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บินเช้า - กลับดึก พักดี 4 ดาว 
 

- Show ม่าน ้า 3D – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – 

วดัเทพเจ้ากวนอู  

– เจ้าแม่กวนอนิ – อ่าวรีพัลล์เบย์ 

 

พิเศษอาหาร Seafood,เป็ดปักกิ่ง,เป๋าฮื อ+ไวน์แดง 



 

D1 :  ฮ่องกง  -  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์   -  เซ่ินเจิน้ 

D2 : วดัเทพเจ้ากวนอู  -  ร้านบัวหิมะ  -  ร้านผลติภัณฑ์ยางพารา   -  ร้านหยก  - ช้อปป้ิงหลอหวู่  -  โชว์ม่านน า้  

D3 : เจ้าแม่กวนอมิ อ่าวน า้ตืน้รีพลัส์เบย์ -  จิวเวลร่ี  - วดัหวงัต้าเซียน  - วดัแชกงหมิว  -  ช้อปป้ิงถนน นาทาน   

D4 : ฮ่องกง  -  กรุงเทพฯ 
 

วนัแรก : กรุงเทพ  - ฮ่องกง  - ดิสนีย์แลนด์  - เซ่ินเจิน้  

01.00 น. 

 

04.15 น. 

04.40 น. 

 

08.20 น. 

09.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5-6 แถว K   สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เพื่อท าการรับเอกสาร

จากเจา้หนา้ท่ี เช็คอินรับตัว๋เดินทาง (เคาน์เตอร์เช็คอินจะท าการปิดการเช็คอินก่อนเคร่ืองออก 45 นาที) 

HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20 

HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน   HX762 (มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (มือ้ที1่) 

ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) น าท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยเดินทางผ่าน

สะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต ์และรถไฟท่ียาวท่ีสุดในโลก 

ความยาวมากกวา่ 2.2  กิโลเมตรซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหวา่ง

ทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกง    

 
น าทุกท่านสู่ Hong Kong Disney Land   ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์เป็นสวนสนุกแห่งท่ี 5 ของดิสนียแ์ลนด์ทัว่โลก และ

เป็นสวนสนุกแห่งท่ี 11 ของดิสนีย ์ส าหรับส่ิงน่าสนใจในฮ่องกงดิสนียแ์ลนดน์ั้นมีอยูม่ากมาย  

เม่ือท่านไดเ้ขา้สู่อาณาจกัรของเพื่อนการ์ตูนแลว้ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบั เคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด พื้นท่ี 7 

ส่วน ไดแ้ก่ Main Street, USA, Fantasyland, Adventure land, Tomorrow land, Grizzly Gulch , มิสทิค พอยทซ่ึ์ง

แต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตวั ท่องอเมริกาฉบบัยอ่ส่วนอยา่งมีชีวิตชีวาท่ีถนนเมนสตรีท พร้อมดว้ย

ทาวน์สแควร์ ร้านคา้น่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย ไปถึงท่ีดินของ Toy Story และให้ท่านไดส้นุกสนาน

กบักิจกรรมต่างๆ อาทิ การนั่งรถไฟไอน ้ าโบราณชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการ์ตูน

จากดิสนีย ,์ นั่งรถไฟเหาะท่ี SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติท่ี MICKEY’S PHILHAR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง 
15.00 น. 

 

 

 

 

MAGIC, ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอนัตระการตาท่ี FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภยัไปกบั

การล่องเรือเขา้ไปในป่าดงดิบท่ี RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE , หุบเขากริซลียห์มีใหญ่ รถรางตะลุยขุม

ทองแดนเถ่ือนกบั  Runaway Mine Cars , อาณาจกัรของเล่นในสวนหลงับา้นของ Andy  และเพลิดเพลินกบัของ

เล่นและกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land . 

ห้ามพลาด!! กับโซนใหม่ หน่ึงในซุปเปอร์ฮีโร่ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดคนหน่ึงของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราเพลิดเพลิน

ไปกบัโลกท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจของสตาร์ค อนิดัสตร้ี! เชิญพบกบันวตักรรมล่าสุดของสตาร์คดว้ยตาของคุณเอง ชมชุด

Iron Man MARK III ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของไอร่อนแมนไดอ้ย่างใกลชิ้ด ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์อาณาจักรแห่ง

จินตนาการนีป้ระกอบด้วย 

เมนสตรีท-ยเูอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรวแ์ลนด์ , ทอย สตอร่ีแลนด์, กริซลีย ์กลัช์ 

https://www.hongkongdisneyland.com/th/attractions/theme-park/ 

 
***  อสิระอาหารเทีย่งเพือ่สะดวกในการสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นภายในดิสนีย์แลนด์ ***  

 ไดเ้วลานดัหมาย ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัร์รอรับทุกท่านยงัจุดนดัพบเพื่อน าท่านเดินทางสู่ เซ่ินเจิ้น โดยรถไฟ รวดเร็ว 

สะดวกสบายไม่เหน่ือย  ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้ เป็นเมืองเศรษฐกิจ

การคา้ท่ีส าคญัของจีนทางตอนใต ้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมยัอีกดว้ย 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เซ่ินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง

ธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีเน้ือท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซ่ินเจ้ินไดรั้บการวางระบบผงัเมืองอยา่งดีมี

สภาพภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม  

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ( มือ้ที ่2 ) เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่ 

https://www.hongkongdisneyland.com/th/attractions/theme-park/


 

 
ค ่า 

น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  HONG LI LAI HOTEL  หรือเทียบเท่า 

  

วันที่2  :  วัดเทพเจ้ากวนอู - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา - ช้อปป้ิงหลอหวู่ - โชว์ม่านน ้า 3 D mangrove 

show     

เช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มือ้ที ่3) 

 
หลงัอาหาร น าท่านสู่ วัดเทพเจ้ากวนอู    ไหวเ้พทเจา้กวนอู สัญลกัษณ์ของความซ่ือสัตย ์ความ  ความจงรักภกัดี 

ความกลา้หาญ โชคลาภ เปรียบเสมือนตวัแทนของความเด็ดเด่ียว เป็นธรรม กลา้หาญ เป็นวดัอนัศกัด์ิสิทธิท่ีคน

เซ่ินเจ้ินนิยมสักการะขอพรในเร่ืองหนา้ท่ีการงาน โดยเฉพาะขา้ราชการ 

น าท่านแวะชม “ โรงงานผลิตหยก ”  ซ่ึงเป็นหยกแทข้องเมืองจีน รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของหยกเมือง

จีน อิสระเลือกซ้ือก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ของฝากอนัล ้าค่าท่ีข้ึนช่ือของจีน  

จากนั้นน าท่านชม “ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา”   น าท่านชมสินคา้แปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจาก

ยางพารา ดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยัของประเทศจีน ไดน้ าผลิตภณัฑ์ยางพารามาท าเป็นเคร่ืองนอน ของใช้

ในบา้น ไดอ้ยา่งลงตวั   

 
บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ( มือ้ที ่4 )  



 

เทีย่ง 

 

 

 

 

 

 

ค ่า 

 

จากนั้นน าท่าน ชมสินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน “ ยาบัวหิมะ ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ าร้อนลวก, แผลไฟ

ไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  

จากนั้นน าทุกท่านสู่ Lowu Commercial  City  ท่ีนกัชอัปป้ิงชาวไทยเรียกกนัจนติดปากวา่หล่อหวเูซ็นเตอร์ (มา

บุญครองเซินเจ้ิน) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิด เช่น เส้ือผา้, รองเทา้, กระเป๋า, นาฬิกา, 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอ่ืนๆอีกมากมายในราคาท่ีถูกอยา่งไม่น่าเช่ือ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีผลิตเพื่อส่งขายยงัฮ่องกง

และต่างประเทศ  ใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั 

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ( มือ้ที ่5 ) อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮือ้ ไวน์แดง 

 
น าท่านเดินทางสู่ OCT Bay  พาท่านชม โชว์ม่านน ้าแบบ 3D  ท่ีใชทุ้นสร้างกวา่ 200 ลา้นหยวน จดัแสดงท่ี OCT 

BAY WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่  เป็นการแสดงใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เช่น แสง

เลเซอร์ ไฟ เคร่ืองยิงเลเซอร์  ม่านน ้ า ระเบิดไฟ  ฯลฯ เป็นโชวน์ ้ าท่ีใหญ่และทนัสมยัท่ีสุดในในเซ่ินเจ้ิน ซ่ึงเป็น

โชวท่ี์เก่ียวกบัหญิงผูก้ลา้กบัลิงวเิศษท่ีออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือวา่ ปีกแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกท่ี

ถูกท าลายจากมนต(์มลพิษ)ในป่าชายเลน  ( โชวจ์ะปิดทุกวนัจนัทร์ส าหรับกรุ๊ปท่ีดูโชวต์รงวนัจนัทร์จะมีการสลบั

วนัดูโชว์ตามเหมาะสม และขอสงวนสิทธิในการให้บริการกรณีโชว์ปิดการแสดงอนัเน่ืองจากสุดวิสัยจะไม่

สามารถคืนเงินได ้ไกดจ์ะน าท่านท่องเท่ียวสถานท่ีอ่ืนทดแทนตามเหมาะสม  ) 

หลงัจากดูโชวเ์สร็จแลว้ น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  HONG LI LAI HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที ่3 : เจ้าแม่กวนอมิ อ่าวน า้ตืน้รีพลัส์เบย์ - จิวเวลร่ี -  วดัหวงัต้าเซียน - วดัแชกงหมิว - ช้อปป้ิงถนนนาทาน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มือ้ที ่6 ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง 

หลังอาหารเช้า น าท่านข้ามด่านกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ทางบริษทัจะน าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ **

เดินทางสะดวกสบาย ไม่เหน่ือย **) จากนั้น  

 
น าท่านสู่    วดัแชกงหมิว(กงัหันน าโชค) เพื่อสักการะเทพเจา้แชกง และให้ท่านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือกนัวา่ถา้

หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ซ่ึงเป็น

วดัท่ีคนฮ่องกงเคารพนบัถือเป็นอยา่งมากและเป็นวดัเก่าแก่วดัหน่ึงของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกง

จะแยง่กนัเขา้ไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกงัหนัท่ีสามารถเปล่ียนดวงชะตาของตนเองใหดี้ข้ึน   

 

 
น าท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิน (Wong Tai Sin Temple) หรืออีกช่ือวา่ วัดหวังต้าเซียน เป็นอีกหน่ึงวดัท่ีมี

ช่ือเสียงของฮ่องกง ดว้ยอาคารของวดัท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม รวมทั้งซุม้ประตูทางเขา้ท่ียิง่ใหญ่อลงัการ ไดรั้บ

อิทธิพลมาจาก ลทัธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลทัธิขงจ้ือ ผูค้นมกัเดินทางมากราบไหวเ้พราะเช่ือวา่พระหวงัตา้เซียนน้ีมี

ความศกัด์ิสิทธ์ิ ขอพรส่ิงไดก้็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงท าให้วดัแห่งน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงัข้ึนมา พระหวงัตา้

เซียน หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษท่ี 4 เดินทางจากเมืองจีนมา

เผือ่แผศ่าสนาในฮ่องกง และสร้างวดัแห่งน้ีข้ึนมา 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ( มือ้ที ่7 )   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ 

 

 

 

 

 
19.00 น. 

หรือ 

20.00 น. 

22.45 น. 

 
หลงัอาหารรีพลัส์เบย ์Repulse Bay  ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าว

ดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้าต้ืนซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่นในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   อีก

ดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจา้ต่างๆ  พร้อมนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่ง

โชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY  น าท่านขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ัง

จะมีอายเุพิ่มข้ึน 3 ปี จากนั้นใหท้่านไดรั้บพลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดรวมรับพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง ทั้ง

ยงัใหท้่านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ จุดน้ีไดอี้กดว้ย  

แลว้น าชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่องกงจิวเวอร์ร่ี ”  ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยี่ยม 

และใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัและกงัหันน า

โชค อซ่ึงเช่ือกนัวา่หากใครมีกงัหนัน้ีจะพดัพาส่ิงไม่ดีออกจากตวัและจะพดัพาส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต และยงัช่วยใน

เร่ืองของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการคา้ใหเ้จริญรุ่งเรืองในท่านท่ีท าธุรกิจ    

อิสระใหท้่านไดช้้อปป้ิงเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัยย่าน K11 และ ถนนนาธาน เช่น น ้ าหอม นาฬิกา กระเป๋าหนงั

ยี่ห้อต่างๆ หรือช้อปป้ิงสินคา้ BRAND NAME ชั้นน าท่ีมีให้ท่านเดินเลือกช้อปป้ิงมากกว่า 700 ร้านคา้ อาทิ 

GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆท่ี Toy ‘ R Us  

จากทัว่โลก 

 
** อิสระอาหารค่าํตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ** 

ไดเ้วลานดัหมายน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง ** เวลานดัหมายตามเหมาะสมของไฟลท์บินในแต่ละวนั 

** 



 

บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES  โดยเท่ียวบินท่ี HX 761  

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (มือ้ที ่8) 

วนัที ่4  ฮ่องกง - กรุงเทพ   

02.00 น. 

 

00.45+1น. 

04.00 น. 

บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES  โดยเท่ียวบินท่ี HX 767   

 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (มือ้ที ่8) 

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ   

HX 761 HKG - BKK 22.45 - 00.45+1 

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00 

 
  



 

เพือ่สิทธิและประโยชน์ของท่านเอง กรุณาอ่านข้อตกลงและเงือ่นไขก่อนท าการจอง 
ถ้าท่านท าการจองใดๆ กบับริษทัแล้ว ถอืว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่นไขทั้งหมด 

** ตามเงือ่นไขของเมืองจนีผู้เดนิทางทีม่ีอายุตั้งแต่ 2 – 18 ปี คดิเป็นราคาเดก็ ** 

ทารกอายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั คดิเฉพาะค่าธรรมเนียมจากสายการบิน คน

ละ 6,900 บาท 

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทารก ตามค่าธรรมเนียมของสายการบิน                        

ณ วนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

ก าหนดการเดนิทาง & อตัราค่าบริการ 

PERIOD FLIGHT DETAIL 
ราคาผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก  2-18 ปี ราคากรุ๊ปเหมา 
พกัเด่ียวจ่าย

เพิม่ 
กรุ๊ป
ไซด์ 

Promotion 

4-7 สิงหาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 
HX767 HKG - BKK 0200-0400 

9,999 11,999 11,999 3,500 21 

8-11 สิงหาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
9,999 12,999 12,999 3,500 21 

9-12 สิงหาคม 2562    วนัแม่แห่งชาติ 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 
HX767 HKG - BKK 0200-0400 

11,999 13,999 13,999 3,500 21 

12-15 สิงหาคม 2562  วนัแม่แห่งชาติ 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 
HX767 HKG - BKK 0200-0400 

10,999 13,999 13,999 3,500 21 

15-18 สิงหาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
9,999 12,999 12,999 3,500 21 

18-21 สิงหาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 
HX767 HKG - BKK 0200-0400 

9,999 11,999 11,999 3,500 18 

22-25 สิงหาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
9,999 12,999 12,999 3,500 21 

25-28 สิงหาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 
HX767 HKG - BKK 0200-0400 

9,999 12,999 12,999 3,500 21 

29 สิงหาคม-1กนัยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
9,999 12,999 12,999 3,500 21 

1-4 กนัยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 
HX767 HKG - BKK 0200-0400 

10,999 12,999 12,999 3,500 21 

5-8 กนัยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
10,999 12,999 12,999 3,500 21 

8-11 กนัยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 
HX767 HKG - BKK 0200-0400 

9,999 11,999 11,999 3,500 17 

12-15 กนัยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
10,999 12,999 12,999 3,500 21 

15-18 กนัยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 
HX767 HKG - BKK 0200-0400 

10,999 12,999 12,999 3,500 21 

19-22 กนัยายน 2562 HX762 BKK - HKG 0415-0820 10,999 12,999 12,999 3,500 21 



 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 

22-25 กนัยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 
HX767 HKG - BKK 0200-0400 

9,999 11,999 11,999 3,500 21 

26-29 กนัยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
10,999 12,999 12,999 3,500 21 

29 กนัยายน-1ตุลาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 
HX761 HKG - BKK 2145-2355 

10,999 12,999 12,999 3,500 21 

14-17 ตุลาคม 2562 ** 
วนัหยดุชดเชย/วนัออกพรรษา 

HX762 BKK - HKG 0415-0820 
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

9,999 11,999 11,999 3,500 21 

17-20 ตุลาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
10,999 12,999 12,999 3,500 21 

20-23 ตุลาคม 2562 ** 
วนัปิยะมหาราช 

HX762 BKK - HKG  0440-0850 
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

10,999 12,999 12,999 3,500 21 

21-24 ตุลาคม 2562 
วนัปิยะมหาราช 

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

10,999 12,999 12,999 3,500 21 

22-25 ตุลาคม 2562 
วนัปิยะมหาราช 

HX762 BKK - HKG 0440-0850 
HX767 HKG - BKK 0200-0400 

9,999 11,999 11,999 3,500 21 

23-26 ตุลาคม 2562 
วนัปิยะมหาราช 

HX762 BKK - HKG 0440-0900 
HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 

11,999 13,999 10,999 3,500 21 

24-27 ตุลาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
10,999 12,999 12,999 3,500 21 

25-28 ตุลาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

11,999 13,999 10,999 3,500 21 

26-29 ตุลาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0850 

HX761 HKG - BKK 2350-0220+1 
11,999 13,999 10,999 3,500 21 

 

หากผู้เดินทางมตีั๋วอยู่แล้วต้องการจอยแลนด์ คดิค่าบริการ 4,999 (เด็ก+2,000) 

+ GROUP VISA 1,500 

หมายเหตุ 

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคา้พื้นเมือง เช่น บวัหิมะ, ผา้

ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ,่ไหม, หยก, ยางพารา ,  ร้านจิวเวลร่ี กงัหนั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ 

เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านวา่ ทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน

แวะชมแต่ละร้านใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง หากท่านตอ้งการซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้

เป็นหลกัทางบริษทัและไกด์ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน แต่ถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้ร้านรัฐบาล

จีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 350 หยวน 

/ คน / ร้าน 



 

2. ในส่วนของสายการบิน หากมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของภาษีน ้ามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการ

เปล่ียนแปลงราคาตามจริง อนัเน่ืองมาจากค่าภาษีน ้ามนัท่ีเพิ่มข้ึนตามอตัราของสายการบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ 

3. ราคา Promotions ไม่สามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ปเหมา .. กรณีตดักรุ๊ปจะใชร้าคาเตม็เท่านั้นกรุณาสอบถามทาง

เจา้หนา้ท่ี 

5. ขอสงวนสิทธิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ือง ทางบริษทัไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ใหผู้เ้ดินทางได ้เน่ืองจากตัว๋ท่ีใช้

ในการเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ปแบบหมู่คณะ สายการบินจะจดัท่ีนัง่ใหเ้ป็นโซนเดียวกนัทั้งคณะ และรันเลขท่ีนัง่

ตามระบบของสายการบิน ดงันั้นในการรีเควสท่ีนัง่ติดกนัของแต่ละครอบครัว ทางทวัร์อาจไม่สามารถจดัท่ี

ใหไ้ดต้ามท่ีตอ้งการแต่จะพยามใหห้วัหนา้ทวัร์จดัสลบัท่ีนัง่ภายในกรุ๊ปใหไ้ดน้ัง่ดว้ยกนัไดม้ากท่ีสุด 

1. อตัราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. 

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 

** กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง   Twin (หอ้ง2เตียง) / 

Double (หอ้ง 1 เตียงใหญ่)  / Single ( หอ้งพกัเด่ียว) / TRP (หอ้ง 3 เตียง  หากไม่มีการระบุ ทางบริษทั ขอ

อนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ เมนูพเิศษ อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮือ้ ไวน์แดง ，เป็ดปักกิง่ 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

2. อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าวซ่ีาจีนแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่านช าระพร้อมค่าทวัร์ ( กรณีผูเ้ดินทางมีวซ่ีาเด่ียวแลว้หรือ

ตอ้งการท าวซ่ีาเด่ียวแยกจากกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการท าวซ่ีากรุ๊ป 

1,500 บาท ตามโปรแกรม เน่ืองจากค่าวซ่ีาเดิมตามโปรแกรมเป็นค่าบริการแบบเหมากรุ๊ป) 

 กรณีวซ่ีากรุ๊ปยกเลิกการยืน่วีซ่าเด่ียวจากเมืองไทย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่ายืน่วซ่ีา

เด่ียวเพิ่มตามจริงตามสถานทูตจีนในประเทศไทยเรียกเก็บ ( ในกรณียืน่ภายในเวลาปกติ 7 วนั หรือ



 

อยา่งชา้สุด 5วนัท าการ   กรณีลูกคา้มีเหตุสุดวสิัย ไม่สะดวกส่งพาสปอร์ตเล่มจริงตามเวลาท่ีก าหนด 

หรือตอ้งการใชเ้ล่มด่วน ในการยืน่วซ่ีาด่วนจะเก็บส่วนต่างค่าด าเนินการยืน่วซ่ีาด่วนเพิ่มตามจริง) 

 ค่าทิปคนขบัรถ  มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และค่าทิปคนหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน  ( 

เด็ก – ผูใ้หญ่ เท่ากนั ) 

 ค่าทิปคนหวัหนา้ทวัร์หากพอใจในการบริการสามารถเป็นสินน ้าใจเพิ่มเติมไดข้ึ้นอยูก่บัความพอใจ

ในการตอบแทนการบริการ ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่ม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้ายดว้ยตนเอง เช่น 

ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการ

ใชบ้ริการ) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% หากตอ้งการใบเสร็จค่าบริการแบบภาษี 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

 กรณีชาวต่างชาติ ไม่ไดถื้อพาสปอร์ตไทย มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 3,000 บาท 

 วซ่ีาเด่ียวส าหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งท าวซ่ีาท่ีสถานฑูตจีนดว้ยตนเองไม่สามารถยืน่แทนได้

เน่ืองจากตอ้งมีการโชวต์วั 

3. การช าระค่าบริการ 

3.1 กรณีราคา Promotion ส าหรับจอยน์ทวัร์หนา้ร้านขอสงวนสิทธ์ิในการช าระเงินเตม็จ านวน 3 วนัหลงั

ท าการจอง 

3.2 ส าหรับราคาเตม็หรือกรุ๊ปเหมา ช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาท ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

 

1. การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 

4.1  กรณีราคา Promotion ส าหรับจอยน์ทวัร์หนา้ร้าน หากมีการยกเลิก ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี 

4.2 ส าหรับราคาเตม็ปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัข้ึนไป สามารถท าเร่ืองขอคืน

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดได ้

4.2 ส าหรับราคาเตม็ปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  15 -29 วนัเก็บค่าใชจ่้ายในส่วนของเงินมดั

จ าทั้งหมด 



 

4.3 ส าหรับราคาเตม็ปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ 

เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

4.4 ทางบริษทัขอสงวนลิขสิทธิในการคืนเงินกรณีกรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ี

ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการ

คืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

5.  กรณคีณะออกเดินทางได้ 

5.1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 

5.2 คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 

5.3 คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

5.4 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อม

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้

ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

6.1     ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น หากผูเ้ดินทาง มีการกระท าท่ี

วตัถุประสงคท์างบริษทัจะไม่รับผดิชอบในการกระท าท่ีนอกเหนือจากการท่องเท่ียวไม่วา่

กรณีใด 

6.2 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูเ้ดินทางซ่ึเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 10 ท่าน การันตี

ออกเดินทางแบบไม่มีหวัหนา้ทวัร์ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการ

เดินทางเป็นวนัเดินทางอ่ืนหากมีจ านวนไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุ  ( ส าหรับทวัร์เส้นทางน้ี 

“ผูใ้หญ่”  คือบุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ณ วนัเดินทาง ) 

6.3 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ

ไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่

คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

6.4 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ย

กวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อน

การเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ



 

ประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี

นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ี

จะใหบ้ริการต่อไป 

6.5 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ 

นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ใน

กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทั 

6.6 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทาง เล่ือน หรือยกเลิกการ

เดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ี

เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นส าคญัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือ

ค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผดิของทางบริษทั เช่น การ

ยกเลิกเท่ียวบินอนัเหตุสุดวสิัยจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การ

ปฏิวติั การก่อการร้าย ภยัสงครามต่างๆ 

6.7 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 

ก่อนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทวัร์รวมทั้งไฟลบิ์นและเวลานดัหมาย

ทวัร์ หากเกิดความผดิพลาด ทางบริษทัไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

6.8 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่างๆโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. ตัวอย่างหน้าพาสปอร์ตที่ถูกต้องส าหรับส่งจองทัวร์ 

 
ในกรณีทีต้่องยื่นวซ่ีาเดี่ยว  ... เอกสารทีใ่ช้ยื่นวซ่ีาจีนมีดังนี้ 

1. พาสปอร์ตเล่มจริง อายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั  และ ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 
หนา้ พร้อมส าเนา 1 ชุด 

2. รูปถ่ายสี 2 รูป ตอ้งเป็นรูปถ่ายปัจจุบนั (ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง พื้นหลงัสีขาว ไม่สวมหมวก 
ขนาด 2 น้ิว (48 มม. X 33 มม.)  เส้ือสุภาพไม่โป๊เปลือย หา้มใส่เส้ือสีขาว เพราะฉากหลงัสีขาวแลว้ หา้ม
ใส่แวน่ และ/หรือ เคร่ืองประดบั ตอ้งเห็นใบหูชดัเจน ไม่อนุญาตใหใ้ส่เคร่ืองแบบถ่ายรูป เช่น 
เคร่ืองแบบทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ เป็นตน้ 

3.   เด็กต ่ากวา่ 18 ปี เดินทางกบัพอ่ และ แม่ เพิ่ม 
3.1 ส าเนาสูติบตัร (เด็กอายตุ  ่ากวา่ 5 ปี ตอ้งยืน่สูติบตัรตวัจริงดว้ย) เขียนช่ือภาษาองักฤษต่อทา้ยช่ือ 

พอ่, แม่, ลูก 
3.2 ส าเนาบตัรประชาชน (เด็ก) 
3.3 ส าเนาทะเบียนบา้น (เด็ก) 
3.4 ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล(ถา้มี) 
 
 
 



 

กรณเีดินทางกบัพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิม่ 
ส าเนาทะเบียนบา้นของ พ่อ และ แม่ 
หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป ต่างประเทศกบัพอ่ หรือแม่ฝ่ายหน่ึง ตอ้งเป็นหนงัสือท่ีออกโดย 

หน่วยงานราชการ เท่านั้น 
กรณไีม่ได้เดินทางกบัพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิม่ 
หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป ต่างประเทศ กบัผูอ่ื้น ระบุความสัมพนัธ์ ตอ้งเป็นหนงัสือท่ีออกโดย 
หน่วยงานราชการ เท่านั้น 
 


