
 

 

 Exellent ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์  

3 วัน 2 คืน (HX) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ดินแดนแห่งเวทมนต์สวนสนุกดิสนีย์ รวมค่าเครื่องเล่น 

หมุนกังหัน แก้ปีชง ที่วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน ขอสุขภาพแข็งแรง- 

สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ –วัดกวนอู- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน- อาหารพิเศษ... SEAFOOD + RED WINE 

แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ (ขอประทานบุตรเทพเจ้า )กวนอิมฮองฮํา (ยืมเงินช่วยเรื่องธุรกิจ – ) -ช้อปปิ้งนาธาน 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง– ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรค่าเข้าและเครื่องล่น)  

  หรือเปลี่ยนเป็นกระเช้านองปิงก็ได้ 

00.10 น. พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ฮ่องกง

แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอํานวยความสะดวกเรื่องบัตรผู้โดยสาร และ สัมภาระ  

03.20 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX762 (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง)  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

07.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) 

หรือเที่ยวบิน 

04.00 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

08.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 นําท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกงซึ่งต้ังยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้

ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 

หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

• หากท่านใดไม่อยากเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เปลี่ยนเป็นกระเช้านองปิงก็ได้ (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

แจ้งก่อนเดินทาง 10 วันเท่านั้น 

• กรณีที่ต้องการไป OPTION เสริม นั่งกระเช้านองปิง 360 (ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไป-กลับ ธรรมดา 

1,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง 10 วัน 

• OPTION เสริม นั่งกระเช้านองปิง 360 สัมผัสประสบการณ์นั่งกระเช้า ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของฮ่องกง

ทะเลสีครามและภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25นาที  (หมายเหตุ ใน

กรณีที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้เน่ืองจากกระเช้าปิดปรับปรุง ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางโดยรถ

โค้ชขึ้นสู่ยอดเขาแทน) นําท่านเข้าสู่ วัดโป๋หลินสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1906 ย้อนไปในอดีตที่น่ีเป็นเพียงวัดเล็กๆ หลบ

เร้นอยู่ในพื้นที่เขียวชอุ่ม ปัจจุบันวัดโป่หลินเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธที่มีความสําคัญมาก และเป็นจุดท่องเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง นําท่านนมัสการ พระใหญ่ลันเตาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ

อันดับต้นๆของฮ่องกง สร้างจากทองสัมฤทธ์ิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ําหนัก 202 ตัน ความสูง 34 เมตร 

ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาโปหลิน จากนั้นนําท่านนมัสการพระอโมฆสิทธิพุทธะพระอมิตาภพุทธะ พระไวโรจน

พุทธะพระรัตนสัมภวพุทธะ และพระอักโษภยพุทธะ ให้ท่านเที่ยวชม จากนั้นท่านสามารถเดินเที่ยวหมู่บ้าน

วัฒนธรรมนองปิงที่จําลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮ่องกงในสมัยก่อน มีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านนํ้าชา 

ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก 

 

 

 

 

นําท่าน  ตะลุยสวนสนุกฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (เล่นเต็มวัน เพื่อให้เก็บเครื่องเล่นให้ครบ) เป็นความฝัน

ของใครหลายๆ คนที่ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิต ดินแดนแห่งความสุขที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย แต่!! การจะเล่นเข้า

ไปสนุกให้คุ้มค่าบัตรน้ันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะเข้าไปแล้วจะมีทั้งเครื่องเล่นมากมาย แถมยังแบ่งโซน ภายใน 

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ จะแบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Main Street USA เต็มไปด้วยบ้านเรือนในแนวคันทรี พร้อม

ร้านขายของที่ระลึก และรถไฟวนรอบสวนสนุก 

2.Tomorrowland โซนเครื่องเล่นแห่งอนาคต เครื่องเล่นส่วน

ใหญ่จะเน้นไปในแนวต่ืนเต้น 

3.Fantasyland ดินแดนแห่งเทพนิยาย เครื่องเล่นเบาๆเหมาะ

กับคุณหนูและเป็นที่ต้ังของปราสาท 

4.Adventureland โซนที่เน้นความต่ืนเต้นลึกลับ เสมือนเรา

กําลังผจญภัยในป่าอะเมซอน 

5.โซนใหม่ประกอบด้วย Toy Story Land, Grizzly Gulch, 

Mystic Point ส่ิงแรกเลยที่ต้องรู้ คือ “Fast Pass” ฟาสต์พาส คือ บัตรนัด ใบจองเครื่องเล่น เมื่อถึงเวลาแล้วเราก็

ค่อยมาที่เครื่องเล่นโดยไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวให้เสียเวลา 



 

 

วิธีการแลกบัตรก็ง่ายดาย โดยไปที่ตู้แลกบัตรหน้าเครื่องเล่น 

เอาบัตรผ่านเข้าประตูดิสนีย์เสียบใส่ เราจะได้บัตรนัดออกมา 

ฟาสต์พาสไม่ได้มีทุกเครื่องเล่น จะมีเพียง 3 เครื่องเล่นเท่านั้น

ที่ให้บริการ คือ Space Mountain, Buzz LightyearAstro 

Blasters และ The Many Adventures of Winnie the Pooh 

ถ้าให้ผมแนะนํา เมื่อไปถึงควรมุ่งหน้าไป เอา Fast Pass ของ 

Space Mountain ก่อนเลย เพราะเป็นเครื่องเล่นที่คนเล่น

เยอะมาก ต่อคิวนานสุดชอบหวาดเสียว ต่ืนเต้น มันส์ๆ 

** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุย

จักรวาล (รถไฟเหาะในที่มืด) เครื่องเล่นอันดับต้นๆของที่น่ี ถ้า

ใครถามว่าเป็นอย่างไรก็คงต้องบอกว่า 

อารมณ์คล้ายๆ กับ Dream World บ้านเราแต่พวกเทคนิคแสง

สีเสียงที่นี่เขาเร่ิดเว่อร์ 

** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นั่งรถไฟ

ตะลุยเหมืองในเทือกเขาบ๊ิกกริซลี อาจจะดูเป็นแค่รถไฟเหาะ

ธรรมดาแต่จริงๆแล้วมีลูกเล่นที่แอบเอาไว้มากมาย เช่น ถอย

หลังวิ่ง พุ่งไปข้างหน้าแบบความเร็วสูง ส่วนตัวผมว่าเครื่อง

เล่นน้ีเด็ดไม่ควรพลาด แม้แถวจะยาวไปเสียหน่อย แต่อย่างไร

ก็ต้องเล่น! 

** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภาพรางรถไฟ

เหาะรูปตัว U สูง 27 เมตร ขึ้นลงไปมาดูซิว่ามันจะมันส์ขนาด

ไหน ดูไปดูมามันคือ “ไวกิ้ง” ดีๆนี่เอง 

** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) 

ร่วมกระโดดร่มไปกับกองทําลังทหารของ “Andy” )หนุ่มน้อย

เจ้าของของเล่นทั้งหลายจากเร่ือง Toy Story) เครื่องเล่นน้ีถือ

ว่าเสียวใช้ได้แต่ไม่ได้แรงมากเพราะจังหวะลงจะรั้งๆ เอาไว้ไม่

ตกลงทีเดียว เด็กๆ ก็สามารถเล่นได้นะครับ 

** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นั่งเรือผจญ

ภัยในป่าลึกลับ พบเจอกับบรรดาสัตว์ป่า ชาวป่า ภูเขาไฟ

ระเบิด ระหว่างทางจะมีผู้บรรยาย บ้ิวอารมณ์เราตลอดทาง เล่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปเย่ียมบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน 

ด้วยละ 



 

 

** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเล่นใหม่แกะกล่องที่จะพาคุณนั่งรถชมของสะสมสุดมหัศจรรย์จากทั่ว

ทุกมุมโลกของคุณปู่ พร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คต์สุดตระการตา 

** Buzz LightyearAstro Blasters (โซน Tomorrowland) ร่วมพิทักษ์จักรวาลไปกับ Buzz Lightyearโดยการน่ัง

ยานอวกาศเข้าไปยิงปืนเลเซอร์ใส่เหล่าร้ายเพื่อเก็บคะแนน ซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่ได้รับความนิยมจากเด็กๆ 

** Mickey’s Philharmagic(โซน Fantasyland) ภาพยนต์4 มิติ ที่รวมเอาเหล่าซุป’ตาร์ มาครบทุกเร่ือง 

ย่อส่วนให้เท่ามด แล้วร่วมต่อสู่ไปกับแอนท์–แมน และ เดอะ วอสพ์ 

 เหล่าฮีโร่ทุกเพศทุกวัยและทุกขนาดเตรียมตัวกันให้พร้อม ! การเปิดตัวในวันที ่31 มีนาคม2562 ของ แอนท–์

แมน และ เดอะ วอสพ:์ นาโน แบทเทิล! ที่แฟนๆ ต้ังตารอคอยมานานคือภาคต่อขยายของมหากาพย์การผจญภัยของ Iron 

Man Experience ทําให้ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นศูนย์บัญชาการมาร์เวลแห่งเอเชียอย่างแท้จริง ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ยังเป็นที่

แรกในโลกที่มีเครื่องเล่น แอนท์–แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบทเทิล! และ เครื่องเล่นจากมาร์เวลเครื่องแรกที่มีซุปเปอร์ฮีโร่

ผู้หญิงอีกด้วย 

การแสดงโชว์ 

 เหนื่อยกับการเล่นเครื่องเล่น มาพักดูโชว์ดีๆ กัน เริ่มต้นจากโชว์ Festival of The Lion King (โซน Adventureland) 

รอบโชว์ 12.00, 14.00, 13.30 และ 18.00 , The Golden Mickeys (โซน Fantasyland) รอบโชว์ 12:45 , 13:45, 13:00, 

17:00 และ 18:15 อย่างไรควรเช็กรอบกันก่อนที่ไปหน่อยนะครับเพราะเวลาโชว์อาจมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวันและอีก

หนึ่งไฮไลท์เด็ดของการมาเยือนดิสนีย์แลนด์ คือการชมขบวนพาเหรดของเหล่าซุปตาร์เหล่าตัวการ์ตูน โดยจะมีอยู่ 2 ช่วงคือ

เวลา13:00น.และ13:00น. 

 นําท่านเดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถไฟ (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง)  

 เที่ยง-เย็น อิสระอาหาร 

 นําท่านเข้าสู่ ที่พัก FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 

วันที่สอง  เซินเจิ้น –สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-วัดกวนอู-ร้านหยก-ยาบัวหิมะ–ยางพารา-ตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ํา 

3D (เช้า-เที่ยง-เย็น) พิเศษเมนู SEAFOOD + RED WINE 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

 

 

 



 

 

นําท่านชม สวนดอกไม้ ฮอลแลนด ์(THE FLOWER TOWN IN HOLLAND) ในเซินเจิ้น โดยได้ออกแบบ

และก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบทรงบ้านเนเธอร์แลนด์ขนานแท้ที่นิยมออกแบบ

หลังคาหน้าจั่วให้ลวดลายไม่ซ้ํากัน ราวกับจะประกวดประชันกันก็ไม่ปาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ กําลังเป็น

นิยมในขณะนี้ ที่นี่เป็นสวนสาธารณะที่มีร้านดอกไม้ และมุมภาพภาพที่

สวยงาม อีกทั้งยังมีร้านกาแฟให้นั่งชิลกัน โดยแต่ละร้านจะได้รับการ

ออกแบบให้มีสไตล์ และคงเอกลักษณ์ให้มีบรรยากาศเหมือนอยู่ฮอลแลนด์  

นําท่านสู่ วัดเทพเจ้ากวนอู ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความ

ซื่อสัตย์ ความ  ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ เปรียบเสมือน

ตัวแทนของความเด็ดเดี่ยว เป็นธรรม กล้าหาญ เป็นวัดอันศักดิ์สิทธิที่คน

เซิ่นเจิ้นนิยมสักการะขอพรในเรื่องหน้าที่การงาน โดยเฉพาะข้าราชการ

  

นําท่านชม หยกจีน  ของล้ําค่าที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่า

หยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรมรวมไปถึง

ลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา 

ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่งหากใครได้

ครอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความร่ํารวย ความมีโชค 

รวมถึงทําให้อายุยืนอีกด้วยให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไน

มาเป็นเครื่องประดับนําโชค อาทิเช่น กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 เที่ยง รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นนําท่านเลือกซื้อยาแก้น้ําร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียง อีกด้วยยาประจํา

บ้านที่มีชื่อเสียงและ นําท่านแวะชมและซื้อ ผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 ค่ํารับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ลิ้มรส  อาหารพิเศษ... SEAFOOD + RED WINE 

ตลาดตงเหมิน (Dongmen) ก็มีของแบรนด์ ของแท้ และของดีราคาถูกอยู่อีกมากมาย นับว่าเป็นแหล่งช้อป

ป้ิงหลายคน ๆ นิยมไปไม่ต่างจากที่ Luo Hu เลยครับ ที่นี่เป็นเหมือนถนนคนเดินที่มีคนมาเดินช้อปเยอะจริงจังมาก 

เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋าเดินทาง ของแท้ราคาถูก ต้องมาเลือกซื้อที่นี่ เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่ดีที่สุดของเมืองเซิ่นเจ้ินเลย

ก็ว่าได้ ราคา: เร่ิมต้นประมาณ 30 หยวนเป็นต้นไป (ขึ้นอยู่กับสินค้า) 

 จากนั้น นําท่านชม ชม โชว์ม่านนํ้า 3D การแสดงที่นําเอา แสงเลเซอร์ สี เสียง และม่านนํ้ามาผสมผสานกัน

ด้วยเทคนิคและทีมงานผู้สร้างงานระดับโลก OCTBAY ได้ทุ่มทุนกว่า 200 ล้านหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY 

WATER SHOW THEATRE ด้วยเร่ืองราวของเด็กหญิงผู้มีความกล้าหาญกับลิง ที่ช่วยกันออกตามหา เครื่อง

บรรเลงเพลงวิเศษ ที่จะนํามาใช้ปลดปล่อยนกออกจากเวทย์มนตร์ของป่าโกงกางท่านจะได้รับความเพลิดเพลิน

สนุกสนานและประทับใจกับสุดยอดการแสดงสุดอลังการ์ชุดนี้ 

 (โชว์ม่านน้ําปิดทุกวันจันทร์ และปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่อํานวยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่

ชดเชยรายการเที่ยว หรือคืนเงินชดเชยทุกกรณี) 

 

 นําท่านเข้าสู่ ที่พัก FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 

 

วันที่สาม  รีพัลส์เบย–์หวังต้าเซียน–วัดแม่กวนอิมฮองฮํา-วัดแชกงหมิว–จิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน-กรุงเทพ 

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) 

นําท่านสู่  รีพัลส์เบย์ (Repulse Bay ) ซึ่งชื่ออ่าวน้ีได้มาจากชื่อเรือรบ

ของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าว ซึ่งอ่าวด้านน้ีเป็นอ่าวน้ําตื้นซึ่งได้รับ

ความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิค

ชายทะเล   แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้า

ต่างๆ  ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย 

บูชาเพื่อความสุข ,  เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจ้าแห่ง

ความมั่งค่ังเหลือกินเหลือใช้  มีเทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  รวมทั้ง

กามเทพ  ที่มีวิธีการเส่ียงทายด้วยด้ายแดง   และอธิษฐานด้วยการลูบคลําหิน



 

 

ก้อนกลมอย่างต้ังใจ   อิสระท่านสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกล

เลยจากใจกลางเมือง 

 

 

 

 

 

นําท่านเข้าสู่ วัดหวังต้าเซียน ต้ังอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม ซึ่งวัดแห่งนี้

เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือ เทพหวังต้าเซียน เทพเจ้าตามความเชื่อชาว

จีน เดิมท่านชื่อ “หว่องช้อเผ่ง ” ท่านจะดลบันดาลพรเกี่ยวกับสุขภาพ ให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ ต้องเดินมาข้างๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลว

รูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมา ขอพรความรักกันที่น่ี โดยการขอพรกับเทพ

เจ้า องค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผูกนิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี 

 

 

 

 

 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําท่าน เดินทางไปยัง วัดแม่กวนอิมฮ่องฮํา   วัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างต้ังแต่ปี ค.ศ. 1873  เป็นวัด

ขนาดเล็กที่มีชาวฮ่องกงศรัทธานับถือกันเป็นอย่างมาก วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ประดิษฐาน องค์เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮํา ที่

มีชื่อเสียงเร่ืองการให้กู้ยืมเงิน เชื่อกันว่าท่านช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของชาวฮ่องกง ผู้คนจึงนิยมมายืมเงินทําธุรกิจ

จนสําเร็จร่ํารวย รุ่งเรือง โดยให้ท่านอธิษฐานขอพรต่อหน้  าเจ้าแม่กวนอิมฮองฮํา พร้อมกับระบุวันเวลาในการขอ

พรด้วย จากนั้นนําธนบัตรตามฐานะและศรัทธาที่เราจะนําเป็นส่ือในการขอพร เขียนจํานวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย 

ใส่สกุลเงินย่ิงดีใหญ่ แล้วนําเงินใส่ในซองแดง ควรเตรียมซองแดงไปเอง นําซองแดงไปวนรอบกระถางธูป วนขวา



 

 

จํานวน 3 ครั้ง แล้วเก็บซองแดงในกระเป๋าสตางค์ เป็นเงินขวัญถุง ถ้าประสพความสําเร็จตามที่มุ่งหวัง ให้นําเงินใน

ซองแดงทําบุญหยอดตู้ที่วัดแห่งนี้ในโอกาสต่อไป วิธีไหว้ให้ปัง ให้ได้โชคลาภเงินทอง 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว วัดที่ชาวฮ่องกงให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนานสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง

ตํานานนักรบแห่งราชวงศ์ซ้ง เทพเจ้าแชกง แม่ทัพปราบศึกที่กล้าหาญ ในกองทัพของท่านยามที่ออกรบเพื่อต้าน

ข้าศึกศัตรูทุกทิศทางทุกๆครั้งท่านจะใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกนําขบวนในกองทัพของ

ท่าน ซึ่งท่านมีความเชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันน้ีไปณที่ใดๆกังหันน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคลนําพาแต่ความ

โชคดีมีอํานาจเข้มแข็งเสริมกําลังใจให้แก่กองทัพของท่านชื่อเสียงในการนําทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นตํานานมาจน

ทุกวันนี้ 

นําท่านชม ร้านจิวเวลรี่ DAIMOND IN LOVE ชมกังหันนําโชค ทํากังหันทุกชิ้นวางตามหลักฮวงจุ้ยโดย

ซินแซ ผ่านพิธีจากวัดแชกงหมิวฮ่องกง โดยไต๋ซือ ที่ทําพิธีใหญ่ให้ อยากเฮง อยากรวย มีส่ิงดีๆเสริมฮวงจุ้ย ตัว

ใบพัดกังหันหมุนได้รอบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย ด้วยความเชื่อที่ว่า กังหันช่วยหมุนชีวิต

พลิกผัน จากร้ายกลายเป็นดี จะช่วยดึงดูดนําพาส่ิงดีๆ เข้ามาในชีวิต ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพัดออกไป พาชีวิตราบรื่น 

เจริญก้าวหน้า ทั้งหน้าที่การงาน โชคลาภ เงินทองวิ่งรับทรัพย์เหมือนกังหันที่ลู่ลม 

 

 

 



 

 

ช้อปป้ิง TsimSha Tsui&Ocean Terminal ย่านจิมซาจุ่ย (tsimshatsui เป็นย่านช้อปป้ิงชื่อดังของเกาะ

ฮ่องกง ที่คนไทยทั่ว ๆ ไปก็ต้องรู้จัก และพูดกันหนาหูติดปากมานาน ต้ังอยู่บริเวณริมอ่าววิคทอเรีย ของฝั่งเกาลูน 

ฮ่องกง เมื่อพูดถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนก็ต้องนึกถึง ถนนนาธาน ซึ่งทอดยาวต้ังแต่จิมซาจุ่ยไปจนถึงย่านปริ๊นซ์ เอ็ดเวิร์ด 

นับเป็นถนนสายช็อปป้ิงอย่างแท้จริง และเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของฮ่องกง ที่ทั้งสองฟากฝั่งของถนน จะเต็มไปด้วย

ร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งเส้ือผ้าแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก เครื่องหนังชั้นดี ห้างสรรพสินค้าทันสมัย ร้านอาหารและ

ภัตตาคารสุดหรู โรงแรมต้ังแต่ระดับเกสต์เฮ้าส์ ไปจนถึงระดับ 5 ดาวการเร่ิมเดินช็อปป้ิง มักจะต้ังต้นกันที่สถานี 

จิมซาจุ่ย เดินไปตามถนนนาธาน ผ่านสถานี JORDAN, YAU MA TEI, MONG KOK ซึ่งบริเวณหมงก๊กนี้ 

มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมือง

ฮ่องกง อยู่ด้วย และตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมาย เป็นที่ต้ังของตลาดปลาทอง , ตลาดสุภาพสตรี , ตลาดกลางคืน , 

ตลาดค้าหยก ถนนคนเดิน และอื่นๆ อีกมากมาย และบริเวณใกล้เคียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนต้ัน มี SHOPPING 

COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทาง

เชื่อมติดต่อกัน สามารถเดินทะลุถึงกันได้ ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกันว่า ห้างสรรพสินค้าเขาวงกต 

ภายในห้าง จะเป็นช็อปป้ิง มอลล์ที่มีร้านค้าทุกแบบ และทุกแบรนด์จากทั่วโลกจําหน่าย รวมไปถึงห้างขาย

ของเด็กเล่นชื่อดัง TOY R'US ซึ่งหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางด้านหลัง จะเป็นบริเวณ 

OCEAN HARBOR ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นที่จอดสําหรับเรือสําราญระดับโลกจากถนนแคนต้ัน เดินมายังซา

ลิสบิวร่ี บริเวณใกล้เคียงกันติดกับอ่าววิคทอเรีย จะเป็นที่ต้ังของสถานที่น่าเที่ยวมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์อวกาศ , 

ศูนย์วัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์รี่, หอนาฬิกา 

18.30 น.  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน  

20.00 น. ได้เวลานัดหมายนําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง  

21.05 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX779 บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

23.10 น.        คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

หรือเท่ียวบิน 

23.50 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ HX761 

01.50 น.        คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ บริการอาหาร  และเครื่องดื่มบนเครื่อง  

 โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน 

หรือเท่ียวบิน 

วันที่สี ่    ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ  

02.00 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ HX767 

04.10 น.        คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ บริการอาหาร  และเครื่องดื่มบนเครื่อง  

  โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน 



 

 

 ***ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

PERIOD ราคา

ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 

ต่ํากว่า 18 ป ี

พักเดี่ยว FLIGHT DETAIL 

4-6 ม.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

5-7 ม.ค.63 9,999 12,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

6-8 ม.ค.63 8,999 11,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

7-9 ม.ค.63 8,999 11,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX779 21.05-23.10 

8-10 ม.ค.63 8,999 11,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

9-11 ม.ค.63 9,999 11,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

10-12 ม.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

11-13 ม.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

12-14 ม.ค.63 8,999 11,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

13-15 ม.ค.63 8,999 11,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

14-16 ม.ค.63 9,999 12,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX779 21.05-23.10 

15-17 ม.ค.63 9,999 12,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

16-19 ม.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX767 02.00-04.10 

17-20 ม.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX767 02.00-04.10 

18-20 ม.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

19-21 ม.ค.63 9,999 12,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

20-22 ม.ค.63 9,999 12,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

24-27 ม.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX767 02.00-04.10 

25-28 ม.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX767 02.00-04.10 

26-29 ม.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX767 02.00-04.10 



 

 

27-29 ม.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

4-6 ก.พ.63 9,999 12,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX779 21.05-23.10 

5-7 ก.พ.63 9,999 12,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

6-8 ก.พ.63 9,999 12,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

7-9 ก.พ.63 11,999 14,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

8-10 ก.พ.63 11,999 14,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

9-11 ก.พ.63 9,999 12,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

10-12 ก.พ.63 9,999 12,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

11-13 ก.พ.63 9,999 12,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX779 21.05-23.10 

12-14 ก.พ.63 9,999 12,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

13-15 ก.พ.63 9,999 12,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

14-16 ก.พ.63 11,999 14,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

15-17 ก.พ.63 11,999 14,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

16-18 ก.พ.63 9,999 12,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

18-20 ก.พ.63 9,999 12,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX779 21.05-23.10 

20-22 ก.พ.63 9,999 12,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

21-23 ก.พ.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

22-24 ก.พ.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

23-25 ก.พ.63 9,999 12,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

25-27 ก.พ.63 9,999 12,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX779 21.05-23.10 

26-28 ก.พ.63 9,999 12,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

27-29 ก.พ.63 9,999 12,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

28 ก.พ.-1 มี.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

1-3 มี.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

3-5 มี.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX779 21.05-23.10 

4-6 มี.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

6-8 มี.ค.63 11,999 14,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

8-10 มี.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

9-11 มี.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

11-13 มี.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

12-14 มี.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 



 

 

13-15 มี.ค.63 11,999 14,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

14-16 มี.ค.63 11,999 14,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

17-19 มี.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX779 21.05-23.10 

19-21 มี.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

20-22 มี.ค.63 11,999 14,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

22-24 มี.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

23-25 มี.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

24-26 มี.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX779 21.05-23.10 

26-28 มี.ค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

27-29 มี.ค.63 11,999 14,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

28-30 มี.ค.63 11,999 14,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่น โๆดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย

มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้า

เมืองในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดินทาง และไม่สามารถชดเชยเป็นจํานวนเงินได้ 

****หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋ว

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีการแจ้ง

ทางบริษัทก่อนทําการออกตั๋วภายใน หากไฟต์มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น**** 

 

 

 

 

 

 

กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาใเดินทางได้ทั้งนี้เพื่อป้องกัน

ปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความ

ผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบินการยกเลิกเที่ยวบินมีการยุบเที่ยวบินรวมกัน

ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือควา   

ควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)                                                              

โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

 



 

 

หมายเหต ุ

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการ 3ประชาสัมพันธ์สินค้า

พื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บัวหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภัณฑ์จากไผ่, จิ

วเวอรี,่ ป๊ีเซี่ยะ ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุก

ท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซื้อ

หรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 

2.  ราคาทัวร์ไม่รวมค่าดําเนินการย่ืนเอกสารวีซ่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพื่อเข้าเมืองจีน หากชําระแล้วไม่สามารถคืน

เงินส่วนนี้ได้  

3.  กรณีที่ทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปทุกประเภท ประกาศฉุกเฉินหรือ เน่ืองด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม 

(ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทําเอกสารวีซ่าที่ชําระมาแล้วทุกกรณี) เป็นเหตุไม่สามารถเข้าด่าน จูไห่/

เซินเจ้ินได้ ทางบริษัทจะต้องปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาดังน้ี 

3.1 หากมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโปรแกรมต้องเข้าพักที่มาเก๊า หรือ ฮ่องกง และเพิ่มค่าใช้จ่ายลูกค้าจะต้องทํา

การชําระเพิ่มทุกกรณี ค่าใช้จ่ายส่วนต่างตามความเป็นจริง 

3.2 หากมีความจําเป็นต้องทําวีซ่าเดี่ยว วีซ่าติดเล่มพาสปอร์ตจากประเทศไทยลูกค้าจะเป็นผู้ชําระค่าวีซ่า/ค่า

ดําเนินการหรือลูกค้าสามารถย่ืนวีซ่าเองได้ การทําวีซ่าเดี่ยวเอกสารจัดส่งบริษัทก่อนการเดินทางไม่ตํ่ากว่า 10 

วันทําการก่อนการเดินทาง (ไม่รวมวันหยุดราชการและเสาร์-อาทิตย์) หากให้ทางบริษัทย่ืนให้ลูกค้าจะต้องชําระ

เพิ่ม 1,800 บาท 

3.3 กรณีต้องทําวีซ่าหน้าด่าน (ไม่ใช่วีซ่ากรุ๊ปประเภท 144) ลูกค้าที่สามารถย่ืนวีซ่าได้พาสปอร์ตต้องเคยเดินทาง

มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 1 ครั้ง พาสปอร์ตต้องทําก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไม่สามารถย่ืนวีซ่าประเภทนี้ได้ ชําระ

ค่าบริการเพิ่มตามความเป็นจริง 

4. เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นทาง ฮ่องกง จีน และ ผู้จัดทัวร์  ได้ทําร่วมกันเพื่อมีการลงร้านตามนโยบาย

การท่องเที่ยว ให้ลงร้านแต่ไม่มีการบังคับซื้อแต่อย่างใดและเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปีจําเป็นต้องชําระเงินเพิ่ม

ท่านละ 3,000.- บาท 

5.  เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นทาง ฮ่องกง จีน และ ผู้จัดทัวร์  ได้ทําร่วมกัน ส่วนของวีซ่ากรุ๊ปประเภท 140 

หรือ 144 : หากมีลูกค้ายกเลิกเดินทาง ติดธุระต่างๆ ให้ลูกค้าแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน ทําการ 

  เน่ืองจากทางบริษัท ต้องทําการถอนรายชื่อวีซ่ากรุ๊ปออก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทําการหน้าด่านแล้วจะมี

ผลกระทบต่อโปรแกรมทัวร์  และในกรณี ส่วนห้องพัก : หากลูกค้าลดจํานวนคนเดินทางให้แจ้งก่อนเดินทาง 7 

วันทําการ เพื่อจัดการปรับเปลี่ยนหรือลดจํานวนห้องพัก ตามความเหมาะสม หากลูกค้าไม่แจ้ง ทางแลนด์จีนจะ

เรียกเก็บเงินเพิ่มหากท่านนอนพักเดี่ยว 

6. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วัน

เดินทาง มีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกันกับคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน



 

 

สิทธ์ิ จัดห้องให้เป็น ห้อง TRIPLE ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มค่าห้องพักเดี่ยว สําหรับท่านที่

เดินทาง 2 ท่าน แต่อีก 1ท่านไม่สามารถเดินทางได ้

7. ส่งหน้าพาสปอร์ต พร้อมชําระเงิน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อผู้เดินทางได้ กรณีส่งหน้าบัตรประชาชน ต้อง

สะกดตรงตามที่ส่งมาเท่านั้น กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  ชื่อที่ส่งมาสะกดไม่ตรงกับบัตรประชาชนที่ส่งในครั้งแรกไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ฉะนั้นลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อเอง  

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามัน  

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  

5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

6. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม์) 

7. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม  

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าดําเนินการยื่นเอกสารวีซ่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพื่อเข้าเมือง ท่านละ 1,500 บาท  ชําระพร้อมค่าทัวร์ (หากชําระ

แล้วไม่สามารถคืนเงินส่วนนี้ได้ทุกกรณีเป็นค่าดําเนินการยื่นเอกสาร เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ)  

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

3. ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน )  ชําระพร้อมค่าทัวร์ 

4. ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  

5. โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็น

หลัก 

6. กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 

7. วีซ่าเดี่ยวสําหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องชําระและจัดการเองที่สถานฑูต 

8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวยื่นจากไทยเข้าประเทศจีน หรือค่าวีซ่าประเภทอื่นๆ เช่นวีซ่า 140/ยื่นเดี่ยวหน้าด่าน (ที่

ไม่ใช่วีซ่ากรุ๊ปประเภท 144 ) 

9. ไม่รวมค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%  ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
เงื่อนไขการจองทัวร ์



 

 

ชําระมัดจําท่านละ 3,000 หลังทําการจองพร้อมแจ้งสลิปการโอนเงินและส่งหน้าพาสปอร์ต ก่อนเดินทาง 30 วัน

ชําระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร ์  

เนื่องจากเป็นราคาทัวร์โปรโมชั่นเมื่อชําระแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี  

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่   

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การ

ถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ

ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

6. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว

เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีที่ทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปทุกประเภท เน่ืองด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษัทจะไม่มี

การคืนเงินค่าบริการทําเอกสารวีซ่าทุกกรณี) **กรณีทําวีซ่าเดี่ยว** ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศจีน ในกรณีที่ทาง

รัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าเดี่ยวจากไทยเพิ่ม ท่านละ 

1,800 บาท 

 

 

 

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทําการจอง 

หากทําการจองแล้วและชําระค่าใช้จ่ายแล้ว 

ให้เข้าใจตรงกันว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขทุกประการ 

 
 


