
 

 

ทัวร์ฮ่องกง : TOUR22140 

 

  

   



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

D1 :  ฮ่องกง - นัง่กระเช้ำนองปิง 360 สกักำระพระใหญ่ โป่วหลิน - ซิต้ีเกท เอ้ำท์เลท - เซ่ินเจ้ิน 

D2 : วดัเทพเจำ้กวนอ ู- ร้ำนบวัหิมะ - ร้ำนผลิตภณัฑย์ำงพำรำ  – ร้ำนหยก - ช้อปป้ิงหลอหวู่ - โชวม์ำ่นน ้ำ  

D3 : เจ้ำแม่กวนอิม อ่ำวน ้ำต้ืนรีพลัสเ์บย ์- จิวเวลร่ี - วดัหวงัต้ำเซียน - วดัแชกงหมิว - ช้อปป้ิงถนน นำทำน   

D4 : ฮ่องกง - กรงุเทพฯ 

 

วนัแรก : กรงุเทพ - ฮ่องกง - นัง่กระเช้ำนองปิง 360 สกักำระพระใหญ่ โป่วหลิน - ซิต้ีเกท เอ้ำท์เลท - เซ่ินเจ้ิน  

01.00 น. 

 

04.15 น. 

04.40 น. 

 

 

08.20 น. 

09.00 น. 

 

 

 

 

 

 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตู 5-6 แถว K   สำยกำรบินฮ่องกง แอรไ์ลน์ (HX) เพื่อท าการรบัเอกสารจาก

เจา้หน้าที ่เชค็อนิรบัตัว๋เดนิทาง (เคาน์เตอรเ์ชค็อนิจะท าการปิดการเชค็อนิก่อนเครื่องออก 45 นาท)ี 

HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20 

HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

บนิลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ   HX762 (มจีอส่วนตวัทุกทีน่ัง่) บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (มือ้ท่ี1) 

 

ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาเรว็กว่าเมอืงไทย 1 ชม.) น าท่านเดนิทางสู่เกาะฮ่องกง โดยเดนิทางผ่านสะพานแขวน

ซงิหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนต ์และรถไฟทีย่าวทีสุ่ดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2  
กโิลเมตรซึง่ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัระดบัโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทศัน์ของเกาะ

ฮ่องกง    

 

น าทุกท่านสู่ พระใหญ่นองปิง ซึง่ตัง้อยู่ฝัง่เกาะลนัเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเสน้ทางลอยฟ้านองปิง  กบักระเชา้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง 

 

 

15.00 น. 

 

 

 

 

ค ำ่ 

 

ลอยฟ้า Ngong Ping Sky rail  ชมทวิทศัน์รอบตวั 360  องศา ของเกาะลนัเตา  จาก Tung Chung ตุงชุง  สู่ทีร่าบ

นองปิง  ในเวลา 25  นาท ี ( ในกรณีกระเชา้ปิด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการน าทกุท่านเดนิทางขึน้สกัการะองคพ์ระใหญ่

โดยรถโคช้ของเกาะโดยไมม่กีารรฟัีนค่าใชจ้่ายตัว๋กระเชา้เน่ืองจากราคาทวัรเ์ป็นแบบเหมากรุ๊ป ) อ่าวตุงชุง วนอุทยานลนัเตา

เหนือและ สนามบนินานาชาตแิวะเยอืนสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพืน้ที1่.5 เฮคตาร ์ สิง่ทีน่่าสนใจหลาย
อย่างของหมูบ่า้นน้ีทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารจะท าใหคุ้ณเพลดิเพลนิอยู่ไดห้ลายชัว่โมง ท่านสามารถมองเหน็

พระพุทธรปู  Giant Buddha & Po Lin Monastery  ทีร่ะดบัความสงู 22 เมตร  ประทบักลางแจง้  องคใ์หญท่ีสุ่ดในโลก

จากเกอืบทุกๆ ส่วนของเกาะ  จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด่า้นล่าง  ไต่ขึน้บนัได 268  ขัน้  สู่ฐานทีอ่งค ์พระนัง่ประทบั

อยู่  เหนือระดบัน ้าทะเล  371เมตรชมทวิทศัอนังดงาม   โดยรอบทีจ่ะท าใหคุ้ณตื่นตะลงึ 

บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ( มือ้ท่ี 2 ) 

จากนัน้ ใหท้่านอสิระไดช้อ้ปป้ิงอย่างจใุจที ่CITY GATE OUTLET มสีนิคา้ราคาพเิศษใหเ้ลอืกซื้ออย่างครบครนัตัง้แต่ 

NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY, CITY CHAIN ฯลฯ  

น าท่านเดนิทางสู่ เซ่ินเจ้ิน โดยรถไฟ รวดเรว็ สะดวกสบำยไม่เหน่ือย  ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษ

ของมณฑลกวางตุง้ เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคญัของจนีทางตอนใต ้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมยั

อกีดว้ย 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เซ่ินเจ้ิน เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่น

มณฑลกวางตุง้ มเีน้ือที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซิน่เจิน้ไดร้บัการวางระบบผงัเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิศัน์และ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม  

บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ( มือ้ท่ี 3 ) เมนูพิเศษ เป็ดปักก่ิง 

น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั  HONG LI LAI HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

 

 



วนัท่ี2 :    วดัเทพเจำ้กวนอ ู- ร้ำนบวัหิมะ – ร้ำนหยก – ร้ำนผลิตภณัฑย์ำงพำรำ - ช้อปป้ิงหลอหวู่ - โชวม์ำ่นน ้ำ 3 D mangrove 

show 

เช้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง 

 

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม ( มือ้ท่ี 4) 

 

หลงัอาหาร น าท่านสู่ วดัเทพเจำ้กวนอ ู   ไหวเ้พทเจา้กวนอู สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย ์ความ  ความจงรกัภกัด ีความกลา้

หาญ โชคลาภ เปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเดด็เดีย่ว เป็นธรรม กลา้หาญ เป็นวดัอนัศกัดิส์ทิธทิีค่นเซิน่เจิน้นิยมสกัการะขอ

พรในเรื่องหน้าทีก่ารงาน โดยเฉพาะขา้ราชการ 

น าท่านแวะชม “ โรงงำนผลิตหยก ”  ซึง่เป็นหยกแทข้องเมอืงจนี รบัฟังความเป็นมาและประโยชน์ของหยกเมอืงจนี อสิระ

เลอืกซื้อก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่เยา้ ซึง่เป็นเครื่องประดบัน าโชค ของฝากอนัล ้าค่าทีข่ ึน้ชื่อของจนี  

จากนัน้น าท่านชม “ร้ำนผลิตภณัฑย์ำงพำรำ”   น าท่านชมสนิคา้แปรรปูทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา ดว้ย
เทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยัของประเทศจนี ไดน้ าผลติภณัฑย์างพารามาท าเป็นเครื่องนอน ของใชใ้นบา้น ไดอ้ย่างลงตวั 

   

บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ( มือ้ท่ี 5 )  

จากนัน้น าท่าน ชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี “ ยำบวัหิมะ ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แก้

รดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  

จากนัน้น าทุกท่านสู่ Lowu Commercial  City  ทีน่ักชอัปป้ิงชาวไทยเรยีกกนัจนตดิปากว่าหล่อหวเูซน็เตอร ์(มาบุญ

ครองเซนิเจิน้) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิด เช่น เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, นาฬกิา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
และอื่นๆอกีมากมายในราคาทีถ่กูอย่างไม่น่าเชื่อ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ทีผ่ลติเพื่อส่งขายยงัฮ่องกงและต่างประเทศ  ใหทุ้ก

ท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั 



 

 

 

 

 

ค ำ่ 

 

บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ( มือ้ท่ี 6 ) อำหำรทะเลซีฟู้ด + เป๋ำฮื้อ ไวน์แดง 

 

น าท่านเดนิทางสู่ OCT Bay  พาท่านชม โชวม์่ำนน ้ำแบบ 3D  ทีใ่ชทุ้นสรา้งกว่า 200 ลา้นหยวน จดัแสดงที ่OCT BAY 

WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่  เป็นการแสดงใชอุ้ปกรณ์ตา่งๆ เช่น แสงเลเซอร ์ไฟ 

เครื่องยงิเลเซอร ์ ม่านน ้า ระเบดิไฟ  ฯลฯ เป็นโชวน์ ้าทีใ่หญแ่ละทนัสมยัทีสุ่ดในในเซิน่เจิน้ ซึง่เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกบัหญงิผูก้ลา้

กบัลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงทีม่ชีื่อว่า ปีกแห่งความรกั เพื่อเอามาช่วยนกทีถู่กท าลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่า

ชายเลน  ( โชวจ์ะปิดทุกวนัจนัทรส์ าหรบักรุ๊ปทีด่โูชวต์รงวนัจนัทรจ์ะมกีารสลบัวนัดโูชวต์ามเหมาะสม และขอสงวนสทิธใินการ
ใหบ้รกิารกรณีโชวปิ์ดการแสดงอนัเนื่องจากสุดวสิยัจะไม่สามารถคนืเงนิได ้ไกดจ์ะน าท่านท่องเทีย่วสถานทีอ่ื่นทดแทนตาม

เหมาะสม  ) 

หลงัจากดโูชวเ์สรจ็แลว้ น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั  HONG LI LAI HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัท่ี 3 : เจ้ำแม่กวนอิม อ่ำวน ้ำต้ืนรีพลัสเ์บย ์- จิวเวลร่ี -  วดัหวงัต้ำเซียน - วดัแชกงหมิว - ช้อปป้ิงถนนนำทำน 

เช้ำ 

 

 

 

 

 

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม ( มือ้ท่ี 7 ) 

หลงัอำหำรเช้ำ น ำท่ำนข้ำมดำ่นกลบัสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ทางบรษิทัจะน าท่านเดนิทางสูฮ่่องกงโดยรถไฟ **เดนิทาง

สะดวกสบาย ไม่เหนื่อย **)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านสู่    วดัแชกงหมิว(กงัหนัน ำโชค) เพื่อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกงัหนัทองแดง ทีเ่ชื่อกนัว่าถา้
หมุน 3 รอบ จะขบัไล่สิง่ชัว่รา้ยและ น าแต่สิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะทีว่ดัน้ีในวนัขึน้ปีใหม่ซึง่เป็นวัดทีค่นฮ่องกง

เคารพนับถอืเป็นอย่างมากและเป็นวดัเก่าแก่วดัหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจนีของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกนัเขา้ไปปักธูปใน

พระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมนุกงัหนัทีส่ามารถเปลีย่นดวงชะตาของตนเองใหด้ขีึน้   

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหว่องไทซิน (Wong Tai Sin Temple) หรอือกีชื่อว่า วดัหวงัต้ำเซียน เป็นอกีหนึ่งวดัทีม่ชีื่อเสยีง
ของฮ่องกง ดว้ยอาคารของวดัทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม รวมทัง้ซุม้ประตูทางเขา้ทีย่ิง่ใหญ่อลงัการ ไดร้บัอทิธพิลมาจาก 

ลทัธเิต๋า ศาสนาพุทธ และลทัธขิงจือ้ ผูค้นมกัเดนิทางมากราบไหวเ้พราะเชื่อว่าพระหวงัตา้เซยีนนี้มคีวามศกัดิส์ทิธิ ์ขอพรสิง่

ไดก้จ็ะสมปรารถนาทุกประการ จงึท าใหว้ดัแห่งนี้มชีื่อเสยีงโด่งดงัขึน้มา พระหวงัตา้เซยีน หรอืทีรู่จ้กักนัในชื่อ ฮวงชปิูง 

(Huang Chu-ping) เกดิในช่วงประมาณศตวรรษที ่4 เดนิทางจากเมอืงจนีมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสรา้งวดัแห่งนี้

ขึน้มา 

บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ( มือ้ท่ี 8 )   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ 

19.00 น. 

หรือ 

20.00 น. 

22.45 น. 

 

หลงัอาหารรพีลัสเ์บย ์Repulse Bay  ซึง่ชื่ออ่าวนี้ไดม้าจากชือ่เรอืรบขององักฤษทีม่าจอดเพือ่รกัษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ี

เป็นอ่าวน ้าตืน้ซึง่ไดร้บัความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีม่าเทีย่วพกัผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนคิชายทะเล   อกีดา้นหนึ่งของ

อ่าวมวีดั พระพุทธรปู และเทพเจา้ต่างๆ  พรอ้มนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคลที่

บรเิวณชายหาด REPULSE BAY  น าท่านขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชื่อกนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี จากนัน้ให้
ท่านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืว่าเป็นจุดรวมรบัพลงัทีด่ทีีสุ่ดของฮ่องกง ทัง้ยงัใหท้่านไดข้อพรเรื่องเน้ือคู่ ณ จุดน้ีได้

อกีดว้ย  

แลว้น าชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่องกงจิวเวอรร่ี์ ”  ทีข่ ึน้ชื่อของฮอ่งกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการ
เสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้ ซึ่งเป็นโรงงานทีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดบัและกงัหนัน าโชค อซึง่เชื่อกนัว่าหากใครมี

กงัหนัน้ีจะพดัพาสิง่ไม่ดอีอกจากตวัและจะพดัพาสิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติ และยงัช่วยในเรื่องของโชคลาภเงนิทอง ธุรกจิการคา้ให้

เจรญิรุ่งเรอืงในท่านทีท่ าธุรกจิ    

อสิระใหท้่านไดช้้อปป้ิงเลือกซือ้สินค้ำตำมอธัยำศยัยำ่น K11 และ ถนนนำธำนเช่น น ้าหอม นาฬกิา กระเป๋าหนังยีห่อ้

ต่างๆ หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ BRAND NAME ชัน้น าทีม่ใีหท้่านเดนิเลอืกชอ้ปป้ิงมากกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิGIORGIO 

ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที ่Toy ‘ R Us  จากทัว่โลก 

 

** อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ** 

ไดเ้วลานัดหมายน าทุกท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ ฮ่องกง ** เวลานัดหมายตามเหมาะสมของไฟลท์บนิในแต่ละวนั ** 

 

บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ สายการบนิ HONG KONG AIRLINES  โดยเทีย่วบนิที ่HX 761  

บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (มือ้ท่ี 9) 

 

 

 



วนัท่ี 4  ฮ่องกง - กรงุเทพ   

02.00 น. 

 

00.45+1น. 

04.00 น. 

บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ สายการบนิ HONG KONG AIRLINES  โดยเทีย่วบนิที ่HX 767   

 บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (มือ้ท่ี 9) 

คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ   

HX 761 HKG - BKK 22.45 - 00.45+1 

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00 

 

เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่ำนเอง กรณุำอ่ำนข้อตกลงและเง่ือนไขก่อนท ำกำรจอง 

ถ้ำท่ำนท ำกำรจองใดๆ กบับริษทัแล้ว ถอืว่ำท่ำนได้ยอมรบัในเง่ือนไขทัง้หมด   

** ตำมเงื่อนไขของเมืองจีนผู้เดินทำงท่ีมีอำยตุัง้แต่ 2 – 18 ปี คิดเป็นรำคำเดก็ ** 

ทำรกอำยไุมถ่ึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทำงกลบั คิดเฉพำะค่ำธรรมเนียมจำกสำยกำรบิน คนละ 

6,900 บำท 

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรบัรำคำทำรก ตำมค่ำธรรมเนียมของสำยกำรบิน ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์

2562 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง & อตัรำค่ำบริกำร       

PERIOD FLIGHT DETAIL 

รำคำผู้ใหญ่ รำคำเดก็  

2-18 ปี 

รำคำกรุป๊

เหมำ 

พกัเด่ียว

จ่ำยเพ่ิม 

กรุป๊

ไซด ์
Promotion 

1-4 กนัยายน 2562 HX762 BKK - HKG 0440-0900 8,999 10,999 10,999 3,500 21 



HX767 HKG - BKK 0200-0400 

5-8 กนัยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 7,999 10,999 10,999 3,500 21 

8-11 กนัยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 

HX767 HKG - BKK 0200-0400 
7,999 9,999 9,999 3,500 17 

12-15 กนัยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 7,999 10,999 10,999 3,500 21 

15-18 กนัยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 

HX767 HKG - BKK 0200-0400 7,999 10,999 10,999 3,500 21 

19-22 กนัยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 7,999 10,999 10,999 3,500 21 

22-25 กนัยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 

HX767 HKG - BKK 0200-0400 
7,999 9,999 9,999 3,500 21 

25-28 กนัยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0825 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 7,999 10,999 10,999 3,500 21 

26-29 กนัยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
8,999 10,999 10,999 3,500 21 

29 กนัยายน-1ตุลาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 

HX761 HKG - BKK 2145-2355 
8,999 10,999 10,999 3,500 21 

14-17 ตลุาคม 2562 ** 

วนัหยุดชดเชย/วนัออกพรรษา 

HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX767 HKG - BKK 0200-0410 
7,999 9,999 9,999 3,500 21 

17-20 ตลุาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
8,999 10,999 10,999 3,500 21 

20-23 ตลุาคม 2562 ** 

วนัปิยะมหาราช 

HX762 BKK - HKG  0440-0850 

HX767 HKG - BKK 0200-0410 
8,999 10,999 10,999 3,500 21 

21-24 ตลุาคม 2562 

วนัปิยะมหาราช 

HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX767 HKG - BKK 0200-0400 
8,999 10,999 10,999 3,500 21 

22-25 ตลุาคม 2562 

วนัปิยะมหาราช 

HX762 BKK - HKG 0440-0850 

HX767 HKG - BKK 0200-0400 
7,999 9,999 9,999 3,500 21 

23-26 ตลุาคม 2562 

วนัปิยะมหาราช 

HX762 BKK - HKG 0440-0900 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
9,999 11,999 11,999 3,500 21 

24-27 ตลุาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 
8,999 10,999 10,999 3,500 21 

25-28 ตลุาคม 2562 HX762 BKK - HKG 0440-0900 9,999 11,999 11,999 3,500 21 



HX767 HKG - BKK 0200-0410 

26-29 ตลุาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0850 

HX761 HKG - BKK 2350-0220+1 
9,999 11,999 11,999 3,500 21 

 

หำกผู้เดินทำงมีตัว๋อยู่แล้วต้องกำรจอยแลนด ์ คิดค่ำบริกำร 2,999 (เดก็+2,000)+ GROUP VISA 1,500 

บำท  

หมำยเหตุ  

1. ตามนโยบายของรฐับาลจนีร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง เช่น บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, 

ใยไผ่,ไหม, หยก, ยางพารา ,  รา้นจวิเวลรี ่กงัหนั ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึ

อยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมแต่ละรา้นใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง หากท่านตอ้งการ

ซือ้หรอืไม่ซื้อขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัทางบรษิทัและไกดไ์ม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ แต่ถา้หากลูกคา้ไม่มคีวาม

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 350 

หยวน / คน / ร้ำน 

2. ในสว่นของสายการบนิ หากมกีารเปลีย่นแปลงในเรื่องของภาษนี ้ามนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงราคาตาม

จรงิ อนัเน่ืองมาจากค่าภาษนี ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ตามอตัราของสายการบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

3. ราคา Promotions ไม่สามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ปเหมา .. กรณีตดักรุ๊ปจะใชร้าคาเตม็เท่านัน้กรุณาสอบถามทางเจา้หน้าที่ 

5. ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่อง ทางบรษิทัไม่สามารถเลอืกทีน่ัง่ใหผู้เ้ดนิทางได ้เนื่องจากตัว๋ทีใ่ชใ้นการเดนิทางเป็นตัว๋

กรุ๊ปแบบหมู่คณะ สายการบนิจะจดัทีน่ัง่ใหเ้ป็นโซนเดยีวกนัทัง้คณะ และรนัเลขทีน่ัง่ตามระบบของสายการบนิ ดงันัน้ในการรี

เควสทีน่ัง่ตดิกนัของแต่ละครอบครวั ทางทวัรอ์าจไม่สามารถจดัทีใ่หไ้ดต้ามทีต่อ้งการแต่จะพยามใหห้วัหน้าทวัรจ์ดัสลบัทีน่ัง่

ภายในกรุ๊ปใหไ้ดน้ัง่ดว้ยกนัไดม้ากทีสุ่ด 

 

1. อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ สายการบนิตามโปรแกรม 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 2 ใบ น ้าหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 กก. 
 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน 
** กรุณาระบุลกัษณะหอ้งทีคุ่ณตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง   Twin (หอ้ง2เตยีง) / Double (หอ้ง 1 เตยีงใหญ่)  / 

Single ( หอ้งพกัเดีย่ว) / TRP (หอ้ง 3 เตยีง  หากไม่มกีารระบุ ทางบรษิทั ขออนุญาตจดัเป็นเตยีง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ เมนูพิเศษ อำหำรทะเลซีฟู้ด + เป๋ำฮื้อ ไวน์แดง ，เป็ดปักก่ิง 



 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

2. อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

❖ ค่าวซี่าจนีแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่านช าระพรอ้มค่าทวัร ์( กรณีผูเ้ดนิทางมวีซี่าเดีย่วแล้วหรอืต้องการท าวซี่าเดีย่วแยกจากกรุ๊ปทวัร ์

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารท าวซี่ากรุ๊ป 1,500 บาท ตามโปรแกรม เน่ืองจากค่าวซี่าเดมิตามโปรแกรมเป็นค่าบรกิาร

แบบเหมากรุ๊ป) 

❖ กรณีวซี่ากรุ๊ปยกเลกิการยื่นวซี่าเดี่ยวจากเมอืงไทย ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่ายื่นวซี่าเดีย่วเพิม่ตามจรงิตามสถานทูตจนีใน

ประเทศไทยเรยีกเกบ็ ( ในกรณียื่นภายในเวลาปกต ิ7 วนั หรอือย่างชา้สุด 5วนัท าการ   กรณีลูกคา้มเีหตุสุดวสิยั ไม่สะดวกส่งพาสปอร์ต

เล่มจรงิตามเวลาทีก่ าหนด หรอืตอ้งการใชเ้ล่มด่วน ในการยื่นวซี่าด่วนจะเกบ็ส่วนต่างค่าด าเนินการยื่นวซี่าด่วนเพิม่ตามจรงิ)  
❖ ค่าทปิคนขบัรถ  มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และค่าทปิคนหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1500 บำท /ทริป/ต่อท่ำน  ( เดก็ – ผูใ้หญ่ เท่ากนั ) 

❖ ค่าทปิคนหวัหน้าทวัร์หากพอใจในการบรกิารสามารถเป็นสนิน ้าใจเพิม่เตมิได้ขึน้อยู่กบัความพอใจในการตอบแทนการบรกิาร ไม่มกีาร

เรยีกเกบ็เพิม่ 
❖ ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นคนจ่ายค่าใชจ้่ายดว้ยตนเอง เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่า

โทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 
❖ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% หากตอ้งการใบเสรจ็ค่าบรกิารแบบภาษี 

❖ โรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถงึผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
❖ กรณีชาวต่างชาต ิไม่ไดถ้อืพาสปอรต์ไทย มคี่าใชจ้่ายเพิม่ 3,000 บาท 

❖ วซี่าเดีย่วส าหรบัชาวต่างชาตผิูเ้ดนิทางตอ้งท าวซี่าทีส่ถานฑตูจนีดว้ยตนเองไม่สามารถยื่นแทนไดเ้น่ืองจากตอ้งมกีารโชวต์วั 
 

3. กำรช ำระค่ำบริกำร 

3.1 กรณีราคา Promotion ส าหรบัจอยน์ทวัรห์น้ารา้นขอสงวนสทิธิใ์นการช าระเงนิเตม็จ านวน 3 วนัหลงัท าการจอง  

3.2 ส าหรบัราคาเตม็หรอืกรุ๊ปเหมา ช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาท ส่วนทีเ่หลอื 20 วนัก่อนออกเดินทำง 

 

1. กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัรห์ลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 

 4.1  กรณีราคา Promotion ส าหรบัจอยน์ทวัรห์น้ารา้น หากมกีารยกเลกิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิจะไม่มกีารคนืเงนิในทุก
กรณี 

 4.2 ส าหรบัราคาเตม็ปกตหิรอืกรุ๊ปเหมา แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป สามารถท าเรื่องขอคนืค่าใชจ้่ายทัง้หมดได ้  

    4.2 ส าหรบัราคาเตม็ปกตหิรอืกรุ๊ปเหมา แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง  15 -29 วนัเกบ็ค่าใชจ้่ายในส่วนของเงนิมดัจ าทัง้หมด 

    4.3 ส าหรบัราคาเตม็ปกตหิรอืกรุ๊ปเหมา แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 



    4.4 ทางบรษิทัขอสงวนลขิสทิธใินการคนืเงนิกรณีกรุ๊ปเหมาหรอืกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ 

หรอืค่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่ อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Extra Flight 

และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

5.  กรณีคณะออกเดินทำงได้           

 5.1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (ไม่มหีวัหน้าทวัร)์ 

 5.2 คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีวัหน้าหวัหน้าทวัร)์ 

 5.3 คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

 5.4 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่

อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6. เงื่อนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 

6.1     ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ หากผูเ้ดนิทาง มกีารกระท าที่วตัถุประสงคท์างบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในการกระท าทีน่อกเหนือจากการท่องเทีย่วไม่ว่ากรณีใด 

6.2 การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้เดนิทางซึ่เป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน การนัตอีอกเดนิทางแบบไม่มี

หวัหน้าทวัร์ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทางเป็นวนัเดนิทางอื่นหากมจี านวนไม่ครบ

ตามจ านวนทีร่ะบุ  ( ส าหรบัทวัรเ์สน้ทางนี้ “ผูใ้หญ่”  คอืบุคคลทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ณ วนัเดนิทาง )   

6.3 ทวัร์นี้เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรอืใช้บรกิารตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืงด้วยเหตุผลใดๆ ทางบรษิัทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

6.4 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนีักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  

และอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นีักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางน้อยกว่าทีท่างบรษิทัก าหนดเพื่อให้คณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

6.5 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่มไิดส้่งหน้าหนังสอื

เดนิทางใหก้บัทางบรษิทั  



6.6 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางตามความ

เหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ 

บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญัทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ 

ต่อความเสยีหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มไิด้เกดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น การ

ยกเลกิเทีย่วบนิอนัเหตุสุดวสิยัจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิการก่อการ

รา้ย ภยัสงครามต่างๆ 

6.7 ในกรณีทีลู่กคา้ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเชค็

ขอ้มูลความถูกต้องของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟล์บนิและเวลานัดหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษิทัไม่

รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

6.8 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ตวัอย่ำงหน้ำพำสปอรต์ท่ีถกูต้องส ำหรบัส่งจองทวัร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ในกรณีท่ีต้องยื่นวีซ่ำเด่ียว  ... เอกสำรท่ีใช้ยื่นวีซ่ำจีนมีดงัน้ี 

1. พาสปอรต์เล่มจรงิ อายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับถงึวนัเดนิทางกลบั  และ ตอ้งมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พรอ้มส าเนา 1 ชุด 
2. รปูถ่ายส ี2 รปู ตอ้งเป็นรปูถ่ายปัจจบุนั (ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน) หน้าตรง พืน้หลงัสขีาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.)  เสือ้

สุภาพไม่โป๊เปลอืย หา้มใส่เสือ้สขีาว เพราะฉากหลงัสขีาวแลว้ หา้มใส่แว่น และ/หรอื เครื่องประดบั ตอ้งเหน็ใบหชูดัเจน ไม่อนุญาตใหใ้ส่
เครื่องแบบถ่ายรปู เช่น เครื่องแบบทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ เป็นตน้ 

3.   เดก็ต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางกบัพ่อ และ แม่ เพิม่ 
3.1 ส าเนาสตูบิตัร (เดก็อายุต ่ากว่า 5 ปี ตอ้งยื่นสตูบิตัรตวัจรงิดว้ย) เขยีนชื่อภาษาองักฤษต่อทา้ยชื่อ พ่อ, แม่, ลูก 
3.2 ส าเนาบตัรประชาชน (เดก็) 
3.3 ส าเนาทะเบยีนบา้น (เดก็) 
3.4 ใบเปลีย่นชื่อ นามสกุล(ถา้ม)ี 

กรณีเดินทำงกบัพ่อ หรือ แม่ นอกจำกขำ้งต้นแล้วให้เพ่ิม 
ส าเนาทะเบยีนบา้นของ พ่อ และ แม่ 
หนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป ต่างประเทศกบัพ่อ หรอืแมฝ่่ายหนึ่ง ตอ้งเป็นหนังสอืทีอ่อกโดย หน่วยงานราชการ เท่านัน้ 



กรณีไม่ได้เดินทำงกบัพอ่ หรือ แม่ นอกจำกข้ำงต้นแลว้ให้เพ่ิมหนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป ต่างประเทศ กบัผูอ้ื่น ระบุความสมัพนัธ ์ตอ้ง
เป็นหนังสอืทีอ่อกโดย หน่วยงานราชการ เท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ฮ่องกง กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากัด จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั  

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 
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