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รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-1JAN-25MAR20
D1 : กรุงเทพ- ฮ่ องกง-ข้ ามผ่ านสะพานข้ ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก -มาเก๊ า – วัดอาม่ า - เจ้ าแม่ กวนอิมริ มทะเล –โบสถ์ เซนท์ ปอล - เซนาโด้ สแควร์ เวเนเชี่ยน - จูไห่
D2 : สาวงามหวีหนี่ – เซินเจิ้น – ร้ านหยก - ร้ านบัวหิมะ - ร้ านผลิตภัณฑ์ ยางพารา – ช้ อปปิ้ งตลาดตงเหมิน -โชว์ ม่านน้ า 3D
D3 : เซิ่นเจิ้น – ฮ่ องกง-เจ้ าแม่ กวนอิม อ่ าวน้าตื้นรีพัลส์ เบย์ – จิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว – ช้ อปปิ้ งถนนนาธาน
D4 : ฮ่ องกง – กรุงเทพฯ
วันแรก : กรุงเทพ –ฮ่ องกง - ข้ ามผ่ านสะพานข้ ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - มาเก๊ า -เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล- วัดอาม่ า-โบสถ์ เซนท์ ปอล -เซนาโด้ สแควร์ เวเนเชี่ยน - จูไห่
23.00น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ประตู 5-6 แถว K สายการบิ นฮ่ องกง แอร์ ไ ลน์ (HX) เพื่อทาการรั บเอกสารจากเจ้าหน้าที่

01.00น.

เช็คอินรับตัว๋ เดินทาง (เคาน์เตอร์ เช็คอินจะทาการปิ ดการเช็คอินก่อนเครื่ องออก 45 นาที )

02.00 น.

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

04.00 น.

บินลัดฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 (มีจอส่ วนตัวทุกที่นงั่ ) บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง (มื้อที่1)
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 1ชม.) นาท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่ องกง โดยเดินทางผ่านสะพานแขวนซิ งหม่า

06.00 น.

(TSING MA BRIDGE) ซึ่ งเป็ นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่ งได้รับการ

08.05 น.

ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์ แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
เดินทางสู่ เมืองมาเก๊า นาท่ านเดินทางสู่ มาเก๊ า โดยรถโค้ชข้ ามผ่ านสะพานข้ ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก เส้นทางใหม่ล่าสุ ด ( ใช้เวลา
เดินทางเพียง 30 นาทีในการนัง่ รถ ) 30 ปี จากนามธรรมสู่ รูปธรรม สะพานจูไห่-ฮ่องกง-มาเก๊า ใช้เวลาแปรสภาพจากนามธรรม มาสู่
ความเป็ นรู ปธรรม แต่ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างนับจากวันลงเสาเอก 15 ธันวาคม 2552กระทัง่ ถึงวันประกอบพิธีเปิ ดสะพานอย่างเป็ น
ทางการรวมกันทั้งสิ้ น 8 ปี 10 เดือน 9 วัน ความสาคัญของโครงการสะพานจูไห่-ฮ่องกง-มาเก๊า อยูต่ รงพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ า
เพิร์ล ซึ่ งมีขนาดมหึมากว่า 35 ล้านไร่ สะพานนี้ได้เปิ ดใช้งาน "ฮ่ องกง-จูไห่ -มาเก๊ า" สะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลกใน
วันที่ 23 ต.ค. 2561 โดยแบ่งออกเป็ นส่ วนที่เชื่อมต่อจากถนนสายหลักในเมือง ส่ วนสะพานข้ามทะเลเกือบ 35 กิโลเมตร และส่ วนที่
เป็ นอุโมงค์ใต้ทะเลระยะทาง 6.7 กิโลเมตร ที่เชื่อมระหว่างเมืองสาคัญทางภาคใต้ของจีน คือ เกาะฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจูไห่ ที่อยู่
บนแผ่นดินใหญ่ของจีนบริ เวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ล นอกจากนี้ ยังมีเกาะเทียมขนาด 625 เมตรก็น่าทึ่งอยูไ่ ม่นอ้ ย โครงการนี้
เป็ นการรวมระหว่างสะพานข้ามทะเลและอุโมงค์ใต้ทะเล มีขอ้ มูลว่าเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้สามารถใช้สร้างหอไอเฟลได้ถึง
60 หอ

จากนั้นนาท่านสู่ วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทบั ทิมที่ วัดอาม่ า ซึ่ งเป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงมากๆ สาหรั บนักท่องเที่ยว สาหรั บ
วัดแห่งนี้ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ทะเล ภายในวัดก็ดูแปลกตาดีเพราะมีการก่อสร้ างกันแบบลดหลัน่ กันไปตามพื้นที่ที่อานวยเนื่ องจากสถานที่
แห่ งนี้ ต้ งั อยู่ริ มเชิ งเขาเมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับ ศาลของเจ้าแม่ ทบั ทิ มตั้งอยู่..นอกจากนั้นก็ยงั มี หอเมตตาธรรมศาลเจ้าแม่
กวนอิม ศาลพุทธเซิ นเจ้าชานหลินและยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆอีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทบั ทิม
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร ( มื้อที่2 )
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จากนั้นนาท่านสู่ โบสถ์ เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็ นสถานที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็ นสัญลักษณ์
ประจาเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นโรงเรี ยนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835
ได้เกิดเพลิงไหม้อย่าง พาท่านเดินสู่ ยา่ นการค้าสาคัญของมาเก๊า หรื อ เซ็นเตอร์ พอยท์ มาเก๊ า เรี ยกว่า เซนาโด้ สแควร์ โดดเด่นด้วยพื้น
ถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็ นลอนคลื่น เปรี ยบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส
อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้ อสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง
นาท่านสัมผัสความอลังการของโรงแรมที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในเมืองมาเก๊า เดอะเวเนเซี่ ยน ( The Venetian Macau Resort ) ตั้งอยู่บน
ที่ ดิ น ที่ ถู ก ถมทะเลเรี ย กว่ า โคไท เชื่ อ มระหว่ า งเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พื้ น ที่ ข องรี ส อร์ ท มี ข นาด 10.5 ล้า นตารางฟุ ต
ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง มีร้านค้าสิ นค้าชั้นนากว่า 350 ร้ านค้า และโดดเด่นด้วยเนื้ อที่เพื่อการเสี่ ยงโชคซึ่ งรวมถึงโต๊ะเสี่ ยง
โชคกว่า 800 โต๊ะและเครื่ องเสี่ ยงโชคอันล้ าสมัยกว่า 1,500 เครื่ อง หรื อจะเป็ นโชว์ต่าง ๆ ที่ท่านสามารถเลือกชมได้ (การล่องเรื อและ
โชว์ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง)
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย ภายในเวเนเชี่ยน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งและอยูภ่ ายในเวเนเชี่ยนอย่างเต็มที่
ได้เวลานัดหมายเดินทางข้ามด่านสู่ จูไห่
นาท่านเดินทาสู่ ที่พกั BAO QING FU HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันที่ 2 : จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ - เซิ นเจิ้น –– ร้ านหยก – ร้ านบั วหิ มะ - ร้ านผลิตภัณฑ์ ยางพารา – ช้ อปปิ้ งตลาดตงเหมิน -โชว์ ม่านน้ า 3D mangrove
show
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 3 )
จากนั้นนาทุกท่าน ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรี ยบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่ งรั ฐบาลเมืองจู ไห่ ได้
ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ ปั จจุ บนั เป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ายรู ปกับ สัญลักษณ์ ของ
เมืองจูไห่ที่มีชื่อเรี ยกว่า “หวีหนี่” รู ปปั้นสาวงามกลางทะเลสู ง 8.7 เมตร สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซี ยง
หู ถือไข่มุกอยูร่ ิ มทะเลนาท่านชม
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ นเจี้นโดย รถโค้ช ( ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชัว่ โมง )
แวะชม “ โรงงานผลิตหยก ” ซึ่ งเป็ นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟังความเป็ นมาและประโยชน์ของหยกเมืองจีน อิสระเลือกซื้ อกาไลหยก
แหวนหยก หรื อเผ่เย้า ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนาโชค ของฝากอันล้ าค่าที่ข้ นึ ชื่อของจีน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 4) อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้ อ ไวน์ แดง

จากนั้นนาท่าน ชมสิ นค้ายาประจาบ้านของชาวจี น “ยาบั วหิ มะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้ อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสี ดวง,
ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
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จากนั้นนาท่านชม “ร้ านผลิตภัณฑ์ ยางพารา” นาท่านชมสิ นค้าแปรรู ปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา ด้วยเทคโนโลยี
การผลิตที่ทนั สมัยของประเทศจีน ได้นาผลิตภัณฑ์ยางพารามาทาเป็ นเครื่ องนอน ของใช้ในบ้าน ได้อย่างลงตัว
จากนั้นนาท่านสู่ ตลาดตงเหมิน สถานที่เดินช้อปปิ้ งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้านานาชนิ ด เช่น เสื้ อผ้า , รองเท้า,
กระเป๋ า, นาฬิกา, เครื่ องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย
คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 5)

นาท่านเดินทางสู่ OCT Bay พาท่านชม โชว์ ม่านน้ าแบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้ างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER
SHOW THEATRE ซึ่ งเป็ นโรงละครทางน้ าขนาดใหญ่ เป็ นการแสดงใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่ องยิงเลเซอร์ ม่าน
น้ า ระเบิดไฟ ฯลฯ เป็ นโชว์น้ าที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในในเซิ่ นเจิ้น ซึ่ งเป็ นโชว์ที่เกี่ยวกับหญิงผูก้ ล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่ อง
บรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า ปี กแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทาลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่ าชายเลน ( โชว์จะปิ ดทุกวันจันทร์ สาหรั บ
กรุ๊ ปที่ดูโชว์ตรงวันจันทร์ จะมีการสลับวันดูโชว์ตามเหมาะสม และขอสงวนสิ ทธิในการให้บริ การกรณี โชว์ปิดการแสดงอันเนื่ องจาก
สุ ดวิสัยจะไม่สามารถคืนเงินได้ ไกด์จะนาท่านท่องเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนตามเหมาะสม )
หลังจากดูโชว์เสร็ จแล้ว นาท่านเดินทางสู่ ที่พกั HONG LI LAI HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่3 : เซิ่นเจิ้น – ฮ่ องกง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้ าเซียน - เจ้ าแม่ กวนอิม อ่ าวน้าตื้นรีพัลส์ เบย์ – จิวเวลรี่ – ช้ อปปิ้ งถนนนาธาน
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 6 )
หลังอาหารเช้ า นาท่ านข้ ามด่ านกลับสู่ ฮ่ องกง โดยรถไฟ
(ทางบริ ษทั จะนาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยรถไฟ **เดินทางสะดวกสบาย ไม่เหนื่อย **)

จากนั้นนาท่านสู่ วัดแชกงหมิว(กังหันนาโชค) เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ
จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วดั นี้ ในวันขึ้นปี ใหม่ซ่ ึ งเป็ นวัดที่คนฮ่ องกงเคารพนับถือเป็ น
อย่างมากและเป็ นวัดเก่าแก่วดั หนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุ ษจีนของทุกๆปี ชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปั กธู ปในพระอุโบสถเป็ นคนแรกๆ
และหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีข้ นึ
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นาท่านเดินทางสู่ วัดหว่ องไทซิน (Wong Tai Sin Temple) หรื ออีกชื่อว่า วัดหวังต้ าเซียน เป็ นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสี ยงของฮ่ องกง ด้วย
อาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยงิ่ ใหญ่อลังการ ได้รับอิทธิ พลมาจาก ลัทธิ เต๋ า ศาสนาพุทธ และ
ลัทธิขงจื้อ ผูค้ นมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซี ยนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่ งได้กจ็ ะสมปรารถนาทุกประการ จึ ง
ทาให้วดั แห่งนี้มีชื่อเสี ยงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซี ยน หรื อที่รู้จกั กันในชื่อ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษ
ที่ 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ข้ นึ มา
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 7 )

หลังอาหารรี พลั ส์เบย์ Repulse Bay ซึ่ งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรื อรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้ เป็ นอ่าวน้ าตื้น
ซึ่ งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ คนิคชายทะเล อีกด้านหนึ่งของอ่ าวมีวดั พระพุทธรู ป และ
เทพเจ้าต่างๆ พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่ งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคลที่บริ เวณชายหาด REPULSE BAY
นาท่านข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึ งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่ งถือว่ าเป็ นจุ ด
รวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง ทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่ องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย
แล้วนาชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่ องกงจิวเวอร์ รี่ ” ที่ข้ ึนชื่อของฮ่ องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริ ม
ดวงเรื่ องฮวงจุย้ ซึ่ งเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับและกังหันนาโชค อซึ่ งเชื่อกันว่าหากใครมีกงั หันนี้ จะ
พัดพาสิ่ งไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิ่ งดีๆเข้ามาในชีวิต และยังช่วยในเรื่ องของโชคลาภเงินทอง ธุ รกิจการค้าให้เจริ ญรุ่ งเรื องใน
ท่านที่ทาธุรกิจ
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัยย่าน K11 และ ถนนนาธาน เช่น น้ าหอม นาฬิกา กระเป๋ าหนังยีห่ อ้ ต่างๆ หรื อช้อป
ปิ้ งสิ นค้า BRAND NAME ชั้นนาที่มีให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งมากกว่า 700 ร้านค้า อาทิ GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY,
ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ R Us จากทัว่ โลก
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19.00 น.

** อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง **
ได้เวลานัดหมายนาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง ** เวลานัดหมายตามเหมาะสมของไฟลท์บินในแต่ละวัน **

23.50 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ HX 761
บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง (มื้อที่ 8)

วันที่ 4 ฮ่ องกง – กรุงเทพ
02.00 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ HX 767
บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง (มื้อที่ 8)
คณะเดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

01.50+1น.

HX 761 HKG - BKK 23.50 - 01.50+1

04.10 น.

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.10

เพื่อสิ ทธิและประโยชน์ ของท่ านเอง กรุณาอ่ านข้ อตกลงและเงื่อนไขก่ อนทาการจอง
ถ้ าท่ านทาการจองใดๆ กับบริษัทแล้ ว ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด
** ตามเงื่อนไขของเมืองจีนผู้เดินทางที่มีอายุต้ งั แต่ 2 – 18 ปี คิดเป็ นราคาเด็ก **
ทารกอายุไม่ ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ คิดเฉพาะค่ าธรรมเนี ยมจากสายการบิน คนละ 6,900 บาท
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาทารก ตามค่ าธรรมเนี ยมของสายการบิน ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
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กาหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ
PERIOD
01-04 มกราคม 2563
**วันขึ้นปี ใหม่**
02-05 มกราคม 2563
08-11 มกราคม 2563
09-12 มกราคม 2563
15-18 มกราคม 2563
6-9 กุมภาพันธ์ 2563 *
มาฆบูชา *
8-11 กุมภาพันธ์ 2563 *
มาฆบูชา *
13-16 กุมภาพันธ์ 2563
16-19 กุมภาพันธ์ 2563
20-23 กุมภาพันธ์ 2563
23-26 กุมภาพันธ์ 2563
27 กุมภาพันธ์-1มีนาคม 2563
1-4 มีนาคม 2563
4-7 มีนาคม 2563
5-8 มีนาคม 2563
8-11 มีนาคม 2563
11-14 มีนาคม 2563
12-15 มีนาคม 2563
15-18 มีนาคม 2563

FLIGHT DETAIL
HX780 BKK - HKG 0400-0805
HX761 HKG - BKK 2350-0150
HX780 BKK - HKG 0400-0805
HX779 HKG - BKK 2110-2310
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX761 HKG - BKK 2350-0150
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX767 HKG - BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX761 HKG - BKK 2350-0150
HX780 BKK - HKG0200-0600
HX767 HKG - BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX761 HKG - BKK 2350-0150
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX767 HKG - BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX767 HKG - BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX767 HKG - BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX767 HKG - BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX767 HKG - BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX767 HKG - BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX761 HKG - BKK 2350-0150
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX767 HKG - BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX767 HKG - BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX761 HKG - BKK 2350-0150
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX767 HKG - BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX767 HKG - BKK 0200-0410

ราคาผู้ใหญ่
Promotion

ราคาเด็ก 218 ปี

ราคากรุ๊ป
เหมา

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

กรุ๊ป
ไซด์

10,999

12,999

12,999

3,500

21

10,999

12,999

12,999

3,500

21

8,999

10,999

10,999

3,500

21

9,999

11,999

11,999

3,500

21

9,999

11,999

11,999

3,500

16

10,999

12,999

12,999

3,500

16

11,999

13,999

13,999

3,500

21

9,999

11,999

11,999

3,500

16

9,999

11,999

11,999

3,500

16

8,999

10,999

10,999

3,500

16

9,999

11,999

11,999

3,500

16

9,999

11,999

11,999

3,500

16

9,999

11,999

11,999

3,500

16

9,999

11,999

11,999

3,500

16

9,999

11,999

11,999

3,500

21

9,999

11,999

11,999

3,500

16

9,999

11,999

11,999

3,500

16

9,999

11,999

11,999

3,500

21

9,999

11,999

11,999

3,500

21
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HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX761 HKG - BKK 2350-0150
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX767 HKG - BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX767 HKG - BKK 0200-0410
HX780 BKK - HKG 0200-0600
HX761 HKG - BKK 2350-0150

18-21 มีนาคม 2563
19-22 มีนาคม 2563
22-25 มีนาคม 2563
25-28 มีนาคม 2563

8,999

10,999

10,999

3,500

16

9,999

11,999

11,999

3,500

21

9,999

11,999

11,999

3,500

21

9,999

11,999

11,999

3,500

16

หากผู้เดินทางมีตั๋วอยู่แล้ วต้ องการจอยแลนด์ คิดค่าบริการ 3,999 (เด็ก+2,000)+ GROUP VISA 1,500 บาท
หมายเหตุ
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่ งเมืองจี นเพื่อโปรโมทสิ นค้าพื้นเมือง เช่น บัวหิ มะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่,ไหม, หยก,
ยางพารา , ร้านจิวเวลรี่ กังหัน ซึ่ งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จึงอยากเรี ยนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ทุกร้าน
จาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมแต่ละร้านใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง หากท่านต้องการซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลักทาง
บริ ษทั และไกด์ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น แต่ถา้ หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 350 หยวน / คน / ร้ าน
2. ในส่ วนของสายการบิน หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของภาษีน้ ามัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาตามจริ ง อันเนื่ องมาจากค่า
ภาษีน้ ามันที่เพิ่มขึ้นตามอัตราของสายการบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ได้กบั กรุ๊ ปเหมา .. กรณี ตดั กรุ๊ ปจะใช้ราคาเต็มเท่านั้นกรุ ณาสอบถามทางเจ้าหน้าที่
4. ขอสงวนสิ ทธิในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ อง ทางบริ ษทั ไม่สามารถเลือกที่นงั่ ให้ผเู ้ ดินทางได้ เนื่องจากตัว๋ ที่ใช้ในการเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ปแบบหมู่คณะ
สายการบินจะจัดที่นงั่ ให้เป็ นโซนเดียวกันทั้งคณะ และรันเลขที่นงั่ ตามระบบของสายการบิน ดังนั้นในการรี เควสที่นงั่ ติดกันของแต่ละครอบครั ว ทาง
ทัวร์ อาจไม่สามารถจัดที่ให้ได้ตามที่ตอ้ งการแต่จะพยามให้หวั หน้าทัวร์ จดั สลับที่นงั่ ภายในกรุ๊ ปให้ได้นงั่ ด้วยกันได้มากที่สุด
1. อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 2 ใบ น้ าหนักรวมกันไม่เกิน 30 กก.
ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
** กรุ ณาระบุลกั ษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง Twin (ห้อง2เตียง) / Double (ห้อง 1 เตียงใหญ่) / Single (
ห้องพักเดี่ยว) / TRP (ห้อง 3 เตียง หากไม่มีการระบุ ทางบริ ษทั ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้กบั ผูเ้ ข้าพัก
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

เมนูพิเศษ อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้ อ ไวน์ แดง

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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2. อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
 ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่านชาระพร้อมค่าทัวร์
( กรณี ผเู ้ ดินทางมีวีซ่าเดี่ยวแล้วหรื อต้องการทาวีซ่าเดี่ยวแยกจากกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการเรี ยกเก็บค่าบริ การทาวีซ่ากรุ๊ ป
1,500 บาท ตามโปรแกรม เนื่องจากค่าวีซ่าเดิมตามโปรแกรมเป็ นค่าบริ การแบบเหมากรุ๊ ป )
 กรณี วีซ่ากรุ๊ ปยกเลิก การยื่นวีซ่าเดี่ยวจากเมื องไทย ทางบริ ษ ัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่ายื่น วีซ่าเดี่ยวเพิ่มตามจริ งตามสถานทูตจี นใน
ประเทศไทยเรี ยกเก็บ ( ในกรณี ยนื่ ภายในเวลาปกติ 7 วัน หรื ออย่างช้าสุ ด 5วันทาการ กรณี ลูกค้ามีเหตุสุดวิสัย ไม่สะดวกส่ งพาสปอร์ ตเล่ม
จริ งตามเวลาที่กาหนด หรื อต้องการใช้เล่มด่วน ในการยืน่ วีซ่าด่วนจะเก็บส่ วนต่างค่าดาเนินการยืน่ วีซ่าด่วนเพิ่มตามจริ ง)
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ ากัน )
 ค่าทิปคนหัวหน้ าทัวร์ ตามความเหมาะสม ไม่ บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุผเู ้ ดินทางจะต้องเป็ นคนจ่ ายค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุ ณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% หากต้องการใบเสร็ จค่าบริ การแบบภาษี
 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็ นหลัก
 กรณี ชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ ตไทย มีค่าใช้จ่ายเพิม่ 3,000 บาท
 วีซ่าเดี่ยวสาหรับชาวต่างชาติผเู ้ ดินทางต้องทาวีซ่า ที่สถานทูตจีนด้วยตนเองไม่สามารถยืน่ แทนได้เนื่องจากต้องมีการโชว์ตวั
3. การชาระค่าบริการ
3.1 กรณี ราคา Promotion สาหรับจอยน์ทวั ร์ หน้าร้านขอสงวนสิ ทธิ์ในการชาระเงินเต็มจานวน 3 วันหลังทาการจอง
3.2 สาหรับราคาเต็มหรื อกรุ๊ ปเหมา ชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท ส่ วนที่เหลือ 20 วันก่ อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจา
4.1 กรณี ราคา Promotion สาหรับจอยน์ทวั ร์ หน้าร้าน หากมีการยกเลิก ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี
4.2 สาหรับราคาเต็มปกติหรื อกรุ๊ ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป สามารถทาเรื่ องขอคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้
4.3 สาหรับราคาเต็มปกติหรื อกรุ๊ ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 -29 วันเก็บค่าใช้จ่ายในส่ วนของเงินมัดจาทั้งหมด
4.4 สาหรับราคาเต็มปกติหรื อกรุ๊ ปเหมา แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.5 ทางบริ ษทั ขอสงวนลิขสิ ทธิในการคืนเงินกรณี กรุ๊ ปเหมาหรื อกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการั นตีมดั จากับสายการบิน
หรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
5. กรณีคณะออกเดินทางได้
5.1 คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )
5.2 คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์ )
5.3 คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
5.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืนได้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
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5.5 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
6.1 ทัวร์ น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากผูเ้ ดินทาง มีการกระทาที่วตั ถุประสงค์ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบในการ
กระทาที่นอกเหนือจากการท่องเที่ยวไม่ว่ากรณี ใด
6.2 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผเู ้ ดินทางซึ่ งเป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 ท่าน การันตีออกเดินทางแบบไม่มีหัวหน้าทัวร์ บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางเป็ นวันเดินทางอื่นหากมีจานวนไม่ครบตามจานวนที่ระบุ ( สาหรั บทัวร์ เส้นทางนี้ “ผูใ้ หญ่” คือ
บุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ณ วันเดินทาง )
6.3 ทัวร์ น้ ีเป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่ว่าบางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
6.4 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยว
หรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า
แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
6.5 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสื อเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริ ษทั
6.6 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง เลื่อน หรื อยกเลิกการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่ เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ น
สาคัญทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริ ษทั
เช่น การยกเลิกเที่ยวบินอันเหตุสุดวิสัยจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ การก่อการร้าย ภัยสงครามต่างๆ
6.7 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของ
รายการทัวร์ รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริ ษทั ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
6.8 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-1JAN-25MAR20
7. ตัวอย่างหน้ าพาสปอร์ ตที่ถูกต้ องสาหรับส่ งจองทัวร์

ในกรณีที่ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ... เอกสารที่ใช้ ยื่นวีซ่าจีนมีดังนี้
1. พาสปอร์ ตเล่มจริ ง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสาเนา 1 ชุด
2. รู ปถ่ายสี 2 รู ป ต้องเป็ นรู ปถ่ายปัจจุบนั (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง พื้นหลังสี ขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.) เสื้ อสุ ภาพ
ไม่โป๊ เปลือย ห้ามใส่ เสื้ อสี ขาว เพราะฉากหลังสี ขาวแล้ว ห้ามใส่ แว่น และ/หรื อ เครื่ องประดับ ต้องเห็นใบหู ชดั เจน ไม่อนุ ญาตให้ใส่ เครื่ องแบบ
ถ่ายรู ป เช่น เครื่ องแบบทหาร ตารวจ ข้าราชการ เป็ นต้น
3. เด็กต่ากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม
3.1 สาเนาสู ติบตั ร (เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ต้องยืน่ สู ติบตั รตัวจริ งด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ , แม่, ลูก
3.2 สาเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
3.3 สาเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
3.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
กรณีเดินทางกับพ่ อ หรื อ แม่ นอกจากข้ างต้ นแล้ วให้ เพิ่ม
-สาเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
-กรณี พ่อและแม่ มีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ชื่อ นามสกุล ไม่ตรงในใบเกิด) ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของพ่อเละแม่ เพิ่มเติม
-หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรื อแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็ นหนังสื อที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น
กรณีไม่ ได้ เดินทางกับพ่ อ หรื อ แม่ นอกจากข้ างต้ นแล้ วให้ เพิ่ม
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผูอ้ ื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็ นหนังสื อที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

