
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

   
 

 
 

 

 
 

หากตอ้งการพกั โรงแรม 5 ดาวจา่ยเพิม่ 800 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง        

D1 :  ฮอ่งกง – ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์ – เซิน่เจ ิน้ 

D2 : หมูบ่า้นโบราณ จ าลองเมอืงลีเ่จยีง – รา้นบวัหมิะ - รา้นผลติภณัฑย์างพารา  – รา้นหยก –ชอ้ป

ป้ิงหลอหวู ่– โชวม์า่นน า้  

D3 : เจา้แมก่วนอมิ อา่วน า้ต ืน้รพีลัสเ์บย–์ จวิเวลรี ่-วดัหวงัตา้เซยีน -วดัแชกงหมวิ -– ชอ้ปป้ิงถนน นา

ทาน   

D4 : ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

 

วนัแรก : กรงุเทพ  – ฮอ่งกง – ดสินยีแ์ลนด ์   – เซิน่เจ ิน้  

01.30 น. 

 

 

 

03.35 น. 

04.40 น. 

 

08.00 น. 

09.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง 

 

 

คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู5-6 แถว K   สายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์(HX) 

เพือ่ท าการรับเอกสารจากเจา้หนา้ที ่เช็คอนิรับตั๋วเดนิทาง 

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

(เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะท าการิิดการเช็คอนิกออนเครือ่งออก 5  นาท)ี 

บนิลัดฟ้าสูอฮอองกง โดยเทีย่วบนิ HX780 / HX762 (มจีอสอวนตัวทกุทีน่ั่ง) บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง (มือ้ที1่) 

 

ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวอาเมอืงไทย 1 ชม.) น าทอานเดนิทางสูอเกาะฮอองกง โดย

เดนิทางผอานสะพานแขวนซงิหมอา (TSING MA BRIDGE)  ซึง่เิ็นสะพานแขวนทางรถยนต ์และ

รถไฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ความยาวมากกวอา 2.2  กโิลเมตรซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาินกิชือ่ดัง

ระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหวอางทางทอานจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอองกง    

น าทกุทอานสูอ Hong Kong Disney Land   ฮอองกงดสินยีแ์ลนดเ์ิ็นสวนสนุกแหองที ่  ของดสินยี์

แลนดท่ั์วโลก และเิ็นสวนสนุกแหองที ่11 ของดสินยี ์ส าหรับสิง่นอาสนใจในฮอองกงดสินยีแ์ลนดนั์น้มี

อยูอมากมาย  

เมือ่ทอานไดเ้ขา้สูออาณาจักรของเพือ่นการต์นูแลว้ ทอานจะไดเ้พลดิเพลนิไิกับ เครือ่งเลอน

หลากหลายชนดิ พืน้ที ่7 สอวน ไดแ้กอ Main Street, USA, Fantasyland, Adventure land, 

Tomorrow land, Grizzly Gulch , มสิทคิ พอยทซ์ึง่แตอละแหองตอางมจีดุเดอนความพเิศษเฉพาะตัว 

ทอองอเมรกิาฉบับยออสอวนอยอางมชีวีติชวีาทีถ่นนเมนสตรที พรอ้มดว้ยทาวนส์แควร ์รา้นคา้นอารัก ๆ 

และหอสงัเกตการณ์วคิตอเรยี ไิถงึทีด่นิของ Toy Story และใหท้อานไดส้นุกสนานกับกจิกรรม

ตอางๆ อาท ิการน่ังรถไฟไอน ้าโบราณชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหลอาตัวการต์นู

จากดสินยี,์ น่ังรถไฟเหาะที ่SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตรก์ารต์นูสามมติทิี ่MICKEY’S 

PHILHAR MAGIC, ชมละครเพลงพรอ้มแสง ส ีเสยีงอันตระการตาที ่FESTIVAL OF THE LION 

KING และผจญภัยไิกับการลอองเรอืเขา้ไิใน อิ าดงดบิที ่RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE , 

หบุเขากรซิลยีห์มใีหญอ รถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่นกับ  Runaway Mine Cars , อาณาจักรของ

เลอนในสวนหลังบา้นของ Andy  และเพลดิเพลนิกบัของเลอนและกจิกรรมมากมายในโซน Toy 

Story Land . 

หา้มพลาด!! กบัโซนใหม ่หนึง่ในซุิ เิอรฮ์โีรอทีย่ ิง่ใหญอทีส่ดุคนหนึง่ของโลกมาอยูอทอามกลางพวก

เราเพลดิเพลนิไิกับโลกทีน่อาตืน่ตาตืน่ใจของสตารค์ อนิดสัตรี!้ เชญิพบกับนวตักรรมลอาสดุของ

สตารค์ดว้ยตาของคณุเอง ชมชดุIron Man MARK III ซึง่เิ็นสญัลักษณ์ของไอรออนแมนไดอ้ยอาง

ใกลช้ดิ ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนดอ์าณาจกัรแหง่จนิตนาการนีป้ระกอบดว้ย 

เมนสตรที-ยเูอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซแีลนด ์, ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์, ทอย สตอรีแ่ลนด,์ 

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

***  อสิระอาหารเทีย่งเพือ่สะดวกในการสนกุสนานกบัเครือ่งเลน่ภายในดสินยีแ์ลนด ์***  

  ไดเ้วลานัดหมาย ไกดแ์ละหัวหนา้ทัวรร์อรับทกุทอานยังจดุนัดพบเพือ่น าทอานเดนิทางสูอ เซิน่



  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ค า่ 

 

เจ ิน้ โดยรถไฟ รวดเร็ว สะดวกสบายไมเ่หนือ่ย  ซึง่เิ็นเมอืง 1 ใน 5 เขตเศรษฐกจิิกครอง

พเิศษของมณฑลกวางตุง้ เิ็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคัญของจนีทางตอนใต ้และเิ็นแหลอง

รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมัยอกีดว้ย 

(ใชเ้วลาเดนิทางิระมาณ 1 ชัว่โมง) เซิน่เจ ิน้ เิ็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเิ็นเพยีง

หมูอบา้นชาวิระมงธรรมดาอยูอในมณฑลกวางตุง้ มเีนือ้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงเซิน่เจิน้

ไดรั้บการวางระบบผังเมอืงอยอางดมีสีภาพภมูทัิศนแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ิ็นระเบยีบสวยงาม  

บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( ม ือ้ที ่2 ) เมนูพเิศษ เป็ดปกัก ิง่ 

น าทอานเดนิทางสูอทีพั่ก  Royal  Century HOTEL  หรอืเทยีบเทอา  

วนัที2่  :    ** ทีเ่ทีย่วแหง่ใหม ่หมูบ่า้นโบราณ จ าลองเมอืงลีเ่จยีง  –  รา้นบวัหมิะ – รา้นหยก – รา้น

ผลติภณฑัย์างพารา –    ชอ้ปป้ิงหลอหวู ่– โชวม์า่นน า้ 3 D mangrove show 
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เทีย่ง 

 

 

 

 

 
 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( ม ือ้ที ่3) 

หลังอาหารเชา้ น าทกุทอานสูอ ทีเ่ทีย่วแหง่ใหม ่หมูบ่า้นโบราณ จ าลองเมอืงลีเ่จยีง สถานที่

ทอองเทีย่วแหองใหมอทีเ่พิง่เิิดใหนั้กทอองเทีย่วไดเ้ขา้มาพักผออนกับบรรยากาศอันเิ็นธรรมชาต ิทัง้ล า

คลองและอาคารบา้นเรอืนโบราณตอางๆ ทีย่ังคงอยูอและมกีาริรับิรงุบางสอวนของหมูอบา้นตามแบบ

ของเมอืงโบราณลีเ่จยีง   ทัง้นีท้อานยังไดไ้ดส้มัผัสถงึความเิ็นจนีแคะซึง่ิัจจบุันยังคงมชีาวจนีแคะ

ทีอ่าศัยอยูอในหมูอบา้นแหองนี ้แมว้อาชาวแคะจะมวีฒันธรรมและภาษาทีแ่ตกตอางเฉพาะตัวจาก

ิระชากร  ภายในหมูอบา้นยังมพีพิธิภัณฑซ์ึง่บอกเลอาถงึิระวตัคิวามเิ็นมาของชาวจนีแคะใหไ้ด ้

ศกึษาส าหรับทอานทีส่นใจอกีดว้ย   ภายในหมูอบา้นกย้ังมศีาลเจา้กวนอซู ึง่ถอืวอาเิ็นศาลเจา้ศักดิ์

สทิธทิีช่าวแคะไดส้กัการะกราบไหวก้ันมานานนับรอ้ยิี 

น าทอานแวะชม “ โรงงานผลติหยก ”  ซึง่เิ็นหยกแทข้องเมอืงจนี รับฟังความเิ็นมาและ

ิระโยชนข์องหยกเมอืงจนี อสิระเลอืกซือ้ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผอเยา้ ซึง่เิ็นเครือ่งิระดับ

น าโชค ของฝากอันล ้าคอาทีข่ ึน้ชือ่ของจนี  

จากนัน้น าทอานชม “รา้นผลติภณัฑย์างพารา”   น าทอานชมสนิคา้แิรรูิ ทางการเกษตรและ 

อตุสาหกรรมจากยางพารา ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีทั่นสมัยของิระเทศจนี ไดน้ าผลติภัณฑ์

ยางพารามาท าเิ็นเครือ่งนอน ของใชใ้นบา้น ไดอ้ยอางลงตัว   

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( ม ือ้ที ่4 )  

จากนัน้น าทอาน ชมสนิคา้ยาิระจ าบา้นของชาวจนี “ ยาบวัหมิะ ” สรรพคณุหลากหลายแกน้ ้ารอ้น

ลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮอองกงฟตุ ฯลฯ จากนัน้น าทกุทอานสูอ Lowu Commercial  City  

ทีนั่กชอัิิ้ิงชาวไทยเรยีกกันจนตดิิากวอาหลออหวเูซ็นเตอร ์(มาบญุครองเซนิเจิน้) ใหท้อานได ้

เพลดิเพลนิกับการชอ้ิิ้ิงสนิคา้นานาชนดิ เชอน เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเิ๋า, นาฬกิา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 



  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ค า่ 

 

และอืน่ๆอกีมากมายในราคาทีถ่กูอยอางไมอนอาเชือ่ ซึง่สอวนใหญอเิ็นสนิคา้ทีผ่ลติเพือ่สองขายยังฮอองกง

และตอางิระเทศ  ใหท้กุทอานไดช้อ้ิิ้ิงกันตามอัธยาศัย 

บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( ม ือ้ที ่5 ) อาหารทะเลซฟีู้ ด + เป๋าฮือ้ ไวนแ์ดง 

น าทอานเดนิทางสูอ OCT Bay  พาทอานชม โชวม์า่นน า้แบบ 3D  ทีใ่ชท้นุสรา้งกวอา 200 ลา้นหยวน 

จัดแสดงที ่OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เิ็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญอ  เิ็นการ

แสดงใชอุ้ิ กรณ์ตอางๆ เชอน แสงเลเซอร ์ไฟ เครือ่งยงิเลเซอร ์ มอานน ้า ระเบดิไฟ  ฯลฯ เิ็นโชวน์ ้าที่

ใหญอและทันสมัยทีส่ดุในในเซิน่เจิน้ ซึง่เิ็นโชวท์ีเ่กีย่วกับหญงิผูก้ลา้กับลงิวเิศษทีอ่อกตามหา

เครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่วอา ิีกแหองความรัก เพือ่เอามาชอวยนกทีถ่กูท าลายจากมนต(์มลพษิ)ใน อิ า

ชายเลน   

น าทอานเดนิทางสูอทีพั่ก  Royal  Century HOTEL    หรอืเทยีบเทอา 

วนัที ่3 : เจา้แมก่วนอมิ อา่วน า้ต ืน้รพีลัสเ์บย ์– จวิเวลรี-่  วดัหวงัตา้เซยีน - วดัแชกงหมวิ - ชอ้ปป้ิงถนน

นาทาน 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( ม ือ้ที ่6 ) 

หลงัอาหารเชา้ น าทา่นขา้มดา่นกลบัสู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ (ทางบรษัิทจะน าทอานเดนิทางสูอ

ฮอองกงโดยรถไฟ **เดนิทางสะดวกสบาย ไมอเหนือ่ย **) จากนัน้ น าทอานสูอ    วดัแชกงหมวิ

(กงัหนัน าโชค) เพือ่สกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้อานหมนุกังหันทองแดง ทีเ่ชือ่กันวอาถา้หมนุ 3 

รอบ จะขบัไลอส ิง่ชัว่รา้ยและ น าแตอส ิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮอองกงนยิมไิสกัการะทีว่ดันีใ้นวนัขึน้ิีใหมอซึง่

เิ็นวดัทีค่นฮอองกงเคารพนับถอืเิ็นอยอางมากและเิ็นวดัเกอาแกอวดัหนึง่ของฮอองกง ชอวงตรษุจนีของ

ทกุๆิีชาวฮอองกงจะแยองกนัเขา้ไิิักธูิ ในพระอโุบสถเิ็นคนแรกๆและหมนุกังหันทีส่ามารถเิลีย่น

ดวงชะตาของตนเองใหด้ขี ึน้   

น าทอานเดนิทางสูอ วดัหวอ่งไทซนิ (Wong Tai Sin Temple) หรอือกีชือ่วอา วดัหวงัตา้เซยีน 

เิ็นอกีหนึง่วดัทีม่ชี ือ่เสยีงของฮอองกง ดว้ยอาคารของวดัทีม่สีถาิัตยกรรมทีส่วยงาม รวมทัง้ซุม้

ิระตทูางเขา้ทีย่ ิง่ใหญออลังการ ไดรั้บอทิธพิลมาจาก ลัทธเิตา๋ ศาสนาพทุธ และลัทธขิงจือ้ ผูค้นมัก

เดนิทางมากราบไหวเ้พราะเชือ่วอาพระหวงัตา้เซยีนนี้มคีวามศักดิส์ทิธิ ์ขอพรสิง่ไดก็้จะสมิรารถนา

ทกุิระการ จงึท าใหว้ดัแหองนีม้ชี ือ่เสยีงโดองดังขึน้มา พระหวงัตา้เซยีน หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ ฮวงชูิ ิง 

(Huang Chu-ping) เกดิในชอวงิระมาณศตวรรษที ่5 เดนิทางจากเมอืงจนีมาเผือ่แผอศาสนาใน

ฮอองกง และสรา้งวดัแหองนีข้ ึน้มา 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( ม ือ้ที ่7)   

หลังอาหารรพัีลสเ์บย ์Repulse Bay  ซึง่ชือ่ออาวนีไ้ดม้าจากชือ่เรอืรบขององักฤษทีม่าจอดเพือ่

รักษาการณ์ออาวออาวดา้นนี้เิ็นออาวน ้าตืน้ซ ึง่ไดรั้บความนยิมจากคนฮอองกงเองทีม่าเทีย่วพักผออนใน

บรรยากาศแบบิิคนคิชายทะเล   อกีดา้นหนึง่ของออาวมวีดั พระพทุธรูิ และเทพเจา้ตอางๆ  พรอ้ม

นมัสการขอพรจากเจา้แมอกวนอมิ และเทพเจา้แหองโชคลาภเพือ่เิ็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด 

REPULSE BAY  น าทอานขา้มสะพานตอออายซุ ึง่เชือ่กนัวอาขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ิี จากนัน้

ใหท้อานไดรั้บพลังจากศาลาแิดทศิ ซึง่ถอืวอาเิ็นจดุรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮอองกง ทัง้ยังใหท้อาน

ไดข้อพรเรือ่งเนือ้คูอ ณ จดุนีไ้ดอ้กีดว้ย  

แลว้น าชมโรงงานโรงงาน “ ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี ่”  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอองกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลั

อันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ ซึง่เิ็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบ



  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

20.00 น. 

เครือ่งิระดับและกังหันน าโชค อซึง่เชือ่กันวอาหากใครมกีังหันนีจ้ะพัดพาสิง่ไมอดอีอกจากตัวและจะ

พัดพาสิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติ และยังชอวยในเรือ่งของโชคลาภเงนิทอง ธรุกจิการคา้ใหเ้จรญิรุองเรอืงใน

ทอานทีท่ าธรุกจิ    

อสิระใหท้อานไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัยา่นถนนนาธานเชอน น ้าหอม นาฬกิา 

กระเิ๋าหนังยีห่อ้ตอางๆ หรอืชอ้ิิ้ิงสนิคา้ BRAND NAME ชัน้น าทีม่ใีหท้อานเดนิเลอืกชอ้ิิ้ิง

มากกวอา 700 รา้นคา้ อาท ิGIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & 

SPENSOR ของฝากหนูๆที ่Toy ‘ R Us  จากท่ัวโลก 

** อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการชอ้ิิ้ิง ** 

ไดเ้วลานัดหมายน าทกุทอานเดนิทางสูอ สนามบนิ ฮอองกง  

วนัที ่4  ฮอ่งกง – กรงุเทพ   

00.35น 

 

02.35น 

บนิลัดฟ้ากลับสูอ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิทีH่X769 สายการบนิ HONG KONG AIRLINES บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (มือ้ที ่9) 

คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

 

ก าหนดการเดนิทาง & อตัราคา่บรกิาร       

ก าหนดการเดนิทาง 

2561 

 

รายละเอยีด 

เทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่ 

Promotion 

 

ราคาเด็ก  

2-18 ปี  

 

ราคากรุป๊

เหมา

สว่นตวั 

พกั

เดีย่ว 

 

กรุป้

ไซด ์

8-11 เมษายน 2561  
HX 762 BKK - HKG 04.50 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 13,999 15,999  15,999  3,500  25  

19-22 เมษายน 2561 
HX 780 BKK - HKG 03.3  – 08.05  

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 05.00 12,999 14,999  14,999  3,500  25  

20-23 เมษายน 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3     13,999 15,999  15,999  3,500  25  

21-25 เมษายน 2561 
HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05  

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00   13,999 15,999  15,999  3,500  25  

22-2  เมษายน 2561 
HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 12,999 14,999  14,999  3,500  25  

27-30 เมษายน 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00   13,999 15,999  15,999  3,500  25  

6-9 พฤษภาคม 2 61 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3  12,999 14,999  14,999  3,500  25  

8-11 พฤษภาคม 2 61 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3  11,999 13,999  13,999  3,500  25  

9-12 พฤษภาคม 2 61 
HX 780 BKK - HKG 03.3  – 08.05  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3  11,999 13,999  13,999  3,500  25  

10-13 พฤษภาคม 2 61 
HX 762 BKK - HKG 04.1  – 08.20  

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00 12,999 14,999  14,999  3,500  25  



  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

13-16 พฤษภาคม 2 61 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3  12,999 14,999  14,999  3,500  25  

20-23 พฤษภาคม 2 61 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3  12,999 14,999  14,999  3,500  25  

23-26 พฤษภาคม 2 61 
HX 780 BKK - HKG 03.3  – 08.0   

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3  11,999 13,999  13,999  3,500  25  

25-27 พฤษภาคม 2 61 
HX 762 BKK - HKG 04.1  – 08.20  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3  12,999 14,999  14,999  3,500  25  

27-30 พฤษภาคม 2 61 

วันวสิาขะบชูา 

HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3    13,999 15,999  15,999  3,500  25  

31พค. –3ม.ิย.2 61 
HX 762 BKK - HKG 04.1  – 08.20  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3  12,999 14,999  14,999  3,500  25  

3-6 มถินุายน 2 61 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3  12,999 14,999  14,999  3,500  25  

7-10 มถินุายน 2 61 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3  12,999 14,999  14,999  3,500  25  

8-11 มถินุายน 2 61 
HX 780 BKK - HKG 03.3  – 08.0   

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 05.00   13,999 15,999  15,999  3,500  25  

10-13 มถินุายน 2 61 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3  12,999 14,999  14,999  3,500  25  

15-17 มถินุายน 2 61 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3  11,999 13,999  13,999  3,500  25  

1 -18 มถินุายน 2 61 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3    13,999 15,999  15,999  3,500  25  

17-20 มถินุายน 2 61 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3  12,999 14,999  14,999  3,500  25  

21-25 มถินุายน 2 61 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3  12,999 14,999  14,999  3,500  25  

22-2  มถินุายน 2 61 
HX 780 BKK - HKG 03.3  – 08.0   

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3    13,999 15,999  15,999  3,500  25  

25-27 มถินุายน 2 61 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3  12,999 14,999  14,999  3,500  25  

28 ม.ิย.- 1 ก.ค. 2 61 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3  11,999 13,999  13,999  3,500  25  

29 ม.ิย.- 2 ก.ค. 2 61 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.3  – 02.3    13,999 15,999  15,999  3,500  25  

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

** ผูเ้ดนิทางทีม่อีายตุ ัง้แต ่2 – 18 ปี คดิเป็นราคาเด็ก** 

ทารก คดิเฉพาะคา่ธรรมเนยีมจากสายการบนิ คนละ 6,900 บาท 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาทารก ตามคา่ธรรมเนยีมของสายการบนิ ณ วนัที ่1 

กมุภาพนัธ ์2561 

 

 

หมายเหต ุ 

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรอวมกบัการทอองเทีย่วแหองเมอืงจนีเพือ่โิรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล เชอน บวัหมิะ

, ผา้ไหม, ไขอมกุ, ใบชา, ใยไผอไหม, หยก· ยางพารา ,  รา้นจวิเวลรี ่กงัหัน ซึง่จ าเิ็นตอ้งระบไุวใ้นโิรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกบั

ราคาทัวร ์ ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทอานวอา รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเิ็นตอ้งรบกวนทกุทอานแวะชม ซือ้หรอืไมอซือ้

ขึน้อยูอกบัความพอใจของลกูคา้เิ็นหลักทางบรษัิทและไกดไ์มอมกีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมอมคีวามิระสงคจ์ะเขา้

รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคอาใชจ้อายทีเ่กดิขึน้จากทอานเิ็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน 

/ รา้น 

2. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเิลีย่นแิลงราคาตามจรงิ อนัเนือ่งมาจากคอาภาษีน ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ตามอตัราของสายการบนิ 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลอวงหนา้       

3. ราคา Promotions ไมอสามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ิเหมา .. กรณีตัดกรุ๊ิจะใชร้าคาเต็มเทอานัน้        

 

1. อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คอาตั๋วเครือ่งบนิไิ-กลับ พรอ้มคณะ สายการบนิตามโิรแกรม 

 คอาภาษีสนามบนิทกุแหองทีม่ ี

 วซีอากรุ๊ิ  รหัส 144   

 คอาน ้าหนักกระเิ๋าสมัภาระทอานละไมอเกนิ 20 กก. 

 คอารถรับ-สอง และน าเทีย่วตามรายการ 

 คอาทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทอานหรอื  3 ทอาน 

** กรณุาระบลุักษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายของตวัทอานเอง   TWN / DBL / SGL / TRP  หาก

ไมอมกีารระบ ุทางบรษัิท ขออนุญาตจดัเิ็นเตยีง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พัก 

 คอาเขา้ชมสถานทีต่อางๆ ตามรายการ  

 คอาอาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ เมนพูเิศษ อาหารทะเลซฟีู้ ด + เป๋าฮือ้ ไวนแ์ดง ，เป็ดปกักิง่ 

 คอาจา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คอาิระกนัอบุตัเิหตรุะหวอางเดนิทาง วงเงนิทอานละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

2. อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คอาใชจ้อายสอวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชอน คอาท าหนังสอืเดนิทาง คอาโทรศัพท์ คอาโทรศัพท์ทางไกล คอา

อนิเตอรเ์น็ต คอาซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคอาอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หัวหนา้ทัวรก์ออนการใชบ้รกิาร) 

 คอาทิิ คนขบัรถ  และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทอานละ 250 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น  ( เด็ก – ผูใ้หญอ เทอากนั ) 

 คอาทิิ คนหัวหนา้ทัวรต์ามความเหมาะสม ไมอบงัคับ ขึน้อยูอกบัความพอใจในการตอบแทนการบรกิาร  

 คอาภาษีมลูคอาเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่อาย 3% 

 โรงแรมทีพ่ักทีอ่าจะมกีารสลับิรับเิลีย่นขึน้อยูอกบัความเหมาะสมเิ็นหลักโดยค านงึถงึผลิระโยชนล์กูคา้เิ็นหลัก 

 กรณีชาวตอางชาต ิไมอไดถ้อืพาสิอรต์ไทย มคีอาใชจ้อายเพิม่ 3,000 บาท  

 วซีอาเดีย่วส าหรับชาวตอางชาตผิูเ้ดนิทางตอ้งท าเองทีส่ถานฑตูจนี 

 วซีอาเดี่ยว ในกรณีทีท่างการจนีมกีารยกเลกิวีซอากรุ ้ิ  155  อันเนื่องมาจากมกีาริระชมุ หรือเหตุใดใดก็ตาม ทางผู ้

เดนิทางตอ้งเิ็นผูช้ าระคอาวซีอาเอง 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ในกรณีทีต่อ้งยืน่วซีา่เดีย่ว  ... เอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่จนีมดีงันี ้ 

1. พาสิอรต์เลอมจรงิ อายเุหลอืมากกวอา 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทางกลับ  และ ตอ้งมหีนา้วอางอยอางนอ้ย 2 หนา้ 

พรอ้มส าเนา 1 ชดุ 

2. รูิ ถอายส ี2 รูิ  ตอ้งเิ็นรูิ ถอายิัจจบุนั (ถอายไวไ้มอเกนิ 6 เดอืน) หนา้ตรง พืน้หลังสขีาว ไมอสวมหมวก ขนาด 2 

นิว้ (58 มม. X 33 มม.)  เสือ้สุภาพไมอโิ๊เิลอืย หา้มใสอเสือ้สขีาว เพราะฉากหลังสขีาวแลว้ หา้มใสอแวอน 

และ/หรือ เครื่องิระดับ ตอ้งเห็นใบหูชัดเจน ไมออนุญาตใหใ้สอเครื่องแบบถอายรูิ เชอน เครื่องแบบทหาร 

ต ารวจ ขา้ราชการ เิ็นตน้ 

3. เด็กต ่ากวอา 18 ิี เดนิทางกบัพออ และ แมอ เพิม่ 

3.1 ส าเนาสตูบิตัร (เด็กอายตุ ่ากวอา   ิี ตอ้งยืน่สตูบิตัรตัวจรงิดว้ย) เขยีนชือ่ภาษาองักฤษตออทา้ยชือ่ พออ, แมอ, 

ลกู 

3.2 ส าเนาบตัริระชาชน (เด็ก) 

3.3 ส าเนาทะเบยีนบา้น (เด็ก) 

3.5 ใบเิลีย่นชือ่ นามสกลุ(ถา้ม)ี 

กรณีเดนิทางกบัพอ่ หรอื แม ่นอกจากขา้งตน้แลว้ใหเ้พิม่ 

ส าเนาทะเบยีนบา้นของ พออ และ แมอ 

หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไิ ตอางิระเทศกับพออ หรอืแมอฝอ ายหนึง่ ตอ้งเิ็นหนังสอืทีอ่อกโดย หนอวยงาน

ราชการ เทอานัน้ 

กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบัพอ่ หรอื แม ่นอกจากขา้งตน้แลว้ใหเ้พิม่ 

หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไิ ตอางิระเทศ กบัผูอ้ ืน่ ระบคุวามสมัพันธ ์ตอ้งเิ็นหนังสอืทีอ่อกโดย หนอวยงานราชการ เทอานัน้ 

  

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณีราคาโิรโมชัน่จอยนท์ัวรห์นา้รา้นขอสงวนสทิธิใ์นการช าระเงนิเต็มจ านวน 2 วันหลังท าการจอง  

3.2 ส าหรับราคาเต็มหรอืกรุ๊ิเหมา ช าระมดัจ า ทอานละ 5,000.- บาท  

3.2 ส าหรับราคาเต็มหรอืกรุ๊ิเหมา กรณุาช าระคอาทัวรส์อวนทีเ่หลอื 20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

 

5.1  กรณีราคา Promotion ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หากมกีารยกเลกิ จะไมอมกีารคนืเงนิในทกุกรณี 

5.2 แจง้ยกเลกิกออนเดนิทาง 30 วัน คนืคอาใชจ้อายทัง้หมด 

   5.2 แจง้ยกเลกิกออนเดนิทาง  1  วันขึน้ไิ เก็บคอาใชจ้อายในสอวนของเงนิมดัจ าทัง้หมด 

   5.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวอา 1  วันกออนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้อายทัง้หมด 

   5.5 ยกเวน้กรุ๊ิทีเ่ดนิทางชอวงวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอืคอามัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผอานตัวแทนในิระเทศหรอืตอางิระเทศและไมอ อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชอน Extra Flight และ Charter Flight  

จะไมอมกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคอาทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคอาตั๋วเิ็นการเหมาจอายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

5.  กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญอ 10 ทอานขึน้ไิออกเดนิทาง (ไมอมหีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญอ 1  ทอานขึน้ไิออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมอถงึจ านวนผูใ้หญอ 10 ทอาน ไมอออกเดนิทาง 

5. เมือ่ทอานออกเดนิทางไิกบัคณะแลว้ ทอานงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมอเดนิทางพรอ้มคณะถอืวอาทอานสละ

สทิธิไ์มออาจเรยีกรอ้งคอาบรกิาร และเงนิมดัจ าคนืได ้ไมอวอากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 . กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่กรุงเทพ และในตอางิระเทศิฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ิระเทศที่ระบุในรายการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอคนืคอาบรกิารไมอวอากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

6. เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

6.1     ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถุิ ระสงคเ์พือ่การทอองเทีย่วเทอานัน้ 

6.2 การเดนิทางในแตอละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน ผูใ้หญอ 10 ทอานขึน้ไิการันตอีอกเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง (บคุคลทีม่อีายตุัง้แตอ 18 ิีขึน้ไิ) ไมอครบ 10 ทอาน 



  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

6.3 ทัวรน์ี้เิ็นทัวร์แบบเหมา หากทอานไมอไดร้อวมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมอวอาบางสอวนหรือ

ทัง้หมด หรอืถูกิฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมอคนืเงนิคอาบรกิารไมอวอาบางสอวนหรอื

ทัง้หมดใหแ้กอทอาน 

6.4 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอองเทีย่วรอวมเดนิทางนอ้ยกวอา 1  ทอาน โดย

จะแจง้ใหก้ับนักทอองเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลอวงหนา้อยอางนอ้ย 10 วันกออนการเดนิทางส าหรับิระเทศทีไ่มอมวีี

ซอา  และอยอางนอ้ย 1  วันกออนการเดนิทางส าหรับิระเทศทีม่วีซีอา  แตอหากทางนักทอองเทีย่วทุกทอานยนิดทีีจ่ะ

ช าระคอาบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอองเทีย่วรอวมเดนิทางนอ้ยกวอาทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ 

ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตออไิ 

6.5 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มอรับผดิชอบคอาเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอองเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้องหนา้

หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

6.6 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเิลี่ยนแิลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของิระเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความ

ิลอดภยัของนักทอองเทีย่วสอวนใหญอเิ็นส าคัญทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มอรับผดิชอบใดๆ ตออความเสยีหายหรอื

คอาใชจ้อายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอองเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชอน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 

การนัดหยดุงาน การิฏวิัต ิ 

6.7 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในิระเทศ กรณุาตดิตออเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กออนทุกครัง้ เพือ่เช็ค

ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไมอ

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


