
 

 

 

 

ฮ่องกง เซินเจิ้น ดีสนี่ย์แลนด์  

4 วัน 2 คืน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ดินแดนแห่งเวทมนตส์วนสนุกดิสนีย ์รวมค่าเคร่ืองเล่น  
หมนุกงัหนั แก้ปีชง ท่ีวดัแชกงหมิว// วดัหวงัต้าเซียน ขอสขุภาพแขง็แรง  

สวนดอกไม้ฮอลแลนด ์–วดักวนอ-ู ช้อปป้ิงตลาดตงเหมิน อาหารพิเศษ... SEAFOOD + RED WINE 
แม่กวนอิมรีพลสัเบย ์(ขอประทานบตุรเทพเจ้า) กวนอิมฮองฮาํ (ยืมเงินช่วยเร่ืองธรุกิจ) – ช้อปป้ิงนาธาน 

 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – ฮ่องกง– ดิสนียแ์ลนดเ์ตม็วนั (รวมบตัรค่าเข้าและเครื่องล่น)  
  หรือเปล่ียนเป็นกระเช้านองปิงกไ็ด้ 
00.10 น. พร้อมกนั ณ สนามบิน สวุรรณภมิู   อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบนิ ฮ่องกงแอรไ์ลน์ 

โดยมเีจา้หน้าที ่บรษิทัคอยอํานวยความสะดวกเรือ่งบตัรผูโ้ดยสาร และ สมัภาระ  
02.00 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX780 (มจีอส่วนตวัทุกทีน่ัง่) (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
05.40 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเรว็กว่าเมอืงไทย 1 ชม.)  

(กรณีไฟทบ์นิ HX780 เวลาบนิ 02.00 น. ลกูคา้จะตอ้งเดนิทางออกจากบา้นก่อนเวลานดัหมาย 1.30 ชัว่โมง เพราะไฟทบ์นิเรว็ขึน้) 

หรือเท่ียวบิน 
04.40 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX762 (มจีอส่วนตวัทุกทีน่ัง่) บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 
09.00 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเรว็กว่าเมอืงไทย 1 ชม.)  

           
 
 

 
 
 
 

 นําท่านเดนิทางสู่เกาะฮ่องกง ซึง่ตัง้ยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใต้
ของประเทศจนี ตดิกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอรร์ทิอรสี ์เกาลนู และเกาะเลก็ๆ อกี 
235 เกาะ หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

 หากท่านใดไมอ่ยากเขา้สวนสนุกดสินียแ์ลนดเ์ปลีย่นเป็นกระเชา้นองปิงกไ็ด ้(เลอืกไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึ่ง)  แจง้
ก่อนเดนิทาง 10 วนัเท่านัน้ 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

กรณีท่ีต้องการไป OPTION นัง่กระเช้านองปิง 360 (ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไป-กลบั ธรรมดา 1 ,000 บาท) แจ้งก่อน
เดินทาง 10 วนั 
OPTION เสริม นัง่กระเช้านองปิง 360 สมัผสัประสบการณ์นัง่กระเชา้ ชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงามของฮ่องกงทะเลสคีรามและภเูขา
สงูแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กโิลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 25นาท ี (หมายเหตุ ในกรณีทีไ่มส่ามารถขึน้กระเชา้ได้
เนื่องจากกระเชา้ปิดปรบัปรงุ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการเดนิทางโดยรถโคช้ขึน้สูย่อดเขาแทน)  นําทา่นเขา้สู ่ วดัโป๋
หลินสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1906 ยอ้นไปในอดตีทีน่ี่เป็นเพยีงวดัเลก็ๆ หลบเรน้อยูใ่นพืน้ทีเ่ขยีวชอุม่ ปัจจุบนัวดัโป่หลนิเป็น
ศนูยก์ลางของชาวพทุธทีม่คีวามสาํคญัมาก และเป็นจุดทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและไดร้บัความนิยมมากทีส่ดุแหง่หนึ่งของฮ่องกง 
นําทา่นนมสัการ พระใหญ่ลนัเตาพระพทุธรปูศกัดิส์ทิธิอ์นัดบัตน้ๆของฮ่องกง สรา้งจากทองสมัฤทธิท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มี
น้ําหนกั 202 ตนั ความสงู 34 เมตร ประดษิฐานอยูบ่นยอดเขาโปหลนิ จากนัน้นําทา่นนมสัการพระอโมฆสทิธพิทุธะพระอมติาภ
พทุธะ พระไวโรจนพทุธะพระรตันสมัภวพทุธะ และพระอกัโษภยพทุธะ ใหท้า่นเทีย่วชม จากนัน้ทา่นสามารถเดนิเทีย่ว หมู่บา้น
วฒันธรรมนองปิงทีจ่าํลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวฮ่องกงในสมยักอ่น มบีรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยรา้นน้ําชา รา้นอาหาร 
รา้นขายของทีร่ะลกึ 

นําท่าน  ตะลยุสวนสนุก    ฮ่องกง ดิสนีย์
แลนด ์  (เล่นเตม็วนั เพื่อใหเ้กบ็เครือ่งเล่นใหค้รบ) 
เป็นความฝันของใครหลายๆ คนทีต่อ้งมาเยอืนสกัครัง้ใน
ชวีติ ดนิแดนแห่งความสุขทีเ่หมาะกบัทุกเพศทุกวยั แต่!! 
การจะเล่นเขา้ไปสนุกใหคุ้ม้ค่าบตัรนัน้ไมใ่ช่เรือ่งงา่ยๆ 
เพราะเขา้ไปแลว้จะมทีัง้เครือ่งเล่นมากมาย แถมยงัแบ่ง
โซน 
ภายใน ฮ่องกง ดสินียแ์ลนด ์จะแบ่งเป็น 5 โซน ไดแ้ก่ 
1. Main Street USA เตม็ไปดว้ยบา้นเรอืนในแนวคนัทร ี
พรอ้มรา้นขายของทีร่ะลกึ และรถไฟวนรอบสวนสนุก 
2. Tomorrowlandโซนเครือ่งเล่นแห่งอนาคต เครือ่งเล่น
ส่วนใหญ่จะเน้นไปในแนวตื่นเตน้ 



 

 

 

3. Fantasyland ดนิแดนแห่งเทพนิยาย เครือ่งเล่นเบาๆเหมาะกบัคุณหนูและเป็นทีต่ ัง้ของปราสาท 
4. Adventurelandโซนทีเ่น้นความตื่นเตน้ลกึลบั เสมอืนเรากําลงัผจญภยัในป่าอะเมซอน 
5. โซนใหมป่ระกอบดว้ย Toy Story Land, Grizzly Gulch, Mystic Point 
สิง่แรกเลยทีต่อ้งรู ้คอื “ Fast Pass” ฟาสตพ์าส คอื บตัรนดั ใบจองเครือ่งเล่น เมือ่ถงึเวลาแลว้เรากค็่อยมาที่
เครือ่งเล่นโดยไมต่อ้งเสยีเวลาต่อควิใหเ้สยีเวลา 
วธิกีารแลกบตัรกง็า่ยดาย โดยไปทีตู่แ้ลกบตัรหน้าเครือ่ง
เล่น เอาบตัรผ่านเขา้ประตูดสินียเ์สยีบใส่ เราจะไดบ้ตัรนดั
ออกมา ฟาสตพ์าสไมไ่ดม้ทีุกเครือ่งเล่น จะมเีพยีง 3 
เครือ่งเล่นเท่านัน้ทีใ่หบ้รกิาร คอื Space Mountain, Buzz 
LightyearAstro Blasters และ The Many Adventures of 
Winnie the Pooh ถา้ใหผ้มแนะนํา เมือ่ไปถงึควรมุง่หน้า
ไป เอา Fast Pass ของ Space Mountain ก่อนเลย 
เพราะเป็นเครือ่งเล่นทีค่นเล่นเยอะมาก ต่อควินานสุด 
ชอบหวาดเสยีว ตื่นเตน้ มนัส์ๆ  

** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุยจกัรวาล (รถไฟเหาะใน
ทีม่ดื) เครือ่งเล่นอนัดบัตน้ๆของทีน่ี่ ถา้ใครถามว่าเป็นอยา่งไรกค็งตอ้งบอกว่า
อารมณ์คลา้ยๆ กบั Dream World บา้นเราแต่พวกเทคนิคแสงสเีสยีงทีน่ี่เขา
เริด่เว่อร ์
** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นัง่รถไฟตะลุยเหมอืงใน
เทอืกเขาบิก๊กรซิล ีอาจจะดเูป็นแค่รถไฟเหาะธรรมดาแต่จรงิๆแลว้มลีกูเล่นที่
แอบเอาไวม้ากมาย เช่น ถอยหลงัวิง่ พุ่งไปขา้งหน้าแบบความเรว็สงู ส่วนตวั
ผมว่าเครือ่งเล่นน้ีเดด็ไมค่วรพลาด แมแ้ถวจะยาวไปเสยีหน่อย แต่อยา่งไรก็
ตอ้งเล่น! 

** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภาพรางรถไฟเหาะรปูตวั 
U สงู 27 เมตร ขึน้ลงไปมาดซูวิ่ามนัจะมนัสข์นาดไหน ดไูปดมูามนัคอื 
“ไวกิง้” ดีๆ นี่เอง 
** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) รว่มกระโดด
รม่ไปกบักองทาํลงัทหารของ “ Andy” (หนุ่มน้อยเจา้ของของเล่น
ทัง้หลายจากเรือ่ง Toy Story) เครือ่งเล่นน้ีถอืว่าเสยีวใชไ้ดแ้ต่ไมไ่ดแ้รงมากเพราะจงัหวะลงจะรัง้ๆ เอาไวไ้ม่
ตกลงทเีดยีว เดก็ๆ กส็ามารถเล่นไดน้ะครบั 



 

 

 

** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นัง่เรอืผจญภยัในป่าลกึลบั พบเจอกบับรรดาสตัวป่์า ชาวป่า ภเูขา
ไฟระเบดิ ระหว่างทางจะมผีูบ้รรยาย บิว้อารมณ์เราตลอดทาง เล่นเสรจ็แลว้กอ็ยา่ลมืไปเยีย่มบา้นตน้ไมข้องทารซ์าน 
ดว้ยละ 
** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเล่นใหมแ่กะกล่องทีจ่ะพาคุณนัง่รถชมของสะสมสุดมหศัจรรยจ์ากทัว่ทุก
มมุโลกของคุณปู่  พรอ้มสเปเชยีลเอฟเฟ็คตส์ุดตระการตา 
** Buzz LightyearAstro Blasters (โซน Tomorrowland) รว่มพทิกัษ์จกัรวาลไปกบั Buzz Lightyearโดยการนัง่
ยานอวกาศเขา้ไปยงิปืนเลเซอรใ์ส่เหล่ารา้ยเพื่อเกบ็คะแนน ซึง่เป็นเครือ่งเล่นทีไ่ดร้บัความนิยมจากเดก็ๆ 
** Mickey’s Philharmagic(โซน Fantasyland) ภาพยนต4์ มติ ิทีร่วมเอาเหล่าซุป’ตาร ์มาครบทุกเรือ่ง 
ย่อส่วนให้เท่ามด แล้วร่วมต่อสู่ไปกบัแอนท–์แมน และ เดอะ วอสพ ์

 

 

 

 

เหล่าฮโีรทุ่กเพศทุกวยัและทุกขนาดเตรยีมตวักนัใหพ้รอ้ม ! การเปิดตวัในวนัที่  31 มนีาคม2562 ของ แอนท์–
แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบทเทิล ! ทีแ่ฟนๆ ตัง้ตารอคอยมานานคอืภาคต่อขยายของมหากาพยก์าร
ผจญภยัของ  Iron Man Experience ทาํให้ ฮ่องกงดสินียแ์ลนด์  เป็นศูนยบ์ญัชาการมารเ์วลแห่งเอเชยีอยา่ง
แทจ้รงิ  ฮ่องกง  ดสินียแ์ลนด์  ยงัเป็นทีแ่รกในโลกทีม่เีครือ่งเล่น  แอนท์–แมน และ  เดอะ  วอสพ์ : นาโน  แบท
เทลิ! และ เครือ่งเล่นจากมารเ์วลเครือ่งแรกทีม่ซีุปเปอรฮ์โีรผู่ห้ญงิอกีดว้ย 

 
 



 

 

 

การแสดงโชว ์
เหนื่อยกบัการเล่นเครือ่งเล่น มาพกัดโูชวด์ีๆ  กนั เริม่ตน้จากโชว ์ Festival of The Lion King (โซน Adventureland) 
รอบโชว ์12.00, 14.00, 13.30 และ 18.00 , The Golden Mickeys (โซน Fantasyland) รอบโชว ์12:45, 13:45, 13:00, 
17:00 และ 18:15 อยา่งไรควรเชก็รอบกนัก่อนทีไ่ปหน่อยนะครบัเพราะเวลาโชวอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงในแต่ละวนัและ
อกีหนึ่งไฮไลทเ์ดด็ของการมาเยอืนดสินียแ์ลนด ์คอืการชมขบวนพาเหรดของเหล่าซุป’ตารเ์หล่าตวัการต์ูน โดยจะมอียู ่
2 ช่วง คอืเวลา 13:00 น. และ 13:00 น. 

   
นําท่านเดนิทางสู่เซนิเจิน้โดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง) 
เท่ียง – เยน็ อิสระอาหาร  
นําท่านเข้าสู่  ท่ีพกั FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัท่ีสอง เซินเจ้ิน –สวนดอกไม้ฮอลแลนด-์วดักวนอ-ูร้านหยก  - ยาบวัหิมะ - ยางพารา– 
  ชมโชวม่์านน้ํา 3 D – ตลาดตงเหมิน (เช้า-เท่ียง-เยน็) พิเศษเมนู SEAFOOD + RED WINE 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 นําท่านชม สวนดอกไม้ ฮอลแลนด ์( THE FLOWER 

TOWN IN HOLLAND) ในเซนิเจิน้ โดยไดอ้อกแบบและ
ก่อสรา้งเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดนิ ดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบทรงบา้นเนเธอรแ์ลนดข์นานแทท้ีน่ิยมออกแบบหลงัคา
หน้าจัว่ใหล้วดลายไมซ่ํ้ากนั ราวกบัจะประกวดประชนักนัก็
ไมป่าน เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม ่กําลงัเป็นนิยมใน
ขณะน้ี ทีน่ี่เป็นสวนสาธารณะทีม่รีา้นดอกไม ้และมมุภาพ
ภาพทีส่วยงาม อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟใหน้ัง่ชลิกนั โดยแต่ละรา้นจะไดร้บัการออกแบบใหม้สีไตล ์และคง
เอกลกัษณ์ใหม้บีรรยากาศเหมอืนอยูฮ่อลแลนด ์ 



 

 

 

นําท่าน สู่ วดัเทพเจ้ากวนอู ไหวเ้พทเจา้กวนอู สญัลกัษณ์
ของความซื่อสตัย ์ความ  ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ 
โชคลาภ เปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเดด็เดีย่ว เป็น
ธรรม กลา้หาญ เป็นวดัอนัศกัดิส์ทิธทิีค่นเซิน่เจิน้นิยม
สกัการะขอพรในเรือ่งหน้าทีก่ารงาน โดยเฉพาะขา้ราชการ  
นําท่าน ชม หยกจีน  ของลํ้าค่าทีข่ ึน้ชื่อ ซึง่ชาวจนีมคีวาม
เชื่อว่าหยกคอื สญัลกัษณ์ของความดงีาม สตปัิญญา และ
ความยตุธิรรมรวมไปถงึลทัธขิงจือ๊ยงัใหค้วามหมายของหยกในแงข่องสญัญาลกัษณ์แห่งปัญญา ความเหน็อก
เหน็ใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซึง่หากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุขความเจรญิรุง่เรอืง 
ความรํ่ารวย ความมโีชค รวมถงึทาํใหอ้ายยุนือกีดว้ยใหท้่านไดเ้ลอืกชมหยกทีไ่ดผ้่านการเจยีระไนมาเป็น
เครือ่งประดบันําโชค อาทเิช่น กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่เยา้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของขวญัของฝาก 

เท่ียง รบัประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้นําท่านเลอืกซือ้ยาแกน้ํ้ารอ้นลวกเป่าฟู่หลงิ ยาบวัหิมะ  ยาประจาํบา้นทีม่ชีื่อเสยีง อกีดว้ยยาประจาํ

บา้นทีม่ชีื่อเสยีงและ นําท่านแวะชมและซือ้ ผลิตภณัฑย์างพารา  
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ล้ิมรส  อาหารพิเศษ... SEAFOOD + RED WINE 

 ตลาดตงเหมิน ( Dongmen) กม็ขีองแบรนด ์ของแท ้และของดรีาคาถูกอยูอ่กีมากมาย นบัว่าเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงหลายคน ๆ นิยมไปไมต่่างจากที ่ Luo Hu เลยครบั ทีน่ี่เป็นเหมอืนถนนคนเดนิทีม่คีนมาเดนิชอ้ปเยอะ
จรงิจงัมาก เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าเดนิทาง ของแทร้าคาถูก ตอ้งมา
เลอืกซือ้ทีน่ี่ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีด่ทีีสุ่ดของเมอืงเซิน่เจิน้เลยกว็่าได้  
ราคา: เริม่ตน้ประมาณ 30 หยวนเป็นตน้ไป (ขึน้อยูก่บัสนิคา้) 

จากนัน้ นําท่านชม ชม โชวม่์านน้ํา 3 D การแสดงทีนํ่าเอา แสงเลเซอร ์ส ี
เสยีง และมา่นน้ํามาผสมผสานกนัดว้ยเทคนิคและทมีงานผูส้รา้งงาน
ระดบัโลก OCTBAY ไดทุ้่มทุนกว่า 200 ลา้นหยวนจดัแสดง ณ OCT 
BAY WATER SHOW THEATRE ดว้ยเรือ่งราวของเดก็หญงิผูม้คีวามกลา้หาญกบัลงิ ทีช่่วยกนัออกตามหา 
เครือ่งบรรเลงเพลงวเิศษ ทีจ่ะนํามาใชป้ลดปล่อยนกออกจากเวทยม์นตรข์องป่าโกงกางท่านจะไดร้บัความ
เพลดิเพลนิสนุกสนานและประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการช์ุดน้ี 
 (โชวม่์านน้ําปิดทุกวนัจนัทร ์และปิดปรบัปรงุ หรือสภาพอากาศไม่อาํนวย  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่
ชดเชยรายการเท่ียว หรือคืนเงินชดเชยทุกกรณี) 

นําท่านเข้าสู่  ท่ีพกั FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
วนัท่ีสาม รี พลัสเ์บย ์–หวงัต้าเซียน – วดัแม่กวนอิมฮองฮาํ-วดัแชกงหมิว– จิวเวอร่ี - ช้อปป้ิงนาธาน-กรงุเทพ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นําท่านเดนิทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง) 
 

นําท่านสู่  รีพลัสเ์บย ์( Repulse Bay ) ซึง่ชื่ออ่าวนี้ไดม้าจากชื่อเรอืรบของ
องักฤษทีม่าจอดเพื่อรกัษาการณ์อ่าว ซึง่อ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน้ําตืน้ซึง่ไดร้บัความ

นิยมจากคนฮ่องกงเองทีม่าเทีย่วพกัผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   แต่
ทีน่่าสนใจคอืดา้นหน่ึงของอ่าวมวีดั พระพุทธรปู และเทพเจา้ต่างๆ  ก่อสรา้ง
ประดษิฐานไวม้ากมายตามความเชื่อถอืศรทัธา พระสงักจัจาย บชูาเพื่อความสุข ,  
เจา้สมทุร เทพเจา้แห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลอืกนิ
เหลอืใช ้ มเีทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  รวมทัง้กามเทพ  ทีม่วีธิกีารเสีย่ง
ทายดว้ยดา้ยแดง   และอธษิฐานดว้ยการลบูคลาํหนิกอ้นกลมอยา่งตัง้ใจ   อสิระ
ท่านสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามอธัยาศยั ณ ทีแ่ห่งน้ีคอือกีดา้นของเสน่หท์ีค่น้พบได้
ไมไ่กลเลยจากใจกลางเมอืง 
นําท่านเขา้สู่ วดัหวงัต้าเซียน  ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบเซนทีง่ดงาม ซึง่วดัแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ยา่ง
เทพเจา้หลกัของวดัคอื เทพหวงัต้าเซียน เทพเจา้ตามความเชื่อชาวจนี เดมิท่าน
ชื่อ “หว่องชอ้เผ่ง” ท่านจะดลบนัดาลพรเกีย่วกบัสุขภาพ ใหสุ้ขภาพแขง็แรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ แต่เป้าหมายของ
คนโสดอยากมคีู่ ตอ้งเดนิมาขา้งๆ ซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของ เทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยคุโหลว รปูปัน้สทีองมี
เสีย้วพระจนัทรอ์ยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซึง่ชาวจนีตอ้งมา ขอพรความรกักนัทีน่ี่ โดยการขอพรกบัเทพเจา้ องคน์ี้ตอ้งใช้
ดา้ยแดงผกูนิ้วเอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหว่างพธิ ี

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

 

นําท่าน เดินทางไปยงั วดัแม่กวนอิมฮ่องฮาํ   วดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1873  เป็นวดัขนาดเลก็ทีม่ชีาวฮ่องกงศรทัธานบัถอืกนัเป็นอยา่งมาก วดัแห่งนี้เป็น
สถานทีป่ระดษิฐาน องคเ์จา้แมก่วนอมิฮ่องฮาํ ทีม่ชีื่อเสยีงเรือ่งการใหกู้ย้มืเงนิ เชื่อกนัว่า
ท่านช่วยพลกิฟ้ืนเศรษฐกจิของชาวฮ่องกง ผูค้นจงึนิยมมายมืเงนิทาํธุรกจิจนสาํเรจ็
รํ่ารวย รุง่เรอืง โดยใหท้่านอธษิฐานขอพรต่อหน้  าเจา้แมก่วนอมิฮองฮาํ พรอ้มกบัระบุ
วนัเวลาในการขอพรดว้ย จากนัน้นําธนบตัรตามฐานะและศรทัธาทีเ่ราจะนําเป็นสื่อใน
การขอพร เขยีนจาํนวนเงนิทีต่อ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงนิยิง่ดใีหญ่ แลว้นําเงนิใส่ในซอง
แดง ควรเตรยีมซองแดงไปเอง นําซองแดงไปวนรอบกระถางธปู วนขวาจาํนวน 3 ครัง้ แลว้เกบ็ซองแดงในกระเป๋า
สตางค ์เป็นเงนิขวญัถุง ถา้ประสพความสาํเรจ็ตามทีมุ่ง่หวงั ใหนํ้าเงนิในซองแดงทาํบุญหยอดตูท้ีว่ดัแห่งนี้ในโอกาส
ต่อไป วธิไีหวใ้หปั้ง ใหไ้ดโ้ชคลาภเงนิทอง 

 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมิววดัทีช่าวฮ่องกงใหค้วามเลื่อมใสศรทัธามาเนิ่นนานสรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึตาํนานนกัรบ
แหง่ราชวงศซ์ง้ เทพเจ้าแชกง แมท่พัปราบศกึทีก่ลา้หาญ ในกองทพัของทา่นยามทีอ่อกรบเพือ่ตา้นขา้ศกึศตัรทูกุ
ทศิทางทกุๆครัง้ทา่นจะใชส้ญัลกัษณ์รปูกงัหนั 4 ใบพดัตดิไวด้า้นหน้ารถศกึนําขบวนในกองทพัของทา่น ซึง่ทา่นมี
ความเชือ่ว่าเมือ่พกพาสญัลกัษณ์รปูกงัหนันี้ไปณทีใ่ดๆกงัหนันี้จะชว่ยเสรมิสริมิงคลนําพาแต่ความโชคดมีอีาํนาจ
เขม้แขง็เสรมิกาํลงัใจใหแ้กก่องทพัของทา่นชือ่เสยีงในการนําทพัสูศ้กึของทา่นจงึเป็นตาํนานมาจนทกุวนันี้ 
นําท่านชม ร้านจิวเวลร่ี DAIMOND IN LOVE ชมกงัหนันําโชค ทาํกงัหนัทุกชิน้วางตามหลกัฮวงจุย้โดยซนิ
แซ ผ่านพธิจีากวดัแชกงหมวิฮ่องกง โดยไต๋ซอื ทีท่าํพธิใีหญ่ให ้อยากเฮง อยากรวย มสีิง่ดีๆ เสรมิฮวงจุย้ ตวั
ใบพดักงัหนัหมนุไดร้อบทศิทาง หมนุไปมาตามการเคลื่อนไหวของรา่งกาย ดว้ยความเชื่อทีว่่า กงัหนัช่วยหมนุ
ชวีติพลกิผนั จากรา้ยกลายเป็นด ีจะช่วยดงึดดูนําพาสิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ ปัดเป่าสิง่ไมด่พีดัออกไป พาชวีติ
ราบรืน่ เจรญิกา้วหน้า ทัง้หน้าทีก่ารงาน โชคลาภ เงนิทองวิง่รบัทรพัยเ์หมอืนกงัหนัทีลู่่ลม 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ชอ้ปป้ิง TsimShaTsui& Ocean Terminal ยา่นจมิซาจุย่ ( tsimshatsui) 尖沙咀 เป็นยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงั
ของเกาะฮ่องกง ทีค่นไทยทัว่ ๆ ไปกต็อ้งรูจ้กั และพดูกนัหนาหตูดิปากมานาน ตัง้อยูบ่รเิวณรมิอ่าววคิทอเรยี 
ของฝัง่เกาลนู ฮ่องกง เมือ่พดูถงึจมิซาจุย่ ทุกคนกต็อ้งนึกถงึ ถนนนาธาน ซึง่ทอดยาวตัง้แต่จมิซาจุย่ไปจนถงึ
ยา่นปริน๊ซ ์เอด็เวริด์ นบัเป็นถนนสายชอ็ปป้ิงอยา่งแทจ้รงิ และเป็นเสน่หอ์ยา่งหนึ่งของฮ่องกง ทีท่ ัง้สองฟาก
ฝัง่ของถนน จะเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นมชื่อดงัทัว่โลก เครือ่งหนงัชัน้ด ี
หา้งสรรพสนิคา้ทนัสมยั รา้นอาหารและภตัตาคารสุดหร ูโรงแรมตัง้แต่ระดบัเกสตเ์ฮา้ส ์ไปจนถงึระดบั 5 ดาว
การเริม่เดนิชอ็ปป้ิง มกัจะตัง้ตน้กนัทีส่ถานี 
จมิซาจุย่ เดนิไปตามถนนนาธาน ผ่านสถานี JORDAN, YAU MA TEI, MONG KOK ซึง่บรเิวณหมงก๊กนี้ มี
รา้นขายของทัง้เครือ่งหนงั, เครือ่งกฬีา , เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , กลอ้งถ่ายรปู ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืง
ฮ่องกง อยูด่ว้ย และตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมาย เป็นทีต่ ัง้ของตลาดปลาทอง , ตลาดสุภาพสตรี , ตลาด
กลางคนื, ตลาดคา้หยก ถนนคนเดนิ และอื่นๆ อกีมากมาย และบรเิวณใกลเ้คยีงจมิซาจุย่ ณ ถนนแคนตัน้ ม ี
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนั
อยู ่และมทีางเชื่อมตดิต่อกนั สามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้ภายในมขีนาดใหญ่มากจนถงึขัน้เรยีกกนัว่า 
หา้งสรรพสนิคา้เขาวงกต ภายในหา้ง จะเป็นชอ็ปป้ิง มอลลท์ีม่รีา้นคา้ทุกแบบ และทุกแบรนดจ์ากทัว่โลก
จาํหน่าย รวมไปถงึหา้งขายของเดก็เล่นชื่อดงั TOY R'US ซึง่หากเดนิออกจาก OCEAN TERMINAL ไป
ทางดา้นหลงั จะเป็นบรเิวณ OCEAN HARBOR ซึง่ในช่วงสุดสปัดาห ์จะเป็นทีจ่อดสาํหรบัเรอืสาํราญระดบั
โลกจากถนนแคนตัน้ เดนิมายงัซาลสิบวิรี ่บรเิวณใกลเ้คยีงกนัตดิกบัอ่าววคิทอเรยี จะเป็นทีต่ ัง้ของสถานทีน่่า
เทีย่วมากมาย เช่น พพิธิภณัฑอ์วกาศ, ศูนยว์ฒันธรรม, พพิธิภณัฑศ์ลิปะฮ่องกง, ท่าเรอืเฟอรร์ี,่ หอนาฬกิา 

18.30   สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
20.00 น. ได้เวลานัดหมายนําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง 
21.45 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX761 
23.55 น.                คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

หรือเท่ียวบิน 



 

 

 

วนัท่ีส่ี    ฮ่องกง-สวุรรณภมิู  
 
02.00 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรงุเทพฯ โดย เท่ียวบินท่ี HX767 
04.00 น.               คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ บริการอาหาร  และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
 โดยสวสัดิภาพ พร้อมรบัความประทบัใจไปแสนนาน 

*** ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ *** 
 

อตัราค่าบริการ 

PERIOD ราคา
ผูใ้หญ่ 

ราคา
เดก็(ตํา่

กว่า 18 ปี) 

พกั
เด่ียว 

FLIGHT DETAIL 

8-11 ก.ย.62 6,988 9,988 3,500 HX780 02.00-05.40/ HX767 02.00-04.00 
20-22 ก.ย.62 5,988 8,988 3,500 HX780 02.00-05.40/ HX761 21.45-23.55 
21-23 ก.ย.62 5,988 8,988 3,500 HX780 02.00-05.40/ HX761 21.45-23.55 
22-25 ก.ย.62 6,988 9,988 3,500 HX762 04.40-08.25/ HX767 02.00-04.00 
27-30 ก.ย.62 6,988 9,988 3,500 HX780 02.00-05.40/ HX767 02.00-04.00 
6-9 ต.ค.62 8,888 11,888 3,500 HX762 04.40-09.00/ HX767 02.00-04.00 

9-11 ต.ค.62 8,888 11,888 3,500 HX780 02.00-05.40/ HX767 02.00-04.00 
10-13 ต.ค.62 8,888 11,888 3,500 HX780 02.00-05.40/ HX767 02.00-04.00 
20-23 ต.ค.62 9,888 12,888 3,500 HX780 02.00-05.40 / HX767 02.00-04.00 

21-23 ต.ค.62(วนัปิยะมหาราช) 9,888 12,888 3,500 HX768 08.25-11.30-HX761 21.45-23.55 
22-24 ต.ค.62 9,888 12,888 3,500 HX768 08.25-11.30 / HX779 20.40-22.50 

23-26 ต.ค.62(วนัปิยะมหาราช)  
(บสั 1) 

9,888 12,888 3,500 HX762 04.40-09.00/ HX767 02.00-04.00 

23-26 ต.ค.62(วนัปิยะมหาราช)  9,888 12,888 3,500 HX762 04.40-09.00/ HX767 02.00-04.00 



 

 

 

 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้า
เมืองในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการ
เดินทาง และไม่สามารถชดเชยเป็นจาํนวนเงินได้ 

 
หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์  หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีการแจ้ง
ทางบริษทัก่อนทาํการออกตัว๋ภายใน  หากไฟตม์ีการเปล่ียนแปลง  หรือกรุป๊ไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษทัจะไม่
รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
1. ตามนโยบายของรฐับาลจนี รว่มกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง กําหนดใหม้กีาร 3ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงให้

นกัท่องเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื  บวัหมิะ, หยก, ยางพารา ,ผลติภณัฑจ์ากไผ่, จวิเวอรี,่ ป๊ีเซีย่ะ ซึง่
จาํเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า  รา้นรฐับาลทุก

(บสั 2) 

24-26 ต.ค.62 (บสั1) 9,888 12,888 3,500 HX762 04.15-07.45/ HX779 20.45-22.50 
24-26 ต.ค.62 (บสั2) 9,888 12,888 3,500 HX780 02.00-05.40 / HX779 20.45-22.50 

25-27 ต.ค.62  10,888 13,888 3,500 HX768 08.25-11.30/ HX779 21.10-23.10 
26-29 ต.ค.62 (บสั 1) 9,888 12,888 3,500 HX762 04.40-09.00/ HX767 02.00-04.00 
26-29 ต.ค.62 (บสั 2) 9,888 12,888 3,500 HX762 04.40-09.00/ HX767 02.00-04.00 

กรณุาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลื่อนวนัและเวลาใเดินทางได้ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าช้า
หรอืการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรอืการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน 

(ความล่าช้าของเท่ียวบินการยกเลิกเท่ียวบินมีการยุบเท่ียวบินรวมกนัตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสายการบิน
พิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือควา   ควบคมุหรอืเหตผุลเชิงพาณิชยห์รอืเหตผุลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น)                                                              

โปรดเข้าใจและรบัทราบว่าผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 
 



 

 

 

รา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-60 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้
เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้หากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 1 ,000 
ดอลล่าฮ่องกง *** 

2.  ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าดาํเนินการย่ืนเอกสารวีซ่ากรุป๊ ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมืองจีน หากชาํระแล้วไม่สามารถคืนเงิน
ส่วนน้ีได้  

3.  กรณีท่ีทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ทุกประเภท ประกาศฉุกเฉินหรือ เน่ืองด้วยเหตผุลใดๆกต็าม  
(ทางบริษทัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทาํเอกสารวีซ่าท่ีชาํระมาแล้วทุกกรณี) เป็นเหตไุม่สามารถเข้าด่าน จไูห่/
เซินเจ้ินได้ ทางบริษทัจะต้องปรบัเปล่ียนการแก้ไขปัญหาดงัน้ี  

3.1 หากมคีวามจาํเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงโปรแกรมตอ้งเขา้พกัทีม่าเก๊า หรอื ฮ่องกง และเพิม่ค่าใชจ้า่ย ลกูคา้จะตอ้งทาํการ
ชาํระเพิม่ทุกกรณ ีค่าใชจ้า่ยส่วนต่างตามความเป็นจรงิ 

3.2 หากมคีวามจาํเป็นตอ้งทาํวซี่าเดีย่ว วซี่าตดิเล่มพาสปอรต์จากประเทศไทยลกูคา้จะเป็นผูช้าํระค่าวซี่า/ค่าดาํเนินการ
หรอืลกูคา้สามารถยืน่วซี่าเองได ้การทาํวซี่าเดีย่วเอกสารจดัส่งบรษิทัก่อนการเดนิทางไมต่ํ่ากว่า 10 วนัทาํการก่อน
การเดนิทาง (ไมร่วมวนัหยดุราชการและเสาร-์อาทติย)์ หากใหท้างบรษิทัยืน่ใหล้กูคา้จะตอ้งชาํระเพิม่ 1,800 บาท 

3.3 กรณตีอ้งทาํวซี่าหน้าด่าน (ไมใ่ช่วซี่ากรุป๊ประเภท 144) ลกูคา้ทีส่ามารถยืน่วซี่าไดพ้าสปอรต์ตอ้งเคยเดนิทางมาแลว้
ไมต่ํ่ากว่า 1 ครัง้ พาสปอรต์ตอ้งทาํก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไมส่ามารถยืน่วซี่าประเภทนี้ได ้ชาํระค่าบรกิารเพิม่
ตามความเป็นจรงิ 

4.  เนื่องจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จนี และ ผูจ้ดัทวัร์   ไดท้าํรว่มกนัเพื่อมกีารลงรา้นตามนโยบายการ
ท่องเทีย่ว ใหล้งรา้นแต่ไมม่กีารบงัคบัซือ้แต่อยา่งใดและ เดก็ท่ีอายนุ้อยกว่า 18 ปีจาํเป็นต้องชาํระเงินเพ่ิมท่านละ        
3,000.- บาท 

5.  เนื่องจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จนี และ ผูจ้ดัทวัร์   ไดท้าํรว่มกนั ส่วนของวีซ่ากรุป๊ประเภท 140 หรือ 
144 : หากมลีกูคา้ยกเลกิเดนิทาง ตดิธุระต่างๆ ใหล้กูคา้ แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วนั ทาํการ  เนื่องจากทางบรษิทั 
ตอ้งทาํการถอนรายชื่อวซี่ากรุป๊ออก เพื่อไมใ่หเ้ป็นการเสยีเวลาทาํการหน้าด่านแลว้จะมผีลกระทบต่อโปรแกรมทวัร ์ และ
ในกรณ ีส่วนห้องพกั : หากลกูค้าลดจาํนวนคนเดินทางให้แจ้งก่อนเดินทาง 7 วนัทาํการ  เพื่อจดัการปรบัเปลีย่นหรอื
ลดจาํนวนหอ้งพกั ตามความเหมาะสม หากลกูคา้ไมแ่จง้ ทางแลนดจ์นีจะเรยีกเกบ็เงนิเพิม่หากท่านนอนพกัเดีย่ว 

6. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครวั 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วนัเดินทาง 
มีเหตจุาํเป็นท่ีไม่สามารถเดินทางร่วมกนักบัคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตใุดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จดั
ห้องให้เป็น ห้อง TRIPLE ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเกบ็เพ่ิมค่าห้องพกัเด่ียว สาํหรบัท่านท่ีเดินทาง 2 
ท่าน แต่อีก 1ท่านไม่สามารถเดินทางได้ 



 

 

 

7. ส่งหน้าพาสปอรต์ พรอ้มชาํระเงนิ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขชื่อผูเ้ดนิทางได ้กรณสี่งหน้าบตัรประชาชน ตอ้งสะกดตรง
ตามทีส่่งมาเท่านัน้ กรณมีเีล่มพาสปอรต์  ชื่อทีส่่งมาสะกดไมต่รงกบับตัรประชาชนทีส่่งในครัง้แรกไมส่ามารถเปลีย่นแปลง
แกไ้ขได ้ฉะนัน้ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สยีค่าใชจ้า่ยในการเปลีย่นชื่อเอง 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษน้ํีามนั  
2. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  
3. โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
6. ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
7. ค่าน้ําหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก. ขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรมั  

 
 
 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าดาํเนินการย่ืนเอกสารวีซ่ากรุป๊ ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมืองจีน ท่านละ 1,500 บาท ชาํระพร้อมค่าทวัร์  (หาก
ชาํระแล้วไม่สามารถคืนเงินส่วนน้ีได้ทุกกรณีเป็นค่าดาํเนินการย่ืนเอกสาร เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาพิเศษ)  

2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ  (กรณุาสอบถามจาก
หวัหน้าทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

3. ค่าทิปคนขบัรถ  และมคัคเุทศกท้์องถ่ิน  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ( เดก็ – ผูใ้หญ่ เท่ากนั )  ชาํระพร้อมค่าทวัร ์
4. ค่าทิปคนหวัหน้าทวัรต์ามความเหมาะสม ไม่บงัคบั ขึ้นอยู่กบัความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
5. โรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 
6. กรณชีาวต่างชาต ิไมไ่ดถ้อืพาสปอรต์ไทย กรณุาสอบถามเจา้หน้าที่  
7. วซี่าเดีย่วสาํหรบัชาวต่างชาตผิูเ้ดนิทางตอ้งชาํระและจดัการเองทีส่ถานฑตู  
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวย่ืนจากไทยเข้าประเทศจีน หรือค่าวีซ่าประเภทอ่ืนๆ เช่นวีซ่า 140/ย่ืนเด่ียวหน้าด่าน              

              (ท่ีไม่ใช่วีซ่ากรุป๊ประเภท 144 )  
9. ไมร่วมค่าภาษ ีมลูค่าเพิม่ 7%  ภาษ ีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง่ือนไขการจองทวัร ์



 

 

 

ชาํระมดัจาํท่านละ 5,000 บาทชาํระส่วนท่ีก่อนเดินทาง 30 วนั และส่งหน้าพาสปอรต์หลงัทาํการจอง พร้อมแจ้งสลิ
ปการโอนเงิน  
เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์  
เน่ืองจากเป็นราคาทวัรโ์ปรโมชัน่เม่ือชาํระแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี  
หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื่นๆทีอ่ยู ่  นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย , การถูกทาํรา้ย, การสญูหาย, 
ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมร่บัผดิชอบค่าบรกิารทีท่่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณอีื่นๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้าํรองทีน่ัง่บนเครือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
6. ราคาน้ีคดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เครือ่งบนิ
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณทีีท่างประเทศจนีมกีารประกาศยกเลกิวซี่ากรุป๊ทุกประเภท เนื่องดว้ยเหตุผลใดๆกต็าม (ทางบรษิทัจะไมม่กีารคนืเงนิ
ค่าบรกิารทาํเอกสารวซี่าทุกกรณ)ี **กรณทีาํวซี่าเดีย่ว** ค่าธรรมเนียมเขา้ประเทศจนี ในกรณทีีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวี
ซ่ากรุป๊ท่องเทีย่วผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการทาํวซี่าเดีย่วจากไทยเพิม่ ท่านละ 1,800 บาท  
 
 
 
 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนทาํการจอง  

หากทาํการจองแล้วและชาํระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกนัว่าลกูค้ายอมรบัเง่ือนไขทุกประการ  

 
 


