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กำหนดกำรเดินทำง
D1 : ฮ่องกง – ฮ่องกง ดิสนียแ
์ ลนด์ – เซิน
่ เจิน
้
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D2 : หมูบ
่ ำ้ นโบรำณ จำลองเมืองลีเ่ จียง – ร้ำนบัวหิมะ - ร้ำนผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ –
ร้ำนหยก –ช้อปปิง้ หลอหวู่ – โชว์ม่ำนน้ำ
D3 : เจ้ำแม่กวนอิม อ่ำวน้ำตืน
้ รีพล
ั ส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้ำเซียน -วัดแชกงหมิว -–
ช้อปปิง้ ถนน นำทำน
D4 : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
วันแรก : กรุงเทพ – ฮ่องกง – ดิสนียแ
์ ลนด์
01.00
น.

– เซิน
่ เจิน
้

คณะพร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ประตู 5-6 แถว K สำยกำรบินฮ่องกง
แอร์ไลน์ (HX) เพื่อทำกำรรับเอกสำรจำกเจ้ำหน้ำที่ เช็คอินรับตั๋วเดินทำง
HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05 // HX 762 BKK - HKG 04.40 –
09.00 (เคำน์เตอร์เช็คอินจะทำกำรปิดกำรเช็คอินก่อนเครื่องออก 45 นำที)

03.35
น.

บินลัดฟ้ำสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 // HX762 (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง)
บริกำรอำหำรและเครื่องดืม
่ บนเครื่อง (มื้อที1
่ )
ถึงสนำมบิน CHEK LAP KOK (เวลำเร็วกว่ำเมืองไทย 1 ชม.) นำท่ำน

08.05

เดินทำงสู่เกำะฮ่องกง โดยเดินทำงผ่ำนสะพำนแขวนซิงหม่ำ (TSING MA

น.

BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพำนแขวนทำงรถยนต์ และรถไฟที่ยำวที่สุดในโลก
ควำมยำวมำกกว่ำ 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับกำรออกแบบโดยสถำปนิกชื่อดัง
ระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ชมทิวทัศน์ของเกำะ
ฮ่องกง
นำทุกท่ำนสู่ Hong Kong Disney Land ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เป็นสวนสนุก
แห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก และเป็นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนีย์
สำหรับสิ่งน่ำสนใจในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นั้นมีอยู่มำกมำย
เมื่อท่ำนได้เข้ำสู่อำณำจักรของเพื่อนกำร์ตูนแล้ว ท่ำนจะได้เพลิดเพลินไป
กับ เครื่องเล่นหลำกหลำยชนิด พื้นที่ 7 ส่วน ได้แก่ Main Street, USA,
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Fantasyland, Adventure land, Tomorrow land, Grizzly Gulch ,
มิสทิค พอยท์ซึ่งแต่ละแห่งต่ำงมีจุดเด่นควำมพิเศษเฉพำะตัว ท่องอเมริกำ
ฉบับย่อส่วนอย่ำงมีชีวิตชีวำที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทำวน์สแควร์
ร้ำนค้ำน่ำรัก ๆ และหอสังเกตกำรณ์วิคตอเรีย ไปถึงที่ดินของ Toy Story
และให้ท่ำนได้สนุกสนำนกับกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ กำรนั่งรถไฟไอน้ำโบรำณ
ชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพำเหรดของเหล่ำตัวกำร์ตูนจำกดิสนีย์, นั่งรถไฟ
เหำะที่ SPACE-MOUNTAIN, ชมภำพยนตร์กำร์ตูนสำมมิติที่ MICKEY’S
PHILHAR MAGIC, ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอันตระกำรตำที่
FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภัยไปกับกำรล่องเรือเข้ำไป
ในป่ำดงดิบที่ RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE , หุบเขำกริซลีย์
หมีใหญ่ รถรำงตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ Runaway Mine Cars ,
อำณำจักรของเล่นในสวนหลังบ้ำนของ Andy และเพลิดเพลินกับของเล่น
และกิจกรรมมำกมำยในโซน Toy Story Land .
ห้ำมพลำด!! กับโซนใหม่ หนึ่งในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลก
มำอยู่ท่ำมกลำงพวกเรำเพลิดเพลินไปกับโลกที่น่ำตื่นตำตื่นใจของสตำร์ค
อินดัสตรี!้ เชิญพบกับนวัตกรรมล่ำสุดของสตำร์คด้วยตำของคุณเอง ชมชุด
Iron Man MARK III ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไอร่อนแมนได้อย่ำงใกล้ชิด
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์อำณำจักรแห่งจินตนำกำรนีป
้ ระกอบด้วย
เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตำซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์
แลนด์ , ทอย สตอรี่แลนด์, กริซลีย์ กัลช์
https://www.hongkongdisneyland.com/th/attractions/theme-park/
เทีย
่ ง

*** อิสระอำหำรเทีย
่ งเพื่อสะดวกในกำรสนุกสนำนกับเครือ
่ งเล่นภำยใน
ดิสนียแ
์ ลนด์ ***
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ได้เวลำนัดหมำย ไกด์และหัวหน้ำทัวร์รอรับทุกท่ำนยังจุดนัดพบเพื่อ
นำท่ำนเดินทำงสู่ เซิน
่ เจิน
้ โดยรถไฟ รวดเร็ว สะดวกสบำยไม่เหนื่อย ซึ่ง
เป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวำงตุ้ง เป็นเมือง
เศรษฐกิจกำรค้ำที่สำคัญของจีนทำงตอนใต้ และเป็นแหล่งรวบรวม
เทคโนโลยีและควำมทันสมัยอีกด้วย
ค่ำ

(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง) เซิน
่ เจิน
้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
จีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้ำนชำวประมงธรรมดำอยู่ในมณฑลกวำงตุ้ง มีเนื้อที่
2,020 ตำรำงกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่นเจิ้นได้รับกำรวำงระบบผังเมืองอย่ำงดีมี
สภำพภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงำม
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ( มื้อที่ 2 ) เมนูพิเศษ เป็ดปักกิง่

นำท่ำนเดินทำงสู่ที่พัก Royal Century HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที2
่ : หมู่บำ้ นโบรำณ จำลองเมืองลีเ่ จียง – ร้ำนบัวหิมะ – ร้ำนหยก – ร้ำน
ผลิตภณัฑย
์ ำงพำรำ –

ช้อปปิง้ หลอหวู่ – โชว์มำ่ นน้ำ 3 D mangrove show

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม ( มื้อที่ 3)
เช้ำ

หลังอำหำรเช้ำ นำทุกท่ำนสู่ ที่เที่ยวแห่งใหม่ หมูบ
่ ำ้ นโบรำณ จำลองเมืองลี่
เจียง สถำนที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ำมำพักผ่อน
กับบรรยำกำศอันเป็นธรรมชำติ ทั้งลำคลองและอำคำรบ้ำนเรือนโบรำณ
ต่ำงๆ ที่ยังคงอยู่และมีกำรปรับปรุงบำงส่วนของหมู่บ้ำนตำมแบบของเมือง
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โบรำณลี่เจียง ทั้งนี้ท่ำนยังได้ได้สัมผัสถึงควำมเป็นจีนแคะซึ่งปัจจุบันยังคง
มีชำวจีนแคะที่อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนแห่งนี้ แม้ว่ำชำวแคะจะมีวัฒนธรรมและ
ภำษำที่แตกต่ำงเฉพำะตัวจำกประชำกร ภำยในหมู่บ้ำนยังมีพิพิธภัณฑ์ซึ่ง
บอกเล่ำถึงประวัติควำมเป็นมำของชำวจีนแคะให้ได้ศึกษำสำหรับท่ำนที่
สนใจอีกด้วย ภำยในหมู่บ้ำนก้ยังมีศำลเจ้ำกวนอูซึ่งถือว่ำเป็นศำลเจ้ำศักดิ์
สิทธิที่ชำวแคะได้สักกำระกรำบไหว้กันมำนำนนับร้อยปี
นำท่ำนแวะชม “ โรงงำนผลิตหยก ” ซึง่ เป็นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟัง
ควำมเป็นมำและประโยชน์ของหยกเมืองจีน อิสระเลือกซื้อกำไลหยก แหวน
หยก หรือ เผ่เย้ำ ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ของฝำกอันล้ำค่ำที่ขึ้นชื่อของ
จีน
จำกนั้นนำท่ำนชม “ร้ำนผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ” นำท่ำนชมสินค้ำแปรรูป
ทำงกำรเกษตรและ อุตสำหกรรมจำกยำงพำรำ ด้วยเทคโนโลยีกำรผลิตที่
ทันสมัยของประเทศจีน ได้นำผลิตภัณฑ์ยำงพำรำมำทำเป็นเครื่องนอน ของ
เทีย
่ ง

ใช้ในบ้ำน ได้อย่ำงลงตัว
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ( มื้อที่ 4 )
จำกนั้นนำท่ำน ชมสินค้ำยำประจำบ้ำนของชำวจีน “ ยำบัวหิมะ ” สรรพคุณ
หลำกหลำยแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
จำกนั้นนำทุกท่ำนสู่ Lowu Commercial City ที่นักชัอปปิ้งชำวไทยเรียก
กันจนติดปำกว่ำหล่อหวูเซ็นเตอร์ (มำบุญครองเซินเจิ้น) ให้ท่ำนได้

ค่ำ

เพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้งสินค้ำนำนำชนิด เช่น เสื้อผ้ำ, รองเท้ำ, กระเป๋ำ,
นำฬิกำ, เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และอื่นๆอีกมำกมำยในรำคำที่ถูกอย่ำงไม่น่ำเชื่อ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้ำที่ผลิตเพื่อส่งขำยยังฮ่องกงและต่ำงประเทศ ให้ทุก
ท่ำนได้ช้อปปิ้งกันตำมอัธยำศัย
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ( มื้อที่ 5 ) อำหำรทะเลซีฟด
ู้ + เป๋ำฮือ
้ ไวน์
แดง
นำท่ำนเดินทำงสู่ OCT Bay พำท่ำนชม โชว์ม่ำนน้ำแบบ 3D ที่ใช้ทุน
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สร้ำงกว่ำ 200 ล้ำนหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW
THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทำงน้ำขนำดใหญ่ เป็นกำรแสดงใช้อุปกรณ์
ต่ำงๆ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องยิงเลเซอร์ ม่ำนน้ำ ระเบิดไฟ ฯลฯ เป็น
โชว์น้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในในเซิ่นเจิ้น ซึ่งเป็นโชว์ที่เกี่ยวกับหญิงผู้
กล้ำกับลิงวิเศษที่ออกตำมหำเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่ำ ปีกแห่งควำมรัก
เพื่อเอำมำช่วยนกที่ถูกทำลำยจำกมนต์(มลพิษ)ในป่ำชำยเลน ( ขอสงวน
สิทธิในกำรให้บริกำรกรณีโชว์ปิดกำรแสดงอันเนื่องจำกเหตุสุดวิสัยจะไม่
สำมำรถคืนเงินได้ ไกด์จะนำท่ำนท่องเที่ยวสถำนที่อื่นทดแทน )
นำท่ำนเดินทำงสู่ที่พัก Royal Century HOTEL

หรือเทียบเท่ำ

วันที่ 3 : เจ้ำแม่กวนอิม อ่ำวน้ำตืน
้ รีพล
ั ส์เบย์ – จิวเวลรี-่ วัดหวังต้ำเซียน - วัดแชกงห
มิว - ช้อปปิง้ ถนนนำทำน

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม ( มื้อที่ 6 )
เช้ำ

หลังอำหำรเช้ำ นำท่ำนข้ำมด่ำนกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ทำงบริษัทจะนำ
ท่ำนเดินทำงสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ **เดินทำงสะดวกสบำย ไม่เหนื่อย **)
จำกนั้น นำท่ำนสู่

วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) เพื่อสักกำระเทพเจ้ำแชกง

และให้ท่ำนหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่ำถ้ำหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่ว
ร้ำยและ นำแต่สิ่งดีๆ มำให้ ชำวฮ่องกงนิยมไปสักกำระที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่
ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคำรพนับถือเป็นอย่ำงมำกและเป็นวัดเก่ำแก่วัดหนึ่ง
ของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชำวฮ่องกงจะแย่งกันเข้ำไปปักธูปในพระ
อุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สำมำรถเปลี่ยนดวงชะตำของตนเองให้
ดีขึ้น
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นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดหว่องไทซิน (Wong Tai Sin Temple) หรืออีกชื่อว่ำ
วัดหวังต้ำเซียน เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอำคำรของวัดที่มี
สถำปัตยกรรมที่สวยงำม รวมทั้งซุ้มประตูทำงเข้ำที่ยิ่งใหญ่อลังกำร ได้รับ
อิทธิพลมำจำก ลัทธิเต๋ำ ศำสนำพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทำงมำ
กรำบไหว้เพรำะเชื่อว่ำพระหวังต้ำเซียนนี้มีควำมศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งได้ก็จะ
สมปรำรถนำทุกประกำร จึงทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมำ พระ
หวังต้ำเซียน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วง
เทีย
่ ง

ประมำณศตวรรษที่ 4 เดินทำงจำกเมืองจีนมำเผื่อแผ่ศำสนำในฮ่องกง และ
สร้ำงวัดแห่งนี้ขึ้นมำ
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ( มื้อที่ 7)
หลังอำหำรรีพัลส์เบย์ Repulse Bay ซึ่งชื่ออ่ำวนี้ได้มำจำกชื่อเรือรบของ
อังกฤษที่มำจอดเพื่อรักษำกำรณ์อ่ำวอ่ำวด้ำนนี้เป็นอ่ำวน้ำตื้นซึ่งได้รับควำม
นิยมจำกคนฮ่องกงเองที่มำเที่ยวพักผ่อนในบรรยำกำศแบบปิคนิคชำยทะเล
อีกด้ำนหนึ่งของอ่ำวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้ำต่ำงๆ พร้อมนมัสกำรขอ
พรจำกเจ้ำแม่กวนอิม และเทพเจ้ำแห่งโชคลำภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ
ชำยหำด REPULSE BAY นำท่ำนข้ำมสะพำนต่ออำยุซึ่งเชื่อกันว่ำข้ำม
หนึ่งครั้งจะมีอำยุเพิ่มขึ้น 3 ปี จำกนั้นให้ท่ำนได้รับพลังจำกศำลำแปดทิศ ซึ่ง
ถือว่ำเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง ทั้งยังให้ท่ำนได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่
ณ จุดนี้ได้อีกด้วย
แล้วนำชมโรงงำนโรงงำน “ ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ” ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับ
งำนดีไชน์ที่ได้รับรำงวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในกำรเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย ซึ่ง
เป็นโรงงำนที่มีชื่อเสียงในเรื่องกำรออกแบบเครื่องประดับและกังหันนำโชค
อซึ่งเชื่อกันว่ำหำกใครมีกังหันนี้จะพัดพำสิ่งไม่ดีออกจำกตัวและจะพัดพำสิ่ง
ดีๆเข้ำมำในชีวิต และยังช่วยในเรื่องของโชคลำภเงินทอง ธุรกิจกำรค้ำให้
เจริญรุ่งเรืองในท่ำนที่ทำธุรกิจ

20.00

อิสระให้ท่ำนได้ช้อปปิง้ เลือกซื้อสินค้ำตำมอัธยำศัยย่ำนถนนนำธำนเช่น
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น.

น้ำหอม นำฬิกำ กระเป๋ำหนังยี่ห้อต่ำงๆ หรือช้อปปิ้งสินค้ำ BRAND NAME
ชั้นนำที่มีให้ท่ำนเดินเลือกช้อปปิ้งมำกกว่ำ 700 ร้ำนค้ำ อำทิ GIORGIO
ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR
ของฝำกหนูๆที่ Toy ‘ R Us จำกทั่วโลก
** อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้ง **
ได้เวลำนัดหมำยนำทุกท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน ฮ่องกง

วันที่ 4 ฮ่องกง – กรุงเทพ
00.35
น

HONG KONG AIRLINES บริกำรอำหำรและเครื่องดืม
่ บนเครื่อง (มือ
้ ที่ 9)

02.35
น

บินลัดฟ้ำกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX769 // HX767 สำยกำรบิน
คณะเดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ
HX 769 HKG - BKK 00.35 – 02.35//HX 767 HKG - BKK 02.00 –
04.00

เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่ำนเอง กรุณำอ่ำนข้อตกลงและเงือ
่ นไข
ก่อนทำกำรจอง
ถ้ำท่ำนทำกำรจองใดๆ กับบริษท
ั แล้ว ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงือ
่ นไข
ทัง้ หมด
** ผู้เดินทำงทีม
่ อ
ี ำยุตงั้ แต่ 2 – 18 ปี คิดเป็นรำคำเด็ก **
ทำรก คิดเฉพำะค่ำธรรมเนียมจำกสำยกำรบิน คนละ 6,900 บำท
ขอสงวนสิทธิใ
์ นกำรปรับรำคำทำรก ตำมค่ำธรรมเนียมของสำยกำร
บิน ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561

กำหนดกำรเดินทำง & อัตรำค่ำบริกำร
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กำหนดกำร

รำยละเอียด

เดินทำง

เทีย
่ วบิน

2561

ผูใ
้ หญ่

รำคำเด็ก

Promotio 2-18 ปี
n

รำคำ

พัก

กรุ้

กรุป
๊

เดี่ย

ป

เหมำ

ว

ไซ

ส่วนตัว

ด์

HX 762 BKK - HKG

02-05 สิงหำคม

04.15 – 08.20

14,99

HX 769 HKG - BKK

2561

00.35 – 02.35

12,999 14,999

9

3,5
00 25

HX 762 BKK - HKG

03-06 สิงหำคม

04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK

2561

00.35 – 02.35

11,99
9

15,99
15,999

9

3,5
00 25

HX 762 BKK - HKG

05-08 สิงหำคม

04.40 – 09.00
HX 769 HKG - BKK

2561

00.35 – 02.35

09-12 สิงหำคม
2561

**วัน

แม่**

2561

**

ชดเชยวันแม่**

9

14,99
14,999

9

3,5
00 25

HX 762 BKK - HKG
04.15 – 08.20
HX 761 HKG - BKK
22.45 – 00.45+1

13-16 สิงหำคม

11,99

11,99
9

15,99
15,999

9

3,5
00 25

HX 762 BKK - HKG
04.15 – 08.20
HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

11,99
9

15,99
15,999

9

3,5
00 30
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HX 762 BKK - HKG

16-19 สิงหำคม
2561

04.15 – 08.20

13,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

11,999 13,999

9

3,5
00 26

HX 762 BKK - HKG

18-21 สิงหำคม
2561

04.40 – 09.00

14,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

12,999 14,999

9

3,5
00 25

HX 762 BKK - HKG

19-22 สิงหำคม
2561

04.40 – 09.00

14,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

12,999 14,999

9

3,5
00 26

HX 762 BKK - HKG

23-26 สิงหำคม
2561

04.15 – 08.20

13,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

11,999 13,999

9

3,5
00 26

HX 762 BKK - HKG

25-28 สิงหำคม
2561

04.40 – 09.00

14,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

12,999 14,999

9

3,5
00 25

HX 762 BKK - HKG

26-29 สิงหำคม
2561

04.40 – 09.00

14,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

12,999 14,999

9

3,5
00 26
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HX 762 BKK - HKG

30 สิงหำคม-02

04.15 – 08.20

กันยำยน 2561

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

13,99
11,999 13,999

9

3,5
00 26

HX 762 BKK - HKG

01-04 กันยนยน 04.40 – 09.00
2561

14,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

12,999 14,999

9

3,5
00 25

HX 762 BKK - HKG

02-05 กันยนยน 04.40 – 09.00
2561

14,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

12,999 14,999

9

3,5
00 26

HX 762 BKK - HKG

06-09 กันยนยน 04.40 – 09.00
2561

13,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

11,999 13,999

9

3,5
00 26

HX 762 BKK - HKG

08-11 กันยนยน 04.40 – 09.00
2561

14,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

12,999 14,999

9

3,5
00 25

HX 762 BKK - HKG

09-12 กันยนยน 04.40 – 09.00
2561

14,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

12,999 14,999

9

3,5
00 26
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HX 762 BKK - HKG

13-16 กันยนยน 04.15 – 08.20
2561

13,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

11,999 13,999

9

3,5
00 26

HX 762 BKK - HKG

15-18 กันยนยน 04.40 – 09.00
2561

14,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

12,999 14,999

9

3,5
00 25

HX 762 BKK - HKG

16-19 กันยนยน 04.40 – 09.00
2561

14,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

12,999 14,999

9

3,5
00 26

HX 762 BKK - HKG

20-23 กันยนยน 04.15 – 08.20
2561

13,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

11,999 13,999

9

3,5
00 26

HX 762 BKK - HKG

22-25 กันยนยน 04.40 – 09.00
2561

14,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

12,999 14,999

9

3,5
00 25

HX 762 BKK - HKG

23-26 กันยนยน 04.40 – 09.00
2561

14,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

12,999 14,999

9

3,5
00 26
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HX 762 BKK - HKG

27-30 กันยนยน 04.40 – 09.00
2561

14,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

12,999 14,999

9

3,5
00 26

HX 762 BKK - HKG

04-07 ตุลำคม
2651

04.15 – 08.20

13,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

11,999 13,999

9

3,5
00 26

HX 762 BKK - HKG

06-09 ตุลำคม
2651

04.40 – 09.00

14,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

12,999 14,999

9

3,5
00 25

HX 762 BKK - HKG

07-10 ตุลำคม
2651

04.40 – 09.00

00.35 – 02.35

11-14 ตุลำคม
2651

9

00 26

04.15 – 08.20
HX 769 HKG - BKK

สวรรคต ร.9

00.35 – 02.35

2651

12,999 14,999

3,5

HX 762 BKK - HKG

วันคล้ำยวัน
14-17 ตุลำคม

14,99

HX 769 HKG - BKK

15,99
13,999 15,999

9

3,5
00 26

HX 762 BKK - HKG
04.40 – 09.00

วันคล้ำยวัน

HX 769 HKG - BKK

สวรรคต ร.9

00.35 – 02.35

16,99
14,999 16,999

9

3,5
00 30
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HX 762 BKK - HKG

18-21 ตุลำคม
2651

04.15 – 08.20

00.35 – 02.35

20-23 ตุลำคม
2651
วันปิยะมหำรำช

13,99

HX 769 HKG - BKK

11,999 13,999

9

3,5
00 26

HX 762 BKK - HKG
04.40 – 09.00

17,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

15,999 17,999

9

3,5
00 25

HX 762 BKK - HKG

25-28 ตุลำคม
2651

04.15 – 08.20

13,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

11,999 13,999

9

3,5
00 26

HX 762 BKK - HKG

27-30 ตุลำคม
2651

04.40 – 09.00

14,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

12,999 14,999

9

3,5
00 25

HX 762 BKK - HKG

28-31 ตุลำคม
2651

04.40 – 09.00

14,99

HX 769 HKG - BKK
00.35 – 02.35

12,999 14,999

9

3,5
00 26
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หมำยเหตุ
1.

ตำมนโยบำยของรัฐบำลจีนร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้ำ

พื้นเมือง ในนำมของร้ำนรัฐบำล เช่น บัวหิมะ, ผ้ำไหม, ไข่มุก, ใบชำ, ใยไผ่ไหม, หยก·
ยำงพำรำ ,
รำคำทัวร์

ร้ำนจิวเวลรี่ กังหัน ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพรำะมีผลกับ
ทำงบริษัทฯ

จึงอยำกเรียนชี้แจงลูกค้ำทุกท่ำนว่ำ

ร้ำนรัฐบำลทุกร้ำน

จำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก
ทำงบริษัทและไกด์ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้ำหำกลูกค้ำไม่มีควำมประสงค์จะเข้ำ
ร้ำนรัฐบำลจีนทุกเมือง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำก
ท่ำนเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้ำน
2.

ทำงบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมจริง

อันเนื่องมำจำกค่ำภำษี

น้ำมันที่เพิ่มขึ้นตำมอัตรำของสำยกำรบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
3. รำคำ Promotions ไม่สำมำรถใช้ได้กับกรุ๊ปเหมำ .. กรณีตัดกรุ๊ปจะใช้รำคำเต็ม
เท่ำนั้น
1. อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สำยกำรบินตำมโปรแกรม
ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี
วีซ่ำกรุ๊ป รหัส 144
ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กก.
ค่ำรถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำที่พักตำมที่ระบุในรำยกำร พักห้องละ 2 ท่ำนหรือ 3 ท่ำน
**

กรุณำระบุลักษณะห้องที่คุณต้องกำรเพื่อควำมสะดวกสบำยของตัวท่ำนเอง

TWN / DBL / SGL / TRP หำกไม่มีกำรระบุ ทำงบริษัท ขออนุญำตจัดเป็นเตียง Twin
ให้กับผู้เข้ำพัก
ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร
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ค่ำอำหำรตำมมื้อที่ระบุในรำยกำร เมนู พิ เ ศษ อำหำรทะเลซี ฟู้ ด + เป๋ ำ ฮื้ อ ไวน์
แดง ，เป็ดปักกิ่ง
ค่ำจ้ำงมัคคุเทศก์คอยบริกำรตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำม
กรมธรรม์)
2. อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
 ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยส่ ว นตั ว นอกเหนื อ จำกรำยกำรที่ ร ะบุ เช่ น ค่ ำ ท ำหนั ง สื อ เดิ น ทำง ค่ ำ
โทรศั พ ท์ ค่ ำโทรศั พ ท์ทำงไกล ค่ำอิน เตอร์เน็ ต ค่ำซักรีด มินิ บำร์ใ นห้อง รวมถึง
ค่ ำอำหำรและเครื่องดื่มที่สั่ง เพิ่มนอกเหนื อรำยกำร (กรุ ณ ำสอบถำมจำกหัวหน้ ำ
ทัวร์ก่อนกำรใช้บริกำร)
 ค่ำทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 250 หยวน /ทริป/ต่อท่ำน ( เด็ก –
ผู้ใหญ่ เท่ำกัน )
 ค่ำทิป คนหัวหน้ ำทัวร์ตำมควำมเหมำะสม ไม่บังคับ ขึ้น อยู่กับควำมพอใจในกำร
ตอบแทนกำรบริกำร
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
 โรงแรมที่พั กที่ อำจะมีกำรสลั บปรับเปลี่ยนขึ้น อยู่กับควำมเหมำะสมเป็น หลั กโดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้ำเป็นหลัก
 กรณีชำวต่ำงชำติ ไม่ได้ถือพำสปอร์ตไทย มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม 3,000 บำท
 วีซ่ำเดี่ยวสำหรับชำวต่ำงชำติผู้เดินทำงต้องทำเองที่สถำนฑูตจีน
 วีซ่ำเดี่ยว ในกรณี ที่ทำงกำรจีนมีกำรยกเลิกวีซ่ำกรุ้ป 144 อันเนื่ องมำจำกมีกำร
ประชุม หรือเหตุใดใดก็ตำม ทำงผู้เดินทำงต้องเป็นผู้ชำระค่ำวีซ่ำเอง
ในกรณีที่ต้องยื่นวีซ่ำเดี่ยว ... เอกสำรที่ใช้ยื่นวีซ่ำจีนมีดังนี้
1.

พำสปอร์ตเล่ มจริ ง อำยุ เหลื อมำกกว่ำ 6 เดือน นั บถึงวัน เดิ น ทำงกลับ และ
ต้องมีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ พร้อมสำเนำ 1 ชุด
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2.

รูปถ่ำยสี 2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ำยปัจจุบัน (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้ำตรง พื้น
หลังสีขำว ไม่สวมหมวก ขนำด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.) เสื้อสุภำพไม่โป๊
เปลือย ห้ำมใส่เสื้อสีขำว เพรำะฉำกหลังสีขำวแล้ว ห้ำมใส่แว่น และ/หรือ
เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญำตให้ใส่เครื่ องแบบถ่ำยรูป เช่น
เครื่องแบบทหำร ตำรวจ ข้ำรำชกำร เป็นต้น

3.

เด็กต่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำงกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม
3.1 สำเนำสูติบัตร (เด็กอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อ

ภำษำอังกฤษต่อท้ำยชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
3.2 สำเนำบัตรประชำชน (เด็ก)
3.3 สำเนำทะเบียนบ้ำน (เด็ก)
3.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นำมสกุล(ถ้ำมี)
กรณีเดินทำงกับพ่อ หรือ แม่ นอกจำกข้ำงต้นแล้วให้เพิ่ม
สำเนำทะเบียนบ้ำนของ พ่อ และ แม่
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทำงไป ต่ำงประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ำยหนึ่ง ต้อง
เป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงำนรำชกำร เท่ำนั้น
กรณีไม่ได้เดินทำงกับพ่อ หรือ แม่ นอกจำกข้ำงต้นแล้วให้เพิ่ม
หนั ง สื อ ยิ น ยอมให้ บุ ต รเดิ น ทำงไป ต่ ำ งประเทศ กั บ ผู้ อื่ น ระบุ ค วำมสั ม พั น ธ์ ต้ อ งเป็ น
หนังสือที่ออกโดย หน่วยงำนรำชกำร เท่ำนั้น
3. กำรชำระค่ำบริกำร
3.1 กรณี ร ำคำ Promotion จอยน์ ทั ว ร์ ห น้ ำ ร้ ำ นขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นกำรช ำระเงิ น เต็ ม
จำนวน 2 วันหลังทำกำรจอง
3.2 สำหรับรำคำเต็มหรือกรุ๊ปเหมำ ชำระมัดจำ ท่ำนละ 5,000.- บำท
3.2 สำหรับรำคำเต็มหรือกรุ๊ปเหมำ กรุณำชำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออก
เดินทำง
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4.กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจำ
4.1 กรณี ร ำคำ Promotion ทำงบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นกำรยกเลิ ก หำกมี ก ำร
ยกเลิก จะไม่มีกำรคืนเงินในทุกกรณี
4.2 สำหรับรำคำเต็มหรือกรุ๊ปเหมำ แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วันขึ้นไป สำมำรถ
ทำเรื่องขอคืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดได้
4.2 ส ำหรั บ รำคำเต็ ม หรื อ กรุ๊ ป เหมำ แจ้ ง ยกเลิ ก ก่ อ นเดิ น ทำง 15 -29 วั น เก็ บ
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของเงินมัดจำทั้งหมด
4.3 สำหรับรำคำเต็มหรือกรุ๊ปเหมำ แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง ทำง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
4.4 ทำงบริ ษั ท ขอสงวนลิ ข สิทธิใ นกำรคืน เงิน กรณี กรุ๊ ป เหมำหรื อกรุ๊ป ที่เดิน ทำง
ช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรัน ตี มัดจำกับสำยกำรบิน หรือค่ำมัดจำที่พักโดยตรง
หรือโดยกำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่ อำจขอคืน เงิน ได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำ หรือค่ำ
ทัวร์ทั้งหมดเนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนั้นๆ
5. กรณีคณะออกเดินทำงได้
5.1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำนขึ้นไปออกเดินทำง (ไม่มีหัวหน้ำทัวร์)
5.2 คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่ำนขึ้นไปออกเดินทำง (มีหัวหน้ำหัวหน้ำทัวร์)
5.3 คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำน ไม่ออกเดินทำง
5.4 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำร
หนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัด
จำคืนได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.5 กรณี ที่ ก องตรวจคนเข้ ำ เมื อ งทั้ ง ที่ ก รุ ง เทพ และในต่ ำ งประเทศปฏิ เสธมิ ใ ห้
เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุ ในรำยกำรเดินทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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6. เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
6.1

ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น

6.2 กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสำรจำนวน ผู้ใหญ่ 10 ท่ำนขึ้นไปกำ
รัน ตีออกเดิน ทำงแบบไม่มีหัวหน้ ำทัวร์ บริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิ ก
หรือเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีที่ผู้เดินทำง (บุคคลที่มีอำยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป)
ไม่ครบ 10 ท่ำน
6.3 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ได้ร่วมเดินทำงหรือใช้บริกำรตำมที่ระบุ
ไว้ในรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมืองด้วย
เหตุผลใดๆ ทำงบริษัทจะไม่คืนเงินค่ำบริกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่ำน
6.4 ทำงบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดิน ทำงในกรณี ที่มีนั กท่ องเที่ ยว
ร่ ว มเดิ น ทำงน้ อ ยกว่ ำ 10 ท่ ำน โดยจะแจ้ ง ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่
ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 10 วัน ก่อนกำรเดิน ทำงสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่ำ
และอย่ำงน้อย 15 วัน ก่อนกำรเดิน ทำงสำหรับประเทศที่มีวีซ่ำ แต่หำกทำง
นักท่องเที่ยวทุกท่ำนยินดีที่จะชำระค่ำบริกำรเพิ่มจำกกำรที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทำงน้อยกว่ำที่ทำงบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทำงได้ ทำงเรำยินดีที่
จะให้บริกำรต่อไป
6.5 ทำงบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิด พลำดในกำร
สะกดชื่อ นำมสกุล คำนำหน้ำชื่อ เลขที่หนังสือเดิน ทำง และอื่น ๆ เพื่อใช้ใน
กำรจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้ำหนังสือ
เดินทำงให้กับทำงบริษัทพร้อมกำรชำระเงินมัดจำ
6.6 ทำงบริ ษั ทขอสงวนสิทธิ์ใ นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดิน ทำงตำมควำม
เหมำะสม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถำนกำรณ์ ภู มิ อ ำกำศ และเวลำ ณ วั น ที่
เดินทำงจริงของประเทศที่เดินทำง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงควำมปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็น สำคัญ ทำงบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบใดๆ
ต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจำก
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ควำมผิดของทำงบริษัท เช่น ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำร
ปฏิวัติ
6.7 ในกรณี ที่ ลู ก ค้ ำ ต้ อ งกำรออกตั๋ ว โดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณ ำติ ด ต่ อ
เจ้ำหน้ ำที่ของบริษั ทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลควำมถูกต้องของรำยกำร
ทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลำนัดหมำยทัวร์ หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบริษัท
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
6.8 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

