
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Period ADL SGL 0-18 ปี Size Flight 

31 – 02 เม.ย.62 (HX762/HX779) 5,995 3,500.- +3,500.- 20 HX 
31 – 03 เม.ย.62 (HX762/HX767) 5,995 3,500.- +3,500.- 20 HX 

 

ฮอ่งกง . ดสินยีแ์ลนด ์. เซนิเจ ิ9น . ชอ้ปปิ9 ง 4 วนั 
สนกุสนานกบัเครืEองเลน่ ตืEนเตน้เรา้ใจ ชมขบวนพาเหรด “ดสินยีแ์ลนด”์ 
ขอพรสิEงศกัดิNสทิธิN . . เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ . . วดักงัหนั(แชกงหมวิ) . . วดัหวงัตา้เซยีน 

ชอ้ปปิ9 งแบรนดเ์นมจใุจ … ยา่นดงัจมิซาจุย่ “ถนนนาธาน”  

เดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX) 
ปล.ไมม่รีาคาเด็ก,ราคานี9เฉพาะคนไทยเทา่น ั9น / ไมร่วมคา่วซีา่ 1,500 บาท,คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 
31 MAR 62 HX762  BKK HKG  03.20-07.05 / 02 APR 62HX779  HKG BKK  20.40-22.50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 MAR 62 HX762  BKK HKG  03.20-07.05 / 03 APR 62HX767  HKG BKK  02.00-04.00 
 
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – ★สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์(Hong Kong Disneyland)★ – เซนิเจ ิ9น  

ตหีนึEง คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั �นที� 4 ประตูทางเขา้ที� 5-6 เคาน์เตอร ์K สาย
การบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในดา้นเอกสาร  

03.20 น. อกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบนิฮ่องกงแอร์ไลน์ เที�ยวบนิที� HX762 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบน
เครื�อง) 

07.05 น. ถงึสนามบนิ เชก็ลัปก๊อก ฮอ่งกง หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ ออกทางออก B เพื�อพบ
ไกดท์อ้งถิ�น   
นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  (Hongkong Disney Land) 
ท่านจะไดพ้บกับเครื�องเล่นอันทันสมัยและสนุกที�สุดหนึ�งในเอเชยีซึ�ง
แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกัน อันไดแ้ก่ MAINSTREET USA 
ท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้ขายของที�ระลึก ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาด
มากมาย  ส่วนต่อมาคอื TOMORROWLAND ท่านจะไดส้นุกกับเครื�อง
เล่นอันทันสมัยสไตล ์“โลกอนาคต”   และสุดสนุกกับเมอืงเทพนยิาย 
FANTASYLAND ท่านจะไดพ้บกับโชว์อันยิ�งใหญ่ตระการตากับตัว
การต์ูนที�ท่านชื�นชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท ์เจา้หญงินทิรา ซนิเดอเรลา 
มกิกี�&มนินี� หมีพูและพอ้งเพื�อน และเหล่าบรรดาตัวการต์ูนอันเป็นที�
ใฝ่ฝันของทุกคนตามต่อดว้ย ADVENTURELAND ดินแดนแห่งการ
ผจญภัยอันน่าตื�นเตน้ ท่านจะไดล้่องเรือในป่าอันน่าสนุก JUNGLE 
RIVER CRUISE ผจญ ภัยไปกับสัตว์ป่ าอัน น่าตื�น เต น้นานาชนิด 
TARZAN’S TREEHOUSE เพลดิเพลนิกับบา้นตน้ไมข้อง ทารซ์าน   เดนิต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD 
ล่องเรอืชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาต ิซึ�งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมกีารเคลื�อนไหวไป
ตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครื�องดนตรทีี�เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาต ิและ
อย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจําชาตขิองไทย  Toy Story Land    โซนนี�จะเป็นโซนที�ใหญ่ที�สุดใน 
Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตรแ์อนเิมชั�นชื�อดัง Toy Story   เพลดิเพลนิกับของ
เล่นมากมาย หรอื พึ�งเปิดไดใ้หม่ไม่นานมานี� เครื�องเล่นที�หวาดเสยีวที�สุดในแดนตะวันตก! ที� กรซิลยี ์กัลซ ์
GRIZZLY GULCH  ใหท้า่นได ้สมัผัสเครื�องเลน่อนัหวาดเสยีว ที�ไมเ่ป็นลองกบั SPACE MOUNTAIN  คอื BIG 
GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรอื บิdก กรซิลยี ์เมาทเ์ทน รันอะเวย ์  ใหม ่ล่าสดุ  สตาร ์
วอรส์ มาแลว้ สัมผัสประสบการณ์การต่อสู“้สตาร ์วอรส์ ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์เทคโอเวอร”์ นับตั �งแต่กลางเดอืน
มถิุนายนเป็นตน้มา! พรอ้มพบตัวละคร ในภาพยนตร ์และเดนิทางสูฐ่านลับของขบวนการตอ่ตา้นจักรวรรด ิซึ�ง
คณุจะไดพ้บกบัฮโีร่ที�ย ิ�งใหญ่ที�สดุของมหากาพยส์ตาร ์วอรส์ https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-

wars-tomorrowland-takeover/ ใหท้่านสนุกสนานกับเครื�องเล่นตามอัธยาศัย (อิสระอาหารกลางวัน,เย็น 
เพื�อใหท้่านเพลดิเพลนิกับเครื�องเล่นไดอ้ย่างเต็มที�) ชมไฮไลท์ ของทุกคํ�าคืน แขกผูม้เีกรยีตทิุกท่าน ร่วม
เนรมติประกายพราวแพรวใหป้ระสาทระยบิระยับดุจเพชรนํ�างาม และ ในชว่งสง่ทา้ยของแต่ละคนื ชมดอกไม ้
ไฟ กระจายตามจังหวะเสยีงเพลง  อนัสวยงามตระการตา *ปล.ทา่นใดไมป่ระสงคจ์ะเขา้สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิzในการคนืค่าบัตรเขา้สวนสนุกทุกกรณี  เชญิท่านอสิระตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัด
หมาย จากนั�นนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เซนิเจิ�น โดยรถไฟ  

คํ�า              � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 นําคณะเขา้สูท่ ีEพกั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีEสอง เซนิเจ ิ9น – ตงกวน – ����ไฮไลท�์��� สะพานแกว้ 3 มติ ิ(3D GLASS BRIDGE) – โชวก์ายกรรม –  
     ชอ้ปปิ9 ง 3 รา้น – ชอ้ปปิ9 งหลอ่หวูเ่ซ็นเตอร ์ 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ตงกวน อยู่ทางตอนเหนือและเป็นเมอืงหลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยู่ทางใตข้อง
เซนิเจิ�น มณฑลกวางตุง้ ตงกวนเป็นเมอืงอตุสาหกรรมที�สําคัญ มเีนื�อที�รวม 2,465 ตารางกโิลเมตร ประชากร 
8.32 ลา้นคน มสีภาพอากาศค่อนขา้งรอ้นชื�นมแีสงแดดและฝน
ตกตลอดทั �งปี ตงกวนเป็นที�รูจั้กกันในชื�อ "โรงงานของโลก" 
และเป็นที�ตั �งของสถานประกอบการที�ลงทุนในต่างประเทศ
มากกวา่ 10,000 รายทําใหก้ลายเป็นหนึ�งในฐานการผลติที�ใหญ่
ที�สุดในโลก เมืองประกอบดว้ยระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม ่
อเิล็กทรอนิกส์,เครื�องจักรไฟฟ้า,สิ�งทอเสื�อผา้,เฟอร์นิเจอร์,
ผลติภัณฑก์ระดาษ,อาหาร เครื�องดื�มและอตุสาหกรรมเคม ีและ
ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ท่าเรือที�สําคัญสําหรับการคา้
ระหว่างประเทศในมณฑลกวางตุง้ ตงกวนมีประวัตคิวามเป็นมามากกว่า 1,700 ปีและถือไดว้่าเป็นแหล่ง
ทอ่งเที�ยวที�สําคญัของกวางตุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ใหท้า่นไดพั้กผอ่นบนรถและชมววิ
สองขา้งทาง จนถงึตงกวน 

นําท่านเขา้สู่ LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN สถานที�พักผ่อนสําหรับครอบครัว
และนักท่องเที�ยวใหท้่านไดพ้บกับ ��  ไฮไลท์ ��  สะพานแก้ว 3 มิต ิ (3D GLASS 
BRIDGE) แหลง่ทอ่งเที�ยวใหมแ่กะกลอ่ง เปิดใหท้อ่งเที�ยวเมื�อวันที� 1 มกราคม 2018 มคีวาม
สงู 88 เมตรและยาว 333 เมตร พบกบัความเสยีวของทางเดนิกระจกทีEมรีะยะทางอนันา่
ตืEนเตน้ ทา่นจะไดเ้ห็นทุกสิ�งทกุอยา่งที�อยูภ่ายใตท้างเดนิกระจกทั �งหมด ซึ�งเป็นสะพานกระจก
และจะมชีว่งที�เป็น 3 มติเิพิ�มความตื�นเตน้ใหท้า่นไดห้วาดเสยีว ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเที�ยว
ที�อยากมาสมัผัสทวิทัศนอ์ันงดงาม มกีฎอยูว่า่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้
ขณะเดนิ สันนษิฐานว่าน่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายต่อการทําความสะอาด สะพานกระจก 
แห่งนี� ระยะทางอาจไมไ่กล แต่ความใสอาจทําใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!! *หากท่านไมป่ระสงคท์ี�
จะเดนิสะพานแกว้ ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ แลว้มาเจอกันที�จุดนัดพบ แต่

แนะนําใหท้า่นไดล้องสกัครั �ง  (หมายเหต ุ: สะพานแกว้เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวที�จําเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษา
ความปลอดภยัอยา่งสงูอยูต่ลอดจากทางรัฐบาลจนี ดังนั�นหากสะพานไมเ่ปิดใหนั้กทอ่งเที�ยวเดนิ อนัเนื�องจาก
สภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั�วกันว่า เหตุผลเพื�อความปลอดภัยของนักท่องเที�ยวทั �งสิ�น) 
(ข้ขอ้ตกลงสําคญั อตกลงสําคญั หากทา่นไมเ่ดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิz ไมเ่ป็นเหตใุหทํ้าการคนืเงนิทกุกรณี)  
นําทา่นเขา้ชม โชวก์ายกรรม ชมการแสดงโชวท์ี�ผาดโผนน่าตื�นเตน้ประกอบแสง ส ีเสยีง 
พรอ้มโชว์สวยงามจากนักแสดงหลายชวีติใหท้่านไดส้ัมผัสกับวัฒนธรรมจีน ชมความ
แข็งแรงสลับกบัความออ่นชอ้ย เป็นอกีหนึ�งโชวท์ี�จะสรา้งความประทับใจใหท้า่น.  

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 จากนั�นนําท่านไปผ่อนคลายความเมื�อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนีและซื�อยา

ครอบจักวาล “บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจําบา้นที�มชี ื�อเสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจาก
การโดนความรอ้นเชน่ นํ�ารอ้นลวก หรอื นํ�ามัน ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองพองแผลที�โดนลวกไดด้ ีหรอื
จะทาเพื�อป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดด่างดําบนใบหนา้ให ้
หนา้เนียนใส นําท่านสู่ รา้นผา้ไหม ชมขั �นตอนการเลี�ยงไหมและการผลติผา้ห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวน
สมัผัส  นําท่านชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกี�ยวกับหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชื�อเป็นของฝาก หรอืเป็นของที�ระลกึ
แดต่ัวทา่นเอง 

  จากนั�นนําทา่น อสิระชอ้ปปิ�งจใุจกันที� หา้งหลอหวู่เซ็นเตอร ์หรอืที�นักท่องเที�ยวชาว
ไทยเรยีกกันว่า “มาบุญครองเซนิเจิ�น”อสิระใหท้่านไดช้อ้ปปิ�งเลอืกซื�อของใชข้อง
ฝากสินคา้แบรนด์ดั ง C-O-P-Y มากมายหลายยี�ห อ้ซึ�งราคาสินคา้ขึ�นอยู่กับ
ความสามารถในการเจรจา 

คํ�า              � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  (เมนูเป็ดปักกิ�ง+ไวนแ์ดง) 
 นําคณะเขา้สูท่ ีEพกั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีEสาม เซนิเจ ิ9น – ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ – โรงงานจวิเวอรร์ ีE – วดัแชกงหมวิ –  

   ชอ้ปปิ9 งถนนนาธาน – สนามบนิฮอ่งกง            

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําท่านเขา้สู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ ใชเ้วลาประมาณ 1 
ชั�วโมง  
นําท่านเดนิทางสู่ วัดหวังตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) ขอพรเพื�อเป็นศริิ
มงคล วัดหวังตา้เซยีนเป็นวัดเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี ทา่นเทพเจา้หวอ่งซอ้เผง่ เป็น
นักพรตมคีวามรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคนอยา่งมากมายทําใหค้นเหล่านี�
ยกย่องในตัวท่านและไดต้ั �งศาลเพื�อสักการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไทซนิ คนใน
สมัยนี�มีความเขื�อเรื�องสุขภาพว่าเมื�อท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมีที�ทุกคนตอ้ง
เจ็บป่วยก็เลยมคีนมาขอดา้นสขุภาพอยา่งมากมายที�นี� อกีสิ�งหนึ�งที�ผูค้นศรัทธา
และนิยมทําเมื�อมาถงึวัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก่ การเสี�ยงเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมีกระบอก
เซยีมซมีากถงึ 50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมคีวามเชื�อถอืศรัทธาวา่เซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวามแมน่ยําเป็นอยา่งยิ�ง 

นําท่านไปไหว ้เจา้แม่กวนอมิฮ่องฮํา (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิที�มชี ื�อเสยีงแห่ง
หนึ�งในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่
กวนอมิที� Hung Hom หรอื 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตั �งแต่ปี ค.ศ. 
1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กที�ไมไ่ดส้วยงามมากมาย แตเ่ป็นวัดเจา้แมก่วนอมิที�ชาวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบ
ทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครที�ชอบเสี�ยงเซียมซีเขาบอกว่าที�นี�แม่นมากที�พิเศษกว่านั�น 
นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอั�งเปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย อสิระท่านขอพรตามอัธยาศัย  นํา
ท่านเยี�ยมชม โรงงานจวิเวอรร์ี� ที�ข ึ�นชื�อของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ที�ไดรั้บรางวัลอันดับเยี�ยม และใชใ้นการ
เสรมิดวงเรื�องฮวงจุย้ 

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําท่านขอพร วัดแชกงหมวิหรอืวัดกังหันนําโชค วัดนี�ตั �งอยูท่ี�ตําบลซา่ถิ�น ซึ�งถอื
เป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึ�นเมื�อ 400 กวา่ปีผ่าน
มาแลว้ในสมัยราชวงศ์ชงิ ขึ�นชื�อลือชาในเรื�องความศักดิzสทิธิzในดา้นของโชค
ลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปั�นเจา้พ่อแชก้ง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็นสิ�งศักดิzสทิธ์
ประจําวัด ตํานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ แผ่นดนิจีนเกดิกลียุคมกีารก่อจลาจลแข็งเมอืงขึ�นทั�ว
ประเทศ และเหตกุารณ์นี�ไดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบที�ชื�อวา่ขนุพล แช ้กง๊ ที�ไดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วาย
ที�เกดิขึ�นแทบทุกสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ื�อว่าเป็นนักรบที�ไดช้ื�อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไป
ปราบกบฏที�ไหนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื�อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่าย
ของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงค์
ออฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกับจําลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึสํานักงานใหญ่ของธนาคารที�มชี ื�อว่าตกึใบมดี 
ซึ�งเป็นตกึที�ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที�มาของจี�กังหันนําโชคที�มี
ชื�อเสยีงของวงการการทอ่งเที�ยวฮอ่งกงที�ไมว่า่ทัวรไ์หนที�มาฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซื�อสนิคา้มงคลชิ�น
นี� เพื�อเสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ  

บา่ย          เชญิท่าน อสิระชอ้ปปิ�งตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปปิ�งสนิคา้อนัมชีื�อเสยีง
ที� ยา่นจมิซาจุย่ ซึ�งถอืไดว้า่เป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งชั �นนําของฮอ่งกงและของโลก กับ
สนิคา้หลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, 
Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 
เป็นตน้ ใหท้่านชอ้ปปิ� งอย่างเต็มอิ�มจุใจตามอัธยาศัย *อสิระอาหารเย็นเพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง* 
สมควรแกเ่วลานัดหมาย  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื�อทําการเชค็อนิกอ่นขึ�นเครื�องประมาณ 2-3 ชม.เพื�อหลกีเลี�ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิที�อาจ
เกดิขึ�น เชน่ สภาพการจราจรที�คับคั�ง,สภาพอากาศและอื�นๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถ)เป็นผู ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิzคนืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึ�นเครื�องกลับตามวัน
และเวลาเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทัวร.์ 

........ น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� HX...... (บรกิารอาหารบนเครื�อง) 

......... น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ......................... หรอื 
 

วนัทีEส ีE ฮอ่งกง – สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพฯ)  

......... น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� HX....... (บรกิารอาหารบนเครื�อง) 

......... น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ......................... 
 
บรษัิทขอสงวนสทิธิz : รายการทัวร์ท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื�องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื�นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี
ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอื�นที�ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงืEอนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดก่อนทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั�นจะถอืว่า
ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ�น และขอสงวนสทิธิzไม่รับผดิชอบกรณีมตีั�วเครื�องบนิภายในประเทศ
เนื�องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื�องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบทกุกรณี. 

 
หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิEม 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรับตา่งชาตแิละ
ลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 

หมายเหตุ   : ทางบรษัิทฯ ร่วมกบัการทอ่งเที�ยวแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พื�นเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวทั�วไป
ไ ด ้ รู ้จั ก ใ น น า ม ข อ ง ร ้า น รั ฐ บ า ล  คื อ  ร ้า น ห ย ก ,  ร ้า น ย า จี น ,  ร ้า น ไ ข่ มุ ก ,  ร ้า น ช า ,  ร ้า น น ว ด เ ท ้ า  เ ป็ น ต ้น  
ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรียนใหก้ับนักท่องเที�ยวทุกท่านทราบวา่ รา้นคา้ทุกรา้นจําเป็นตอ้ง
รบกวนทกุทา่นแวะชม ซื�อหรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทั �งสิ�น 
 
 
 

ในกรณีที�ลกูคา้มตีั�วบนิภายในประเทศ 
สายการบนิเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ”ไมส่ามารถคนืเงนิ”ไดใ้นทกุกรณี 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ 
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนี9ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 
× ไมร่วมคา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาตทิี�ไม่ไดรั้บการยกเวน้ยื�นวซีา่หมูค่ณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิ�ม 5,000 บาท และลกูคา้ 
เป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่เอง ทางบรษัิทฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
     
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ชําระทีEสนามบนิ) 
× คา่วซี่า 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซี่าแบบหมู่คณะ กรณีมเีหตุทีEจะตอ้งทําวซี่าเดีEยว วซี่าตดิเล่มพาสปอรต์จาก

ประเทศไทย (กรณียกเลกิวซีา่หมูค่ณะกระทนัหนั) ลูกคา้จะเป็นฝ่ายชําระคา่วซี่าและคา่ดําเนนิการวซีา่เอง โดยการยืEนวซี่า
เดีEยวจะใชเ้วลายืEน 4 วนัทําการไมร่วมวนัหยดุราชการและเสาร-์อาทติย.์ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางขึ9นตํEา 20 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzในการงดออกเดนิทางและ
เลื�อนการเดนิทางไปในวนัอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ืEอนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
� ชาํระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzในการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  
� ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
• หากไมช่าํระตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 
• เมื�อทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชืEอพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชืEอสํารองทีEน ัEง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืEอพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีEยวทรปิใด, วนัทีEใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิNไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชืEอ-นามสกุล และอืEนๆ เพืEอใชใ้นการจองต ัwว
เครืEองบนิท ั9งส ิ9น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้ หากไม่
มั�นใจโปรดสอบถาม 
เง ืEอนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิzที�จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิz ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
เง ืEอนไขและขอ้กําหนดอืEนๆ 
1. ทวัรน์ี�สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทวัรน์ี�เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิzในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื�อเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทกุชิ�นไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื�อสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื�อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


