
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D1 :  กรงุเทพ- ฮอ่งกง-มาเกา๊ – วดัอามา่ - เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล –โบสถเ์ซนทป์อล  -เซนาโดส้

แควร ์- เวเนเชีย่น - จไูห ่ 

D2 : จไูห ่- สาวงามหวหีนี ่–รา้นผา้ไหม- เซนิเจ ิน้ – รา้นบวัหมิะ – รา้นหยก– ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ -

โชวม์า่นน า้ 3D  

D3 : เซิน่เจ ิน้ – ฮอ่งกง-เจา้แมก่วนอมิ อา่วน า้ต ืน้รพีลัสเ์บย ์– จวิเวลรี ่ - วดัแชกงหมวิ – ชอ้ปป้ิงถนน

นาธาน 

D4 : ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

 

หากตอ้งการพกั โรงแรม 5 ดาวจา่ยเพิม่ 800 บาท/ทา่น/ทรปิ 



 
 

 
 

 
 

 

 

วนัแรก : กรงุเทพ  –ฮอ่งกง -มาเกา๊ -เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล- วดัอามา่-โบสถเ์ซนทป์อล  -เซนาโดส้แควร ์

- เวเนเชีย่น - จไูห ่

01.00 น. 

 

 

 

03.35 น. 

04.40 น. 

08.00 น. 

09.00 น. 

 

 

 

11.00 น. 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    

 

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

ท าการรับเอกสารจากเจา้หนา้ที ่เช็คอนิรับตั๋วเดนิทาง  

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

(เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะท าการปิดการเช็คอนิกอ่นเครือ่งออก 45 นาท ี) 

บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกงโดยเทีย่วบนิ HX780/HX762(มจีอสว่นตัวทกุทีน่ั่ง)บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง(มือ้ที1่) 

ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1ชม.) น าทา่นเดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกง โดยเดนิ

ทางผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE)  ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนต ์และรถไฟที่

ยาวทีส่ดุในโลก ความยาวมากกวา่ 2.2  กโิลเมตรซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับ

โลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง  

 

เดนิทางสูเ่มอืงมาเกา๊ น าทา่นเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดยเรอืเฟอรี ่อนัทนัสมยั   ( ใชเ้วลาเดนิทาง 1 

ชวัโมงโดยประมาณในการน่ังเรอื  )  ผา่นชม รปูปัน้องค ์เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์องสมัฤทธิ์

ประทับ ยนืบนโคมทรงดอกบัว มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิลกูครึง่

ผสมผสานระหวา่งจนีกับโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแมม่าร ีโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์

ใหก้ับมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมาเกา๊คนืใหก้ับจนี  น าทา่นแวะซือ้ขนมของฝากจากมาเกา๊ 

จากนัน้น าทา่นสู ่วดัอามา่ ใหท้กุทา่นไดก้ราบไหวเ้จา้แมทั่บทมิที ่วดัอามา่ ซึง่เป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีง

มากๆ ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว ส าหรับวดัแหง่นีต้ัง้อยูใ่กลก้ับทะเล ภายในวดัก็ดแูปลกตาดเีพราะมกีาร

กอ่สรา้งกันแบบลดหลั่นกนัไปตามพืน้ทีท่ีอ่ านวยเนือ่งจากสถานทีแ่หง่นีต้ัง้อยูร่มิเชงิเขาเมือ่เดนิพน้

ซุม้ประตก็ูจะพบกับศาลของเจา้แมทั่บทมิตัง้อยู.่.นอกจากนัน้ก็ยังม ีหอเมตตาธรรมศาลเจา้แม่

กวนอมิ ศาลพทุธเซนิเจา้ชานหลนิและยังมศีาลเจา้ขนาดเล็กๆอกีหลายศาลทีไ่ดม้กีารสรา้งเพือ่

ถวายใหแ้กเ่จา้แมทั่บทมิ   

รบัประทานอาหารกลางวนัภตัตาคาร ( ม ือ้ที2่ )   

จากนัน้น าทา่นสู ่โบสถเ์ซ็นพอลล ์สรา้งขึน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่17 นับเป็นสถานทีม่คีวามส าคัญทาง

ประวตัศิาสตรแ์ละเป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงมาเกา๊ โบสถแ์หง่นีเ้คยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแหง่

แรกของชาวตะวนัตกในดนิแดนตะวนัออกไกล ตอ่มาในปี ค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมอ้ยา่ง  พา

ทา่นเดนิสูย่า่นการคา้ส าคัญของมาเกา๊ หรอื เซ็นเตอรพ์อยทม์าเกา๊ เรยีกวา่ เซนาโดส้แควร ์โดด

เดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลอนคลืน่ เปรยีบเสมอืนทอ้งทะเลอนัอดุมสมบรูณ์ 

ลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส  อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ี

ชือ่เสยีง  

น าทา่นสมัผัสความอลังการของโรงแรมทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงมาเกา๊ เดอะเวเนเซีย่น  ( The 

Venetian Macau Resort )  ตัง้อยูบ่นทีด่นิทีถ่กูถมทะเลเรยีกวา่ โคไท เชือ่มระหวา่งเกาะไทปา 

และเกาะโคโลอาน พืน้ทีข่องรสีอรท์มขีนาด 10.5 ลา้นตารางฟตุ ประกอบดว้ยหอ้งพัก 3,000 หอ้ง 

มรีา้นคา้สนิคา้ชัน้น ากวา่ 350 รา้นคา้ และโดดเดน่ดว้ยเนือ้ทีเ่พือ่การเสีย่งโชคซึง่รวมถงึโตะ๊เสีย่ง

โชคกวา่ 800 โตะ๊และเครือ่งเสีย่งโชคอันล ้าสมัยกวา่ 1,500 เครือ่ง หรอืจะเป็นโชวต์า่ง ๆ ทีท่า่น

สามารถเลอืกชมได ้(การลอ่งเรอืและโชวต์อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการชมโชวเ์อง)  

อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศัย ภายในเวเนเชีย่น เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงและอยูภ่ายในเวเน

เชีย่นอยา่งเต็มที ่

ไดเ้วลานัดหมายเดนิทางขา้มดา่นสูจ่ไูห ่ 

น าทา่นเดนิทาสูท่ีพั่ก  BAO QING FU  HOTEL หรอืเทยีบเทา่           



 
 

 
 

 
 

 

 

วนัที ่2 : จไูห ่- สาวงามหวหีนี ่– รา้นผา้ไหม - เซนิเจ ิน้ – รา้นบวัหมิะ – รา้นหยก– ชอ้ปป้ิงตลาดตงเห

มนิ-โชวม์า่นน า้ 3D mangrove show      

เชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ 

 

 

 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( ม ือ้ที ่3 ) 

น าทา่นแวะชมรา้นรา้นผา้ไหม  ใหท้า่นชมผลติภัณฑ ์    ผา้ไหม อาทเิชน่ ไสผ้า้หม่ทีท่ าจากเสน้ใน

ไหม, ชดุเครือ่งนอนตา่งๆ, เสือ้ผา้ผา้พันคอ ฯลฯ ซึง่ผา้ไหมจนีถอืวา่มชีือ่เสยีงทางการผลติและ

สง่ออกของโลก เพราะจนีเป็นประเทศแรกทีรู่จั้กการเลีย้งไหมและพัฒนาคณุสมบัตพิเิศษตา่ง ๆ 

อยา่งตอ่เนือ่ง ทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝาก หรอืใชเ้องไดต้าอัธยาศัย 

 จากนัน้น าทกุทา่น ผา่นชม ถนนคูร่กั The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโร

แมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดต้กแตง่ภมูทัิศน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพักผอ่นหยอ่นใจ   

ปัจจบุันเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่ก แวะถา่ยรปูกับ สญัลักษณ์ของเมอืงจไูหท่ีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “หวหีนี”่ 

รปูปั้นสาวงามกลางทะเลสงู 8.7 เมตร   สาวงามกลางทะเลสญัลักษณ์ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอา่ว

เซยีงห ู  ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเลน าทา่นชม   

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซีน่เจีน้โดย รถโคช้ ( ใชเ้วลาประมาณ 2.5 ชัว่โมง )  

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( ม ือ้ที ่4) อาหารทะเลซฟีู้ ด + เป๋าฮือ้ ไวนแ์ดง 

จากนัน้น าทา่น แวะชม “ โรงงานผลติหยก ”  ซึง่เป็นหยกแทข้องเมอืงจนี รับฟังความเป็นมาและ

ประโยชนข์องหยกเมอืงจนี อสิระเลอืกซือ้ก าไลหยก แหวนหยก หรอืเผเ่ยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดับน า

โชค ของฝากอันล ้าคา่ทีข่ ึน้ชือ่ของจนี 

ชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี “ยาบวัหมิะ” สรรพคณุหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ 

แกร้ดิสดีวง, ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ  

จากนัน้น าทา่นสู ่ตลาดตงเหมนิ  สถานทีเ่ดนิชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้

นานาชนดิ เชน่ เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, นาฬกิา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และอืน่ๆอกีมากมาย  

บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( ม ือ้ที ่5) 

น าทา่นชม โชวม์า่นน า้แบบ 3D  ทีใ่ชท้นุสรา้งกวา่200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY 

WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ ่ เป็นการแสดงใชอ้ปุกรณ์ตา่งๆ 

เชน่ แสงเลเซอร ์ไฟ เครือ่งยงิเลเซอร ์ มา่นน ้า ระเบดิไฟ  ฯลฯ เป็นโชวน์ ้าทีใ่หญแ่ละทันสมัยทีส่ดุ

ในในเซิน่เจิน้ ซึง่เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกับหญงิผูก้ลา้กับลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่วา่ 

ปีกแหง่ความรัก เพือ่เอามาชว่ยนกทีถ่กูท าลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าชายเลน 

น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  Royal Century HOTEL    หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่  : เซิน่เจ ิน้ – ฮอ่งกง - วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน - เจา้แมก่วนอมิ อา่วน า้ต ืน้รพีลัสเ์บย ์– จวิ

เวลรี ่  – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( ม ือ้ที ่6 ) 

หลงัอาหารเชา้ น าทา่นขา้มดา่นกลบัสู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ (ทางบรษัิทจะน าทา่นเดนิทางสู่

ฮอ่งกงโดยรถไฟ **เดนิทางสะดวกสบาย ไมเ่หนือ่ย **) จากนัน้  

เดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ(กงัหนัน าโชค) เพือ่สกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้า่นหมนุกังหัน

ทองแดง ทีเ่ชือ่กันวา่ถา้หมนุ 3 รอบ จะขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและ น าแตส่ ิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮอ่งกงนยิมไป

สกัการะทีว่ดันีใ้นวนัขึน้ปีใหมซ่ ึง่เป็นวดัทีค่นฮอ่งกงเคารพนับถอืเป็นอยา่งมากและเป็นวดัเกา่แกว่ดั

หนึง่ของฮอ่งกง ชว่งตรษุจนีของทกุๆปีชาวฮอ่งกงจะแยง่กันเขา้ไปปักธปูในพระอโุบสถเป็นคนแรกๆ

และหมนุกังหันทีส่ามารถเปลีย่นดวงชะตาของตนเองใหด้ขี ึน้   

หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวอ่งไทซนิ (Wong Tai Sin Temple) หรอือกีชือ่วา่ วดั

หวงัตา้เซยีน เป็นอกีหนึง่วดัทีม่ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกง ดว้ยอาคารของวดัทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม 

รวมทัง้ซุม้ประตทูางเขา้ทีย่ ิง่ใหญอ่ลังการ ไดรั้บอทิธพิลมาจาก ลัทธเิตา๋ ศาสนาพทุธ และลัทธิ



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

เทีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00 น. 

  

ขงจือ้ ผูค้นมักเดนิทางมากราบไหวเ้พราะเชือ่วา่พระหวงัตา้เซยีนนีม้คีวามศักดิส์ทิธิ ์ขอพรสิง่ไดก็้จะ

สมปรารถนาทกุประการ จงึท าใหว้ดัแหง่นีม้ชี ือ่เสยีงโดง่ดังขึน้มา พระหวงัตา้เซยีน หรอืทีรู่จั้กกันใน

ชือ่ ฮวงชปิูง (Huang Chu-ping) เกดิในชว่งประมาณศตวรรษที ่4 เดนิทางจากเมอืงจนีมาเผือ่แผ่

ศาสนาในฮอ่งกง และสรา้งวดัแหง่นีข้ ึน้มา 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( ม ือ้ที7่ ) เมนพูเิศษ เป็ดยา่ง 

น าทา่นสู ่ รพัีลสเ์บย ์Repulse Bay  ซึง่ชือ่อา่วนีไ้ดม้าจากชือ่เรอืรบขององักฤษทีม่าจอดเพือ่

รักษาการณ์อา่วอา่วดา้นนี้เป็นอา่วน ้าตืน้ซ ึง่ไดรั้บความนยิมจากคนฮอ่งกงเองทีม่าเทีย่วพักผอ่นใน

บรรยากาศแบบปิคนคิชายทะเล   อกีดา้นหนึง่ของอา่วมวีดั พระพทุธรปู และเทพเจา้ตา่งๆ  พรอ้ม

นมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด 

REPULSE BAY  น าทา่นขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี จากนัน้ให ้

ทา่นไดรั้บพลังจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง ทัง้ยังใหท้า่นไดข้อ

พรเรือ่งเนือ้คู ่ณ จดุนีไ้ดอ้กีดว้ย  แลว้น าชม  

โรงงานโรงงาน ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอันดับเยีย่ม 

และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ ซึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับและ

กังหันน าโชค อซึง่เชือ่กันวา่หากใครมกีังหันนีจ้ะพัดพาสิง่ไมด่อีอกจากตัวและจะพัดพาสิง่ดีๆ เขา้มา

ในชวีติ และยังชว่ยในเรือ่งของโชคลาภเงนิทอง ธรุกจิการคา้ใหเ้จรญิรุง่เรอืงในทา่นทีท่ าธรุกจิ    

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัยา่นถนนนาธานเชน่ น ้าหอม นาฬกิา 

กระเป๋าหนังยีห่อ้ตา่งๆ หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ BRAND NAME ชัน้น าทีม่ใีหท้า่นเดนิเลอืกชอ้ปป้ิงมากกวา่ 

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

ของฝากหนูๆที ่Toy ‘ R Us  จากท่ัวโลก 

** อสิระอาหารค่ าตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ** 

ไดเ้วลานัดหมายน าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ ฮอ่งกง 

วนัที ่4  ฮอ่งกง – กรงุเทพ   

00.35น 

 

02.35น 

บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่HX769 สายการบนิ HONG KONG AIRLINES บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (มือ้ที ่8) 

คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

HX 773 HKG - BKK 00.35– 03.35 // HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 

 

** ผูเ้ดนิทางทีม่อีายตุ ัง้แต ่2 – 18 ปี คดิเป็นราคาเด็ก** 

ทารก คดิเฉพาะคา่ธรรมเนยีมจากสายการบนิ คนละ 6,900 บาท 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาทารก ตามคา่ธรรมเนยีมของสายการบนิ ณ วนัที ่1 พ.ย. 2560 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

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 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 11,999 13,999  13,999  3,500  25  

19-22 เมษายน 2561 
HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05  

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00 10,999 12,999  12,999  3,500  25  

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

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35    11,999 13,999  13,999  3,500  25  

21-24 เมษายน 2561 
HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05  

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00 11,999 13,999  13,999  3,500  25  

22-25 เมษายน 2561 
HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 10,999 12,999  12,999  3,500  25  

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

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00 11,999 13,999  13,999  3,500  25  

6-9 พฤษภาคม 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 10,999 12,999  12,999  3,500  25  

8-11 พฤษภาคม 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 9,999 11,999  11,999  3,500  25  

9-12 พฤษภาคม 2561 
HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 9,999 11,999  11,999  3,500  25  

10-13 พฤษภาคม 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20  

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00 10,999 12,999  12,999  3,500  25  

13-16 พฤษภาคม 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 10,999 12,999  12,999  3,500  25  

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

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 10,999 12,999  12,999  3,500  25  

23-26 พฤษภาคม 2561 
HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 9,999 11,999  11,999  3,500  25  

24-27 พฤษภาคม 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 10,999 12,999  12,999  3,500  25  

27-30 พฤษภาคม 2561 

วันวสิาขะบชูา 

HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 11,999 13,999  13,999  3,500  25  

31พค. –3ม.ิย.2561 
HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 10,999 12,999  12,999  3,500  25  

3-6 มถินุายน 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 10,999 12,999  12,999  3,500  25  



 
 

 
 

 
 

 

 

7-10 มถินุายน 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 10,999 12,999  12,999  3,500  25  

8-11 มถินุายน 2561 
HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05  

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00 11,999 13,999  13,999  3,500  25  

10-13 มถินุายน 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 10,999 12,999  12,999  3,500  25  

14-17 มถินุายน 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 9,999 11,999  11,999  3,500  25  

15-18 มถินุายน 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 11,999 13,999  13,999  3,500  25  

17-20 มถินุายน 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 10,999 12,999  12,999  3,500  25  

21-24 มถินุายน 2561 
HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 10,999 12,999  12,999  3,500  25  

22-25 มถินุายน 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 11,999 13,999  13,999  3,500  25  

24-27 มถินุายน 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 10,999 12,999  12,999  3,500  25  

28 ม.ิย.- 1 ก.ค. 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 9,999 11,999  11,999  3,500  25  

29 ม.ิย.- 2 ก.ค. 2561 
HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35 11,999 13,999  13,999  3,500  25  

 

 

** ผูเ้ดนิทางทีม่อีายตุ ัง้แต ่2 – 18 ปี คดิเป็นราคาเด็ก** 

ทารก คดิเฉพาะคา่ธรรมเนยีมจากสายการบนิ คนละ 6,900 บาท 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาทารก ตามคา่ธรรมเนยีมของสายการบนิ ณ วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์

2561 

 

หมายเหต ุ 

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล เชน่ บวัหมิะ, ผา้

ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก· ยางพารา ,  รา้นจวิเวลรี ่กงัหัน ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์

ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลกัทางบรษัิทและไกดไ์มม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุ

เมอืง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

2. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงราคาตามจรงิ อนัเนือ่งมาจากคา่ภาษีน ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ตามอตัราของสายการบนิ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้       

3. ราคา Promotions ไมส่ามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ปเหมา .. กรณีตัดกรุ๊ปจะใชร้าคาเต็มเทา่นัน้        

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

1. อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ สายการบนิตามโปรแกรม 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 วซีา่กรุ๊ป  รหัส 144   

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 

** กรณุาระบลุักษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายขอตวัทา่นเอง   TWN / DBL / SGL / TRP  หากไมม่ี

การระบ ุทางบรษัิท ขออนุญาตจดัเป็นเตยีง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ เมนพูเิศษ อาหารทะเลซฟีู้ ด + เป๋าฮือ้ ไวนแ์ดง ，เป็ดปกักิง่ 

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

2. อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต 

คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการ

ใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ  และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 250 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น  ( เด็ก – ผูใ้หญ ่เทา่กนั ) 

 คา่ทปิคนหัวหนา้ทัวรต์ามความเหมาะสม ไมบ่งัคับ ขึน้อยูก่บัความพอใจในการตอบแทนการบรกิาร  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 โรงแรมทีพ่ักทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 

 กรณีชาวตา่งชาต ิไมไ่ดถ้อืพาสปอรต์ไทย มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาท  

 วซีา่เดีย่วส าหรับชาวตา่งชาตผิูเ้ดนิทางตอ้งท าเองทีส่ถานฑตูจนี 

 วซีา่เดีย่ว ในกรณีทีท่างการจนีมกีารยกเลกิวซีา่กรุป้ 144  อันเนื่องมาจากมกีารประชมุ หรอืเหตุใดใดก็ตาม ทางผูเ้ดนิทาง

ตอ้งเป็นผูช้ าระคา่วซีา่เอง 

 

ในกรณีทีต่อ้งยืน่วซีา่เดีย่ว  ... เอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่จนีมดีงันี ้ 

1. พาสปอรต์เลม่จรงิ อายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทางกลับ  และ ตอ้งมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ พรอ้ม

ส าเนา 1 ชดุ 

2. รปูถา่ยส ี2 รปู ตอ้งเป็นรปูถา่ยปัจจุบัน (ถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) หนา้ตรง พืน้หลังสขีาว ไมส่วมหมวก ขนาด 2 นิว้ 

(48 มม. X 33 มม.)  เสือ้สภุาพไมโ่ป๊เปลอืย หา้มใสเ่สือ้สขีาว เพราะฉากหลังสขีาวแลว้ หา้มใสแ่ว่น และ/หรอื 

เครือ่งประดับ ตอ้งเห็นใบหูชดัเจน ไมอ่นุญาตใหใ้สเ่ครือ่งแบบถ่ายรูป เชน่ เครือ่งแบบทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ 

เป็นตน้ 

3. เด็กต ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางกบัพอ่ และ แม ่เพิม่ 

3.1 ส าเนาสตูบิตัร (เด็กอายตุ ่ากวา่ 5 ปี ตอ้งยืน่สตูบิตัรตัวจรงิดว้ย) เขยีนชือ่ภาษาองักฤษตอ่ทา้ยชือ่ พอ่, แม,่ ลกู 

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน (เด็ก) 

3.3 ส าเนาทะเบยีนบา้น (เด็ก) 

3.4 ใบเปลีย่นชือ่ นามสกลุ(ถา้ม)ี 

กรณีเดนิทางกบัพอ่ หรอื แม ่นอกจากขา้งตน้แลว้ใหเ้พิม่ 

ส าเนาทะเบยีนบา้นของ พอ่ และ แม ่

หนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ตอ้งเป็นหนังสอืที่ออกโดย หน่วยงาน

ราชการ เทา่นัน้ 

กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบัพอ่ หรอื แม ่นอกจากขา้งตน้แลว้ใหเ้พิม่ 

หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป ตา่งประเทศ กบัผูอ้ ืน่ ระบคุวามสมัพันธ ์ตอ้งเป็นหนังสอืทีอ่อกโดย หน่วยงานราชการ เทา่นัน้ 

  

 



 
 

 
 

 
 

 

 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณีราคาโปรโมชัน่จอยนท์ัวรห์นา้รา้นขอสงวนสทิธิใ์นการช าระเงนิเต็มจ านวน 2 วันหลังท าการจอง  

3.2 ส าหรับราคาเต็มหรอืกรุ๊ปเหมา ช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท  

3.2 ส าหรับราคาเต็มหรอืกรุ๊ปเหมา กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

 

4.1  กรณีราคา Promotion ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หากมกีารยกเลกิ จะไมม่กีารคนืเงนิในทกุกรณี 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

   4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง  15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยในสว่นของเงนิมดัจ าทัง้หมด 

   4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม ่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ี

การคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

5.  กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

4. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

6. เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

6.1     ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

6.2 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน ผูใ้หญ ่10 ทา่นขึน้ไปการันตอีอกเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง (บคุคลทีม่อีายตุัง้แต ่18 ปีขึน้ไป) ไมค่รบ 10 ทา่น 

6.3 ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่น 

6.4 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้

ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และ

อยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิาร

เพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะ

ใหบ้รกิารตอ่ไป 

6.5 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอื

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

6.6 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย

ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ 

ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏวิัต ิ 

6.7 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพือ่เช็ค

ขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 
 

 
 

 
 

 

 

 


