
 

 

 

 

 
D1 :  กรุงเทพ- ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –โบสถ์เซนท์ปอล  -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่  

D2 : จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน้้า 3D  

D3 : เซ่ินเจิ้น – ฮอ่งกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้้าต้ืนรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี ่ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน 

D4 : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

 

 



 

 

วันแรก : กรุงเทพ  –ฮ่องกง -มาเก๊า -เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล- วัดอาม่า-โบสถ์เซนท์ปอล  -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห ่
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เที่ยง    

 

คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5-6 แถว K   สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เพื่อท าการรับ

เอกสารจากเจ้าหน้าท่ี เช็คอินรับต๋ัวเดินทาง  

HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05   // HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

(เคาน์เตอร์เช็คอินจะท าการปิดการเช็คอินก่อนเครื่องออก 45 นาที ) 

บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกงโดยเท่ียวบิน HX780 // HX762 (มีจอส่วนตัวทุกท่ีนั่ง) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง

(ม้ือที่1) 

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

แขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟท่ียาวที่สุดในโลก ความยาว

มากกว่า 2.2  กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะ

ได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง 

เดินทางสู่เมืองมาเก๊า น้าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเรือเฟอร่ี อันทันสมัย   ( ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัวโมง

โดยประมาณในการนั่งเรือ  )  ผ่านชม รูปปั้นองค์ เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับ ยืนบนโคมทรง

ดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่ง

พระพักตร์เป็นพระแม่มารี โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีน  

น าท่านแวะซื้อขนมของฝากจากมาเก๊า จากนั้นน าท่านสู่ วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมท่ี วัด

อาม่า ซึ่งเป็นวัดท่ีมีช่ือเสียงมากๆ ส าหรับนักท่องเท่ียว ส าหรับวัดแห่งนี้ต้ังอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวัดก็ดูแปลกตาดี

เพราะมีการก่อสร้างกันแบบลดหล่ันกันไปตามพื้นท่ีท่ีอ านวยเนื่องจากสถานท่ีแห่งนี้ต้ังอยู่ริมเชิงเขาเมื่อเดินพ้นซุ้ม

ประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิมต้ังอยู่..นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรมศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้า

ชานหลินและยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆอีกหลายศาลท่ีได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม   

รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร ( ม้ือที่2 )   

จากนั้นน าท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษท่ี 17 นับเป็นสถานท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์

และเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดน

ตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่าง  พาท่านเดินสู่ย่านการค้าส าคัญของมาเก๊า หรือ เซ็น

เตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นด้วยพื้นถนนท่ีปูลาดด้วยกระเบ้ืองเป็นลอนคล่ืน เปรียบเสมือน

ท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส  อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวและเลือกซื้อ

สินค้าท่ีมีช่ือเสียง  

น าท่านสัมผัสความอลังการของโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองมาเก๊า เดอะเวเนเซ่ียน  ( The Venetian Macau 



 

 

Resort )  ต้ังอยู่บนที่ดินท่ีถูกถมทะเลเรียกว่า โคไท เช่ือมระหว่างเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พื้นท่ีของรีสอร์ทมี

ขนาด 10.5 ล้านตารางฟุต ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง มีร้านค้าสินค้าช้ันน ากว่า 350 ร้านค้า และโดดเด่น

ด้วยเนื้อท่ีเพื่อการเส่ียงโชคซึ่งรวมถึงโต๊ะเส่ียงโชคกว่า 800 โต๊ะและเครื่องเส่ียงโชคอันล้ าสมัยกว่า 1,500 เครื่อง 

หรือจะเป็นโชว์ต่าง ๆ ท่ีท่านสามารถเลือกชมได้ (การล่องเรือและโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง)  

อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย ภายในเวเนเช่ียน เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิงและอยู่ภายในเวเนเช่ียนอย่างเต็มท่ี 

ได้เวลานัดหมายเดินทางข้ามด่านสู่จูไห่  

น าท่านเดินทาสู่ท่ีพัก  BAO QING FU  HOTEL หรือเทียบเท่า      

วันที่ 2 : จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ – ร้านผ้าไหม - เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-โชว์ม่านน้้า 3D 

mangrove show      

เช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง 

 

 

 

 

 

ค่้า 

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( ม้ือที่ 3 ) 

น าท่านแวะชมร้านร้านผ้าไหม  ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์     ผ้าไหม อาทิเช่น ไส้ผ้าห่มท่ีท าจากเส้นในไหม, ชุดเครื่อง

นอนต่างๆ, เส้ือผ้าผ้าพันคอ ฯลฯ ซึ่งผ้าไหมจีนถือว่ามีช่ือเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็น

ประเทศแรกที่รู้จักการเล้ียงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก 

หรือใช้เองได้ตาอัธยาศัย 

 จากนั้นน าทุกท่าน ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่ง

รัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ   ปัจจุบันเป็นท่ีนิยมของบรรดา

คู่รัก แวะถ่ายรูปกับ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ท่ีมีช่ือเรียกว่า “หวีหนี่” รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร   สาว

งามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู   ถือไข่มุกอยู่ริมทะเลน าท่านชม   

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่นเจ้ีนโดย รถโค้ช ( ใช้เวลาประมาณ 2.5 ช่ัวโมง )  

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที่ 4) อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง 

จากนั้นน าท่าน แวะชม “ โรงงานผลิตหยก ”  ซึ่งเป็นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของ

หยกเมืองจีน อิสระเลือกซื้อก าไลหยก แหวนหยก หรือเผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับน าโชค ของฝากอันล้ าค่าท่ีขึ้นช่ือ

ของจีน ชมสินค้ายาประจ าบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้

ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  

จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดตงเหมิน  สถานท่ีเดินช้อปปิ้งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้านานาชนิด เช่น 

เส้ือผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, นาฬิกา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย  

บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที่ 5) 

น าท่านชม โชว์ม่านน้้าแบบ 3D  ท่ีใช้ทุนสร้างกว่า200 ล้านหยวน จัดแสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW 



 

 

 

 

THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ าขนาดใหญ่  เป็นการแสดงใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องยิงเลเซอร์  

ม่านน้ า ระเบิดไฟ  ฯลฯ เป็นโชว์น้ าท่ีใหญ่และทันสมัยท่ีสุดในในเซิ่นเจ้ิน ซึ่งเป็นโชว์ที่เกี่ยวกับหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษ

ท่ีออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือว่า ปีกแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกท่ีถูกท าลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่า

ชายเลน ( ขอสงวนสิทธิในการให้บริการกรณีโชว์ปิดการแสดงอันเนื่องจากสุดวิสัยจะไม่สามารถคืนเงินได้ ไกด์จะน า

ท่านท่องเท่ียวสถานท่ีอื่นทดแทน ) 

น าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก  Royal Century HOTEL    หรือเทียบเท่า 

วันที่3  : เซ่ินเจิ้น – ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้้าต้ืนรีพัลสเ์บย์ – จิวเวลรี ่  – ช้อปปิ้ง

ถนนนาธาน 

เช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง 

 

 

 

 

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( ม้ือที่ 6 ) 

หลังอาหารเช้า น้าท่านข้ามด่านกลับสู่ ฮอ่งกง โดยรถไฟ (ทางบริษัทจะน าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ **

เดินทางสะดวกสบาย ไม่เหนื่อย **) จากนั้น  

เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว(กังหันน้าโชค) เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ท่ีเช่ือกันว่าถ้า

หมุน 3 รอบ จะขับไล่ส่ิงช่ัวร้ายและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวัดนี้ในวันขึ้นปใีหม่ซึ่งเป็นวัดท่ี

คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่ง

กันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันท่ีสามารถเปล่ียนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น   

หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิน (Wong Tai Sin Temple) หรืออีกช่ือว่า วัดหวังต้าเซียน เป็นอีก

หนึ่งวัดท่ีมีช่ือเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าท่ียิ่งใหญ่

อลังการ ได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจ้ือ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเช่ือว่าพระ

หวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรส่ิงได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงท าให้วัดแห่งนี้มีช่ือเสียงโด่งดังขึ้นมา 

พระหวังต้าเซียน หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษท่ี 4 เดินทางจาก

เมืองจีนมาเผ่ือแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที่7 ) เมนูพิเศษ เป็ดย่าง 

น าท่านสู่  รีพัลส์เบย์ Repulse Bay  ซึ่งช่ืออ่าวนี้ได้มาจากช่ือเรือรบของอังกฤษท่ีมาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าว

ด้านนี้เป็นอ่าวน้ าต้ืนซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   อีก

ด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ  พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชค

ลาภเพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY  น าท่านข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเช่ือกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมี

อายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง ท้ังยงัให้

ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย  แล้วน าชม  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00 น. 

โรงงานโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์ร่ี ท่ีขึ้นช่ือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ีได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริม

ดวงเรื่องฮวงจุ้ย ซึ่งเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับและกังหันน าโชค อซึ่งเช่ือกันว่าหาก

ใครมีกังหันนี้จะพัดพาส่ิงไม่ดีออกจากตัวและจะพดัพาส่ิงดีๆเข้ามาในชีวิต และยังช่วยในเรื่องของโชคลาภเงินทอง 

ธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองในท่านท่ีท าธุรกิจ    

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัยย่านถนนนาธานเช่น น้ าหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ 

หรือช้อปป้ิงสินค้า BRAND NAME ช้ันน าท่ีมีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า อาทิ GIORGIO ARMAI, 

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

** อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง ** 

ได้เวลานัดหมายน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง 

วันที่ 4  ฮ่องกง – กรุงเทพ   

00.35น 

 

02.35น 

บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX769 // HX767  สายการบิน HONG KONG AIRLINES บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ม้ือที่ 8) 

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35//HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00 

 
 

เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง กรุณาอ่านขอ้ตกลงและเง่ือนไขก่อนท้าการจอง 
ถ้าท่านท้าการจองใดๆ กับบริษัทแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด   

** ตามเง่ือนไขของเมืองจีนผู้เดินทางที่มีอายุต้ังแต่ 2 – 18 ปี คิดเป็นราคาเด็ก ** 

ทารกอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ คิดเฉพาะค่าธรรมเนียมจากสายการบิน คนละ 6,900 บาท 

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทารก ตามค่าธรรมเนียมของสายการบิน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก้าหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ         

PERIOD FLIGHT DETAIL 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก  

2-18 ปี 
ราคากรุ๊ป

เหมา 
พักเด่ียว
จ่ายเพิ่ม 

กรุ๊ป
ไซด์ Promotion 

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 มกราคม 2562 

HX762 BKK -  HKG 03.20 – 
06.55 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 
04.10 

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

10-13 มกราคม 2562 

HX762 BKK -  HKG 03.20 – 
06.55 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 
04.10 

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

17-20 มกราคม 2562 

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 มกราคม 2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX761 HKG - BKK 23.50 – 
02.20+1   

8,999 10,999 10,999 3,500 21 

23-26 มกราคม 2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX761 HKG - BKK 23.50 – 
02.20+1   

8,999 10,999 10,999 3,500 21 



 

 

24-27 มกราคม 2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 
04.10   

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

29-31 มกราคม 2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX761 HKG - BKK 23.50 – 
02.20+1   

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

30 มกราคม-2
กุมภาพันธ์ 2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX761 HKG - BKK 23.50 – 
02.20+1   

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

31 มกราคม - 3 
กุมภาพันธ์ 2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 
04.10   

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

13-16 กุมภาพันธ์  
2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX761 HKG - BKK 23.50 – 
02.20+1     

8,999 10,999 10,999 3,500 21 

14-17 กุมภาพันธ์  
2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 
04.10   

8,999 10,999 10,999 3,500 21 

20-23 กุมภาพันธ์  
2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX761 HKG - BKK 23.50 – 
02.20+1     

8,999 10,999 10,999 3,500 21 

21-24 กุมภาพันธ์  
2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 
04.10   

8,999 10,999 10,999 3,500 21 



 

 

27กุมภาพันธ์ -2มีนาคม 
2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX761 HKG - BKK 23.50 – 
02.20+1     

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

28กุมภาพันธ์ -3มีนาคม 
2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 
04.10   

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

06-09 มีนาคม  2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX761 HKG - BKK 23.50 – 
02.20+1     

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

07 - 10 มีนาคม  2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 
04.10   

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

13-16 มีนาคม  2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX761 HKG - BKK 23.50 – 
02.20+1     

8,999 10,999 10,999 3,500 21 

14-17 มีนาคม  2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 
04.10   

8,999 10,999 10,999 3,500 21 

20-23 มีนาคม  2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX761 HKG - BKK 23.50 – 
02.20+1     

8,999 10,999 10,999 3,500 21 

21-24 มีนาคม  2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 
04.10   

8,999 10,999 10,999 3,500 21 



 

 

27-30 มีนาคม  2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX761 HKG - BKK 23.50 – 
02.20+1     

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

28-31 มีนาคม  2562 

HX780 BKK - HKG 0400 – 
0810 
HX767 HKG - BKK 02.00 – 
04.10   

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

                                   

หากผู้เดินทางมีต๋ัวอยู่แล้วต้องการจอยแลนด์ คิดค่าบริการ 3 ,999 (เด็ก+2,000)+ G R O U P  V I S A  1 , 5 0 0 บาท   

หมายเหตุ  

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล เช่น บัวหิมะ, ผ้า

ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก· ยางพารา ,  ร้านจิวเวลรี่ กังหัน ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ 

ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลักทางบริษัทและไกด์ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุก

เมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปล่ียนแปลงราคาตามจริง อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ ามันท่ีเพิ่มขึ้นตามอัตราของสายการบิน โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า       

3. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปเหมา .. กรณีตัดกรุ๊ปจะใช้ราคาเต็มเท่านั้น        

4. กณีผู้เดินทางมีวีซ่าเด่ียวแล้วหรือต้องการท าวีซ่าเด่ียวแยกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการท าวีซ่า

กรุ๊ป 1,500 บาท ตามโปรแกรม เนื่องจากเป็นค่าบริการแบบเหมากรุ๊ป  

5. ขอสงวนสิทธิในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่อง เนื่องจากทางบริษัทไม่สามารถเลือกท่ีนั่งให้ผู้เดินทางได้ เนื่องจากตั๋วท่ีใช้ในการเดินทาง

เป็นต๋ัวกรุ๊ปแบบหมู่คณะ สายการบินจะจัดท่ีนั่งให้เป็นโซนเดียวกันท้ังคณะ และรันเลขท่ีนั่งตามระบบ ดังนั้นในการรีเควสท่ีนั่งติดกัน

ของแต่ละครอบครัว ทางทัวร์อาจไม่สามารถจัดท่ีให้ได้ตามท่ีต้องการแต่จะพยามให้หัวหน้าทัวร์จัดสลับท่ีนั่งภายในกรุ๊ปให้ได้นั่ง

ด้วยกันได้มากท่ีสุด 

 

1. อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. 



 

 

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 

** กรุณาระบุลักษณะห้องท่ีคุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง   TWN / DBL / SGL / TRP  หากไม่มีการ

ระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ เมนูพิเศษ อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

2. อัตราคา่บริการนี้ไม่รวม 

❖ ค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท/ท่าน ( กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิก ในการยื่นวีซ่าเด่ียวจากเมืองไทย ทางบริษัทจะไม่มีการเก็บเงินเพิ่มใน

กรณียื่นภายในเวลาปกติ ** ยกเว้นลูกค้าต้องยื่นวีซ่าด่วนจะเก็บเฉพาะส่วนต่างค่าด าเนินการยื่นวีซ่าด่วนเท่านั้น) 

❖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า

ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้

บริการ) 

❖ ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 250 หยวน /ทริป/ต่อท่าน หรือ 1,500 บาทไทย  ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน ) 

❖ ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  

❖ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

❖ โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 

❖ กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท 

❖ วีซ่าเด่ียวส าหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องท าเองท่ีสถานฑูตจีน 

3. การช้าระค่าบริการ 

3.1 กรณีราคา Promotion ส าหรับจอยน์ทัวร์หน้าร้านขอสงวนสิทธิ์ในการช าระเงินเต็มจ านวน 2 วันหลังท าการจอง  

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

 

1. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ้า 

 4.1  กรณีราคา Promotion ส าหรับจอยน์ทัวร์หน้าร้านทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หากมีการยกเลิก จะไม่มีการ

คืนเงินในทุกกรณี 

 4.2 ส าหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป สามารถท าเรื่องขอคืนค่าใช้จ่ายท้ังหมดได้   



 

 

    4.2 ส าหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  15 -29 วันเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินมัดจ าท้ังหมด 

    4.3 ส าหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

    4.4 ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิในการคืนเงินกรณีกรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับ

สายการบิน หรือค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ท้ังหมดเนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายใน

เท่ียวบินนั้นๆ 

5.  กรณีคณะออกเดินทางได้           

 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 หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

5.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุ ในรายการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 

6. เง่ือนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 

6.1     ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

6.2 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปการันตีออกเดินทางแบบไม่มีหัวหน้าทัวร์ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีผู้เดินทาง (บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป) ไม่

ครบ 10 ท่าน 

6.3 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

6.4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้ง

ให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

น้อย 15 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการ

ต่อไป 



 

 

6.5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือ

เดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

6.6 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้  บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ี

เพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวัติ  

6.7 ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูล

ความถูกต้องของรายการทัวร์รวมท้ังไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ท้ังส้ิน 

6.8 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ตัวอย่างหน้าพาสปอร์ตที่ถูกต้องส้าหรับส่งจองทัวร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ในกรณีที่ต้องยื่นวีซ่าเด่ียว  ... เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าจีนมีดังนี้  

2. พาสปอร์ตเล่มจริง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ  และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อม

ส าเนา 1 ชุด 

3. รูปถ่ายสี 2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว 

(48 มม. X 33 มม.)  เส้ือสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เส้ือสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ 

เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ต ารวจ ข้ าราชการ 

เป็นต้น 

4. เด็กต่ ากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม 

3.1 ส าเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนช่ือภาษาอังกฤษต่อท้ายช่ือ พ่อ, แม,่ ลูก 

3.2 ส าเนาบัตรประชาชน (เด็ก) 

3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก) 

3.4 ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล(ถ้ามี) 

กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม 

ส าเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่ 

หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือท่ีออกโดย หน่วยงานราชการ 

เท่านั้น 

กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม 

หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือท่ีออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


