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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-เซนิเจ ิน้ 

13.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู 8 เคานเ์ตอร ์ Q1-6
สายการบนิรอยลั จอรแ์ดนเนยีล เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก (สาย
การบนิก าหนดใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่งไดน้ า้หนกั 30 กโิลกรมั ทา่นละ 1 ใบเทา่น ัน้) 
***กรณุาใชก้ระเป๋าลอ้ลากเพือ่ความสะดวกในการขา้มดา่น*** 

16.15 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่RJ182 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
20.05 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

น าทา่นน่ังรถโคช้ปรับอากาศขา้มสะพานชงิหมา่สูฝ่ั่งเกาลนู ฮอ่งกงตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงใต ้
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีโดยอยูต่ดิกับมณฑลกวา่งตง (กวางตุง้) โดยมาเกา๊อยูท่างฝ่ัง
ตะวนัตกหา่งไปราว 61 กโิลเมตร ฮอ่งกงเดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นประมงเล็กๆ แหง่หนึง่ ในเขตอ าเภอ
ซนิอัน เมอืงเซนิเจิน้ หลังจากจนีพา่ยแพใ้นสงครามฝ่ิน เกาะฮอ่งกง และเกาลนูจงึถกูครอบครอง
โดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามล าดับ ตอ่มาภายหลังในปี 1898 องักฤษไดท้ าสญัญาเชา่
ซือ้พืน้ทีท่างตอนใตข้องล าน ้าเซนิเจิน้ ซึง่ปัจจบุันเรยีกวา่ ‘เขตดนิแดนใหม’่ รวมทัง้เกาะรอบขา้ง 
ซึง่มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญก่วา่เมือ่ครัง้อังกฤษเขา้ยดึครองในสมัยสงครามฝ่ินเกอืบสบิเทา่ 
น าทา่นเดนิทางสูเ่ซนิเจ ิน้ โดยรถโคช้ปรับอากาศ ใชเ้วลาประมาณ 1-2 ชัว่โมง และน าทา่นเขา้ที่
พัก 
พกัที ่REN SHAN HENG HOTEL / SHAN SHUI HOTELหรอืเทยีบเทา่3* 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้-รา้นหยก-รา้นยา-รา้นยางพารา-จไูห-่สวนหยวนหมงิ-ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
หลังจากนัน้น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเซนิเจ ิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้น
ชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนือ้ที ่ 2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงเซนิเจิน้ไดรั้บการ
วางระบบผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทัิศน ์ และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม น าทา่นแวะชม
หยกสนิคา้โอทอ๊ปของจนี  และชมิชาจนี เชน่ อูห่ลง ผเูออชารสชาตดิขี ึน้ชือ่ของจนี และน าท าสู่

รา้นยาสมุนไพร เพือ่ตรวจเช็คสขุภาพเบือ้งตน้ และชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี เชน่ “ยาบัว
หมิะ” และมยีาสมุนไพรอืน่ๆ อกีมากมาย น าทา่นแวะรา้นหมอนยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม
สนิคา้และผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงจไูห ่ โดยรถโคช้ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหวา่งทางชม
ทัศนยีภาพสองขา้งทาง และพักผอ่นอสิระตามอัธยาศัย 
น าทา่นเขา้ชมสวนหยวนหมงิหยวน ซึง่เป็นสวนจ าลองจากสวนหยวนหมงิทีน่ครปักกิง่หลังถกู
ท าลายโดยพันธมติรในปีค.ศ. 1860 และเสยีหายจนยากแกก่ารบรูณะพระราชวงัหยวนหมงิใหมไ่ด ้
งบประมาณกอ่สรา้งถงึ 600 ลา้นหยวน สรา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ ณ ใจกลางของภเูขาชลินิในเมอืงจไูห่
ท าใหส้วนแหง่นี้โอบลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีวชอุม่ และมพีืน้ทีค่รอบคลมุทะเลสาบขนาดมหมึา 
80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเทา่กับสวนเดมิในกรงุปักกิง่ ส ิง่ทีท่ าใหส้วนหยวนหมงิหยวนแหง่
ใหมม่คีวามแตกตา่งกับสวนเกา่ทีปั่กกิง่ คอืการเพิม่เตมิและตกแตง่สวนทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวนัตก
ผสมกับศลิปะจนีสวนหยวนหมงิหยวนใหมจ่งึถอืไดว้า่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่จ าลองมาจากสถานที่
ในประวตัศิาสตรม์คีณุคา่ทัง้ในแงว่ฒันธรรม ประวัตศิาสตร ์ และธรุกจิการทอ่งเทีย่วสวนนีไ้ดเ้ปิดให ้
บคุคลเขา้ชมตัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพันธ ์ค.ศ.1997 เป็นตน้มามภีเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็น
พืน้ทีร่าบ สิง่กอ่สรา้งตา่งๆสรา้งขึน้เทา่ของจรงิในอดตีทกุชิน้ มมีากกวา่ 100 ชิน้ อาท ิ เสาหนิคู่
สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว น าทา่นสูต่ลาดกงเป่ย 
หรอืตลาดใตด้นิ แหลง่ชอ้ปป้ิงแหลง่ใหญข่องเมอืงจไูหม่สีนิคา้มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้อาทเิชน่
โทรศัพทม์อืถอื, เกมสบ์อย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ตามแฟชัน่ตามฤดกูาลในชว่งนัน้
, ผลไม,้ อาหารและขนม 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เป็ดยา่ง 
พกัที ่SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่าม จไูห-่ถนนคูร่กั-หวหีนี-่มาเกา๊-เซนตป์อล-เซนาโดส้แควร-์เวเนเชีย่น-จไูห ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
น าน่ังรถผา่นชมทวิทัศนข์องถนนคูร่กั The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะ
โรแมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดต้กแตง่ภมูทัิศนไ์ดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพักผอ่นหยอ่นใจ 
และทีไ่ดช้ือ่วา่ถนนคูรั่กก็เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นีไ้ดม้กีารน าเกา้อี ้ หรอืมา้น่ัง
ซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเทา่นัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคูรั่ก ปัจจบุันเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่กแวะถา่ยรปู
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กับสาวงาม “หวหีนี”่ จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอา่ว
เซยีงหเูป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 เมตรถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางขา้มดา่นจูไห ่ สูม่าเกา๊ ซึง่เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจใน
อดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชน
ชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่ 16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนีเ้พือ่
ตดิตอ่คา้ขายกับชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนีท้ีส่ าคัญคอืชาวโปรตเุกสไดน้ าพาเอา
ความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวฒันธรรมของชาตติะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมาย
ท าใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตัว
จนเรยีกไดว้า่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี" น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ของมาเกา๊
เชน่ คุก้กีอ้ัลมอนดม์ะนาวโปรตเุกส ขนมผัวจา๋เมยีจา๋ หมแูผน่สตูรพเิศษ น ้ามันปลา 
ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แมก่วนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิทั์ง้องค ์มคีวาม
สงู 18 เมตรหนักกวา่ 1.8 ตัน ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบัวดงูดงามออ่นชอ้ยสะทอ้นกับแดดเป็น
ประกายเรอืงรองเหลอืงอรา่มงดงามจับตาเจา้แมก่วนอมิองคน์ีเ้ป็นเจา้แมก่วนอมิลกูครึง่ คอืป้ันเป็น
องคเ์จา้แมก่วนอมิแตว่า่กลับมพีระพักตรเ์ป็นหนา้พระแมม่ารทีีเ่ป็นเชน่นีก็้เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอมิ
ทีโ่ปรตเุกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเกา๊ในโอกาสทีส่ง่มอบมาเกา๊คนืใหก้ับจนีและน า
ทา่นชมวหิารเซนตป์อล โบสถแ์หง่นีเ้คยเป็นสว่นหนึง่ของวทิยาลัยเซนตป์อล ซึง่กอ่ตัง้ในปี 1594 
และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวนัตกแหง่แรกของเอเชยีตะวนัออก โบสถ์
เซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แตถ่กูท าลายถงึสองครัง้ ในปี1595 และ1601 ตามล าดับ จนกระท่ัง
เกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลัยและโบสถถ์กูท าลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐานโบสถ์
สว่นใหญแ่ละบันไดหนา้ดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตก
และมอียูท่ีน่ีเ่พยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ในโลก แวะชมยา่นเซนาโดส้แควร ์ ถอืไดว้า่เป็นท าเลทองทาง
ธรุกจิของมาเกา๊เพราะรวบรวมสนิคา้คณุภาพและรา้นคา้ตา่งๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้ทกุแบบทกุสไตล ์
และยังมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ตา่งๆ ของมาเกา๊วางขายอยูด่ว้ยเรยีกวา่ชอ้ปป้ิงทีน่ีแ่หง่เดยีว
ก็คุม้เกนิพอน าทา่นเยีย่มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรรูะดับ 6 ดาว เชญิทา่น
สมัผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแหง่ใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกที่
ใหค้วามบันเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกับรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมาย
กวา่ 350 รา้น ใหท้า่นไดส้มัผัสกับภัตตาคารกวา่ 30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบ ทา่น
สามารถน่ังเรอืกอนโดลา่ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรม (ไมร่วมอยูใ่นรายการ) หรอืจะ
เสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มอียูทั่ง้หมด 4 โซนใหญ ่

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลับสูเ่มอืงจไูห ่ 
พกัที ่SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่ ี ่ จไูห-่ฮอ่งกง-น ัง่รถขา้มสะพานขา้มทะเล-ซติีท้วัร–์ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ–Repulse bay-
Victoria-ชอ้ปป้ิง-ฮอ่งกงกรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
น าทกุทา่นน ัง่รถโคช้ชา้มสะพานเชือ่ม “ฮอ่งกง-จไูห-่มาเกา๊” HZMB สะพานขา้มทะเลยาว
ทีส่ดุในโลกซึง่เปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่วนัที ่ 23 ต.ค. 2561 โดยสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุใน
โลกแหง่นีเ้ชือ่มฮอ่งกงกับเมอืงตา่งๆ ในพืน้ทีเ่กรทเตอรเ์บย ์ (Greater Bay Area) หรอืพืน้ทีอ่า่ว
กวางตุง้ ฮอ่งกง และมาเกา๊ ของจนีตอนใต ้สะพานดังกลา่วมคีวามยาว 55 กโิลเมตรรปูทรงตัววาย 
(Y-shape) ใชง้บประมาณกวา่ 2 หมืน่ลา้นเหรยีญสหรัฐ (ราว 6.5 แสนลา้นบาท) ซึง่ยาวกวา่
สะพานโกลเดน้ เกท ของเมอืงซานฟรานซสิโกถงึ 20 เทา่ โดยขัน้ตอนส าคัญอยูท่ีต่ัวสะพานหลัก
ยาว 22.9 กโิลเมตร อโุมงคย์าว 6.7 กโิลเมตร และเกาะเทยีมนอกตัวสะพานนับเป็นสะพานขา้ม
ทะเลแหง่แรกในพืน้ทีเ่กรทเตอรเ์บย ์ ทอดยาวพาดผา่นมหาสมทุรจากเกาะเทยีมทีส่รา้งขึน้บรเิวณ
ใกลส้นามบนินานาชาตฮิอ่งกงไปสูเ่ขตปกครองพเิศษมาเกา๊และเมอืงจไูหข่องจนีแผน่ดนิใหญ ่หลัง
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  
น าทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกงขึน้สู ่ VICTORIA หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิม เป็นจดุชมววิทีค่ณุ
จะตอ้งทึง่กับความสวยงาม อา่ววคิตอเรยีทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก และตกึระฟ้าทีพุ่ง่ทะยานขึน้สงูตัด
กับแนวเขาเขยีวขจอีันแสนสวยงาม เชญิถา่ยรปูตามอัธยาศัย น าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ีท่ีข่ ึน้
ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอันดับเยีย่มยอด น าทา่นสูห่าดทรายรพีลสัเบย์
REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่นีส้วยทสีดุแหง่หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท า
ภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูป้ันของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครอง
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ชาวประมง โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด นมัสการขอพรจาก เจา้แม่
กวนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่
ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี และน าทา่นเลอืกซือ้สมนุไพรจนีซึง่ถอืเป็นสนิคา้เพือ่สขุภาพ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษ...หา่นพะโล ้
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีย่า่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้
แบรนดเ์นมจากท่ัวทกุมมุโลก ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิม่จใุจ ไมว่า่คณุจะ
มรีสนยิมแบบไหนหรอืงบประมาณเทา่ใดศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงมทีกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการ
ศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหลา่นีเ้ป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอร์
นานาชาตชิือ่ดังจากท่ัวทกุมมุโลกอกีทัง้ยังเป็นทีท่ีค่ณุสามารถจะอิม่เอมกับอาหารชัน้เลศิ
บรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกับรา้นอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่ โอเชีย่นเทอรม์นัิล 
แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิ ESPRIT, 
EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s 
Usสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.35 น.  ออกเดนิทางโดย เทีย่วบนิที ่RJ183 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
23.25 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ 
ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคาเด็ก 
เสรมิเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ราคาเด็ก 
ไมเ่สรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

4-7 เม.ย. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 13,999 13,999 13,999 3,500 

11-14 เม.ย. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 18,999 18,999 18,999 5,500 

25-28 เม.ย. 63 
RJ182 1615-2005 

RJ183 2135-2325 13,999 13,999 13,999 3,500 

7-10 พ.ค. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 12,999 12,999 12,999 3,500 

21-24 พ.ค. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 12,999 12,999 12,999 3,500 

11-14 ม.ิย. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 12,999 12,999 12,999 3,500 

25-28 ม.ิย. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 12,999 12,999 12,999 3,500 

9-12 ก.ค. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 12,999 12,999 12,999 3,500 

23-26 ก.ค. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 12,999 12,999 12,999 3,500 

25-28 ก.ค. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 13,999 13,999 13,999 3,500 

6-9 ส.ค. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 12,999 12,999 12,999 3,500 

8-11 ส.ค. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 12,999 12,999 12,999 3,500 

20-23 ส.ค. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 12,999 12,999 12,999 3,500 

10-13 ก.ย. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 12,999 12,999 12,999 3,500 

24-27 ก.ย. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 12,999 12,999 12,999 3,500 

17-20 ต.ค. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 13,999 13,999 13,999 3,500 

22-25 ต.ค. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 13,999 13,999 13,999 3,500 

12-15 พ.ย. 63 
RJ182 1525-1900 
RJ183 2125-2320 12,999 12,999 12,999 3,500 

26-28 พ.ย. 63 
RJ182 1525-1900 
RJ183 2125-2320 12,999 12,999 12,999 3,500 
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3-6 ธ.ค. 63 
RJ182 1525-1900 
RJ183 2125-2320 13,999 13,999 13,999 3,500 

5-8 ธ.ค. 63 
RJ182 1525-1900 
RJ183 2125-2320 13,999 13,999 13,999 3,500 

17-20 ธ.ค. 63 
RJ182 1525-1900 
RJ183 2125-2320 13,999 13,999 13,999 3,500 

31 ธ.ค.-3 ม.ค. 64 
RJ182 1525-1900 
RJ183 2125-2320 18,999 18,999 18,999 5,500 

 
อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–ฮอ่งกง–กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการ
เดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพั่กตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  (กรณีพัก 3 ทา่น ทา่น
ที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 30 กก. (สายการบนิก าหนดใหโ้หลดสมัภาระ
ใตท้อ้งเครือ่งไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้) / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้/ คา่วซีา่
เขา้เมอืงจนีเป็นวซีา่กรุ๊ป (กรณีทีม่วีซีา่จนีอยูแ่ลว้ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได)้ / คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการ
เดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง / 
ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 120 หยวน/ทา่น*** ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยู่
กับความพอใจของลกูคา้ / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ / 
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีาร
เรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี / คา่วซีา่จนีแบบเดีย่วกรณีดา่นตม. แจง้ปิด 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
***เงือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิ 
ภายในประเทศ, ซือ้ต ัว๋รถไฟ, ซือ้ต ัว๋รถโดยสาร และจองหอ้งพกั 
เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง อฟัเดตเพิม่เตมิต ัง้แตว่นัที ่23 พ.ค. 2561 
- ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (สแกนส ีหรอืถา่ยรปูส ีแบบหนา้ตรงเต็มหนา้เทา่นัน้ ***ตาม
ตัวอยา่ง***) 
และหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีจ่ะออก
เดนิทาง 
- ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
- ทีอ่ยูปั่จจบุัน (นามสกลุเดยีวกัน ใชท้ีอ่ยูเ่ดยีวกันได)้ 
- เบอรโ์ทรศัพท ์
 
***ลกูคา้ทา่นในมวีซีา่จนีอยูใ่นเลม่พาสปอรต์ ทางตม. จะถอืวา่ทา่นใชว้ซีา่ในเลม่ผา่นดา่นในการ

เขา้เมอืงจนี บรษิทัฯ ทวัรไ์มส่ามารถยืน่เป็นวซีา่กรุป๊ใหไ้ด ้
และถา้ทา่นใดไมแ่จง้วา่มวีซีา่จนีอยูใ่นเลม่พาสปอรต์ 

กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิข ึน้ทางลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเองท ัง้หมด*** 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วนั  / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วนั / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท แลว้แตก่รณ ี
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วนั / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
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หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 
2. เนือ่งจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ใน
อนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษี
น ้ามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
4. บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึตามทีก่ าหนด 
5. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระ
คา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย  
6. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
7. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ดังกลา่ว  คอืรา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่ว
จะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 


