
Exellent ฮอ่งกง เซนิเจิน้ ดสินยีแ์ลนด ์
3 วนั 2 คนื (HX) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดนิแดนแหง่เวทมนตส์วนสนุกดสินยี ์รวมคา่เครือ่งเลน่ 

หมุนกงัหนั แกปี้ชง ทีว่ดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน ขอสุขภาพแข็งแรง- 

สวนดอกไมฮ้อลแลนด ์- วดักวนอ ู- ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ- 

แมก่วนอมิรพีลสัเบย ์(ขอประทานบุตรเทพเจา้) - วดัเจา้แมก่วนอมิออ่งฮ า -  ชอ้ปป้ิงนาธาน 

อาหารพเิศษ... SEAFOOD + RED WINE 

 
 
 

 
 
 

 
 



วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง– ดสินยีแ์ลนดเ์ต็มวนั (รวมบตัรคา่เขา้และเครือ่งลน่)  
  หรอืเปลีย่นเป็นกระเชา้นองปิงก็ได ้

 
00.10 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ ฮอ่งกง

แอรไ์ลน์ โดยมเีจา้หนา้ที ่บรษัิทคอยอ านวยความสะดวกเรือ่งบัตรผูโ้ดยสาร และ สมัภาระ  

03.20 น. บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิ ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ HX762 (มจีอสว่นตัวทกุทีน่ั่ง)  

                   (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

07.05 น. ถงึ สนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)  

หรอืเทีย่วบนิ 

04.00 น. บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิ ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ HX780 (มจีอสว่นตัวทกุทีน่ั่ง)  

              บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.05 น. ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)  

น าทา่นเดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกงซึง่ตัง้ยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออก

เฉียงใตข้องประเทศจีน ตดิกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอรร์ทิอรสี ์เกาลูน 
และเกาะเล็กๆ อกี 532 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

• หากทา่นใดไมอ่ยากเขา้สวนสนุกดสินียแ์ลนดเ์ปลีย่นเป็นกระเชา้นองปิงก็ได ้(เลอืกไดอ้ยา่งใดอยา่ง
หนึง่) แจง้กอ่นเดนิทาง 10 วันเทา่นัน้ 

• กรณีที่ตอ้งการไป OPTION เสรมิ น่ังกระเชา้นองปิง 360 (ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไป-กลับ 

ธรรมดา 1,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง 10 วัน 

• OPTION เสรมิ น่ังกระเชา้นองปิง 360 สมัผัสประสบการณ์ น ัง่กระเชา้ ชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามของ
ฮอ่งกงทะเลสคีรามและภเูขาสงูแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กโิลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 
25นาท ี (หมายเหตุ ในกรณีทีไ่ม่สามารถขึน้กระเชา้ไดเ้นื่องจากกระเชา้ปิดปรับปรงุ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเปลีย่นแปลงการเดนิทางโดยรถโคช้ขึน้สูย่อดเขาแทน) น าทา่นเขา้สู ่วดัโป๋หลนิ สรา้งขึน้ใน
ปี ค.ศ. 1906 ยอ้นไปในอดตีทีน่ี่เป็นเพยีงวัดเล็กๆ หลบเรน้อยูใ่นพืน้ทีเ่ขยีวชอุม่ ปัจจุบันวัดโป่หลนิ
เป็นศูนยก์ลางของชาวพุทธทีม่คีวามส าคัญมาก และเป็นจุดท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและไดรั้บความ

นยิมมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง น าทา่นนมัสการ พระใหญ่ลันเตาพระพทุธรปูศักดิส์ทิธิอ์ันดับตน้ๆ
ของฮอ่งกง สรา้งจากทองสมัฤทธิท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มนี ้าหนัก 202 ตัน ความสงู 34 เมตร 
ประดษิฐานอยู่บนยอดเขาโปหลนิ จากนั้นน าท่านนมัสการ พระอโมฆสทิธพุิทธะพระอมติาภ

พุทธะ พระไวโรจนพทุธะพระรัตนสมัภวพทุธะ และพระอักโษภยพทุธะ  
จากนัน้ทา่นสามารถเดนิเทีย่ว หมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิงทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวฮอ่งกง

ในสมัยกอ่น มบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน ้าชา รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ 
 

 

 

 

 

 

 

 



น าท่าน  ตะลุยสวนสนุกฮ่องกง ดสินยีแ์ลนด ์(เล่นเต็มวนั เพือ่ใหเ้ก็บเครือ่งเล่นใหค้รบ) เป็น
ความฝันของใครหลายๆ คนทีต่อ้งมาเยอืนสักครัง้ในชวีติ ดนิแดนแห่งความสขุทีเ่หมาะกับทุกเพศ

ทกุวัย แต!่! การจะเลน่เขา้ไปสนุกใหคุ้ม้คา่บัตรนั้นไม่ใชเ่รือ่งง่ายๆ เพราะเขา้ไปแลว้จะมทีัง้เครือ่ง
เลน่มากมาย แถมยังแบง่โซน ภายใน ฮอ่งกง ดสินียแ์ลนด ์จะแบง่เป็น 2 โซน ไดแ้ก่ 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
                   
 

 

 
 

1.Main Street USA เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนในแนวคันทรี พรอ้มรา้นขายของทีร่ะลกึ และรถไฟ

วนรอบสวนสนุก 

5.Tomorrowland โซนเครือ่งเลน่แหง่อนาคต เครือ่งเลน่สว่นใหญ่จะเนน้ไปในแนวตืน่เตน้ 

3.Fantasyland ดนิแดนแหง่เทพนยิาย เครือ่งเลน่เบาๆเหมาะกับคณุหนูและเป็นทีต่ัง้ของปราสาท 

4.Adventureland โซนทีเ่นน้ความตืน่เตน้ลกึลับ เสมอืนเราก าลังผจญภัยในป่าอะเมซอน 

2.โซนใหมป่ระกอบดว้ย Toy Story Land, Grizzly Gulch, Mystic Point  

สิง่แรกเลยทีต่อ้งรู ้คอื “Fast Pass” ฟาสตพ์าส คอื บัตรนัด ใบจองเครือ่งเลน่ เมือ่ถงึเวลาแลว้เราก็

คอ่ยมาทีเ่ครือ่งเลน่โดยไมต่อ้งเสยีเวลาต่อควิใหเ้สยีเวลาวธิกีารแลกบัตรก็ง่ายดาย โดยไปทีตู่แ้ลก

บัตรหนา้เครือ่งเลน่ เอาบัตรผ่านเขา้ประตูดสินียเ์สยีบใส ่เราจะไดบ้ัตรนัดออกมา ฟาสตพ์าสไมไ่ดม้ี

ทุก เครื่อง เล่น  จะมีเพียง  3 เค รื่อง เล่น เท่ า นั้นที่ให บ้ ริการ คือ  Space Mountain, Buzz 

LightyearAstro Blasters และ The Many Adventures of Winnie the Pooh ถา้ใหผ้มแนะน า เมือ่

ไปถงึควรมุง่หนา้ไป เอา Fast Pass ของ Space Mountain กอ่นเลย เพราะเป็นเครือ่งเลน่ทีค่นเล่น

เยอะมาก ตอ่ควินานสดุชอบหวาดเสยีว ตืน่เตน้ มันส์ๆ  

** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุยจักรวาล (รถไฟเหาะในทีม่ดื) เครือ่ง

เลน่อันดับตน้ๆของทีน่ี่ ถา้ใครถามวา่เป็นอย่างไรก็คงตอ้งบอกวา่อารมณ์คลา้ยๆ กับ Dream World 

บา้นเราแตพ่วกเทคนคิแสงสเีสยีงทีน่ี่เขาเริด่เวอ่ร ์

** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) น่ังรถไฟตะลุยเหมืองในเทือกเขาบิ๊ กกริซลี 

อาจจะดูเป็นแค่รถไฟเหาะธรรมดาแต่จรงิๆแลว้มลีูกเลน่ทีแ่อบเอาไวม้ากมาย เชน่ ถอยหลังวิง่ พุ่ง

ไปขา้งหนา้แบบความเร็วสงู สว่นตัวผมว่าเครือ่งเล่นนี้เด็ดไมค่วรพลาด แมแ้ถวจะยาวไปเสยีหน่อย 

แตอ่ยา่งไรก็ตอ้งเลน่! 

** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภาพรางรถไฟเหาะรูปตัว U สงู 57 เมตร ขึน้ลง

ไปมาดซูวิา่มันจะมันสข์นาดไหน ดไูปดมูามันคอื “ไวกิง้” ดีๆ นี่เอง 

 



 

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

ทหารของ “Andy” (หนุ่มนอ้ยเจา้ของของเล่นทัง้หลายจากเรือ่ง Toy Story) เครื่องเล่นนี้ถอืว่า
เสยีวใชไ้ดแ้ตไ่มไ่ดแ้รงมากเพราะจังหวะลงจะรัง้ๆ เอาไวไ้ม่ตกลงทเีดยีว เด็กๆ ก็สามารถเล่นไดน้ะ
ครับ 

** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) น่ังเรอืผจญภัยในป่าลกึลับ พบเจอกับบรรดา
สตัวป่์า ชาวป่า ภูเขาไฟระเบดิ ระหวา่งทางจะมผีูบ้รรยาย บิว้อารมณ์เราตลอดทาง เลน่เสร็จแลว้ก็
อยา่ลมืไปเยีย่มบา้นตน้ไมข้องทารซ์าน ดว้ยละ 

** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเลน่ใหมแ่กะกลอ่งทีจ่ะพาคณุน่ังรถชมของสะสมสดุ
มหัศจรรยจ์ากทั่วทกุมมุโลกของคณุปู่  พรอ้มสเปเชยีลเอฟเฟ็คตส์ดุตระการตา 
** Buzz LightyearAstro Blasters (โซน Tomorrowland) ร่วมพิทักษ์จักรวาลไปกับ Buzz 

Lightyearโดยการน่ังยานอวกาศเขา้ไปยงิปืนเลเซอรใ์สเ่หลา่รา้ยเพือ่เก็บคะแนน ซึง่เป็นเครือ่งเล่น
ทีไ่ดรั้บความนยิมจากเด็กๆ 
** Mickey’s Philharmagic (โซน Fantasyland) ภาพยนต4์ มติ ิที่รวมเอาเหล่าซุป ’ตาร์ มา

ครบทกุเรือ่ง 
ยอ่สว่นใหเ้ทา่มด แลว้รว่มตอ่สูไ่ปกบัแอนท–์แมน และ เดอะ วอสพ ์

เหล่าฮีโร่ทุกเพศทุกวัยและทุกขนาดเตรียมตัวกันใหพ้รอ้ม! การเปิดตัวในวันที่ 31 มีนาคม
2562 ของ แอนท–์แมน และ เดอะ วอสพ:์ นาโน แบทเทลิ! ทีแ่ฟนๆ ตัง้ตารอคอยมานานคอืภาค
ต่อขยายของมหากาพย์การผจญภัยของ Iron Man Experience ท าให  ้ฮ่องกงดสินีย์แลนด ์เป็น

ศนูยบ์ัญชาการมารเ์วลแหง่เอเชยีอยา่งแทจ้รงิ ฮ่องกง ดสินียแ์ลนด ์ยังเป็นทีแ่รกในโลกทีม่เีครือ่ง
เล่น แอนท–์แมน และ เดอะ วอสพ:์ นาโน แบทเทลิ! และ เครือ่งเล่นจากมารเ์วลเครือ่งแรกที่มี
ซปุเปอรฮ์โีรผู่ห้ญงิอกีดว้ย 

การแสดงโชว ์
เหนื่อยกับการเล่นเครือ่งเล่น มาพักดูโชวด์ีๆ  กัน เริม่ตน้จากโชว ์Festival of The Lion King (โซน 
Adventureland) รอบโชว์ 15.00, 14.00, 13.30 และ 18.00 , The Golden Mickeys (โซน 

Fantasyland) รอบโชว ์15:42, 13:42, 13:00, 17:00 และ 18:12 อยา่งไรควรเชก็รอบกันก่อนที่
ไปหน่อยนะครับเพราะเวลาโชวอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงในแตล่ะวันและอกีหนึง่ไฮไลทเ์ด็ดของการมา
เยอืนดสินียแ์ลนด ์คอืการชมขบวนพาเหรดของเหลา่ซปุตารเ์หล่าตัวการต์นู โดยจะมอียู ่5 ชว่งคอื

เวลา13:00น.และ13:00 น. 
อสิระอาหารเทีย่งและอาหารค า่ เพือ่สะดวกตอ่การเลน่เครือ่งเลน่ 

น าทา่นเดนิทางสูเ่ซนิเจ ิน้โดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ช ัว่โมง)  

 
น าทา่นเขา้สู ่ทีพ่กั FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง   เซนิเจ ิน้ – สวนดอกไมฮ้อลแลนด ์– วดักวนอู – รา้นหยก – ยาบวัหมิะ – ยางพารา – ตลาด
ตงเหมนิ – ชมโชวม์า่นน า้ 3D (เชา้-เทีย่ง-เย็น) พเิศษเมนู SEAFOOD + RED WINE 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านชม สวนดอกไม้ ฮอลแลนด ์(THE FLOWER 

TOWN IN HOLLAND) ในเซนิเจิน้ โดยไดอ้อกแบบและ

กอ่สรา้งเป็นกลุม่อาคารถนนคนเดนิ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

ทรงบา้นเนเธอรแ์ลนดข์นานแทท้ีน่ิยมออกแบบหลังคาหนา้

จ่ัวใหล้วดลายไมซ่ ้ากัน ราวกับจะประกวดประชนักันก็ไม่ปาน 

เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม ่ก าลังเป็นนิยมในขณะนี้ ทีน่ี่

เป็นสวนสาธารณะทีม่รีา้นดอกไม ้และมุมภาพภาพทีส่วยงาม 



อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟใหน่ั้งชลิกัน โดยแตล่ะรา้นจะไดรั้บการออกแบบใหม้สีไตล ์และคงเอกลักษณ์

ใหม้บีรรยากาศเหมอืนอยูฮ่อลแลนด ์ 

น าทา่นสู ่วดัเทพเจา้กวนอู ไหวเ้พทเจา้กวนอ ูสญัลักษณ์ของความซือ่สตัย ์ความ  ความจงรักภักด ี

ความกลา้หาญ โชคลาภ เปรยีบเสมอืนตัวแทนของความเด็ดเดีย่ว เป็นธรรม กลา้หาญ เป็นวัดอัน

ศักดิส์ทิธทิีค่นเซิน่เจิน้นยิมสกัการะขอพรในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน โดยเฉพาะขา้ราชการ  

น าท่านชม หยกจนี ของล ้าคา่ทีข่ ึน้ชือ่ ซึง่ชาวจนีมคีวามเชือ่ว่าหยกคอื สญัลักษณ์ของความดงีาม 

สตปัิญญา และความยตุธิรรมรวมไปถงึลัทธขิงจื๊ อยังใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสญัญาลักษณ์

แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซึง่หากใครไดค้รอบครอง

หยกจะพบความสขุความเจรญิรุ่งเรอืง ความร ่ารวย ความมโีชค รวมถงึท าใหอ้ายยุนือกีดว้ยใหท้า่น

ไดเ้ลอืกชมหยกทีไ่ดผ้่านการเจยีระไนมาเป็นเครือ่งประดับน าโชค อาทเิชน่ ก าไลหยก แหวนหยก 

หรอื เผ่เยา้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของขวัญของฝาก  

เทีย่ง   รบัประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้ยาแกน้ ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ ยาบวัหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง อกีดว้ยยา

ประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและ น าทา่นแวะชมและซือ้ ผลติภณัฑย์างพารา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ลิม้รส  อาหารพเิศษ... SEAFOOD + RED WINE 

ตลาดตงเหมนิ (Dongmen) ก็มขีองแบรนด ์ของแท ้และของดรีาคาถกูอยูอ่กีมากมาย นับวา่เป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงหลายคน ๆ นยิมไปไม่ตา่งจากที ่Luo Hu เลยครับ ทีน่ี่เป็นเหมอืนถนนคนเดนิทีม่คีน

มาเดนิชอ้ปเยอะจรงิจังมาก เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าเดนิทาง ของแทร้าคาถกู ตอ้งมาเลอืกซือ้ทีน่ี่ 

เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีด่ทีีส่ดุของเมอืงเซิน่เจิน้เลยก็ว่าได ้ราคา: เริม่ตน้ประมาณ 30 หยวนเป็นตน้ไป 

(ขึน้อยูก่ับสนิคา้) 

จากนัน้น าทา่นชม โชวม์า่นน า้ 3D การแสดงทีน่ าเอา 

แสงเลเซอร ์ส ีเสยีง และมา่นน ้ามาผสมผสานกันดว้ย

เทคนคิและทมีงานผูส้รา้งงานระดับโลก OCTBAY ได ้

ทุ่มทุนกว่า 500 ลา้นหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY 

WATER SHOW THEATRE ดว้ยเรือ่งราวของเด็กหญงิ

ผูม้คีวามกลา้หาญกับลงิ ทีช่ว่ยกันออกตามหา เครือ่ง

บรรเลงเพลงวเิศษ ที่จะน ามาใชป้ลดปล่อยนกออก

จากเวทย์มนตร์ของป่าโกงกางท่านจะไดรั้บความ

เพลดิเพลนิสนุกสนานและประทับใจกับสุดยอดการ

แสดงสดุอลังการช์ดุนี้ 

(โชวม์่านน า้ปิดทุกวนัจนัทร ์และปิดปรบัปรุง หรอืสภาพอากาศไม่อ านวยทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธ ิไ์มช่ดเชยรายการเทีย่ว หรอืคนืเงนิชดเชยทกุกรณี) 

น าทา่นเขา้สู ่ทีพ่กั FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรอื เทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่าม  รพีลัสเ์บย ์– หวงัตา้เซียน – วดัแม่กวนอมิฮองฮ า – วดัแชกงหมวิ – จวิเวอรี ่– ชอ้ปป้ิง

นาธาน – กรุงเทพฯ 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ช ัว่โมง) 
 

 
 
 



 
น าท่านสู่  รพีลัสเ์บย ์(Repulse Bay) ซึง่ชือ่อ่าวนี้ไดม้าจากชือ่เรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อ

รักษาการณ์อา่ว ซึง่อา่วดา้นนี้เป็นอา่วน ้าตืน้ซ ึง่ไดรั้บความนิยมจากคนฮอ่งกงเองทีม่าเทีย่วพักผ่อนใน
บรรยากาศแบบปิคนคิชายทะเล   แตท่ีน่่าสนใจคอืดา้นหนึง่ของอา่วมวัีด พระพทุธรปู และเทพเจา้ตา่งๆ  
กอ่สรา้งประดษิฐานไวม้ากมายตามความเชือ่ถอืศรัทธา พระสังกัจจาย บชูาเพือ่ความสขุ,  เจา้สมุทร 

เทพเจา้แห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจา้แหง่ความมั่งคั่งเหลอืกนิเหลอืใช ้ มเีทพแหง่วาสนา  เทพ
แหง่ดวงชะตา รวมทัง้กามเทพ ทีม่วีธิกีารเสีย่งทายดว้ยดา้ยแดง และอธษิฐานดว้ยการลบูคล าหนิกอ้น
กลมอย่างตัง้ใจ อสิระท่านสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิต์ามอัธยาศัย ณ ทีแ่ห่งนี้คอือกีดา้นของเสน่หท์ีค่น้พบ

ไดไ้มไ่กลเลยจากใจกลางเมอืง 
 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเขา้สู ่วดัหวงัตา้เซยีน ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม ซึง่
วัดแห่งนี้เป็นที่ประดษิฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลักของวัดคือ เทพหวงัตา้

เซียน เทพเจา้ตามความเชือ่ชาวจีน เดมิท่านชือ่ “หว่องชอ้เผ่ง” ท่านจะดลบันดาลพรเกีย่วกับ
สขุภาพ ใหส้ขุภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเ้จ็บ แตเ่ป้าหมายของคนโสดอยากมคีู ่ตอ้งเดนิมา
ขา้งๆ ซึง่จะมีศาลกลางแจง้ของ เทพเจา้ดา้ยแดงหรอืเทพเจา้หยุคโหลว รูปป้ันสทีองมเีสีย้ว

พระจันทรอ์ยู่ดา้นหลังประทับอยู่ ซ ึง่ชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกันทีน่ี่ โดยการขอพรกับเทพเจา้ 
องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูกนิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี

 

 

 

 

 

 



เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางไปยัง วดัแม่กวนอมิฮ่องฮ า วัด

เก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873  เป็นวัด

ขนาดเล็กที่มีชาวฮ่องกงศรัทธานับถือกันเป็นอย่าง

มาก วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ประดษิฐาน องค์เจา้แม่

กวนอมิฮ่องฮ า ทีม่ชี ือ่เสยีงเรื่องการใหกู้ย้มืเงนิ เชือ่

กันวา่ทา่นชว่ยพลกิฟ้ืนเศรษฐกจิของชาวฮอ่งกง ผูค้น

จงึนยิมมายมืเงนิท าธรุกจิจนส าเร็จร ่ารวย รุง่เรอืง โดย

ใหท้่านอธษิฐานขอพรต่อหนา้เจา้แม่กวนอมิฮองฮ า 

พรอ้มกับระบุวันเวลาในการขอพรดว้ย จากนั้นน า

ธนบัตรตามฐานะและศรัทธาทีเ่ราจะน าเป็นสือ่ในการขอพร เขยีนจ านวนเงนิทีต่อ้งการลงไปดว้ย ใส่

สกุลเงินยิง่ดีใหญ่ แลว้น าเงินใส่ในซองแดง ควรเตรียมซองแดงไปเอง น าซองแดงไปวนรอบ

กระถางธูป วนขวาจ านวน 3 ครัง้ แลว้เก็บซองแดงในกระเป๋าสตางค ์เป็นเงนิขวัญถุง ถา้ประสพ

ความส าเร็จตามทีมุ่ง่หวัง ใหน้ าเงนิในซองแดงท าบญุหยอดตูท้ีวั่ดแหง่นี้ในโอกาสตอ่ไป วธิไีหวใ้ห ้

ปัง ใหไ้ดโ้ชคลาภเงนิทอง 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ วัดทีช่าวฮ่องกงใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิ่นนานสรา้งขึน้เพือ่

ระลกึถงึต านานนักรบแหง่ราชวงศซ์ง้เทพเจา้แชกง แมท่ัพปราบศกึทีก่ลา้หาญ ในกองทัพของทา่น

ยามทีอ่อกรบเพือ่ตา้นขา้ศกึศัตรูทุกทศิทางทุกๆครัง้ท่านจะใชส้ัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดตดิไว ้

ดา้นหนา้รถศกึน าขบวนในกองทัพของท่าน ซึง่ท่านมคีวามเชือ่ว่าเมือ่พกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้

ไปณทีใ่ดๆกังหันนี้จะชว่ยเสรมิสริมิงคลน าพาแต่ความโชคดมีีอ านาจเขม้แข็งเสรมิก าลังใจใหแ้ก่

กองทัพของทา่นชือ่เสยีงในการน าทัพสูศ้กึของทา่นจงึเป็นต านานมาจนทกุวันนี้ 

น าทา่นชม รา้นจวิเวลรี ่DAIMOND IN LOVE ชมกังหันน าโชค ท ากังหันทกุชิน้วางตามหลักฮวง

จุย้โดยซนิแซ ผ่านพธิจีากวัดแชกงหมวิฮอ่งกง โดยไต๋ซอื ทีท่ าพธิใีหญ่ให ้อยากเฮง อยากรวย มี

ส ิง่ดีๆ เสรมิฮวงจุย้ ตัวใบพัดกังหันหมุนไดร้อบทศิทาง หมุนไปมาตามการเคลือ่นไหวของร่างกาย 

ดว้ยความเชือ่ทีว่า่ กังหันชว่ยหมนุชวีติพลกิผัน จากรา้ยกลายเป็นด ีจะชว่ยดงึดดูน าพาสิง่ดีๆ  เขา้มา

ในชวีติ ปัดเป่าสิง่ไมด่พัีดออกไป พาชวีติราบรืน่ เจรญิกา้วหนา้ ทัง้หนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ เงนิทอง

วิง่รับทรัพยเ์หมอืนกังหันทีลู่ล่ม 



ชอ้ป ป้ิง  TsimSha Tsui & Ocean Terminal 
ย่านจิมซาจุ่ย เป็นย่านชอ้ปป้ิงชื่อดังของเกาะ

ฮ่องกง ที่คนไทยทั่ว ๆ ไปก็ตอ้งรูจั้ก และพูดกัน
หนาหตูดิปากมานาน ตัง้อยู่บรเิวณรมิอ่าววคิทอเรยี 
ของฝ่ังเกาลูน ฮอ่งกง เมือ่พูดถงึจมิซาจุ่ย ทกุคนก็

ตอ้งนกึถงึ ถนนนาธาน ซึง่ทอดยาวตัง้แต่จมิซาจุ่ย
ไปจนถงึย่านปริ๊นซ ์เอ็ดเวริด์ นับเป็นถนนสายช็อป
ป้ิงอยา่งแทจ้รงิ และเป็นเสน่หอ์ยา่งหนึง่ของฮอ่งกง 

ที่ทั ้งสองฟากฝ่ังของถนน จะเต็มไปดว้ยรา้นคา้
ตา่งๆ มากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นมชือ่ดังทั่วโลก 
เครือ่งหนังชัน้ด ีหา้งสรรพสนิคา้ทันสมัย รา้นอาหาร

และภัตตาคารสดุหร ูโรงแรมตัง้แตร่ะดับเกสตเ์ฮา้ส ์ไปจนถงึระดับ 5 ดาวการเริม่เดนิช็อปป้ิง มักจะ
ตัง้ตน้กันทีส่ถานีจมิซาจุ่ย เดนิไปตามถนนนาธาน ผ่านสถานี JORDAN, YAU MA TEI, MONG KOK 
ซึง่บรเิวณหมงก๊กนี้ มรีา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 

และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกง อยูด่ว้ย และตามซอกตกึอันซบัซอ้นมากมาย เป็นทีต่ัง้ของ
ตลาดปลาทอง, ตลาดสภุาพสตร,ี ตลาดกลางคนื, ตลาดคา้หยก ถนนคนเดนิ และอืน่ๆ อกีมากมาย 
และบรเิวณใกลเ้คียงจมิซาจุ่ย ณ ถนนแคนตัน้ ม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชือ่ OCEAN 

TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู่ และมีทางเชือ่มตดิต่อกัน สามารถ
เดนิทะลุถงึกันได ้ภายในมขีนาดใหญ่มากจนถงึขัน้เรยีกกันวา่ หา้งสรรพสนิคา้เขาวงกต ภายในหา้ง 

จะเป็นช็อปป้ิง มอลล์ที่มรีา้นคา้ทุกแบบ และทุกแบรนดจ์ากทั่วโลกจ าหน่าย รวมไปถงึหา้งขาย
ของเด็กเล่นชือ่ดัง TOY R'US ซึง่หากเดนิออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางดา้นหลัง จะเป็น
บรเิวณ OCEAN HARBOR ซึง่ในชว่งสดุสปัดาห ์จะเป็นทีจ่อดส าหรับเรอืส าราญระดับโลกจากถนน

แคนตัน้ เดนิมายังซาลสิบวิรี่ บรเิวณใกลเ้คยีงกันตดิกับอ่าววคิทอเรีย จะเป็นที่ตัง้ของสถานทีน่่า
เทีย่วมากมาย เชน่ พพิธิภัณฑอ์วกาศ, ศนูยวั์ฒนธรรม, พพิธิภัณฑศ์ลิปะฮอ่งกง, ทา่เรอืเฟอรร์ี,่ หอ
นาฬกิา 

 
18.30 น.  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนาชาต ิเช็ค เลป กอ๊ก (สนามบนิฮอ่งกง) 

20.00 น. ไดเ้วลานัดหมายน าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ ฮอ่งกง 

21.05 น. บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดย เทีย่วบนิที ่HX779 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

23.10 น.      คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

หรอืเทีย่วบนิ 

23.50 น. บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่HX761 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

01.50 น.       คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ  

หรอืเทีย่วบนิ 

วนัทีส่ ี ่    ฮอ่งกง-สุวรรณภูม ิ

02.00 น. บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดย เทีย่วบนิที ่HX767 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

04.10 น.      คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



อตัราคา่บรกิาร 

PERIOD ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 
ต า่กวา่ 18 ปี 

พกัเดีย่ว FLIGHT DETAIL 

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

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

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

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

HX761 23.50-01.50 

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

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

9-11 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 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / 

HX779 21.05-23.10 



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

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

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

19-21 ม.ีค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / 

HX779 21.05-23.10 

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

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

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

24-26 ม.ีค.63 10,999 13,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / 

HX779 21.05-23.10 

26-28 ม.ีค.63 10,999 13,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / 

HX779 21.05-23.10 

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

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

 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ

การจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลา
ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง และไมส่ามารถชดเชยเป็นจ านวนเงนิได ้

*** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ก่อน
ท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ถา้หากไมม่กีารแจง้ทางบรษิทักอ่นท าการออกต ัว๋ภายใน หากไฟตม์กีารเปลีย่นแปลง หรอืกรุ๊ป
ไมค่อนเฟิมเดนิทาง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ *** 

 
 

 
 

 

 

 

หมายเหต ุ
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน รว่มกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีาร 3ประชาสมัพันธส์นิคา้

พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื  บัวหมิะ, หยก, ยางพารา ,ผลติภัณฑจ์ากไผ่, 
จวิเวอรี,่ ป๊ีเซีย่ะ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่ว

กรุณาเลือกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางไดท้ั้งน้ีเพ่ือป้องกัน

ปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรอืการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาด

จากบรกิารจากสายการบิน (ความล่าช้าของเท่ียวบินการยกเลิกเท่ียวบินมีการยุบเท่ียวบินรวมกนัตารางการเดินทาง

มีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชิง

พาณิชยห์รือเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้) โปรดเข้าใจและรบัทราบว่าผูจั้ดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถ

คืนค่าใช้จ่ายต่างๆไดใ้นทุกกรณี 

 



ทกุทา่นทราบว่า รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 42-60 นาท ี
ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้  **หากไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 ดอลลา่ฮอ่งกง ** 
5.  ราคาทัวรไ์มร่วมคา่ด าเนนิการยืน่เอกสารวซีา่กรุ๊ป ประเภท 144 เพือ่เขา้เมอืงจนี หากช าระแลว้ไมส่ามารถคนืเงนิ

สว่นนี้ได ้ 

3.  กรณีทีท่างประเทศจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทกุประเภท ประกาศฉุกเฉินหรอื เนื่องดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม 
(ทางบรษัิทจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารท าเอกสารวซีา่ทีช่ าระมาแลว้ทุกกรณี) เป็นเหตไุมส่ามารถเขา้ดา่น จูไห่/
เซนิเจิน้ได ้ทางบรษัิทจะตอ้งปรับเปลีย่นการแกไ้ขปัญหาดังนี้ 

3.1 หากมคีวามจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงโปรแกรมตอ้งเขา้พักที่มาเก๊า หรอื ฮ่องกง และเพิม่ค่าใชจ้่ายลูกคา้
จะตอ้งท าการช าระเพิม่ทกุกรณี คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งตามความเป็นจรงิ 

3.5 หากมคีวามจ าเป็นตอ้งท าวซีา่เดีย่ว วซีา่ตดิเล่มพาสปอรต์จากประเทศไทยลูกคา้จะเป็นผูช้ าระค่าวซีา่/ค่า

ด าเนนิการหรอืลกูคา้สามารถยืน่วซีา่เองได ้การท าวซีา่เดีย่วเอกสารจัดสง่บรษัิทกอ่นการเดนิทางไม่ต ่ากว่า 
10 วันท าการก่อนการเดนิทาง (ไม่รวมวันหยุดราชการและเสาร์-อาทติย)์ หากใหท้างบรษัิทยืน่ใหลู้กคา้
จะตอ้งช าระเพิม่ 1,800 บาท 

3.3 กรณีตอ้งท าวีซ่าหนา้ด่าน (ไม่ใช่วีซ่ากรุ๊ปประเภท 144) ลูกคา้ที่สามารถยื่นวีซ่าไดพ้าสปอร์ตตอ้งเคย
เดนิทางมาแลว้ไมต่ ่ากวา่ 1 ครัง้ พาสปอรต์ตอ้งท ากอ่นปี 5017 สาวประเภทสองไมส่ามารถยืน่วซีา่ประเภทนี้
ได ้ช าระคา่บรกิารเพิม่ตามความเป็นจรงิ 

4. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮอ่งกง จนี และ ผูจั้ดทัวร ์ ไดท้ ารว่มกันเพือ่มกีารลงรา้นตามนโยบาย
การทอ่งเทีย่ว ใหล้งรา้นแต่ไม่มกีารบังคับซือ้แต่อย่างใดและเด็กทีอ่ายนุอ้ยกว่า 18 ปีจ าเป็นตอ้งช าระเงนิเพิม่

ทา่นละ 3,000.- บาท 
2.  เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮอ่งกง จนี และ ผูจั้ดทัวร ์ ไดท้ ารว่มกัน สว่นของวซีา่กรุ๊ปประเภท 140 

หรอื 144 : หากมลีกูคา้ยกเลกิเดนิทาง ตดิธรุะตา่งๆ ใหล้กูคา้แจง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 7 วัน ท าการ 

  เนื่องจากทางบรษัิท ตอ้งท าการถอนรายชือ่วซีา่กรุ๊ปออก เพือ่ไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาท าการหนา้ด่านแลว้จะมี
ผลกระทบตอ่โปรแกรมทัวร ์ และในกรณี สว่นหอ้งพัก : หากลกูคา้ลดจ านวนคนเดนิทางใหแ้จง้ก่อนเดนิทาง 7 
วันท าการ เพือ่จัดการปรับเปลีย่นหรอืลดจ านวนหอ้งพัก ตามความเหมาะสม หากลกูคา้ไมแ่จง้ ทางแลนดจ์นีจะ

เรยีกเก็บเงนิเพิม่หากทา่นนอนพักเดีย่ว 
6. ค่าโรงแรมทีพั่ก 5 คนื (หอ้งละ 5-3 ท่าน) หากเดนิทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรอืหอ้งละ 5 ท่าน แต่ ณ วัน

เดนิทาง มเีหตจุ าเป็นทีไ่มส่ามารถเดนิทางร่วมกันกับคณะได ้ไมว่า่จะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์จัดหอ้งใหเ้ป็น หอ้ง TRIPLE หอ้งละ3ท่าน/ หรอืมคี่าใชจ้่ายเรยีกเก็บเพิม่คา่หอ้งพักเดีย่ว ส าหรับท่านที่
เดนิทาง 5 ทา่น แตอ่กี 1ทา่นไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. สง่หนา้พาสปอรต์ พรอ้มช าระเงนิ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กรณีสง่หนา้บัตรประชาชน ตอ้ง

สะกดตรงตามทีส่ง่มาเทา่นั้น กรณีมเีลม่พาสปอรต์  ชือ่ทีส่ง่มาสะกดไม่ตรงกับบัตรประชาชนทีส่ง่ในครัง้แรกไม่
สามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขได ้ฉะนัน้ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ใชจ้่ายในการเปลีย่นชือ่เอง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษสีนามบนิ และคา่ภาษนี า้มนั  

2. คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  
3. โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
4. คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ  

5. คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
6. คา่เบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตาม

กรรมธรรม)์ 

7. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. ข ึน้เครือ่ง 7 กโิลกรมั  
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ด าเนนิการยืน่เอกสารวซี่ากรุป๊ ประเภท 144 เพือ่เขา้เมอืง ทา่นละ 1,500 บาท  ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์
(หากช าระแลว้ไม่สามารถคนืเงนิส่วนนีไ้ดทุ้กกรณีเป็นคา่ด าเนนิการยืน่เอกสาร เนือ่งจากเป็นทวัรร์าคา
พเิศษ)  



5. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจาก

หัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
3. คา่ทปิคนขบัรถ  และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ ( เด็ก – ผูใ้หญ ่เทา่กนั )  ช าระพรอ้ม
คา่ทวัร ์

4. คา่ทปิคนหวัหนา้ทวัรต์ามความเหมาะสม ไมบ่งัคบั ข ึน้อยูก่บัความพอใจในการตอบแทนการบรกิาร  
2. โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลูกคา้เป็น
หลัก 

6. กรณีชาวตา่งชาต ิไมไ่ดถ้อืพาสปอรต์ไทย กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่
7. วซีา่เดีย่วส าหรับชาวตา่งชาตผิูเ้ดนิทางตอ้งช าระและจัดการเองทีส่ถานฑตู 
8. คา่ธรรมเนยีมวซี่าเดีย่วยืน่จากไทยเขา้ประเทศจนี หรอืคา่วซี่าประเภทอืน่ๆ เชน่วซี่า 140/ยืน่เดีย่วหนา้

ดา่น (ทีไ่มใ่ชว่ซี่ากรุป๊ประเภท 144 ) 
9. ไมร่วมคา่ภาษี มลูคา่เพิม่ 7%  ภาษี หัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 

เงือ่นไขการจองทวัร ์
ช าระมดัจ าทา่นละ 3,000 หลงัท าการจองพรอ้มแจง้สลปิการโอนเงนิและสง่หนา้พาสปอรต์ กอ่นเดนิทาง 
30 วนัช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิทวัร ์  

เนือ่งจากเป็นราคาทวัรโ์ปรโมช ัน่เมือ่ช าระแลว้ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดท้กุกรณี  

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เก ิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่   

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การ
ถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผิดชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ
โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
7. กรณีทีท่างประเทศจีนมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทุกประเภท เนื่องดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบรษัิทจะไม่มี
การคนืเงนิค่าบรกิารท าเอกสารวซีา่ทุกกรณี) **กรณีท าวซีา่เดีย่ว** คา่ธรรมเนียมเขา้ประเทศจีน ในกรณีทีท่าง

รัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปท่องเทีย่วผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เดีย่วจากไทยเพิม่ ทา่นละ 
1,800 บาท 

 

 

 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทัวรต์ามท่ีระบุในรายการข้างตน้ หากมีขอ้สงสัยกรุณาสอบถาม

เจา้หน้าท่ีก่อนท าการจอง หากท าการจองแลว้และช าระค่าใชจ่้ายแลว้ ใหเ้ขา้ใจตรงกันว่าลูกคา้

ยอมรบัเง่ือนไขทุกประการ 


