
 

 

 
 

 



 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลนัเตา – วดัโป่วหลิน – เซินเจิ้ น 

05.30 น.    พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์ K สายการบิน HONG KONG 

AIRLINES พบเจา้หน้าท่ีทาํการเช็คอินตัว๋ 

08.50 น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX768 บริการอาหารว่างและเครื่องด่ืมบนเครื่อง  

 (มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) (กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวนัเดินทางก่อนท าการจอง) 

12.40 น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สถานี TUNG CHUNG เพ่ือข้ึน กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไป

ยงัเกาะลนัเตาเพ่ือ นมสัการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา....องค์

พระสรา้งจากการเช่ือมแผ่นสมัฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระ

หนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจนีใต ้    จากน้ันอิสระใหท้่านไดส้มัผสักบั

หมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอิ้สระเท่ียวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดง

กลางแจง้มากมาย  บริเวณหมูบ่า้นจาํลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสาน

ระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั  (หมายเหตุ : กรณีกระเชา้นองปิงปิด

ซ่อมบ ารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพ่ือน าท่านข้ึนสู่

ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าส่วนตา่งกระเชา้ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง) 

 

จากน้ันเดินทางสู่  เซินเจิ้ น  โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เซินเจิ้ น เป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีเน้ือท่ี 

2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซินเจิ้ นไดร้บัการวางระบบผงัเมืองอยา่งดีมีสภาพภูมิทศัน์และ

สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2)   

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL ระดบัเดียวกนั 

 



 

 

 

วนัท่ีสอง เซินเจิ้ น – ชอ้ปป้ิงหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชวอ์นัตระการตา 
 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงท่ี  หลอหวู่ พบกบัสินคา้ราคาถูกแหล่งให ญ่ของเซินเจิ้ น ซ่ึงคนไทยรูจ้กั             

ในนามมาบุญครองเมืองไทย  มีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู ่เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา 

เส้ือผา้ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากสาํหรบัคนท่ีท่านรกั และตวัท่านเอง  และใหท้่านไดร้บั

เลือกชม รา้นหยก สินคา้โอท็อปของเมืองจีน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  เมืองจูไห่  โดยรถโคช้ แวะชม  ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้ไหมจนี              

ท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมท่ีห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้ารอ้น นําท่านชม 

สวนหยวนหมิงหยวน  ซ่ึงเป็นสวนจาํลองจากสวนหยวนหมิ งท่ีนครปักกิ่ง หลงัถูกทาํลายโดย

พนัธมิตรในปี ค .ศ. 1860 และเสียหายจนยากแกก่ารบูรณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหมไ่ด้

งบประมาณกอ่สรา้งถึง 600 ลา้นหยวน  สรา้งข้ึนใหมอี่กครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมือง

จูไห่ ทาํใหส้วนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาท่ีเขียวชอุ่ม และมีพ้ืนท่ีครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 

80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง ส่ิงท่ีทาํใหส้วนหยวนหมิงหยวนแห่ง

ใหม ่มีความแตกต่างกบัสวนเกา่ท่ีปักกิ่ง คือการเพ่ิมเติมและตกแตกสวนท่ีเป็นศิลปะแบบ

ตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม ่จึงถือไดว้า่เป็นสถานท่ีท่ องเท่ียวซ่ึงจาํลอง

มาจากสถานท่ีในประวติัศาสตร ์มีคุณค่าทั้งในแง่วฒันธรรม ประวติัศาสตร ์และธุรกิจการ

ท่องเท่ียว สวนน้ีไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตั้งแต่วนัท่ี 1กุมภาพนัธ ์ค .ศ.1997 เป็นตน้มา มีภูเขา

โอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหน้าเป็นพ้ืนท่ีราบ ส่ิงกอ่สรา้งต่างๆ สรา้งข้ึน เท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน  

มีมากกวา่ 100 ช้ิน อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ตาํหนักเจิ้ งตา้กวางหมิง 

สะพานเกา้เล้ียว 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  เมนูพิเศษ!! เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง 



 

 

จากน้ันชม โชวอ์นัตระการตาดว้ยแสง สี เสียง ซ่ึงใชผู้แ้สดงกวา่ 100 ชีวิต ซ่ึงประกอบดว้ยการ

แสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเตท้่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่น

ต่างๆ อีกมากมาย  (หมายเหตุ : หากกรณีฝนตก หรือเหตสุุดวิสยั ไม่สามารถดูโชวไ์ด ้ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโชวท่์านละ 40 เหรียญ) 

 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสาม      ถนนคู่รกั  – หวีหน่ี – มาเกา๊  – นมสัการเจา้แม่กวนอิม - วดัอาม่า -  โบสถ์เซนตป์อล  –

ถ่ายภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเช่ียน – จูไห่ 
 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)   

จากน้ัน นําท่าน นัง่รถผ่านชมทิวทศัน์ของ  ถนนคู่รกั The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดท่ี

สวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรฐับาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสาํหรบั

พกัผ่อนหยอ่นใจ และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รกั ก็เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ี ไดม้ีการ

นําเกา้อ้ี หรือมา้นัง่ซ่ึงทาํมาสาํหรบั 2 คนนัง่เท่าน้ัน จึงไดช่ื้อวา่ถนนคู่รกั ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของ

บรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกบัสาวงามหวีหน่ี”จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณข์อง

เมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุก อยูริ่มทะเล และชมสินคา้ยา

ประจาํบา้นของชาวจีน ยาบวัหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ํ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง

ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  แวะใหท้่านไดเ้ยี่ยมชม ไข่มุก ซ่ึงเป็นไข่มุกน้ําจืดข้ึนช่ือของเมืองจีน สมควรแก่

เวลานําท่านเดินทางขา้มด่านจูไห่ สู่  มาเกา๊  ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมี ประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน  และ

น่าสนใจในอดีตมาเกา๊เป็นเพียงแค่หมูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้

และฟูเจี้ ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงั

คาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดต่อคา้ขายกบัชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยูใ่นแถบน้ี 

เท่ียง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)     

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาเกา๊  นําท่านเดินทางสู่ วดัอาม่า  เป็นวดัท่ีเกา่แกท่ี่สุดและเก็บรกัษา

ศิลปะวตัถุเกา่แกซ่ึ่งมีมูลค่ามหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีคงอยูม่าไดย้าวนาน



 

 

ท่ีสุดของ มาเกา๊ ในบริเวณวดัมีศาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF 

BENEVOLENCE,ศาลเจา้แมก่วนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN  

ไมพ่ลาดใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิมทารต์ไข่  จากน้ันผ่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล  หรือเจา้

แมก่วนอิมปรางคท์องสรา้ง ดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสูง 18 เมตรหนักกวา่ 1.8 ตนั 

ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลือง

อร่ามงดงามจบัตา เจา้แมก่วนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แมก่วนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แมก่วนอิม 

แต่วา่กลบัมีพระพกัตรเ์ป็นหน้าพร ะแมม่ารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอิมท่ีโปรตุเกส

ตั้งใจสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊ในโอกาสท่ีส่งมอบมาเกา๊คืนใหก้บัจีน และนําท่านชม  

วิหารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลยัเซนตป์อล ซ่ึงกอ่ตั้งในปี 1594 และ

ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก โบสถ์

เซนตป์อลสรา้งข้ึนในปี 1580 แต่ถูกทาํลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลาํดบั 

จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั้งวิทยาลยั และโบสถถู์กทาํลายจนเหลือแต่ดา้นหน้าของ ตึก

ฐานโบสถส์่วนใหญ่ และบนัได ดา้นหน้าของ ตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและ

ตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพียงแห่งเดียวเท่าน้ันในโลก 

 
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศของ  จากน้ันเก็บ

ภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล ท่ีจาํลองมาจากฝรัง่เศส  ซ่ึงหอไอเฟลท่ีมาเกา๊ ถือไดว้า่ เป็นหอไอเฟล

จาํลองท่ี ใหญ่ท่ีสุดและเหมือนจริงท่ีสุดในโลก โดยมีการประดบั ไฟทั้งหมด  6,600 ดวง และมี

ความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถข้ึนไปชมวิวท่ีชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยท่ีชั้นน้ีท่านจะสามารถ

มองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนราม าของฝัง่โคไทของมาเกา๊ สามารถข้ึนชมวิวไดต้ั้งแต่ เวลา 

10.0-22.00 น.  นําท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดบั 6 ดาว เชิญ

ท่านสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหมข่องเอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนดแ์คนแนลช๊อป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมช่ือ

ดงัมากมายกวา่ 350 รา้น ใหท้่านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพ่ือล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ี



 

 

ท่านช่ืนชอบ ท่านสามารถนัง่เรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไมร่วมอยูใ่น

รายการ) หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยูท่ั้งหมด 4 โซนใหญ่ 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัสู่จูไห่   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8)  เมนูพิเศษ!! เป็ดปักก่ิง  

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสี่          นมสัการเจา้แม่กวนอิม ณ หาดรีพลสั เบย ์– วดัแชกงหมิว – ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรุงเทพฯ 
 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9)   

นําท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอรร่ี์ (ประมาณ 1 ชัว่โมง) จากน้ันนําท่าน นมสัการขอพรจาก

เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY  ขา้ม

สะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ปี จากน้ันใหท้่านไดร้บัพลงัจากศาลา

แปดทิศ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดรวมรบัพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง อีกทั้งยงัใหท้่านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ จุด

น้ีไดอี้กดว้ย นําท่านชม รา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท็อปทอ้งถ่ินของฮ่องกง ใหท้่านไดช้มยาจีน 

ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค นําท่านเยี่ยมชมโรงงานจวิเวอรร์ี่  ท่ี

ข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ 

 
เท่ียง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)     



 

 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพ่ือสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือ

กนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและ นําแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ี

ในวนัข้ึนปีใหม ่

 
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่แหล่ง ชอ้ปป้ิงท่ีย่านจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้

แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเต็มอ่ิมจุใจ ไมว่า่คุณ

จะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการ 

ศูนยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมหอ้งเส้ือท่ีจาํหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมของดีไซ น์เนอร์

นานาชาติช่ือดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อีกทั้งยงัเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารชั้นเลิศ

บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอเช่ียน

เทอรมิ์นลั แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั้นน าท่ีมีใหเ้ลือกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น 

อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก

คุณหนูท่ี Toy’s Us *อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 

หมายเหต:ุ กรณีเดินทางช่วง กรกฎาคม –  สิงหาคมของทุกปีท่านจะไดเ้ตม็อ่ิมกบัเทศกาล

ลดทั้งเกาะ ใหท่้านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ลดราคากว่า 50-90% 

 
22.10 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES (กรุณา

เช็คเท่ียวบินในตารางวนัเดินทางก่อนท าการจอง) 

00.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 



 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งกอ่นทาํการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** คณะยืนยนัการเดินทางท่ี 9 ท่านมีหวัหน้าทวัร ์

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียด 

เท่ียวบิน 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กมี

เตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มี

เตยีง 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

06 – 09 เมษายน 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX767 (02.00-04.00) 

19,999 19,999 18,999 3,500 

20 – 23 เมษายน 2561 

**Bus 1** 

ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

20 – 23 เมษายน 2561 

**Bus 2** 

ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

27 – 30 เมษายน 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

16,999 16,999 15,999 3,500 

04 – 07 พฤษภาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

11 – 14 พฤษภาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

18 – 21 พฤษภาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

25 – 28 พฤษภาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

26 – 29 พฤษภาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

16,999 16,999 15,999 3,500 

01 – 04 มิถุนายน 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

08 – 11 มิถุนายน 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

15 – 18 มิถุนายน 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

22 – 25 มิถุนายน 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 61 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

06 – 09 กรกฎาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

13 – 16 กรกฎาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

20 – 23 กรกฎาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
15,999 15,999 14,999 3,500 



 

 

27 – 30 กรกฎาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
19,999 19,999 18,999 3,500 

03 – 06 สิงหาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

10 – 13 สิงหาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

19,999 19,999 18,999 3,500 

17 – 20 สิงหาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

24 – 27 สิงหาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 61 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

07 – 10 กนัยายน 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

14 – 17 กนัยายน 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

21 – 24 กนัยายน 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

19 – 22 ตลุาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

26 – 29 ตลุาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

 

หมายเหต ุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจนีเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ , ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้ง ระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการ

บงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / คน / รา้น 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน) เขา้ประเทศจีน 

 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (เขา้ออก

เมืองจีน 2 ครั้ง เป็นเงินจาํนวน 2500 บาท/ท่าน) 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 130 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ลูกคา้เป็นหลกั 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํ ระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 15 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบั เงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ



 

 

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้  

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไมม่ีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า   แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนํา หน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของ ทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  

อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี ทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิ น 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 

ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผล ไม้

สด ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก  


