
 

 

ทัวร์ฮ่องกง : TOUR22141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D1 :  กรงุเทพ- ฮ่องกง-ขา้มผา่นสะพานข้ามทะเลท่ียาวท่ีสดุในโลก -มาเกา๊ – วดัอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –โบสถเ์ซนท์ปอล  

-เซนาโด้สแควร ์- เวเนเช่ียน - จไูห่  

D2 : จไูห่ - สาวงามหวีหน่ี –  เซินเจ้ิน – ร้านหยก - ร้านบวัหิมะ - ร้านผลิตภณัฑย์างพารา  – ช้อปป้ิงตลาดตงเหมิน -โชวม์่านน ้า 

3D  

D3 : เซ่ินเจ้ิน – ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน ้าต้ืนรีพลัสเ์บย ์– จิวเวลร่ี  - วดัแชกงหมิว – ช้อปป้ิงถนนนาธาน 

D4 : ฮ่องกง – กรงุเทพฯ 

 

วนัแรก : กรงุเทพ  –ฮ่องกง - ข้ามผ่านสะพานข้ามทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก - มาเก๊า -เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล- วดัอาม่า-โบสถ์เซนท์

ปอล  -เซนาโด้สแควร ์- เวเนเช่ียน - จไูห่ 

01.00 น. 

 

04.15 น. 

04.40 น. 

 

08.20 น. 

09.00 น. 

 

 

10.00 น. 

 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตู 5-6 แถว K   สายการบินฮ่องกง 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) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (มือ้ท่ี1) 

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

แขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวทีสุ่ดในโลก ความยาวมากกว่า 
2.2  กโิลเมตรซึง่ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทศัน์ของ

เกาะฮ่องกง 

เดนิทางสู่เมอืงมาเก๊า น าท่านเดินทางสู่ มาเกา๊ โดยรถโค้ชขา้มผา่นสะพานข้ามทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก   เสน้ทางใหม่
ล่าสุด    ( ใชเ้วลาเดนิทางเพยีง 30 นาทใีนการนัง่รถ  ) 30 ปีจากนามธรรมสู่รปูธรรม สะพานจไูห่-ฮ่องกง-มาเก๊า ใชเ้วลาแปร

สภาพจากนามธรรม มาสู่ความเป็นรปูธรรม  แตใ่ชร้ะยะเวลาการก่อสรา้งนับจากวนัลงเสาเอก 15 ธนัวาคม 2552 กระทัง่ถงึ

วนัประกอบพธิเีปิดสะพานอย่างเป็นทางการรวมกนัทัง้สิน้ 8 ปี 10 เดอืน 9 วนั ความส าคญัของโครงการสะพานจไูห่-ฮ่องกง-

มาเก๊า อยู่ตรงพืน้ทีส่ามเหลีย่มปากแม่น ้าเพริล์ ซึง่มขีนาดมหมึากว่า 35 ลา้นไร่  สะพานน้ีไดเ้ปิดใชง้าน "ฮ่องกง-จไูห่-มา

เกา๊" สะพานขา้มทะเลทีม่รีะยะทางยาวทีสุ่ดในโลกในวนัที ่23 ต.ค. 2561 โดยแบง่ออกเป็นส่วนทีเ่ชื่อมต่อจากถนนสายหลกั



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง    

 

ในเมอืง ส่วนสะพานขา้มทะเลเกอืบ 35 กโิลเมตร และส่วนทีเ่ป็นอุโมงคใ์ตท้ะเลระยะทาง 6.7 กโิลเมตร  ทีเ่ชื่อมระหว่างเมอืง

ส าคญัทางภาคใตข้องจนี คอื เกาะฮ่องกง มาเก๊า และเมอืงจไูห่ ทีอ่ยู่บนแผ่นดนิใหญ่ของจนีบรเิวณสามเหลีย่มปากแม่น ้า

เพริล์ นอกจากนี้ ยงัมเีกาะเทยีมขนาด 625 เมตรกน่็าทึง่อยู่ไม่น้อย โครงการน้ีเป็นการรวมระหวา่งสะพานขา้มทะเลและ

อุโมงคใ์ตท้ะเล มขีอ้มลูว่าเหลก็ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งครัง้นี้สามารถใชส้รา้งหอไอเฟลไดถ้งึ 60 หอ  

 

       

 จากนั ้นน าท่านสู่ วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ ส าหรับ
นักท่องเทีย่ว ส าหรบัวดัแห่งนี้ตัง้อยู่ใกลก้บัทะเล ภายในวดักด็ูแปลกตาดเีพราะมกีารก่อสรา้งกนัแบบลดหลัน่กนัไปตามพืน้ที่

ทีอ่ านวยเน่ืองจากสถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่รมิเชงิเขาเมื่อเดนิพน้ซุม้ประตูกจ็ะพบกบัศาลของเจา้แม่ทบัทมิตัง้อยู่..นอกจากนัน้กย็งั

ม ีหอเมตตาธรรมศาลเจา้แม่กวนอมิ ศาลพุทธเซนิเจา้ชานหลนิและยงัมศีาลเจา้ขนาดเลก็ๆอกีหลายศาลทีไ่ดม้กีารสรา้งเพื่อ

ถวายใหแ้ก่เจา้แม่ทบัทมิ   

รบัประทานอาหารกลางวนัภตัตาคาร ( มือ้ท่ี2 )  

จากนัน้น าท่านสู่ โบสถเ์ซ็นพอลล์ สรา้งขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที ่17 นับเป็นสถานที่มคีวามส าคญัทางประวตัิศาสตร์และเป็น

สญัลกัษณ์ประจ าเมอืงมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดนิแดนตะวนัออกไกล 

ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลงิไหม้อย่าง  พาท่านเดินสู่ย่านการค้าส าคญัของมาเก๊า หรือ เซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า 

เรยีกว่า เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นดว้ยพื้นถนนทีปู่ลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรยีบเสมอืนทอ้งทะเลอนัอุดมสมบูรณ์ 

ลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส  อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วและเลอืกซื้อสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง  

น าท่านสัมผัสความอลังการของโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมาเก๊า เดอะเวเนเซ่ียน  ( The Venetian Macau 

Resort )  ตัง้อยู่บนที่ดนิทีถู่กถมทะเลเรยีกว่า โคไท เชื่อมระหว่างเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พืน้ที่ของรสีอร์ทมขีนาด 

10.5 ล้านตารางฟุต ประกอบดว้ยหอ้งพกั 3,000 หอ้ง มรีา้นคา้สนิคา้ชัน้น ากว่า 350 รา้นคา้ และโดดเด่นดว้ยเน้ือทีเ่พื่อการ

เสีย่งโชคซึง่รวมถงึโต๊ะเสีย่งโชคกว่า 800 โต๊ะและเครื่องเสีย่งโชคอนัล ้าสมยักว่า 1,500 เครื่อง หรอืจะเป็นโชวต์่าง ๆ ทีท่่าน



สามารถเลอืกชมได ้(การล่องเรอืและโชวต์อ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการชมโชวเ์อง)  

อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั ภายในเวเนเชีย่น เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงและอยู่ภายในเวเนเชีย่นอย่างเตม็ที ่

ไดเ้วลานัดหมายเดนิทางขา้มด่านสู่จไูห่  

น าท่านเดนิทาสู่ทีพ่กั  BAO QING FU  HOTEL หรอืเทยีบเท่า      

วนัท่ี 2 : จไูห่ - สาวงามหวีหน่ี - เซินเจ้ิน –– ร้านหยก – ร้านบวัหิมะ - ร้านผลิตภณัฑย์างพารา – ช้อปป้ิงตลาดตงเหมิน-โชวม์่านน ้า 

3D mangrove show      

เช้า 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มือ้ท่ี 3 ) 

จากนัน้น าทุกท่าน ผ่านชม ถนนคู่รกั The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รฐับาลเมอืง
จไูห่ไดต้กแต่งภูมทิศัน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ   ปัจจุบนัเป็นทีน่ิยมของบรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกบั 

สญัลกัษณ์ของเมอืงจูไห่ทีม่ชีื่อเรยีกว่า “หวีหน่ี” รปูปัน้สาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร   สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณ์ของ

เมอืงจไูห่ บรเิวณอ่าวเซยีงห ู  ถอืไขมุ่กอยู่รมิทะเลน าท่านชม   

น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซีน่เจีน้โดย รถโคช้ ( ใชเ้วลาประมาณ 2.5 ชัว่โมง )  

แวะชม “ โรงงานผลิตหยก ”  ซึง่เป็นหยกแทข้องเมอืงจนี รบัฟังความเป็นมาและประโยชน์ของหยกเมอืงจนี อสิระเลอืกซื้อ

ก าไลหยก แหวนหยก หรอืเผ่เยา้ ซึง่เป็นเครื่องประดบัน าโชค ของฝากอนัล ้าค่าทีข่ ึน้ชื่อของจนี 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ท่ี 4) อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง 

 

จากนัน้น าท่าน ชมสนิค้ายาประจ าบ้านของชาวจนี “ยาบวัหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม้, แก้

รดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  

จากนัน้น าท่านชม “ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา”   น าท่านชมสนิค้าแปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา 
ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยัของประเทศจนี ไดน้ าผลติภณัฑ์ยางพารามาท าเป็นเครื่องนอน ของใชใ้นบา้น ไดอ้ย่างลง

ตวั 

จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดตงเหมิน  สถานที่เดนิช้อปป้ิงให้ท่านได้เพลดิเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสนิค้านานาชนิด เช่น เสือ้ผ้า, 

รองเทา้, กระเป๋า, นาฬกิา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า และอื่นๆอกีมากมาย  

บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( มือ้ท่ี 5) 



 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ OCT Bay  พาท่านชม โชวม์่านน ้าแบบ 3D  ทีใ่ชทุ้นสรา้งกว่า 200 ลา้นหยวน จดัแสดงที ่OCT BAY 

WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่  เป็นการแสดงใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ 

เครื่องยงิเลเซอร์  ม่านน ้า ระเบดิไฟ  ฯลฯ เป็นโชวน์ ้าทีใ่หญ่และทนัสมยัทีสุ่ดในในเซิน่เจิน้ ซึ่งเป็นโชว์ทีเ่กีย่วกบัหญงิผูก้ล้า

กบัลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงทีม่ชีื่อว่า ปีกแห่งความรกั เพื่อเอามาช่วยนกทีถู่กท าลายจากมนต์(มลพษิ)ในป่า

ชายเลน  ( โชว์จะปิดทุกวนัจนัทรส์ าหรบักรุ๊ปที่ดูโชว์ตรงวนัจนัทร์จะมกีารสลบัวนัดูโชว์ตามเหมาะสม และขอสงวนสทิธใิน
การใหบ้รกิารกรณีโชว์ปิดการแสดงอนัเน่ืองจากสุดวสิยัจะไม่สามารถคนืเงนิได้ ไกด์จะน าท่านท่องเทีย่วสถานทีอ่ื่นทดแทน

ตามเหมาะสม  ) 

หลงัจากดโูชวเ์สรจ็แลว้ น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั  HONG LI LAI HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัท่ี3  : เซ่ินเจ้ิน – ฮ่องกง - วดัแชกงหมิว – วดัหวงัต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน ้าต้ืนรีพลัส์เบย์ – จิวเวลร่ี   – ช้อปป้ิงถนน
นาธาน 

เช้า 

 

 

 

 

 

 

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มือ้ท่ี 6 ) 

หลงัอาหารเช้า น าท่านข้ามด่านกลบัสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ทางบรษิัทจะน าท่านเดนิทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ **เดนิทาง

สะดวกสบาย ไม่เหนื่อย **)  

 

จากนัน้น าท่านสู่ วดัแชกงหมิว(กงัหนัน าโชค) เพื่อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกงัหนัทองแดง ทีเ่ชื่อกนัว่าถ้า

หมุน 3 รอบ จะขบัไล่สิง่ชัว่รา้ยและ น าแต่สิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะทีว่ดัน้ีในวนัขึน้ปีใหม่ซึง่เป็นวดัทีค่นฮอ่งกง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

เคารพนับถอืเป็นอย่างมากและเป็นวดัเก่าแก่วดัหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจนีของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกนัเขา้ไปปักธูปใน

พระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกงัหนัทีส่ามารถเปลีย่นดวงชะตาของตนเองใหด้ขีึน้  

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหว่องไทซิน (Wong Tai Sin Temple) หรอือกีชื่อว่า วดัหวงัต้าเซียน เป็นอกีหนึ่งวดัทีม่ชีื่อเสยีง
ของฮ่องกง ดว้ยอาคารของวดัที่มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม รวมทัง้ซุ้มประตูทางเขา้ที่ยิง่ใหญ่อลงัการ ไดร้บัอิทธพิลมาจาก 

ลทัธเิต๋า ศาสนาพุทธ และลทัธขิงจื้อ ผูค้นมกัเดนิทางมากราบไหวเ้พราะเชื่อว่าพระหวงัต้าเซยีนนี้มคีวามศกัดิส์ทิธิ ์ขอพรสิง่

ได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ จงึท าให้วดัแห่งนี้มีชื่อเสยีงโด่งดงัขึ้นมา พระหวงัต้าเซียน หรอืที่รู้จกักันในชื่อ ฮวงชูปิง 

(Huang Chu-ping) เกดิในช่วงประมาณศตวรรษที ่4 เดนิทางจากเมอืงจนีมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสรา้งวดัแห่งนี้

ขึน้มา 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ท่ี 7 )   

 

หลงัอาหารรพีลัสเ์บย์ Repulse Bay  ซึ่งชื่ออ่าวนี้ไดม้าจากชื่อเรอืรบขององักฤษทีม่าจอดเพื่อรกัษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นนี้

เป็นอ่าวน ้าตื้นซึ่งไดร้บัความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพกัผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล อีกด้านหนึ่งขอ ง

อ่าวมวีดั พระพุทธรปู และเทพเจา้ต่างๆ  พรอ้มนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล

ทีบ่รเิวณชายหาด REPULSE BAY  น าท่านขา้มสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี จากนัน้ให้
ท่านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทศิ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรบัพลงัทีด่ทีีสุ่ดของฮ่องกง ทัง้ยงัใหท้่านไดข้อพรเรื่องเน้ือคู่ ณ จุดนี้ได้

อกีดว้ย  

แล้วน าชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่องกงจิวเวอร์ร่ี ”  ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ด้รบัรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใช้ใน
การเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้ ซึ่งเป็นโรงงานทีม่ีชื่อเสยีงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดบัและกงัหนัน าโชค อซึ่งเชื่อกนัว่าหาก

ใครมกีงัหนันี้จะพดัพาสิง่ไม่ดอีอกจากตวัและจะพดัพาสิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติ และยงัช่วยในเรื่องของโชคลาภเงนิทอง ธุรกิจ

การคา้ใหเ้จรญิรุ่งเรอืงในท่านทีท่ าธุรกจิ    

อสิระใหท้่านไดช้้อปป้ิงเลือกซื้อสินค้าตามอธัยาศยัย่าน K11 และ ถนนนาธาน  เช่น น ้าหอม นาฬกิา กระเป๋าหนังยีห่อ้



 

 

19.00 น. 

หรือ 

20.00 น 

22.45 น. 

ต่างๆ หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ BRAND NAME ชัน้น าทีม่ใีหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงมากกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิGIORGIO ARMAI, 

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

** อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ** 

ไดเ้วลานัดหมายน าทุกท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ ฮ่องกง  ** เวลานัดหมายตามเหมาะสมของไฟลทบ์นิในแต่ละวนั ** 

บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ สายการบนิ HONG KONG AIRLINES  โดยเทีย่วบนิที ่HX 761  

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (มือ้ท่ี 8)   

วนัท่ี 4  ฮ่องกง – กรงุเทพ   

02.00 น. 

 

00.45+1น. 

04.00 น. 

บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ สายการบนิ HONG KONG AIRLINES  โดยเทีย่วบนิที ่HX 767   

 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (มือ้ท่ี 8) 

คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ   

HX 761 HKG - BKK 22.45 - 00.45+1 

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00 

 

เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง กรณุาอ่านข้อตกลงและเง่ือนไขก่อนท าการจอง 

ถ้าท่านท าการจองใดๆ กบับริษทัแล้ว ถอืว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไขทัง้หมด   



** ตามเงื่อนไขของเมืองจีนผู้เดินทางท่ีมีอายตุัง้แต่ 2 – 18 ปี คิดเป็นราคาเดก็ ** 

ทารกอายไุมถ่ึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั คิดเฉพาะค่าธรรมเนียมจากสายการบิน คนละ 

6,900 บาท 

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาทารก ตามค่าธรรมเนียมของสายการบิน ณ วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ ์

2562 

ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ         

PERIOD FLIGHT DETAIL 

ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเดก็  

2-18 ปี 

ราคากรุป๊

เหมา 

พกัเด่ียว

จ่ายเพ่ิม 

กรุป๊

ไซด ์
Promotion 

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

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

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

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

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

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

14-17 ตลุาคม 2562 ** 

วนัหยุดชดเชย/วนัออกพรรษา 

HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX767 HKG - BKK 0200-0410 
9,999 11,999 11,999 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 

21-24 ตลุาคม 2562 

วนัปิยะมหาราช 

HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX767 HKG - BKK 0200-0400 9,999 11,999 11,999 3,500 21 

22-25 ตลุาคม 2562 

วนัปิยะมหาราช 

HX762 BKK - HKG 0440-0850 

HX767 HKG - BKK 0200-0400 9,999 11,999 11,999 3,500 21 

23-26 ตลุาคม 2562 

วนัปิยะมหาราช 

HX762 BKK - HKG 0440-0900 

HX761 HKG - BKK 2245-0045+1 10,999 12,999 12,999 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 

HX767 HKG - BKK 0200-0410 
10,999 12,999 12,999 3,500 21 

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

HX761 HKG - BKK 2350-0220+1 
10,999 12,999 12,999 3,500 21 



                                 
หากผู้เดินทางมีตัว๋อยู่แล้วต้องการจอยแลนด ์ คิดค่าบริการ 3,999 (เดก็+2,000)+ GROUP VISA 1,500 

บาท   

หมายเหตุ  

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

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

อยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมแต่ละรา้นใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง หากท่านตอ้งการ

ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัทางบรษิทัและไกดไ์ม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ แต่ถา้หากลูกคา้ไม่มคีวาม

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 350 

หยวน / คน / ร้าน 

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. อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 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  หากไมม่กีารระบุ ทางบรษิทั ขออนุญาตจดัเป็นเตยีง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ เมนูพิเศษ อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง   

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



 

2. อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

❖ 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 บาท /ทริป/ต่อท่าน  ( 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. การช าระค่าบริการ 

3.1 กรณีราคา Promotion ส าหรบัจอยน์ทวัรห์น้ารา้นขอสงวนสทิธิใ์นการช าระเงนิเตม็จ านวน 3 วนัหลงัท าการจอง  

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

 

1. การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 

 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.  กรณีคณะออกเดินทางได้           

 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 าหนดอ่ืนๆ 

6.1     ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ หากผูเ้ดนิทาง มกีารกระท าทีว่ตัถุประสงคท์างบรษิทัจะไม่

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 วนัก่อนการเดนิทางส 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.ตวัอย่างหน้าพาสปอรต์ท่ีถกูต้องส าหรบัส่งจองทวัร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ในกรณีท่ีต้องยื่นวีซ่าเด่ียว  ... เอกสารท่ีใช้ยื่นวีซ่าจีนมีดงัน้ี 



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)ี 

กรณีเดินทางกบัพ่อ หรือ แม่ นอกจากขา้งต้นแล้วให้เพ่ิม 
ส าเนาทะเบยีนบา้นของ พ่อ และ แม่ 
หนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป ต่างประเทศกบัพ่อ หรอืแมฝ่่ายหนึ่ง ตอ้งเป็นหนังสอืทีอ่อกโดย หน่วยงานราชการ เท่านัน้ 

กรณีไม่ได้เดินทางกบัพอ่ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแลว้ให้เพ่ิม 
หนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป ต่างประเทศ กบัผูอ้ื่น ระบุความสมัพนัธ ์ตอ้งเป็นหนังสอืทีอ่อกโดย หน่วยงานราชการ เท่านัน้ 
 

 

 

 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ฮ่องกง กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากัด จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั  

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 
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