
 

 

 

Extra ฮ่องกง เซินเจิน้ ดสีนี่ย์แลนด์ 4วนั2คืน 
 

 
 

ดินแดนแห่งเวทมนต์สวนสนุกดสินีย์ รวมค่าเคร่ืองเล่น 
อาหารพิเศษ... SEAFOOD + RED WINE 

หมุนกังหัน แก้ปีชง ที่วัดแชกงหมวิ// วัดหวังต้าเซียน ขอสุขภาพแข็งแรง 



 

 

 

สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ –วัดกวนอู- ช้อปป้ิงตลาดตงเหมิน ( โชว์ม่านน ้า 3 D)  
แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ (ขอประทานบุตรเทพเจ้า) กวนอิมฮองฮ า (ยืมเงินช่วยเร่ืองธุรกิจ) – ช้อปป้ิงนาธาน 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง– ดสินีย์แลนด์เต็มวนั (รวมบัตรค่าเข้าและเคร่ืองล่น)  
  หรือเปลีย่นเป็นกระเช้านองปิงกไ็ด้ 
 
 

00.10 น. พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ โดยมี
เจา้หนา้ที่ บริษทัคอยอ านวยความสะดวกเร่ืองบตัรผูโ้ดยสาร และ สมัภาระ  

02.00 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 (มีจอส่วนตวัทุกที่นัง่) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
05.40 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.)  
 

(กรณไีฟทบ์นิ HX780 เวลาบนิ 02.00 น. ลูกคา้จะตอ้งเดนิทางออกจากบา้นกอ่นเวลานดัหมาย 1.30 ชัว่โมง  
เพราะไฟทบ์นิเรว็ขึน้) 

หรือเที่ยวบิน 
 
04.40 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX762 (มีจอส่วนตวัทุกที่นัง่) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
09.00 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.)  

           

 
 

 น าท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกงซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง
ประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

 
 หากท่านใดไม่อยากเขา้สวนสนุกดิสนียแ์ลนดเ์ปล่ียนเป็นกระเชา้นองปิงก็ได ้(เลือกไดอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง) แจง้

ก่อนเดินทาง 10 วนัเท่านั้น 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
น่ังกระเช้านองปิง 360 สมัผสัประสบการณ์นัง่กระเชา้ ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของฮ่องกงทะเลสีครามและภูเขาสูงแบบ 
360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25นาที  (หมายเหตุ ในกรณีท่ีไม่สามารถข้ึนกระเช้าได้
เน่ืองจากกระเชา้ปิดปรับปรุง ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการเ ดินทางโดยรถโคช้ข้ึนสู่ยอดเขาแทน) น าท่านเขา้สู่ 
วดัโป๋หลินสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1906 ยอ้นไปในอดีตท่ีน่ีเป็นเพียงวดัเลก็ๆ หลบเร้นอยูใ่นพ้ืนท่ีเขียวชอุ่ม ปัจจุบนัวดัโป่หลิน
เป็นศูนยก์ลางของชาวพุทธท่ีมีความส าคญัมาก และเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของฮ่องกง น าท่านนมสัการ พระใหญ่ลันเตาพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิอนัดบัตน้ๆของฮ่องกง สร้างจากทองสัมฤทธ์ิท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน ้ าหนกั 202 ตนั ความสูง 34 เมตร ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาโปหลิน จากนั้นน าท่านนมสัการพระ
อโมฆสิทธิพุทธะพระอมิตาภพุทธะ พระไวโรจนพุทธะพระรัตนสัมภวพุทธะ และพระอกัโษภยพุทธะ ให้ท่านเท่ียวชม 
จากนั้นท่านสามารถเดินเท่ียวหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงท่ีจ าลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮ่องกงในสมัยก่อน มี
บรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยร้านน ้าชา ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 
น าท่าน  ตะลุยสวนสนุก    ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์   (เล่นเต็ม
วนั เพือ่ใหเ้ก็บเคร่ืองเล่นใหค้รบ) 
เป็นความฝันของใครหลายๆ คนที่ตอ้งมาเยอืนสักคร้ังใน
ชีวิต ดินแดนแห่งความสุขที่เหมาะกบัทุกเพศทุกวยั แต่!! 
การจะเล่นเข้าไปสนุกให้คุ ้มค่าบตัรนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ 
เพราะเข้าไปแล้วจะมีทั้ งเคร่ืองเล่นมากมาย แถมยงัแบ่ง
โซน 
ภายใน ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์จะแบ่งเป็น 5 โซน ไดแ้ก่ 
1. Main Street USA เต็มไปดว้ยบา้นเรือนในแนวคนัทรี 
พร้อมร้านขายของที่ระลึก และรถไฟวนรอบสวนสนุก 
2. Tomorrowlandโซนเคร่ืองเล่นแห่งอนาคต เคร่ืองเล่น
ส่วนใหญ่จะเนน้ไปในแนวต่ืนเตน้ 
3. Fantasyland ดินแดนแห่งเทพนิยาย เคร่ืองเล่นเบาๆ
เหมาะกบัคุณหนูและเป็นที่ตั้งของปราสาท 
4. Adventurelandโซนที่เนน้ความต่ืนเตน้ลึกลบั เสมือนเราก าลงัผจญภยัในป่าอะเมซอน 
5. โซนใหม่ประกอบดว้ย Toy Story Land, Grizzly Gulch, Mystic Point 



 

 

 

ส่ิงแรกเลยที่ตอ้งรู้ คือ “Fast Pass” ฟาสตพ์าส คือ บตัรนัด ใบจองเคร่ืองเล่น เม่ือถึงเวลาแลว้เราก็ค่อยมาที่เคร่ือง
เล่นโดยไม่ตอ้งเสียเวลาต่อคิวใหเ้สียเวลา 
วธีิการแลกบตัรก็ง่ายดาย โดยไปที่ตูแ้ลกบตัรหน้าเคร่ืองเล่น 
เอาบตัรผา่นเขา้ประตูดิสนียเ์สียบใส่ เราจะไดบ้ตัรนดัออกมา 
ฟาสต์พาสไม่ได้มีทุกเคร่ืองเล่น จะมีเพียง 3 เคร่ืองเล่น
เท่ านั้ นที่ ให้บ ริก าร  คื อ  Space Mountain, Buzz 
LightyearAstro Blasters และ The Many Adventures of 
Winnie the Pooh ถา้ให้ผมแนะน า เม่ือไปถึงควรมุ่งหน้าไป 
เอา Fast Pass ของ Space Mountain ก่อนเลย เพราะเป็น
เคร่ืองเล่นที่คนเล่นเยอะมาก ต่อคิวนานสุด 
ชอบหวาดเสียว ต่ืนเตน้ มนัส์ๆ 
** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุยจกัรวาล (รถไฟเหาะในที่มืด) เคร่ืองเล่นอนัดบัตน้ๆของที่น่ี 
ถา้ใครถามวา่เป็นอยา่งไรก็คงตอ้งบอกว่าอารมณ์คลา้ยๆ กบั Dream World บา้นเราแต่พวกเทคนิคแสงสีเสียงที่น่ี
เขาเร่ิดเวอ่ร์ 
** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นัง่รถไฟตะลุยเหมืองในเทือกเขาบิ๊กกริซลี อาจจะดูเป็นแค่รถไฟ

เหาะธรรมดาแต่จริงๆแลว้มีลูกเล่นที่แอบเอาไวม้ากมาย เช่น ถอยหลงัวิ่ง พุ่ง
ไปขา้งหนา้แบบความเร็วสูง ส่วนตวัผมว่าเคร่ืองเล่นน้ีเด็ดไม่ควรพลาด แม้
แถวจะยาวไปเสียหน่อย แต่อยา่งไรก็ตอ้งเล่น! 
** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภาพรางรถไฟเหาะรูปตวั U 
สูง 27 เมตร ขึ้นลงไปมาดูซิวา่มนัจะมนัส์ขนาดไหน ดูไปดูมามนัคือ “ไวก้ิง” 
ดีๆน่ีเอง 
** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) ร่วมกระโดดร่ม
ไปกับกองท าลังทหารของ “Andy” 
(หนุ่มน้อยเจา้ของของเล่นทั้งหลาย

จากเร่ือง Toy Story) เคร่ืองเล่นน้ีถือว่าเสียวใชไ้ดแ้ต่ไม่ไดแ้รงมากเพราะ
จงัหวะลงจะร้ังๆ เอาไวไ้ม่ตกลงทีเดียว เด็กๆ ก็สามารถเล่นไดน้ะครับ 
** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นั่งเรือผจญภยัในป่าลึกลบั 
พบเจอกบับรรดาสตัวป่์า ชาวป่า ภูเขาไฟระเบิด ระหว่างทางจะมีผูบ้รรยาย 
บิ้วอารมณ์เราตลอดทาง เล่นเสร็จแลว้ก็อยา่ลืมไปเยีย่มบา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน ดว้ยละ 
** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเล่นใหม่แกะกล่องที่จะพาคุณนัง่รถชมของสะสมสุดมหศัจรรยจ์ากทัว่
ทุกมุมโลกของคุณปู่  พร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คตสุ์ดตระการตา 



 

 

 

** Buzz LightyearAstro Blasters (โซน Tomorrowland) ร่วมพิทกัษจ์กัรวาลไปกบั Buzz Lightyearโดยการนั่ง
ยานอวกาศเขา้ไปยงิปืนเลเซอร์ใส่เหล่าร้ายเพือ่เก็บคะแนน ซ่ึงเป็นเคร่ืองเล่นที่ไดรั้บความนิยมจากเด็กๆ 
** Mickey’s Philharmagic(โซน Fantasyland) ภาพยนต4์ มิติ ที่รวมเอาเหล่าซุป’ตาร์ มาครบทุกเร่ือง 
ย่อส่วนให้เท่ามด แล้วร่วมต่อสู่ไปกับแอนท์–แมน และ เดอะ วอสพ์ 

 

เหล่าฮีโร่ทุกเพศทุกวยัและทุกขนาดเตรียมตวักันให้พร้อม! การเปิดตวัในวนัที่ 31 มีนาคม2562 ของ แอนท์–
แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบทเทิล! ที่แฟนๆ ตั้งตารอคอยมานานคือภาคต่อขยายของมหากาพยก์ารผจญภยั
ของ  Iron Man Experience ท าให้  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  เป็นศูนย์บัญชาการมาร์เวลแห่ง เอเชียอย่าง
แท้จริง ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด์ ยงัเป็นที่แรกในโลกที่มีเคร่ืองเล่น แอนท์–แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบท
เทลิ! และ เคร่ืองเล่นจากมาร์เวลเคร่ืองแรกที่มีซุปเปอร์ฮีโร่ผูห้ญิงอีกดว้ย 

 
 

การแสดงโชว์ 
เหน่ือยกบัการเล่นเคร่ืองเล่น มาพกัดูโชวดี์ๆ กนั เร่ิมตน้จากโชว ์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 อยา่งไรควรเช็กรอบกนัก่อนที่ไปหน่อยนะครับเพราะเวลาโชวอ์าจมีการเปล่ียนแปลงใน
แต่ละวนัและอีกหน่ึงไฮไลทเ์ด็ดของการมาเยอืนดิสนียแ์ลนด์ คือการชมขบวนพาเหรดของเหล่าซุป’ตาร์เหล่าตวั
การ์ตูน โดยจะมีอยู ่2 ช่วง คือเวลา 13:00 น. และ 13:00 น. 

  น าท่านเดินทางสู่เซินเจ้ินโดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) 



 

 

 

เที่ยง – เย็น อิสระอาหาร 
น าท่านเข้าสู่  ที่พัก FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง เซินเจิน้ –สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-วัดกวนอู-ร้านหยก  - ยาบัวหิมะ - ยางพารา– 
  ชมโชว์ม่านน ้า 3 D – ตลาดตงเหมิน (เช้า-เที่ยง-เย็น)  พิเศษเมนู SEAFOOD + RED WINE 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชม สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ (THE FLOWER TOWN 

IN HOLLAND) ในเซินเจ้ิน โดยได้ออกแบบและก่อสร้าง
เป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทรงบา้น
เนเธอร์แลนด์ขนานแท้ที่นิยมออกแบบหลังคาหน้าจั่วให้
ลวดลายไม่ซ ้ ากนั ราวกบัจะประกวดประชนักนัก็ไม่ปาน เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ก าลังเป็นนิยมในขณะน้ี ที่น่ีเป็น
สวนสาธารณะที่มีร้านดอกไม ้และมุมภาพภาพที่สวยงาม อีก
ทั้งยงัมีร้านกาแฟให้นั่งชิลกนั โดยแต่ละร้านจะไดรั้บการออกแบบให้มีสไตล์ และคงเอกลกัษณ์ให้มีบรรยากาศ
เหมือนอยูฮ่อลแลนด ์ 
น าท่าน สู่ วัดเทพเจ้ากวนอู ไหวเ้พทเจา้กวนอู สัญลกัษณ์ของ
ความซ่ือสตัย ์ความ  ความจงรักภกัดี ความกลา้หาญ โชคลาภ 
เปรียบเสมือนตวัแทนของความเด็ดเด่ียว เป็นธรรม กลา้หาญ 
เป็นวดัอนัศกัด์ิสิทธิที่คนเซ่ินเจ้ินนิยมสักการะขอพรในเร่ือง
หนา้ที่การงาน โดยเฉพาะขา้ราชการ  
น าท่าน ชม หยกจีน ของล ้ าค่าที่ขึ้นช่ือ ซ่ึงชาวจีนมีความเช่ือ
วา่หยกคือ สญัลกัษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยติุธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจ๊ือยงัให้ความหมายของหยก
ในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซ่ึงหากใครได้
ครอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความร ่ารวย ความมีโชค รวมถึงท าให้อายยุนือีกดว้ยให้ท่านได้



 

 

 

เลือกชมหยกที่ไดผ้า่นการเจียระไนมาเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค อาทิเช่น ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เยา้ ให้ท่าน
ไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัของฝาก 

เที่ยง รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือยาแกน้ ้ าร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจ าบา้นที่มีช่ือเสียง อีกดว้ยยาประจ าบา้นที่มี

ช่ือเสียงและ น าท่านแวะชมและซ้ือ ผลิตภัณฑ์ยางพารา  
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร ลิม้รส  อาหารพิเศษ... SEAFOOD + RED WINE 

 ตลาดตงเหมิน (Dongmen) ก็มีของแบรนด์ ของแท ้และของดีราคาถูกอยู่อีกมากมาย นับว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
หลายคน ๆ นิยมไปไม่ต่างจากที่ Luo Hu เลยครับ ที่น่ีเป็นเหมือนถนนคนเดินที่มีคนมาเดินชอ้ปเยอะจริงจงัมาก 
เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋าเดินทาง ของแทร้าคาถูก ตอ้งมาเลือกซ้ือที่น่ี เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ดีที่สุดของเมืองเซ่ินเจ้ินเลย
ก็วา่ได ้ราคา: เร่ิมตน้ประมาณ 30 หยวนเป็นตน้ไป (ขึ้นอยูก่บัสินคา้) 

จากนั้น น าท่านชม ชม โชว์ม่านน ้า 3D การแสดงที่น าเอา แสงเลเซอร์ สี เสียง และม่านน ้ ามาผสมผสานกนัดว้ยเทคนิคและ
ทีมงานผูส้ร้างงานระดบัโลก OCTBAY ไดทุ้่มทุนกว่า 200 ลา้นหยวน
จดัแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ดว้ยเร่ืองราวของ
เด็กหญิงผูมี้ความกลา้หาญกบัลิง ที่ช่วยกนัออกตามหา เคร่ืองบรรเลง
เพลงวิเศษ ที่จะน ามาใช้ปลดปล่อยนกออกจากเวทยม์นตร์ของป่า
โกงกางท่านจะไดรั้บความเพลิดเพลินสนุกสนานและประทบัใจกบัสุด
ยอดการแสดงสุดอลงัการ์ชุดน้ี 
 (โชว์ม่านน ้าปิดทุกวันจันทร์ และปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่อ านวย  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ชดเชย
รายการเที่ยว หรือคืนเงินชดเชยทุกกรณ)ี 

น าท่านเข้าสู่  ที่พัก FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันที่สาม รีพัลส์เบย์ –หวังต้าเซียน – วัดแม่กวนอมิฮองฮ า-วัดแชกงหมิว– จิวเวอร่ี - ช้อปป้ิงนาธาน-กรุงเทพ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) 

น าท่านสู่  รีพัลส์เบย์ (Repulse Bay ) ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบของ
องักฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าว ซ่ึงอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืนซ่ึงไดรั้บ
ความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพกัผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิค
ชายทะเล   แต่ที่น่าสนใจคือดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดั พระพทุธรูป และเทพเจา้
ต่างๆ  ก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือศรัทธา พระสังกจั
จาย บูชาเพือ่ความสุข,  เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจา้
แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช้  มีเทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  
รวมทั้งกามเทพ  ที่มีวิธีการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง   และอธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ   อิสระ
ท่านสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ที่แห่งน้ีคืออีกดา้นของเสน่ห์ที่คน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง 
น าท่านเข้า สู่  วัดหวัง ต้า เซียน  ตั้ งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นที่ประดิษฐานของเทพ
เจา้จีนหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือ เทพหวังต้าเซียน เทพเจา้
ตามความเช่ือชาวจีน เดิมท่านช่ือ “หว่องชอ้เผ่ง” ท่านจะดลบนัดาลพร
เก่ียวกบัสุขภาพ ใหสุ้ขภาพแขง็แรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ แต่เป้าหมาย
ของคนโสดอยากมีคู่ ตอ้งเดินมาขา้งๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจง้ของเทพเจ้า
ด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลว รูปป้ันสีทองมี เส้ียวพระจันทร์อยู่
ดา้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึงชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกนัที่น่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้ องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผูกน้ิว
เอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพธีิ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่าน เดินทางไปยัง วัดแม่กวนอิมฮ่องฮ า  วดัเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1873  เป็นวดัขนาดเล็กที่มีชาวฮ่องกงศรัทธานับถือกนัเป็นอยา่งมาก วดัแห่งน้ีเป็น
สถานที่ประดิษฐาน องคเ์จา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า ที่มีช่ือเสียงเร่ืองการให้กูย้มืเงิน เช่ือ
กนัว่าท่านช่วยพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจของชาวฮ่องกง ผูค้นจึงนิยมมายมืเงินท าธุรกิจจน
ส าเร็จร ่ ารวย รุ่งเรือง โดยให้ท่านอธิษฐานขอพรต่อหน้  าเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า 
พร้อมกบัระบุวนัเวลาในการขอพรดว้ย จากนั้นน าธนบตัรตามฐานะและศรัทธาที่
เราจะน าเป็นส่ือในการขอพร เขียนจ านวนเงินที่ตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงินยิง่ดี
ใหญ่ แลว้น าเงินใส่ในซองแดง ควรเตรียมซองแดงไปเอง น าซองแดงไปวนรอบ



 

 

 

กระถางธูป วนขวาจ านวน 3 คร้ัง แลว้เก็บซองแดงในกระเป๋าสตางค ์เป็นเงินขวญัถุง ถา้ประสพความส าเร็จตามที่
มุ่งหวงั ใหน้ าเงินในซองแดงท าบุญหยอดตูท้ี่วดัแห่งน้ีในโอกาสต่อไป วธีิไหวใ้หปั้ง ใหไ้ดโ้ชคลาภเงินทอง 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิววดัท่ีชาวฮ่องกงให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนานสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงต านานนกัรบแห่ง
ราชวงศซ์้งเทพเจ้าแชกง แม่ทพัปราบศึกท่ีกลา้หาญ ในกองทพัของท่านยามท่ีออกรบเพ่ือตา้นขา้ศึกศตัรูทุกทิศทางทุกๆ
คร้ังท่านจะใชส้ัญลกัษณ์รูปกงัหัน 4 ใบพดัติดไวด้า้นหน้ารถศึกน าขบวนในกองทพัของท่าน ซ่ึงท่านมีความเช่ือว่าเม่ือ
พกพาสญัลกัษณ์รูปกงัหันน้ีไปณท่ีใดๆกงัหันน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคลน าพาแต่ความโชคดีมีอ านาจเขม้แข็งเสริมก าลงัใจ
ให้แก่กองทพัของท่านช่ือเสียงในการน าทพัสู้ศึกของท่านจึงเป็นต านานมาจนทุกวนัน้ี 
น าท่านชม ร้านจิวเวลร่ี DAIMOND IN LOVE ชมกงัหันน าโชค ท ากงัหันทุกช้ินวางตามหลกัฮวงจุย้โดยซินแซ 
ผ่านพิธีจากวดัแชกงหมิวฮ่องกง โดยไต๋ซือ ที่ท  าพิธีใหญ่ให้ อยากเฮง อยากรวย มีส่ิงดีๆเสริมฮวงจุย้ ตวัใบพดั
กงัหนัหมุนไดร้อบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ดว้ยความเช่ือที่ว่า กงัหันช่วยหมุนชีวิตพลิก
ผนั จากร้ายกลายเป็นดี จะช่วยดึงดูดน าพาส่ิงดีๆ เข้ามาในชีวิต ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป พาชีวิตราบร่ืน 
เจริญกา้วหนา้ ทั้งหนา้ที่การงาน โชคลาภ เงินทองวิง่รับทรัพยเ์หมือนกงัหนัที่ลู่ลม 
 
 
 
 
 
 
 
ชอ้ปป้ิง TsimShaTsui& Ocean Terminal ยา่นจิมซาจุ่ย (tsimshatsui) 尖沙咀 เป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเกาะ
ฮ่องกง ที่คนไทยทัว่ ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพดูกนัหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยูบ่ริเวณริมอ่าววิคทอเรีย ของฝ่ังเกาลูน 
ฮ่องกง เม่ือพดูถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนก็ตอ้งนึกถึง ถนนนาธาน ซ่ึงทอดยาวตั้งแต่จิมซาจุ่ยไปจนถึงยา่นปร๊ินซ์ เอ็ดเวิร์ด 
นบัเป็นถนนสายช็อปป้ิงอยา่งแทจ้ริง และเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงของฮ่องกง ที่ทั้งสองฟากฝ่ังของถนน จะเต็มไปดว้ย
ร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนดเ์นมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชั้นดี หา้งสรรพสินคา้ทนัสมยั ร้านอาหารและ
ภตัตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดบัเกสตเ์ฮา้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาวการเร่ิมเดินช็อปป้ิง มกัจะตั้งตน้กนัที่สถานี 



 

 

 

จิมซาจุ่ย เดินไปตามถนนนาธาน ผ่านสถานี JORDAN, YAU MA TEI, MONG KOK ซ่ึงบริเวณหมงก๊กน้ี มีร้าน
ขายของทั้งเคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกง 
อยูด่ว้ย และตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมาย เป็นที่ตั้งของตลาดปลาทอง, ตลาดสุภาพสตรี, ตลาดกลางคืน, ตลาด
ค้าหยก ถนนคนเดิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย และบริเวณใกล้เคียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING 
COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทาง
เช่ือมติดต่อกนั สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกนัว่า ห้างสรรพสินคา้เขาวงกต 
ภายในห้าง จะเป็นช็อปป้ิง มอลล์ที่มีร้านคา้ทุกแบบ และทุกแบรนด์จากทั่วโลกจ าหน่าย รวมไปถึงห้างขาย
ของเด็กเล่นช่ือดงั TOY R'US ซ่ึงหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางดา้นหลงั จะเป็นบริเวณ OCEAN 
HARBOR ซ่ึงในช่วงสุดสปัดาห์ จะเป็นที่จอดส าหรับเรือส าราญระดบัโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายงัซาลิสบิวร่ี 
บริเวณใกล้เคียงกนัติดกบัอ่าววิคทอเรีย จะเป็นที่ตั้งของสถานที่น่าเที่ยวมากมาย เช่น พิพิธภณัฑ์อวกาศ, ศูนย์
วฒันธรรม, พพิธิภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอนาฬิกา 

18.30   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
20.00 น. ได้เวลานัดหมายน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง 
21.45 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761 
23.55 น.                คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

หรือเที่ยวบิน 
วันที่ส่ี    ฮ่องกง-สุวรรณภูม ิ
 
02.00 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ HX767 
04.00 น.               คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ บริการอาหาร  และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
 โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 
 

อตัราค่าบริการ 

PERIOD ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว FLIGHT DETAIL 

1-4 ส.ค.62 7,888 10,888 3,500 HX780 02.00-05.40/ HX761 21.45-23.55 

12-15 ส.ค.62(วันแม่) 7,888 10,888 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

15-18 ส.ค.62 7,888 10,888 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 



 

 

 

 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณอ่ืีนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น
ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง และไม่สามารถชดเชยเป็นจ านวนเงนิได้ 

 
หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีการแจ้งทางบริษัทก่อนท าการออกต๋ัวภายใน 
หากไฟต์มีการเปลีย่นแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 
 
 

18-21 ส.ค.62 7,888 10,888 3,500 HX780 02.00-05.40/ HX761 21.45-23.55 

23-26 ส.ค.62 8,888 12,888 3500 HX780 02.00-05.40/ HX767 02.00-04.00 

7-10 ก.ย.62 7,888 10,888 3,500 HX780 02.00-05.40/ HX767 02.00-04.00 

12-15 ก.ย.62 8,888 12,888 3,500 HX780 02.00-05.40/ HX767 02.00-04.00 

21-23 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 HX780 02.00-05.40/ HX761 21.45-23.55 

26-29 ก.ย.62 8,888 11,888 3,500 HX780 02.00-05.40/ HX767 02.00-04.00 

4-7 ต.ค.62 9,888 12,888 3,500 HX780 02.00-05.40/ HX767 02.00-04.00 

6-9 ต.ค.62 9,888 12,888 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

9-11 ต.ค.62 9,888 12,888 3,500 HX780 02.00-05.40/ HX761 21.45-23.55 

11-13 ต.ค.62 11,888 14,888 3,500 HX780 02.00-05.40/  HX761 21.45-23.55 

20-23 ต.ค.62 (วันปิยะมหาราช) 11,888 14,888 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

21-24 ต.ค.62(วันปิยะมหาราช) 11,888 14,888 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

22-24 ต.ค.62(วันปิยะมหาราช) 11,888 14,888 3,500 HX780 02.00-05.40/  HX761 21.45-23.55 

23-26 ต.ค.62(วันปิยะมหาราช) 11,888 14,888 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

24-27 ต.ค.62 9,888 12,888 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

25-28 ต.ค.62 11,888 14,888 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

26-29 ต.ค.62 11,888 14,888 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหมี้การ 3ประชาสัมพนัธสิ์นคา้พื้นเมืองให้

นกัท่องเที่ยวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภณัฑจ์ากไผ,่ จิวเวอร่ี, ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
บรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้ง
รบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการ
บงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 

2.  ราคาทัวร์ไม่รวมค่าด าเนินการย่ืนเอกสารวีซ่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมืองจีน หากช าระแล้วไม่สามารถคืนเงนิส่วนนี้ได้  
3.  กรณทีี่ทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปทุกประเภท ประกาศฉุกเฉินหรือ เน่ืองด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษัทจะ

ไม่มีการคืนเงินค่าบริการท าเอกสารวีซ่าที่ช าระมาแล้วทุกกรณ)ี เป็นเหตุไม่สามารถเข้าด่าน จูไห่/เซินเจิน้ได้ ทางบริษัทจะต้อง
ปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาดังนี ้

3.1 หากมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงโปรแกรมตอ้งเขา้พกัที่มาเก๊า หรือ ฮ่องกง และเพิม่ค่าใชจ่้ายลูกคา้จะตอ้งท าการช าระ
เพิม่ทุกกรณี ค่าใชจ่้ายส่วนต่างตามความเป็นจริง 

3.2 หากมีความจ าเป็นตอ้งท าวซ่ีาเด่ียว วซ่ีาติดเล่มพาสปอร์ตจากประเทศไทยลูกคา้จะเป็นผูช้  าระค่าวีซ่า/ค่าด าเนินการหรือ
ลูกคา้สามารถยืน่วซ่ีาเองได ้การท าวซ่ีาเด่ียวเอกสารจดัส่งบริษทัก่อนการเดินทางไม่ต ่ากวา่ 10 วนัท าการก่อนการเดินทาง 
(ไม่รวมวนัหยดุราชการและเสาร์-อาทิตย)์ หากใหท้างบริษทัยืน่ใหลู้กคา้จะตอ้งช าระเพิม่ 1,800 บาท 

3.3 กรณีตอ้งท าวซ่ีาหนา้ด่าน (ไม่ใช่วซ่ีากรุ๊ปประเภท 144) ลูกคา้ที่สามารถยืน่วซ่ีาไดพ้าสปอร์ตตอ้งเคยเดินทางมาแลว้ไม่ต ่า
กวา่ 1 คร้ัง พาสปอร์ตตอ้งท าก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไม่สามารถยืน่วซ่ีาประเภทน้ีได ้          ช าระค่าบริการเพิ่มตาม
ความเป็นจริง 

4.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ไดท้  าร่วมกนัเพือ่มีการลงร้านตามนโยบายการท่องเที่ยว ให้
ลงร้านแต่ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อยา่งใดและเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปีจ าเป็นต้องช าระเงินเพิ่มท่านละ        3,000.- บาท 

5.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ไดท้  าร่วมกนั ส่วนของวีซ่ากรุ๊ปประเภท 140 หรือ 144 : 
หากมีลูกคา้ยกเลิกเดินทาง ติดธุระต่างๆ ใหลู้กคา้แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน ท าการ เน่ืองจากทางบริษทั ตอ้งท าการถอน
รายช่ือวซ่ีากรุ๊ปออก เพือ่ไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาท าการหนา้ด่านแลว้จะมีผลกระทบต่อโปรแกรมทวัร์  และในกรณี ส่วนห้องพัก 

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาใเดินทางได้ทั้งนีเ้พ่ือป้องกนัปัญหาเทีย่วบินล่าช้าหรือการ
เปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณเีกดิความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเทีย่วบินการ
ยกเลกิเทีย่วบินมกีารยุบเทีย่วบินรวมกนัตารางการเดินทางมกีารเปลีย่นแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือควา   

ควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณชิย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น)                                                              
โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

 



 

 

 

: หากลูกค้าลดจ านวนคนเดินทางให้แจ้งก่อนเดินทาง 7 วันท าการ เพื่อจดัการปรับเปล่ียนหรือลดจ านวนห้องพกั ตามความ
เหมาะสม หากลูกคา้ไม่แจง้ ทางแลนดจี์นจะเรียกเก็บเงินเพิม่หากท่านนอนพกัเด่ียว 

6. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วันเดินทาง มีเหตุจ าเป็น
ที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกันกับคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จัดห้องให้เป็น ห้อง TRIPLE 
ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มค่าห้องพักเดี่ยว ส าหรับท่านที่เดินทาง 2 ท่าน แต่อีก 1ท่านไม่สามารถเดินทางได้ 

7. ส่งหนา้พาสปอร์ต พร้อมช าระเงิน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทางได ้กรณีส่งหน้าบตัรประชาชน ตอ้งสะกดตรง
ตามที่ส่งมาเท่านั้น กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  ช่ือที่ส่งมาสะกดไม่ตรงกบับตัรประชาชนที่ส่งในคร้ังแรกไม่สามารถเปล่ียนแปลง
แกไ้ขได ้ฉะนั้นลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือเอง 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ ามนั  
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
3. โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
6. ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 
7. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม  
8. รวมค่าภาษี มูลค่าเพิม่ 7%  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าด าเนินการย่ืนเอกสารวีซ่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมืองจีน ท่านละ 1,500 บาท ช าระพร้อมค่าทัวร์ (หากช าระแล้วไม่

สามารถคืนเงินส่วนนี้ได้ทุกกรณเีป็นค่าด าเนินการย่ืนเอกสาร เน่ืองจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ)  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อน
การใชบ้ริการ) 

3. ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน )  ช าระที่สนามบินวันแรก  
4. ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคบั ขึน้อยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
5. โรงแรมที่พกัที่อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
6. กรณีชาวต่างชาติ ไม่ไดถื้อพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที ่
7. วซ่ีาเด่ียวส าหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งช าระและจดัการเองที่สถานฑูต 
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวย่ืนจากไทยเข้าประเทศจีน หรือค่าวีซ่าประเภทอ่ืนๆ เช่นวีซ่า 140/ย่ืนเดี่ยวหน้าด่าน              

              (ที่ไม่ใช่วีซ่ากรุ๊ปประเภท 144 ) 



 

 

 

เง่ือนไขการจองทัวร์ 
ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาทช าระส่วนที่ก่อนเดนิทาง 30 วัน และส่งหน้าพาสปอร์ตหลังท าการจอง พร้อมแจ้งสลปิการโอนเงิน  
 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์  
เน่ืองจากเป็นราคาทัวร์โปรโมช่ันเม่ือช าระแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณ ี 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยู ่  นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ท่านได้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีที่ทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ปทุกประเภท เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษทัจะไม่มีการคืนเงิน
ค่าบริการท าเอกสารวซ่ีาทุกกรณี) **กรณีท าวซ่ีาเด่ียว** ค่าธรรมเนียมเขา้ประเทศจีน ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวซ่ีา
กรุ๊ปท่องเที่ยวผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเด่ียวจากไทยเพิม่ ท่านละ 1,800 บาท 
 
 
 
 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกันว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทกุประการ 

 
 


