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รหสัทวัร ์: THH13-HX-HK-1JAN-25MAR20 

D1 :  กรุงเทพ- ฮ่องกง-ข้ามผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก -มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –โบสถ์เซนท์ปอล  - เซนาโด้สแควร์ - 

เวเนเช่ียน - จูไห่  

D2 : สาวงามหวีหน่ี –  เซินเจิ้น – ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ช้อปป้ิงตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน ้า 3D  

D3 : เซ่ินเจิ้น – ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน ้าต้ืนรีพัลส์เบย์ – จิวเวลร่ี  - วัดแชกงหมิว – ช้อปป้ิงถนนนาธาน 

D4 : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ   

วันแรก : กรุงเทพ  –ฮ่องกง - ข้ามผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - มาเก๊า -เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล- วัดอาม่า-โบสถ์เซนท์ปอล  -เซนาโด้สแควร์ - 

เวเนเช่ียน - จูไห่ 
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เที่ยง    

คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5-6 แถว K   สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เพื่อท าการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ 

เชค็อินรับตัว๋เดินทาง (เคาน์เตอร์เชค็อินจะท าการปิดการเชค็อินก่อนเคร่ืองออก 45 นาที) 

 

HX 780 BKK - HKG 02.00-06.00  // HX 780 BKK - HKG 04.00 – 08.05   

บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน   HX780 (มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ม้ือที่1) 

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

(TSING MA BRIDGE)  ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต ์และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2  กิโลเมตรซ่ึงไดรั้บการ

ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกง 

เดินทางสู่เมืองมาเก๊า น าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถโค้ชข้ามผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก   เส้นทางใหม่ล่าสุด ( ใชเ้วลา

เดินทางเพียง 30 นาทีในการนัง่รถ  ) 30 ปีจากนามธรรมสู่รูปธรรม สะพานจูไห่-ฮ่องกง-มาเก๊า ใชเ้วลาแปรสภาพจากนามธรรม มาสู่

ความเป็นรูปธรรม  แต่ใชร้ะยะเวลาการก่อสร้างนบัจากวนัลงเสาเอก 15 ธนัวาคม 2552กระทัง่ถึงวนัประกอบพิธีเปิดสะพานอยา่งเป็น

ทางการรวมกนัทั้งส้ิน 8 ปี 10 เดือน 9 วนั ความส าคญัของโครงการสะพานจูไห่-ฮ่องกง-มาเก๊า อยูต่รงพื้นท่ีสามเหลี่ยมปากแม่น ้า

เพิร์ล ซ่ึงมีขนาดมหึมากว่า 35 ลา้นไร่  สะพานน้ีไดเ้ปิดใชง้าน "ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า" สะพานขา้มทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลกใน

วนัที่ 23 ต.ค. 2561 โดยแบ่งออกเป็นส่วนที่เช่ือมต่อจากถนนสายหลกัในเมือง ส่วนสะพานขา้มทะเลเกือบ 35 กิโลเมตร และส่วนที่

เป็นอุโมงคใ์ตท้ะเลระยะทาง 6.7 กิโลเมตร  ที่เช่ือมระหว่างเมืองส าคญัทางภาคใตข้องจีน คือ เกาะฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจูไห่ ที่อยู่

บนแผ่นดินใหญ่ของจีนบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น ้าเพิร์ล นอกจากน้ี ยงัมีเกาะเทียมขนาด 625 เมตรกน่็าท่ึงอยูไ่ม่นอ้ย โครงการน้ี

เป็นการรวมระหว่างสะพานขา้มทะเลและอุโมงคใ์ตท้ะเล มีขอ้มูลว่าเหลก็ท่ีใชใ้นการก่อสร้างคร้ังน้ีสามารถใชส้ร้างหอไอเฟลไดถ้ึง 

60 หอ  

       
 จากนั้นน าท่านสู่ วดัอาม่า ใหทุ้กท่านไดก้ราบไหวเ้จา้แม่ทบัทิมที่ วัดอาม่า ซ่ึงเป็นวดัที่มีช่ือเสียงมากๆ ส าหรับนักท่องเที่ยว ส าหรับ

วดัแห่งน้ีตั้งอยูใ่กลก้บัทะเล ภายในวดักดู็แปลกตาดีเพราะมีการก่อสร้างกนัแบบลดหลัน่กนัไปตามพื้นท่ีท่ีอ  านวยเน่ืองจากสถานท่ี

แห่งน้ีตั้งอยู่ริมเชิงเขาเม่ือเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกบัศาลของเจ้าแม่ทบัทิมตั้ งอยู่..นอกจากนั้นก็ยงัมี หอเมตตาธรรมศาลเจ้าแม่

กวนอิม ศาลพุทธเซินเจา้ชานหลินและยงัมีศาลเจา้ขนาดเลก็ๆอีกหลายศาลที่ไดมี้การสร้างเพื่อถวายใหแ้ก่เจา้แม่ทบัทิม   

รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร ( ม้ือที่2 )  



รหสัทวัร ์: THH13-HX-HK-1JAN-25MAR20 

 

จากนั้นน าท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างข้ึนเม่ือตน้ศตวรรษท่ี 17 นบัเป็นสถานที่มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และเป็นสัญลกัษณ์

ประจ าเมืองมาเก๊า โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดินแดนตะวนัออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 

ไดเ้กิดเพลิงไหมอ้ยา่ง  พาท่านเดินสู่ยา่นการคา้ส าคญัของมาเก๊า หรือ เซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นดว้ยพื้น

ถนนท่ีปูลาดดว้ยกระเบ้ืองเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนทอ้งทะเลอนัอุดมสมบูรณ์ ลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส  

อิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง  

น าท่านสัมผสัความอลงัการของโรงแรมที่มีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองมาเก๊า เดอะเวเนเซ่ียน  ( The Venetian Macau Resort )  ตั้งอยู่บน

ท่ีดินท่ีถูกถมทะเลเรียกว่า โคไท เช่ือมระหว่างเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พื้นท่ีของรีสอร์ทมีขนาด 10.5 ล้านตารางฟุต 

ประกอบดว้ยหอ้งพกั 3,000 หอ้ง มีร้านคา้สินคา้ชั้นน ากว่า 350 ร้านคา้ และโดดเด่นดว้ยเน้ือท่ีเพื่อการเส่ียงโชคซ่ึงรวมถึงโต๊ะเส่ียง

โชคกว่า 800 โต๊ะและเคร่ืองเส่ียงโชคอนัล  ้าสมยักว่า 1,500 เคร่ือง หรือจะเป็นโชวต่์าง ๆ ที่ท่านสามารถเลือกชมได ้(การล่องเรือและ

โชวต์อ้งเสียค่าใชจ่้ายในการชมโชวเ์อง)  

อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั ภายในเวเนเช่ียน เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงและอยูภ่ายในเวเนเช่ียนอยา่งเตม็ท่ี 

ไดเ้วลานดัหมายเดินทางขา้มด่านสู่จูไห่  

น าท่านเดินทาสู่ที่พกั  BAO QING FU  HOTEL หรือเทียบเท่า      

วันที่ 2 : จูไห่ - สาวงามหวีหน่ี - เซินเจิ้น –– ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปป้ิงตลาดตงเหมิน-โชว์ม่านน ้า 3D mangrove 

show      

เช้า 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง 

 

 

 

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( ม้ือที่ 3 ) 

จากนั้นน าทุกท่าน ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไห่ได้

ตกแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพกัผ่อนหยอ่นใจ   ปัจจุบนัเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ายรูปกบั สัญลกัษณ์ของ

เมืองจูไห่ที่มีช่ือเรียกว่า “หวีหน่ี” รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร   สาวงามกลางทะเลสัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียง

หู   ถือไข่มุกอยูริ่มทะเลน าท่านชม   

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเซ่ีนเจ้ีนโดย รถโคช้ ( ใชเ้วลาประมาณ 2.5 ชัว่โมง )  

แวะชม “ โรงงานผลิตหยก ”  ซ่ึงเป็นหยกแทข้องเมืองจีน รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของหยกเมืองจีน อิสระเลือกซ้ือก าไลหยก 

แหวนหยก หรือเผ่เยา้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ของฝากอนัล  ้าค่าท่ีข้ึนช่ือของจีน 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที่ 4) อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮ้ือ ไวน์แดง 

 
จากนั้นน าท่าน ชมสินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, 

ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  
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ค า่ 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม “ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา”   น าท่านชมสินคา้แปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา ดว้ยเทคโนโลยี

การผลิตท่ีทนัสมยัของประเทศจีน ไดน้ าผลิตภณัฑย์างพารามาท าเป็นเคร่ืองนอน ของใชใ้นบา้น ไดอ้ยา่งลงตวั  

จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดตงเหมิน  สถานท่ีเดินชอ้ปป้ิงให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิด เช่น เส้ือผา้, รองเทา้, 

กระเป๋า, นาฬิกา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย  

บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที่ 5) 

 
น าท่านเดินทางสู่ OCT Bay  พาท่านชม โชว์ม่านน ้าแบบ 3D  ที่ใชทุ้นสร้างกว่า 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER 

SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่  เป็นการแสดงใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เคร่ืองยิงเลเซอร์  ม่าน

น ้า ระเบิดไฟ  ฯลฯ เป็นโชวน์ ้าท่ีใหญ่และทนัสมยัท่ีสุดในในเซ่ินเจ้ิน ซ่ึงเป็นโชวท่ี์เกี่ยวกบัหญิงผูก้ลา้กบัลิงวิเศษท่ีออกตามหาเคร่ือง

บรรเลงเพลงที่มีช่ือว่า ปีกแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกท าลายจากมนต(์มลพิษ)ในป่าชายเลน  ( โชวจ์ะปิดทุกวนัจันทร์ส าหรับ

กรุ๊ปท่ีดูโชวต์รงวนัจนัทร์จะมีการสลบัวนัดูโชวต์ามเหมาะสม และขอสงวนสิทธิในการใหบ้ริการกรณีโชว์ปิดการแสดงอนัเน่ืองจาก

สุดวิสัยจะไม่สามารถคืนเงินได ้ไกดจ์ะน าท่านท่องเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนตามเหมาะสม  ) 

หลงัจากดูโชวเ์สร็จแลว้ น าท่านเดินทางสู่ที่พกั  HONG LI LAI HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่3  : เซ่ินเจิ้น – ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน ้าต้ืนรีพัลส์เบย์ – จิวเวลร่ี   – ช้อปป้ิงถนนนาธาน 

เช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( ม้ือที่ 6 ) 

หลังอาหารเช้า น าท่านข้ามด่านกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ 

 (ทางบริษทัจะน าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ **เดินทางสะดวกสบาย ไม่เหน่ือย **)  

 
จากนั้นน าท่านสู่ วัดแชกงหมิว(กังหันน าโชค) เพื่อสักการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกงัหันทองแดง ที่เช่ือกนัว่าถา้หมุน 3 รอบ 

จะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ซ่ึงเป็นวดัท่ีคนฮ่องกงเคารพนับถือเป็น

อยา่งมากและเป็นวดัเก่าแก่วดัหน่ึงของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแยง่กนัเขา้ไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆ

และหมุนกงัหนัที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองใหดี้ข้ึน  



รหสัทวัร ์: THH13-HX-HK-1JAN-25MAR20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เที่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิน (Wong Tai Sin Temple) หรืออีกช่ือว่า วัดหวังต้าเซียน เป็นอีกหน่ึงวดัที่มีช่ือเสียงของฮ่องกง ดว้ย

อาคารของวดัท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเขา้ท่ียิง่ใหญ่อลงัการ ไดรั้บอิทธิพลมาจาก ลทัธิเต๋า ศาสนาพุทธ และ

ลทัธิขงจ้ือ ผูค้นมกัเดินทางมากราบไหวเ้พราะเช่ือว่าพระหวงัตา้เซียนน้ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ ขอพรส่ิงไดก้จ็ะสมปรารถนาทุกประการ จึง

ท าใหว้ดัแห่งน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงัข้ึนมา พระหวงัตา้เซียน หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษ

ท่ี 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวดัแห่งน้ีข้ึนมา 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที่ 7 )   

 
หลงัอาหารรีพลัส์เบย ์Repulse Bay  ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืน

ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเที่ยวพกัผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล อีกดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และ

เทพเจา้ต่างๆ  พร้อมนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY  

น าท่านขา้มสะพานต่ออายซ่ึุงเช่ือกนัว่าขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพิ่มข้ึน 3 ปี จากนั้นใหท่้านไดรั้บพลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือว่าเป็นจุด

รวมรับพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง ทั้งยงัใหท่้านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ จุดน้ีไดอ้ีกดว้ย  

แลว้น าชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่องกงจิวเวอร์ร่ี ”  ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชใ้นการเสริม

ดวงเร่ืองฮวงจุย้ ซ่ึงเป็นโรงงานที่มีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัและกงัหันน าโชค อซ่ึงเช่ือกนัว่าหากใครมีกงัหันน้ีจะ

พดัพาส่ิงไม่ดีออกจากตวัและจะพดัพาส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต และยงัช่วยในเร่ืองของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการคา้ให้เจริญรุ่งเรืองใน

ท่านที่ท  าธุรกิจ    

อิสระใหท้่านไดช้้อปป้ิงเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัยย่าน K11 และ ถนนนาธาน  เช่น น ้าหอม นาฬิกา กระเป๋าหนงัยีห่อ้ต่างๆ หรือชอ้ป

ป้ิงสินคา้ BRAND NAME ชั้นน าท่ีมีใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงมากกว่า 700 ร้านคา้ อาทิ GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, 

ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ R Us  จากทัว่โลก 
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19.00 น. 
 
 

23.50 น. 

** อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ** 

ไดเ้วลานดัหมายน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง  ** เวลานดัหมายตามเหมาะสมของไฟลทบ์ินในแต่ละวนั ** 

บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES  โดยเที่ยวบินที่ HX 761  
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ม้ือที่ 8)    

 

วันที่ 4  ฮ่องกง – กรุงเทพ   

02.00 น. 

 

01.50+1น. 

04.10 น. 

บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES  โดยเที่ยวบินที่ HX 767   

 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ม้ือที่ 8) 

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ   

HX 761 HKG - BKK 23.50 - 01.50+1 

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.10  

 

 
 

เพ่ือสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง กรุณาอ่านข้อตกลงและเง่ือนไขก่อนท าการจอง 
ถ้าท่านท าการจองใดๆ กับบริษัทแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด   

** ตามเง่ือนไขของเมืองจีนผู้เดินทางที่มีอายต้ัุงแต่ 2 – 18 ปี คดิเป็นราคาเด็ก ** 

ทารกอายไุม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ คดิเฉพาะค่าธรรมเนียมจากสายการบิน คนละ 6,900 บาท 

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทารก ตามค่าธรรมเนียมของสายการบิน ณ วนัที่ 2 กมุภาพันธ์ 2562 

 

 

 

 

 



รหสัทวัร ์: THH13-HX-HK-1JAN-25MAR20 

ก าหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ      

PERIOD FLIGHT DETAIL 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก  2-

18 ปี 
ราคากรุ๊ป
เหมา 

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม 

กรุ๊ป
ไซด์ Promotion 

01-04 มกราคม 2563 
**วนัข้ึนปีใหม่** 

HX780 BKK - HKG 0400-0805     
HX761 HKG - BKK 2350-0150 

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

02-05 มกราคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0400-0805     
HX779 HKG - BKK 2110-2310 

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

08-11 มกราคม 2563  
HX780 BKK - HKG 0200-0600     
HX761 HKG - BKK 2350-0150 

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

09-12 มกราคม 2563  
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

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

15-18 มกราคม 2563  
HX780 BKK - HKG 0200-0600     
HX761 HKG - BKK 2350-0150 

9,999 11,999 11,999 3,500 16 

6-9 กุมภาพนัธ์ 2563   * 
มาฆบูชา * 

HX780 BKK - HKG0200-0600 
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

10,999 12,999 12,999 3,500 16 

8-11 กุมภาพนัธ์ 2563 * 
มาฆบูชา * 

HX780 BKK - HKG 0200-0600     
HX761 HKG - BKK 2350-0150 

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

13-16 กุมภาพนัธ์ 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

9,999 11,999 11,999 3,500 16 

16-19 กุมภาพนัธ์ 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

9,999 11,999 11,999 3,500 16 

20-23 กุมภาพนัธ์ 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

8,999 10,999 10,999 3,500 16 

23-26 กุมภาพนัธ์ 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

9,999 11,999 11,999 3,500 16 

27 กุมภาพนัธ์-1มีนาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

9,999 11,999 11,999 3,500 16 

1-4 มีนาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

9,999 11,999 11,999 3,500 16 

4-7 มีนาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600     
HX761 HKG - BKK 2350-0150 

9,999 11,999 11,999 3,500 16 

5-8 มีนาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

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

8-11 มีนาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

9,999 11,999 11,999 3,500 16 

11-14 มีนาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX761 HKG - BKK 2350-0150 

9,999 11,999 11,999 3,500 16 

12-15 มีนาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

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

15-18 มีนาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

9,999 11,999 11,999 3,500 21 
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18-21 มีนาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600  
HX761 HKG - BKK 2350-0150 

8,999 10,999 10,999 3,500 16 

19-22 มีนาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

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

22-25 มีนาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

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

25-28 มีนาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600  
HX761 HKG - BKK 2350-0150 

9,999 11,999 11,999 3,500 16 

    
หากผู้เดินทางมีต๋ัวอยู่แล้วต้องการจอยแลนด์ คดิค่าบริการ 3,999 (เด็ก+2,000)+ GROUP VISA 1,500 บาท 

หมายเหตุ  

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคา้พื้นเมือง เช่น บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่,ไหม, หยก, 

ยางพารา ,  ร้านจิวเวลร่ี กงัหนั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า ทุกร้าน

จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมแต่ละร้านใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง หากท่านตอ้งการซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัทาง

บริษทัและไกดไ์ม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน แต่ถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้ร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 350 หยวน / คน / ร้าน 

2. ในส่วนของสายการบิน หากมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของภาษีน ้ามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงราคาตามจริง อนัเน่ืองมาจากค่า

ภาษีน ้ามนัท่ีเพิ่มข้ึนตามอตัราของสายการบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. ราคา Promotions ไม่สามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ปเหมา .. กรณีตดักรุ๊ปจะใชร้าคาเตม็เท่านั้นกรุณาสอบถามทางเจา้หนา้ที ่

4. ขอสงวนสิทธิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ือง ทางบริษทัไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ใหผู้เ้ดินทางได ้เน่ืองจากตัว๋ท่ีใชใ้นการเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ปแบบหมู่คณะ 

สายการบินจะจดัท่ีนัง่ใหเ้ป็นโซนเดียวกนัทั้งคณะ และรันเลขท่ีนัง่ตามระบบของสายการบิน ดงันั้นในการรีเควสท่ีนัง่ติดกนัของแต่ละครอบครัว ทาง

ทวัร์อาจไม่สามารถจดัท่ีใหไ้ดต้ามท่ีตอ้งการแต่จะพยามใหห้วัหนา้ทวัร์จดัสลบัท่ีนัง่ภายในกรุ๊ปใหไ้ดน้ัง่ดว้ยกนัไดม้ากท่ีสุด 

 

1. อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัรวมกนัไม่เกิน 30 กก. 

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 

** กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง   Twin (หอ้ง2เตียง) / Double (หอ้ง 1 เตียงใหญ่)  / Single ( 

หอ้งพกัเด่ียว) / TRP (หอ้ง 3 เตียง  หากไม่มีการระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ เมนูพิเศษ อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮ้ือ ไวน์แดง 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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2. อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่านช าระพร้อมค่าทวัร์  

( กรณีผูเ้ดินทางมีวีซ่าเด่ียวแลว้หรือตอ้งการท าวีซ่าเด่ียวแยกจากกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการท าวีซ่ากรุ๊ป 

1,500 บาท ตามโปรแกรม เน่ืองจากค่าวีซ่าเดิมตามโปรแกรมเป็นค่าบริการแบบเหมากรุ๊ป) 

 กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิก การย่ืนวีซ่าเดี่ยวจากเมืองไทย ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่ายื่นวีซ่าเด่ียวเพิ่มตามจริงตามสถานทูตจีนใน

ประเทศไทยเรียกเกบ็ ( ในกรณียืน่ภายในเวลาปกติ 7 วนั หรืออยา่งชา้สุด 5วนัท าการ   กรณีลูกคา้มีเหตุสุดวิสัย ไม่สะดวกส่งพาสปอร์ตเล่ม

จริงตามเวลาท่ีก  าหนด หรือตอ้งการใชเ้ล่มด่วน ในการยืน่วีซ่าด่วนจะเกบ็ส่วนต่างค่าด าเนินการยืน่วีซ่าด่วนเพิ่มตามจริง)  

 ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ  1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน  ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน ) 

 ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคบั ข้ึนอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้ายดว้ยตนเอง เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่า

โทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% หากตอ้งการใบเสร็จค่าบริการแบบภาษี 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปลี่ยนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

 กรณีชาวต่างชาติ ไม่ไดถ้ือพาสปอร์ตไทย มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 3,000 บาท 

 วีซ่าเด่ียวส าหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งท าวีซ่าที่สถานทูตจีนดว้ยตนเองไม่สามารถยืน่แทนไดเ้น่ืองจากตอ้งมีการโชวต์วั 

 

3. การช าระค่าบริการ 

3.1 กรณีราคา Promotion ส าหรับจอยน์ทวัร์หนา้ร้านขอสงวนสิทธ์ิในการช าระเงินเตม็จ านวน 3 วนัหลงัท าการจอง  
3.2 ส าหรับราคาเตม็หรือกรุ๊ปเหมา ช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาท ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง 

 
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 

 4.1  กรณีราคา Promotion ส าหรับจอยน์ทวัร์หนา้ร้าน หากมีการยกเลิก ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี  

 4.2 ส าหรับราคาเตม็ปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัข้ึนไป สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าใชจ่้ายทั้งหมดได ้  

    4.3 ส าหรับราคาเตม็ปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  15 -29 วนัเกบ็ค่าใชจ่้ายในส่วนของเงินมดัจ าทั้งหมด 

    4.4 ส าหรับราคาเตม็ปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

    4.5 ทางบริษทัขอสงวนลิขสิทธิในการคืนเงินกรณีกรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน 

หรือค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

5.  กรณีคณะออกเดินทางได้           

 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 หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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5.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

6. เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

6.1 ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น หากผูเ้ดินทาง มีการกระท าท่ีวตัถุประสงค์ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบในการ

กระท าที่นอกเหนือจากการท่องเที่ยวไม่ว่ากรณีใด 

6.2 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูเ้ดินทางซ่ึงเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่นอ้ยกว่า 10 ท่าน การันตีออกเดินทางแบบไม่มีหัวหน้าทวัร์ บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเป็นวนัเดินทางอื่นหากมีจ านวนไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุ  ( ส าหรับทวัร์เส้นทางน้ี “ผูใ้หญ่”  คือ

บุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ณ วนัเดินทาง )   

6.3 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

6.4 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบันักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  

แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าที่ทางบริษทัก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได ้ 

ทางเรายนิดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

6.5 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  าน าหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทั  

6.6 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่ เดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็น
ส าคญัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั 
เช่น การยกเลิกเที่ยวบินอนัเหตุสุดวิสัยจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั การก่อการร้าย ภยัสงครามต่างๆ 

6.7 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของ
รายการทวัร์รวมทั้งไฟลบิ์นและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษทัไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

6.8 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขต่างๆโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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7. ตัวอย่างหน้าพาสปอร์ตที่ถูกต้องส าหรับส่งจองทัวร์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีที่ต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยว  ... เอกสารที่ใช้ย่ืนวีซ่าจีนมีดังน้ี 

1. พาสปอร์ตเล่มจริง อายเุหลือมากกว่า 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั  และ ตอ้งมีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 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.)  เส้ือสุภาพ

ไม่โป๊เปลือย หา้มใส่เส้ือสีขาว เพราะฉากหลงัสีขาวแลว้ หา้มใส่แว่น และ/หรือ เคร่ืองประดบั ตอ้งเห็นใบหูชดัเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เคร่ืองแบบ
ถ่ายรูป เช่น เคร่ืองแบบทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ เป็นตน้ 

3.   เดก็ต ่ากว่า 18 ปี เดินทางกบัพ่อ และ แม่ เพิ่ม 
3.1 ส าเนาสูติบตัร (เดก็อายตุ  ่ากว่า 5 ปี ตอ้งยืน่สูติบตัรตวัจริงดว้ย) เขียนช่ือภาษาองักฤษต่อทา้ยช่ือ พ่อ , แม่, ลูก 
3.2 ส าเนาบตัรประชาชน (เดก็) 
3.3 ส าเนาทะเบียนบา้น (เดก็) 
3.4 ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ถา้มี)  

กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม 
-ส าเนาทะเบียนบา้นของ พ่อ และ แม่ 
-กรณีพ่อและแม่ มีการเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ช่ือ นามสกุล ไม่ตรงในใบเกิด) ใหแ้นบใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล ของพ่อเละแม่ เพิ่มเติม 
-หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป ต่างประเทศกบัพ่อ หรือแม่ฝ่ายหน่ึง ตอ้งเป็นหนงัสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น 

กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม 
หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป ต่างประเทศ กบัผูอ้ื่น ระบุความสัมพนัธ์ ตอ้งเป็นหนงัสือท่ีออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น 

 


