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ก ำหนดกำรเดินทำง 

D1 :  ฮ่องกง - นั่งกระเช้ำนองปิง 360 สักกำระพระใหญ่ โป่วหลิน - ซิต้ีเกท เอ้ำท์เลท - เซ่ินเจิ้น 

D2 : วัดเทพเจ้ำกวนอู - ร้ำนบัวหิมะ - ร้ำนผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ  – ร้ำนหยก - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่ำนน้ ำ  

D3 : เจ้ำแม่กวนอมิ อ่ำวน้ ำต้ืนรีพัลส์เบย์ - จิวเวลร่ี - วัดหวังต้ำเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนน นำทำน   

D4 : ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

 

วันแรก : กรุงเทพ - ฮ่องกง - นั่งกระเช้ำนองปิง 360 สักกำระพระใหญ่ โป่วหลิน - ซิต้ีเกท เอ้ำท์เลท - เซ่ินเจิ้น  

01.00 น. 

 

04.15 น. 

04.40 น. 

 

 

08.20 น. 

09.00 น. 

 

 

 

 

 

คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5-6 แถว K   สำยกำรบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เพื่อท าการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ 

เช็คอินรับตั๋วเดินทาง (เคาน์เตอร์เช็คอินจะท าการปิดการเช็คอินก่อนเครื่องออก 45 นาที) 

HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20 

HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน   HX762 (มีจอส่วนตัวทุกท่ีนั่ง) บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (มื้อที่1) 

 

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

(TSING MA BRIDGE)  ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟท่ียาวท่ีสุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2  กิโลเมตรซึ่งไดร้ับการ

ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง    

 

น าทุกท่านสู่ พระใหญ่นองปิง ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งเกาะลันเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้านองปิง  กับกระเช้าลอยฟ้า 

Ngong Ping Sky rail  ชมทิวทัศน์รอบตัว 360  องศา ของเกาะลันเตา  จาก Tung Chung ตุงชุง  สู่ที่ราบนองปิง  ในเวลา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง 

 

 

15.00 น. 

 

 

 

 

25  นาที  ( ในกรณีกระเช้าปดิ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการน าทุกท่านเดินทางขึ้นสักการะองค์พระใหญ่โดยรถโค้ชของเกาะโดยไม่

มีการรีฟันค่าใช้จ่ายตั๋วกระเช้าเนื่องจากราคาทัวร์เป็นแบบเหมากรุ๊ป ) อ่าวตุงชุง วนอุทยานลันเตาเหนอืและ สนามบินนานาชาติแวะ

เยือนสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพ้ืนท่ี1.5 เฮคตาร ์ สิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างของหมู่บ้านนี้ท้ังร้านค้าและ

ร้านอาหารจะท าให้คณุเพลดิเพลนิอยู่ได้หลายชั่วโมง ท่านสามารถมองเห็นพระพุทธรูป  Giant Buddha & Po Lin 

Monastery  ที่ระดับความสูง 22 เมตร  ประทับกลางแจ้ง  องค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกือบทุกๆ ส่วนของเกาะ  จากกระถางธูป

ขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง  ไต่ขึ้นบันได 268  ขั้น  สู่ฐานท่ีองค์ พระนั่งประทับอยู ่ เหนือระดับน้ าทะเล  371เมตรชมทิวทัศอัน

งดงาม   โดยรอบที่จะท าให้คุณตืน่ตะลึง 

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ( มื้อที่ 2 ) 

จากนั้น ให้ท่านอิสระได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจท่ี CITY GATE OUTLET มีสินค้าราคาพิเศษให้เลือกซื้ออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE, 

ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY, CITY CHAIN ฯลฯ  

น าท่านเดินทางสู่ เซ่ินเจิ้น โดยรถไฟ รวดเร็ว สะดวกสบำยไม่เหนื่อย  ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑล

กวางตุ้ง เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่ส าคัญของจีนทางตอนใต้ และเปน็แหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เซ่ินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑล

กวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่นเจิ้นไดร้ับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมทิัศน์และสภาพแวดล้อมท่ีเป็น

ระเบียบสวยงาม  

บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร ( มื้อที่ 3 ) เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง 

น าท่านเดินทางสู่ที่พัก  HONG LI LAI HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 



 

ค่ ำ 

 

วันที่2 :    วัดเทพเจ้ำกวนอู - ร้ำนบัวหิมะ – ร้ำนหยก – ร้ำนผลิตภณัฑ์ยำงพำรำ - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่ำนน้ ำ 3 D mangrove show 

เช้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม ( มื้อท่ี 4) 

 

หลังอาหาร น าท่านสู่ วัดเทพเจ้ำกวนอู    ไหว้เพทเจา้กวนอู สัญลกัษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ  ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ 

โชคลาภ เปรียบเสมือนตัวแทนของความเด็ดเดี่ยว เป็นธรรม กล้าหาญ เป็นวัดอันศักดิส์ิทธิที่คนเซิ่นเจิน้นิยมสักการะขอพรในเรื่อง

หน้าท่ีการงาน โดยเฉพาะข้าราชการ 

น าท่านแวะชม “ โรงงำนผลิตหยก ”  ซึ่งเป็นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของหยกเมืองจีน อิสระเลือกซื้อ

ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับน าโชค ของฝากอันล้ าค่าที่ข้ึนช่ือของจีน  

จากนั้นน าท่านชม “ร้ำนผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ”   น าท่านชมสินค้าแปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา ด้วย

เทคโนโลยีการผลติที่ทันสมยัของประเทศจีน ได้น าผลติภณัฑ์ยางพารามาท าเป็นเครื่องนอน ของใช้ในบ้าน ได้อย่างลงตัว 

   

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ( มื้อที่ 5 )  

จากนั้นน าท่าน ชมสินค้ายาประจ าบ้านของชาวจีน “ ยำบัวหิมะ ” สรรพคณุหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม,้ แก้ริดสีดวง, 

ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  



 

 

 

เท่ียง 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ 

 

จากนั้นน าทุกท่านสู่ Lowu Commercial  City  ที่นักชัอปปิ้งชาวไทยเรียกกันจนตดิปากว่าหลอ่หวูเซ็นเตอร์ (มาบุญครองเซิน

เจิ้น) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, นาฬิกา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆอีก

มากมายในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินคา้ที่ผลิตเพือ่ส่งขายยังฮ่องกงและตา่งประเทศ  ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันตาม

อัธยาศัย 

บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร ( มื้อที่ 6 ) อำหำรทะเลซีฟู้ด + เป๋ำฮ้ือ ไวน์แดง 

 

น าท่านเดินทางสู่ OCT Bay  พาท่านชม โชว์ม่ำนน้ ำแบบ 3D  ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จดัแสดงท่ี OCT BAY 

WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ าขนาดใหญ ่ เป็นการแสดงใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องยิง

เลเซอร์  ม่านน้ า ระเบิดไฟ  ฯลฯ เป็นโชว์น้ าท่ีใหญ่และทันสมยัที่สุดในในเซิ่นเจิ้น ซึ่งเป็นโชว์ท่ีเกี่ยวกับหญิงผู้กลา้กับลิงวิเศษที่ออก

ตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีช่ือว่า ปีกแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกท่ีถูกท าลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าชายเลน  ( โชว์จะปิดทุกวัน

จันทร์ส าหรับกรุ๊ปท่ีดโูชว์ตรงวันจนัทร์จะมีการสลับวันดูโชว์ตามเหมาะสม และขอสงวนสิทธิในการให้บริการกรณีโชว์ปิดการแสดงอัน

เนื่องจากสุดวสิัยจะไมส่ามารถคืนเงินได้ ไกด์จะน าท่านท่องเที่ยวสถานท่ีอื่นทดแทนตามเหมาะสม  ) 

หลังจากดูโชว์เสร็จแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ที่พัก  HONG LI LAI HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 : เจ้ำแม่กวนอมิ อ่ำวน้ ำต้ืนรีพัลส์เบย์ - จิวเวลร่ี -  วัดหวังต้ำเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิง้ถนนนำทำน 

เช้ำ 

 

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม ( มื้อท่ี 7 ) 

หลังอำหำรเช้ำ น ำท่ำนข้ำมด่ำนกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ทางบริษัทจะน าท่านเดินทางสูฮ่่องกงโดยรถไฟ **เดินทางสะดวกสบาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่เหนื่อย **)  

 

จากนั้น น าท่านสู่    วัดแชกงหมิว(กังหันน ำโชค) เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เช่ือกันว่าถ้าหมุน 3 

รอบ จะขับไล่สิ่งช่ัวร้ายและ น าแตส่ิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันข้ึนปีใหม่ซึ่งเป็นวดัที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็น

อย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วดัหนึง่ของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆ

และหมุนกังหันท่ีสามารถเปลีย่นดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น   

 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิน (Wong Tai Sin Temple) หรืออีกช่ือว่า วัดหวังต้ำเซียน เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีช่ือเสียงของ

ฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ไดร้ับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนา

พุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิส์ิทธ์ิ ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุก

ประการ จึงท าให้วัดแห่งนี้มีช่ือเสยีงโด่งดังข้ึนมา พระหวังตา้เซียน หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วง

ประมาณศตวรรษท่ี 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ข้ึนมา 

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ( มื้อที่ 8 )   



 

 

 

 

เท่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น 

 

หลังอาหารรีพัลส์เบย์ Repulse Bay  ซึ่งช่ืออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรอืรบของอังกฤษท่ีมาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นนี้เป็นอ่าว

น้ าตื้นซึ่งไดร้ับความนยิมจากคนฮอ่งกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   อีกด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด 

พระพุทธรูป และเทพเจ้าตา่งๆ  พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด 

REPULSE BAY  น าท่านข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเช่ือกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายเุพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รบัพลังจากศาลาแปด

ทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดทีี่สุดของฮ่องกง ท้ังยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จดุนี้ได้อีกด้วย  

แล้วน าชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่องกงจิวเวอร์ร่ี ”  ที่ข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ีได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสรมิ

ดวงเรื่องฮวงจุ้ย ซึ่งเป็นโรงงานท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับและกังหันน าโชค อซึ่งเชือ่กันว่าหากใครมีกังหันนี้จะพัด

พาสิ่งไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต และยังช่วยในเรื่องของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองในท่านที่

ท าธุรกิจ    

อิสระให้ท่านไดช้้อปปิ้งเลือกซื้อสนิค้ำตำมอัธยำศัยย่ำน K11 และ ถนนนำธำนเช่น น้ าหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือช้

อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ช้ันน าท่ีมีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า อาทิ GIORGIO ARMAI, EMORIO 

AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ R Us  จากท่ัวโลก 

 

** อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ** 

ได้เวลานัดหมายน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง ** เวลานัดหมายตามเหมาะสมของไฟลท์บินในแต่ละวัน ** 

 



 

 

19.00 น.หรือ

20.00 น. 

22.45 น. 

 

บินลัดฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES  โดยเที่ยวบินท่ี HX 761  

บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (มื้อที่ 9) 

วันที่ 4  ฮ่องกง - กรุงเทพ   

02.00 น. 

 

00.45+1น. 

04.00 น. 

บินลัดฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES  โดยเที่ยวบินท่ี HX 767   

 บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (มื้อที่ 9) 

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ   

HX 761 HKG - BKK 22.45 - 00.45+1 

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่ำนเอง กรุณำอ่ำนข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนท ำกำรจอง 

ถ้ำท่ำนท ำกำรจองใดๆ กับบริษัทแล้ว ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด   

** ตำมเงือ่นไขของเมอืงจีนผู้เดินทำงที่มอีำยุตั้งแต่ 2 – 18 ปี คิดเปน็รำคำเด็ก ** 

ทำรกอำยุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทำงกลับ คดิเฉพำะค่ำธรรมเนียมจำกสำยกำรบิน 

คนละ 6,900 บำท 

ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรบัรำคำทำรก ตำมค่ำธรรมเนียมของสำยกำรบิน ณ วันที่ 28 

กุมภำพันธ์ 2562 
 

 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง & อัตรำค่ำบริกำร       

PERIOD FLIGHT DETAIL 

รำคำผู้ใหญ ่ รำคำเด็ก  2-

18 ป ี
รำคำกรุ๊ปเหมำ 

พักเดี่ยว

จ่ำยเพิ่ม 

กรุ๊ป

ไซด์ 
Promotion 

4-7 สิงหาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 

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

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

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
7,999 10,999 10,999 3,500 21 

9-12 สิงหาคม 2562    วันแม่

แห่งชาติ 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 

HX767 HKG - BKK 0200-0400 
9,999 11,999 11,999 3,500 21 

12-15 สิงหาคม 2562  วันแม่

แห่งชาติ 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX767 HKG - BKK 0200-0400 
8,999 11,999 11,999 3,500 21 

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

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
7,999 10,999 10,999 3,500 21 

18-21 สิงหาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 

HX767 HKG - BKK 0200-0400 
7,999 9,999 9,999 3,500 18 

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

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
7,999 10,999 10,999 3,500 21 



 

25-28 สิงหาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 

HX767 HKG - BKK 0200-0400 
7,999 10,999 10,999 3,500 21 

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

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
7,999 10,999 10,999 3,500 21 

1-4 กันยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 

HX767 HKG - BKK 0200-0400 
8,999 10,999 10,999 3,500 21 

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

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
8,999 10,999 10,999 3,500 21 

8-11 กันยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 

HX767 HKG - BKK 0200-0400 
7,999 9,999 9,999 3,500 17 

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

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
8,999 10,999 10,999 3,500 21 

15-18 กันยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 

HX767 HKG - BKK 0200-0400 
8,999 10,999 10,999 3,500 21 

19-22 กันยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
8,999 10,999 10,999 3,500 21 

22-25 กันยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 

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

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

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
8,999 10,999 10,999 3,500 21 

29 กันยายน-1ตุลาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 

HX761 HKG - BKK 2145-2355 
8,999 10,999 10,999 3,500 21 

14-17 ตุลาคม 2562 ** 

วันหยุดชดเชย/วันออกพรรษา 

HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX767 HKG - BKK 0200-0410 
7,999 9,999 9,999 3,500 21 

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

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
8,999 10,999 10,999 3,500 21 

20-23 ตุลาคม 2562 ** 

วันปิยะมหาราช 

HX762 BKK - HKG  0440-0850 

HX767 HKG - BKK 0200-0410 
8,999 10,999 10,999 3,500 21 

21-24 ตุลาคม 2562 

วันปิยะมหาราช 

HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX767 HKG - BKK 0200-0400 
8,999 10,999 10,999 3,500 21 

22-25 ตุลาคม 2562 

วันปิยะมหาราช 

HX762 BKK - HKG 0440-0850 

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



 

23-26 ตุลาคม 2562 

วันปิยะมหาราช 

HX762 BKK - HKG 0440-0900 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
9,999 11,999 11,999 3,500 21 

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

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
8,999 10,999 10,999 3,500 21 

25-28 ตุลาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 

HX767 HKG - BKK 0200-0410 
9,999 11,999 11,999 3,500 21 

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

HX761 HKG - BKK 2350-0220+1 
9,999 11,999 11,999 3,500 21 

 

หำกผู้เดินทำงมีตั๋วอยู่แลว้ต้องกำรจอยแลนด์ คิดค่ำบริกำร 2,999 (เด็ก+2,000)+ GROUP 

VISA 1,500 บำท 

หมำยเหตุ  

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพ้ืนเมือง เช่น บัวหิมะ, ผ้า

ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่,ไหม, หยก, ยางพารา ,  ร้านจิวเวลรี่ กังหัน ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ 

เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่าน

แวะชมแต่ละร้านใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านต้องการซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น

หลักทางบริษัทและไกด์ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น แตถ่้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุก

เมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 350 หยวน / คน / 

ร้ำน 

2. ในส่วนของสายการบิน หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภาษีน้ ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การ

เปลี่ยนแปลงราคาตามจริง อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ ามันที่เพ่ิมขึ้นตามอัตราของสายการบิน โดยมิต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 

3. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปเหมา .. กรณีตัดกรุ๊ปจะใช้ราคาเต็มเท่านั้นกรุณาสอบถามทาง

เจ้าหน้าที่ 

5. ขอสงวนสิทธิในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง ทางบริษัทไม่สามารถเลือกท่ีนั่งให้ผู้เดินทางได้ เนื่องจากตั๋วที่ใช้ใน

การเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ปแบบหมู่คณะ สายการบินจะจัดที่นั่งให้เป็นโซนเดียวกันทั้งคณะ และรันเลขที่นั่งตาม

ระบบของสายการบิน ดังนั้นในการรีเควสที่นั่งติดกันของแต่ละครอบครัว ทางทัวร์อาจไม่สามารถจัดที่ให้ได้

ตามท่ีต้องการแต่จะพยามให้หัวหน้าทัวร์จัดสลับที่นั่งภายในกรุ๊ปให้ได้นั่งด้วยกันได้มากที่สุด 

 



 

1. อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. 

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 

** กรุณาระบลุักษณะห้องที่คุณตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง   Twin (ห้อง2เตียง) / Double 

(ห้อง 1 เตียงใหญ่)  / Single ( ห้องพักเดี่ยว) / TRP (ห้อง 3 เตียง  หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง 

Twin ให้กับผู้เข้าพัก 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ เมนูพิเศษ อำหำรทะเลซีฟู้ด + เป๋ำฮื้อ ไวน์แดง ，เป็ดปักกิ่ง 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

2. อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

 ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่านช าระพร้อมค่าทัวร์ ( กรณีผู้เดินทางมีวีซ่าเดี่ยวแล้วหรือต้องการท าวีซ่า

เดี่ยวแยกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการท าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท ตามโปรแกรม 

เนื่องจากค่าวีซ่าเดิมตามโปรแกรมเป็นค่าบริการแบบเหมากรุ๊ป) 

 กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิกการยื่นวีซ่าเดี่ยวจากเมืองไทย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ายื่นวีซ่าเดี่ยวเพิ่มตามจริง

ตามสถานทูตจีนในประเทศไทยเรียกเก็บ ( ในกรณียื่นภายในเวลาปกติ 7 วัน หรืออย่างช้าสุด 5วันท าการ   กรณี

ลูกค้ามีเหตุสุดวิสัย ไม่สะดวกส่งพาสปอร์ตเล่มจริงตามเวลาที่ก าหนด หรือต้องการใช้เล่มด่วน ในการยื่นวีซ่าด่วนจะ

เก็บส่วนต่างค่าด าเนินการยื่นวีซ่าด่วนเพิ่มตามจริง)  

 ค่าทิปคนขับรถ  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1500 บำท /ทริป/ต่อท่ำน  ( เด็ก – ผู้ใหญ่ 

เท่ากัน ) 

 ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์หากพอใจในการบริการสามารถเป็นสินน้ าใจเพิ่มเติมได้ขึ้นอยู่กับความพอใจในการตอบแทน

การบริการ ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่ม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุผู้เดินทางจะต้องเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เช่น ค่าท าหนังสือ

เดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่

สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% หากต้องการใบเสร็จค่าบริการแบบภาษี 



 

 โรงแรมที่พักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 

 กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท 

 วีซ่าเดี่ยวส าหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องท าวีซา่ที่สถานฑูตจีนด้วยตนเองไม่สามารถยื่นแทนได้เนื่องจากต้องมีการ

โชว์ตัว 

 

3. กำรช ำระค่ำบริกำร 

3.1 กรณีราคา Promotion ส าหรับจอยน์ทัวร์หน้าร้านขอสงวนสิทธ์ิในการช าระเงินเต็มจ านวน 3 วันหลังท าการจอง  

3.2 ส าหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา ช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาท ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนออกเดินทำง 

 

1. กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจ ำ 

 4.1  กรณีราคา Promotion ส าหรับจอยน์ทัวร์หน้าร้าน หากมีการยกเลิก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก

จะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี 

 4.2 ส าหรับราคาเต็มปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป สามารถท าเรื่องขอคืนค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดได้   

    4.2 ส าหรับราคาเต็มปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  15 -29 วันเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินมัดจ า

ทั้งหมด 

    4.3 ส าหรับราคาเต็มปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บ

คา่ใช้จ่ายทั้งหมด 

    4.4 ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิในการคืนเงินกรณีกรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี

มัดจ ากับสายการบิน หรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้  

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋ว

เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

 

5.  กรณีคณะออกเดินทำงได้           

 5.1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 



 

 5.2 คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 

 5.3 คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 5.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

6. เงื่อนไขและข้อก ำหนดอื่นๆ 

6.1     ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น  หากผู้ เดินทาง มีการกระท าที่

วัตถุประสงค์ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการกระท าที่นอกเหนือจากการท่องเที่ยวไม่ว่ากรณี

ใด 

6.2 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ เดินทางซึ่เป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน การันตี

ออกเดินทางแบบไม่มีหัวหน้าทัวร์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

เป็นวันเดินทางอ่ืนหากมีจ านวนไม่ครบตามจ านวนที่ระบุ  ( ส าหรับทัวร์เส้นทางนี้ “ผู้ใหญ่”  

คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันเดินทาง )   

6.3 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

6.4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 

10 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการ

เดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มี

วีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่ มีนักท่องเที่ยว

ร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการ

ต่อไป 

6.5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 

ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัท  



 

6.6 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทาง

ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทาง

จริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

เป็นส าคัญทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่

เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น การยกเลิกเที่ยวบินอันเหตุ

สุดวิสัยจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การก่อการร้าย 

ภัยสงครามต่างๆ 

6.7 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ 

หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

6.8 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ตัวอย่ำงหน้ำพำสปอร์ตที่ถูกต้องส ำหรับส่งจองทัวร์ 

 
ในกรณีที่ต้องย่ืนวีซ่ำเด่ียว  ... เอกสำรที่ใช้ยื่นวีซ่ำจีนมีดังนี้  



 

1. พาสปอร์ตเล่มจริง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ  และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 
หน้า พร้อมส าเนา 1 ชุด 

2. รูปถ่ายสี 2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก 
ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.)  เสื้อสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้าม
ใส่แว่น และ/หรือ เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบ
ทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เป็นต้น 

3.   เด็กต่ ากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม 
3.1 ส าเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ 

พ่อ, แม่, ลูก 
3.2 ส าเนาบัตรประชาชน (เด็ก) 
3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก) 
3.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี) 

กรณีเดินทำงกับพ่อ หรือ แม่ นอกจำกข้ำงต้นแล้วให้เพิ่ม 
ส าเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่ 
หนงัสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย 

หน่วยงานราชการ เท่านั้น 
กรณีไม่ได้เดินทำงกับพ่อ หรือ แม่ นอกจำกข้ำงต้นแล้วให้เพิ่ม 
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อ่ืน ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย 
หน่วยงานราชการ เท่านั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


