากคนฮอ่งกงเองทีม่าเทีย่วพักผอ่นในบรรยากาศแบบ

ปิคนคิชายทะเล   อกีดา้นหนึง่ของอา่วมวีดั พระพทุธรปู และเทพเจา้ตา่งๆ  

พรอ้มนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริิ

มงคลทีบ่รเิวณชายหาด REPULSE BAY  นําทา่นขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่

กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี จากนัน้ใหท้า่นไดร้ับพลังจากศาลาแปด

ทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง ทัง้ยังใหท้า่นไดข้อพรเรือ่ง

เนือ้คู ่ณ จดุนีไ้ดอ้กีดว้ย  

แลว้นําชมโรงงานโรงงาน “ ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี ่”  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงาน

ดไีชนท์ีไ่ดร้ับรางวลัอันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ ซึง่เป็น

โรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับและกังหันนําโชค อซึง่เชือ่

กันวา่หากใครมกีังหันนีจ้ะพัดพาสิง่ไมด่อีอกจากตัวและจะพัดพาสิง่ดีๆ เขา้มาใน

ชวีติ และยังชว่ยในเรือ่งของโชคลาภเงนิทอง ธรุกจิการคา้ใหเ้จรญิรุง่เรอืงใน

ทา่นทีทํ่าธรุกจิ    

 
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัยา่นถนนนาธานเชน่ 

น้ําหอม นาฬกิา กระเป๋าหนังยีห่อ้ตา่งๆ หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ BRAND NAME ชัน้

นําทีม่ใีหท้า่นเดนิเลอืกชอ้ปป้ิงมากกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิGIORGIO 

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

ของฝากหนูๆที ่Toy „ R Us  จากทั่วโลก 

** อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ** 
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ไดเ้วลานัดหมายนําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ ฮอ่งกง ** เวลานัดหมายตาม

เหมาะสมของไฟลทบ์นิในแตล่ะวนั ** 

บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่HX761   สายการบนิ HONG 

KONG AIRLINES บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (มือ้ที ่9)  

วนัที ่4  ฮอ่งกง - กรงุเทพ   

02.00 น. 

 

 

00.45+1น. 
04.00 น. 

บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ HX767 สายการบนิ HONG 

KONG AIRLINES บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (มือ้ที ่9) 

คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ   

HX 761 HKG - BKK 22.45 - 00.45+1 

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00 

 

เพือ่สทิธแิละประโยชนข์องทา่นเอง กรุณาอา่นขอ้ตกลงและ
เงือ่นไขกอ่นท าการจอง 

ถา้ทา่นท าการจองใดๆ กบับรษิทัแลว้ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขท ัง้หมด   

** ตามเงือ่นไขของเมอืงจนีผูเ้ดนิทางทีม่อีายตุ ัง้แต ่2 – 18 

ปี คดิเป็นราคาเด็ก ** 
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ก าหนดการเดนิทาง & อตัราคา่บรกิาร     

PERIOD FLIGHT DETAIL 

ราคา
ผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  

2-18 ปี 
พกัเดีย่ว
จา่ยเพิม่ 

กรุป๊
ไซด ์Promotion 

4-7 เมษายน 2562 
วันจักร ี

HX780 BKK - HKG 03.35-

08.05 
HX761 HKG - BKK 2245-
0045+1 

8,999 10,999 3,500 21 

21-24 เมษายน 2562 

HX762 BKK - HKG 0440-
0900 
HX761 HKG - BKK 2355-
0155+1 

6,999 8,999 3,500 21 

24-27 เมษายน 2562 

HX762 BKK - HKG 0440-

0900 
HX761 HKG - BKK 2355-

0155+1 

7,999 9,999 3,500 21 

25-27 เมษายน 2562 

HX762 BKK - HKG 0415-
0820 
HX761 HKG - BKK 2245-

0045+1 

7,999 9,999 3,500 21 

28 เมษายน-1พฤษภาคม 
2562 

HX762 BKK - HKG 0440-

0900 
HX767 HKG - BKK 0200-
0400 

7,999 9,999 3,500 21 

30 เมษายน-3พฤษภาคม 
2562 วันแรงงาน 

HX762 BKK - HKG 0440-
0850 
HX767 HKG - BKK 0200-

0410 

8,999 10,999 3,500 21 

1-4 พฤษภาคม 2562 

วันแรงงาน 

HX762 BKK - HKG 0440-
0900 

HX761 HKG - BKK 2355-
0155+1 

8,999 10,999 3,500 21 

2-5 พฤษภาคม 2562 

HX762 BKK - HKG 0415-
0820 
HX761 HKG - BKK 2245-

0045+1 

7,999 9,999 3,500 21 

5-8 พฤษภาคม 2562 

บรมราชาภเิษก ร.10 

HX762 BKK - HKG 0440-
0900 

HX761 HKG - BKK 2355-
0155+1 

8,999 10,999 3,500 21 

9-12 พฤษภาคม 2562 

HX762 BKK - HKG 0415-
0820 
HX761 HKG - BKK 2245-

0005+1 

6,999 8,999 3,500 21 

12-15 พฤษภาคม 2562 

HX762 BKK - HKG 0440-

0900 
HX767 HKG - BKK 0200-

7,999 9,999 3,500 21 
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0410+1 

16-19 พฤษภาคม 2562 

HX762 BKK - HKG 0415-
0820 
HX761 HKG - BKK 2245-

0045+1 

7,999 9,999 3,500 21 

17-20 พฤษภาคม 2562 

วสิาขบชูา 

HX762 BKK - HKG 0440-
0900 
HX761 HKG - BKK 2355-
0155+1 

9,999 11,999 3,500 25 

17-20 พฤษภาคม 2562 
วสิาขบชูา 

HX762 BKK - HKG 0440-
0900 
HX767 HKG - BKK 0200-

0410 

9,999 11,999 3,500 21 

20-23 พฤษภาคม 2562 

ชดเชยวสิาขบชูา 

HX762 BKK - HKG 0415-
0820 

HX767 HKG - BKK 0200-
0410 

8,999 10,999 3,500 21 

23-26 พฤษภาคม 2562 

HX762 BKK - HKG 0440-
0850 
HX761 HKG - BKK 2245-

0045+1 

6,999 8,999 3,500 21 

26-29 พฤษภาคม 2562 

HX762 BKK - HKG 0440-
0900 

HX767 HKG - BKK 0200-
0410 

7,999 9,999 3,500 21 

30 พฤษภาคม-2มถินุายน 
2562 

HX762 BKK - HKG 0415-
0820 
HX761 HKG - BKK 2245-

0045+1 

7,999 9,999 3,500 21 

2-5 มถินุายน 2562 

HX762 BKK - HKG 0440-

0900 
HX767 HKG - BKK 0200-
0400 

7,999 9,999 3,500 21 

6-9 มถินุายน 2562 

HX762 BKK - HKG 0415-
0820 
HX761 HKG - BKK 2245-

0045+1 

6,999 8,999 3,500 21 

9-12 มถินุายน 2562 

HX762 BKK - HKG 0440-

0900 
HX767 HKG - BKK 0200-
0400 

7,999 9,999 3,500 17 

13-16 มถินุายน 2562 

HX762 BKK - HKG 0415-

0820 
HX761 HKG - BKK 2245-
0045+1 

7,999 9,999 3,500 21 

16-19 มถินุายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-

0900 
7,999 9,999 3,500 21 
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HX767 HKG - BKK 0200-
0400 

20-23 มถินุายน 2562 

HX762 BKK - HKG 0415-
0820 
HX761 HKG - BKK 2245-

0045+1 

7,999 9,999 3,500 21 

23-26 มถินุายน 2562 

HX762 BKK - HKG 0440-
0900 
HX767 HKG - BKK 0200-
0400 

6,999 8,999 3,500 21 

27-30 มถินุายน 2562 

HX762 BKK - HKG 0415-

0820 
HX761 HKG - BKK 2245-
0045+1 

7,999 9,999 3,500 21 

4-7 กรกฎาคม 2562 

HX762 BKK - HKG 0415-

0820 
HX761 HKG - BKK 2245-

0045+1 

7,999 9,999 3,500 21 

11-14 กรกฎาคม 2562 

HX762 BKK - HKG 0415-

0820 
HX761 HKG - BKK 2245-

0045+1 

7,999 9,999 3,500 21 

14-17 กรกฎาคม 2562 
อาสาฬหบชูา 

HX762 BKK - HKG 0440-
0900 
HX767 HKG - BKK 0200-

0400 

8,999 10,999 3,500 21 

15-18 กรกฎาคม 2562 

อาสาฬหบชูา 

HX762 BKK - HKG 0415-
0820 
HX767 HKG - BKK 0200-
0400 

8,999 10,999 3,500 21 

16-19 กรกฎาคม 2562 
อาสาฬหบชูา 

HX762 BKK - HKG 0440-

0900 
HX767 HKG - BKK 0200-
0400 

8,999 10,999 3,500 21 

18-21 กรกฎาคม 2562 

HX762 BKK - HKG 0415-

0820 
HX761 HKG - BKK 2245-

0045+1 

7,999 9,999 3,500 21 

21-24 กรกฎาคม 2562 

HX762 BKK - HKG 0440-

0900 
HX767 HKG - BKK 0200-

0400 

6,999 8,999 3,500 21 

25-28 กรกฎาคม 2562 

HX762 BKK - HKG 0415-
0820 
HX761 HKG - BKK 2245-

0045+1 

7,999 9,999 3,500 21 

26-29 กรกฎาคม 2562 

วันเฉลมิพระชนมพรรษา 

HX762 BKK - HKG 0440-
0900 
HX761 HKG - BKK 2355-
0155+1 

9,999 11,999 3,500 21 
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29 กรกฎาคม-1สงิหาคม 

HX762 BKK - HKG 0415-
0820 
HX767 HKG - BKK 0200-

0400 

7,999 9,999 3,500 21 

 

หมายเหต ุ 

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้

พืน้เมอืง เชน่ บวัหมิะ , ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผ,่ไหม, หยก, ยางพารา ,  รา้น

จวิเวลรี ่กงัหนั ซึง่จําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทาง

บรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะ

ชมแตล่ะรา้นใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง หากทา่นตอ้งการซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บั

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัทางบรษัิทและไกดไ์มม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ แตถ่า้

หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 350 หยวน / คน 

/ รา้น 

2. ในสว่นของสายการบนิ หากมกีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งของภาษีน้ํามนั ทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงราคาตามจรงิ อนัเนือ่งมาจากคา่ภาษีน้ํามนัที่

เพิม่ขึน้ตามอตัราของสายการบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. ราคา Promotions ไมส่ามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ปเหมา .. กรณีตดักรุ๊ปจะใชร้าคาเต็ม

เทา่นัน้กรณุาสอบถามทางเจา้หนา้ที ่

4. กณีผูเ้ดนิทางมวีซีา่เดีย่วแลว้หรอืตอ้งการทําวซีา่เดีย่วแยกจากกรุ๊ปทวัร ์ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่บรกิารทําวซีา่กรุ๊ป 1,500 บาท ตามโปรแกรม 

เนือ่งจากคา่วซีา่เดมิตามโปรแกรมเป็นคา่บรกิารแบบเหมากรุ๊ป 

5. ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง ทางบรษัิทไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งใหผู้ ้

เดนิทางได ้เนือ่งจากตัว๋ทีใ่ชใ้นการเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ปแบบหมูค่ณะ สายการบนิจะ

จัดทีน่ั่งใหเ้ป็นโซนเดยีวกนัทัง้คณะ และรันเลขทีน่ั่งตามระบบของสายการบนิ 

ดงันัน้ในการรเีควสทีน่ั่งตดิกนัของแตล่ะครอบครัว ทางทวัรอ์าจไมส่ามารถจัดทีใ่ห ้

ไดต้ามทีต่อ้งการแตจ่ะพยามใหห้วัหนา้ทวัรจั์ดสลบัทีน่ั่งภายในกรุ๊ปใหไ้ดน่ั้งดว้ยกนั

ไดม้ากทีส่ดุ 
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1. อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ สายการบนิตามโปรแกรม 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 
 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 

** กรณุาระบลุักษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายขอ งตัวทา่นเอง   TWN 

/ DBL / SGL / TRP  หากไมม่กีารระบ ุทางบรษัิท ขออนุญาตจัดเป็นเตยีง Twin ใหก้ับ

ผูเ้ขา้พัก 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ เมนพูเิศษ อาหารทะเลซฟีู้ ด + เป๋าฮือ้ ไวน์

แดง  
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตาม

กรมธรรม)์ 

2. อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่จนี 1,500 บาท/ทา่น  กรณีวซีา่กรุ๊ปยกเลกิ ในการยืน่วซีา่เดีย่วจากเมอืงไทย 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ยืน่วซีา่เดีย่วเพิม่  ( ในกรณียืน่ภายในเวลาปกต ิ7 

วนั หรอือยา่งชา้สดุ 5วนัทําการ   กรณีลกูคา้มเีหตสุดุวสิยั ไมส่ะดวกสง่พาสปอรต์เลม่จรงิ

ตามเวลาทีกํ่าหนด หรอืตอ้งการใชเ้ลม่ดว่น ในการยืน่วซีา่ดว่นจะเก็บสว่นตา่งคา่

ดําเนนิการยืน่วซีา่ดว่นเพิม่ตามจรงิ)  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบผุูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ยดว้ย

ตนเอง เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่

ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ  (กรณุา

สอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขับรถ  มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และคา่ทปิคนหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 1500 บาท /

ทรปิ/ตอ่ทา่น  ( เด็ก – ผูใ้หญ ่เทา่กัน ) 

 คา่ทปิคนหัวหนา้ทัวรห์ากพอใจในการบรกิารสามารถเป็นสนิน้ําใจเพิม่เตมิไดข้ึน้อยูก่ับ

ความพอใจในการตอบแทนการบรกิาร ไมม่กีารเรยีกเก็บเพิม่ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % หากตอ้งการใบเสร็จคา่บรกิารแบบ

ภาษี 

 โรงแรมทีพ่ักทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึ

ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 

 กรณีชาวตา่งชาต ิไมไ่ดถ้อืพาสปอรต์ไทย มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาท 
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 วซีา่เดีย่วสําหรับชาวตา่งชาตผิูเ้ดนิทางตอ้งทําวซีา่ทีส่ถานฑตูจนีดว้ยตนเองไมส่ามารถ

ยืน่แทนไดเ้นือ่งจากตอ้งมกีารโชวต์ัว 
3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณีราคา  Promotion สําหรับจอยนท์ัวรห์นา้รา้นขอสงวนสทิธิใ์นการชาํระเงนิเต็ม

จํานวน 3 วนัหลังทําการจอง  

3.2 ชาํระมัดจํา ทา่นละ 5,000.- บาท (ช าระหลงัการจองภายใน 2 วนั)สว่นทีเ่หลอื 

20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

ช าระเงินโดยโอนเงินเขา้บญัชีกรรมการบริษัท รกัยิ้ มทวัร ์ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยา  บรรเจดิศิริ 

 ธนาคารกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

   ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

    ธนาคาร กรุงเทพ  เลขท่ี  919-0-20407–4 สาขาสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนาคารกรุงไทย เลขท่ี  845-0-11221-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

         ธนาคารทหารไทย เลขท่ี  262-2-02142-2 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั 

หลงัจากท าการโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนา้หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์ )พรอ้มระบุหมายเลขโทรศพัท์

ติดต่อกลบัระบุโปรแกรม วนัเดินทางมาที่ไลนอ์อฟฟิค  Line ID: @rakyimtour / rakyimtour 

/rakyimtour2/0613934433/0818171514/0936952758   E-

Mail:rakyimtour@gmail.com 

1. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

 4.1  กรณีราคา Promotion สําหรับจอยนท์ัวรห์นา้รา้น หากมกีารยกเลกิ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิจะไมม่กีารคนืเงนิในทกุกรณี 
 4.2 สําหรับราคาเต็มปกตหิรอืกรุ๊ปเหมา แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป สามารถ

ทําเรือ่งขอคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดได ้  

    4.2 สําหรับราคาเต็มปกตหิรอืกรุ๊ปเหมา แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง  15  -29 วนัเก็บ

คา่ใชจ้า่ยในสว่นของเงนิมัดจําทัง้หมด 
    4.3 สําหรับราคาเต็มปกตหิรอืกรุ๊ปเหมา แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ทางบรษัิทขอสงวนลขิสทิธใินการคนืเงนิกรณีกรุ๊ปเหมาหรอืกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่ง

วนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิ หรอืคา่มัดจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม ่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 

Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่

ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
5.  กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

 5.1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
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 5.2 คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

 5.3 คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 5.4 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 

หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนืได ้ไม่

วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง

ออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6. เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

6.1    ทวัรน์ีส้ําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ หากผูเ้ดนิทาง มี

การกระทําทีว่ตัถปุระสงคท์างบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบในการกระทําที่

นอกเหนอืจากการทอ่งเทีย่วไมว่า่กรณีใด 

6.2 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางซึเ่ป็นผูใ้หญจํ่านวนไมน่อ้ย

กวา่ 10 ทา่น การันตอีอกเดนิทางแบบไมม่หีวัหนา้ทวัร ์บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางเป็นวนัเดนิทางอืน่หากมจํีานวน

ไมค่รบตามจํานวนทีร่ะบ ุ ( สําหรับทวัรเ์สน้ทางนี ้“ผูใ้หญ”่  คอืบคุคลทีม่ี

อายตุัง้แต ่18 ปีขึน้ไป ณ วนัเดนิทาง )   

6.3 ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่

ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

6.4 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 0 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการ

เดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการ

เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีี่

จะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่าง

บรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

6.5 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดใน

การสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ 
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เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่

หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท  

6.6 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทาง เลือ่น 

หรอืยกเลกิการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศที่

เดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นสําคญัทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความ

เสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ การยกเลกิเทีย่วบนิอนัเหตสุดุวสิยัจากสาย

การบนิ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิการกอ่การ

รา้ย ภัยสงครามตา่งๆ 

6.7 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของ

รายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทวัร ์หากเกดิความ

ผดิพลาด ทางบรษัิทไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

6.8 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขตา่งๆโดยไมต่อ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ 

 

7. ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ทีถ่กูตอ้งส าหรบัสง่จองทวัร ์
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ในกรณีทีต่อ้งยืน่วซี่าเดีย่ว  ... เอกสารทีใ่ชย้ืน่วซี่าจนีมดีงันี ้ 

1. พาสปอรต์เลม่จรงิ อายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับถงึวนัเดนิทางกลับ  และ ตอ้งมหีนา้วา่ง

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ พรอ้มสําเนา 1 ชดุ 
2. รปูถา่ยส ี2 รปู ตอ้งเป็นรปูถา่ยปัจจบุัน (ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) หนา้ตรง พืน้หลังสขีาว ไม่

สวมหมวก ขนาด 2 นิว้ (48 มม. X 33 มม.)  เสือ้สภุาพไมโ่ป๊เปลอืย หา้มใสเ่สือ้สขีาว 

เพราะฉากหลังสขีาวแลว้ หา้มใสแ่วน่ และ/หรอื เครือ่งประดับ ตอ้งเห็นใบหชูดัเจน ไม่
อนุญาตใหใ้สเ่ครือ่งแบบถา่ยรปู เชน่ เครือ่งแบบทหาร ตํารวจ ขา้ราชการ เป็นตน้  

3.   เด็กตํ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางกับพอ่ และ แม ่เพิม่ 
3.1 สําเนาสตูบิัตร (เด็กอายตํุ่ากวา่ 5 ปี ตอ้งยืน่สตูบิัตรตัวจรงิดว้ย) เขยีนชือ่

ภาษาอังกฤษตอ่ทา้ยชือ่ พอ่, แม,่ ลกู 
3.2 สําเนาบัตรประชาชน (เด็ก) 
3.3 สําเนาทะเบยีนบา้น (เด็ก) 
3.4 ใบเปลีย่นชือ่ นามสกลุ(ถา้ม)ี 

กรณีเดนิทางกบัพอ่ หรอื แม ่นอกจากขา้งตน้แลว้ใหเ้พิม่  
สําเนาทะเบยีนบา้นของ พอ่ และ แม่ 
หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป ตา่งประเทศกับพอ่ หรอืแมฝ่่ายหนึง่ ตอ้งเป็นหนังสอืที่

ออกโดย หน่วยงานราชการ เทา่นัน้ 
กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบัพอ่ หรอื แม ่นอกจากขา้งตน้แลว้ใหเ้พิม่  
หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป ตา่งประเทศ กับผูอ้ ืน่ ระบคุวามสมัพันธ ์ตอ้งเป็นหนังสอืที่

ออกโดย หน่วยงานราชการ เทา่นัน้ 
 


