
 

 

 

 

ฮ่องกง เซินเจ้ิน ดีสน่ีย์แลนด์  

4 วัน 2 คืน 
 



 

 

 

 
ดินแดนแห่งเวทมนต์สวนสนุกดิสนีย ์รวมค่าเครื่องเล่น 

หมุนกงัหนั แก้ปีชง ท่ีวดัแชกงหมิว// วดัหวงัต้าเซียน ขอสขุภาพแขง็แรง 
สวนดอกไม้ฮอลแลนด ์–วดักวนอ-ู ช้อปป้ิงตลาดตงเหมิน อาหารพิเศษ... SEAFOOD + RED WINE 

แม่กวนอิมรีพลสัเบย ์(ขอประทานบุตรเทพเจ้า) กวนอิมฮองฮ า (ยืมเงินช่วยเรื่องธรุกิจ) – ช้อปป้ิงนาธาน 
 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – ฮ่องกง– ดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวนั (รวมบตัรค่าเข้าและเครือ่งล่น)  
  หรอืเปล่ียนเป็นกระเช้านองปิงกไ็ด้ 
00.10 น. พร้อมกนั ณ สนามบิน สวุรรณภมิู  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบนิ ฮ่องกงแอร์ไลน์ 

โดยมเีจา้หน้าที ่บรษิทัคอยอ านวยความสะดวกเรื่องบตัรผูโ้ดยสาร และ สมัภาระ  
02.00 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX780 (มจีอส่วนตวัทุกทีน่ัง่) (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
05.40 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเรว็กวา่เมอืงไทย 1 ชม.)  

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

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

 
เดือนพ.ย.-ธ.ค.เท่ียวบิน 

02.50 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX762 (มจีอส่วนตวัทุกทีน่ัง่) บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
06.40 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเรว็กวา่เมอืงไทย 1 ชม.) 

หรือเท่ียวบิน 
03.20 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX762 (มจีอส่วนตวัทุกทีน่ัง่) บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
07.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเรว็กวา่เมอืงไทย 1 ชม.) 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่เกาะฮ่องกงซึ่งตัง้ยู่บนเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใต้
ของประเทศจนี ตดิกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์รทิอรสี์ เกาลูน และเกาะเลก็ๆ อกี 
235 เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

 หากท่านใดไม่อยากเขา้สวนสนุกดสินีย์แลนด์เปลี่ยนเป็นกระเชา้นองปิงกไ็ด้  (เลอืกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง) แจ้ง
ก่อนเดนิทาง 10 วนัเท่านัน้ 

 
 
 
 
 
 

กรณีท่ีต้องการไป OPTION นัง่กระเช้านองปิง 360 (ไมร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไป-กลบั ธรรมดา 1,000 บาท) 
แจ้งก่อนเดินทาง 10 วนั 
OPTION เสริม นัง่กระเช้านองปิง 360 สมัผสัประสบการณ์นัง่กระเชา้ ชมวิวทวิทศัน์ทีส่วยงามของฮ่องกงทะเลสี
ครามและภูเขาสงูแบบ 360 องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 25นาท ี (หมายเหตุ ในกรณีทีไ่ม่
สามารถขึน้กระเชา้ไดเ้นื่องจากกระเชา้ปิดปรบัปรงุ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการเดนิทางโดยรถโคช้ขึ้นสู่ยอด
เขาแทน) น าทา่นเขา้สู ่วดัโป๋หลินสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1906 ย้อนไปในอดตีทีน่ี่เป็นเพยีงวดัเลก็ๆ หลบเรน้อยู่ในพื้นที่
เขยีวชอุ่ม ปัจจุบันวดัโป่หลนิเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธทีม่คีวามส าคญัมาก และเป็นจุดท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและ
ไดร้บัความนยิมมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง น าทา่นนมสัการ พระใหญ่ลนัเตาพระพทุธรูปศกัดิส์ทิธิอ์นัดบัต้นๆของ
ฮอ่งกง สรา้งจากทองสมัฤทธิท์ ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มนี ้าหนัก 202 ตนั ความสูง 34 เมตร ประดษิฐานอยู่บนยอด
เขาโปหลนิ จากนัน้น าท่านนมสัการพระอโมฆสทิธพิุทธะพระอมติาภพุทธะ พระไวโรจนพุทธะพระรตันสมัภวพุทธะ 
และพระอักโษภยพุทธะ ใหท้่านเทีย่วชม จากนัน้ท่านสามารถเดินเทีย่วหมู่บ้านวฒันธรรมนองปิงทีจ่ าลองชวีติ
ความเป็นอยู่ของชาวฮอ่งกงในสมยักอ่น มบีรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยรา้นน ้าชา รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ 
น า ท่ าน   ต ะ ลุ ย ส วนส นุก     ฮ่ อ ง กง  ดิ ส นี ย์
แลนด ์  (เล่นเตม็วนั เพื่อใหเ้กบ็เครื่องเล่นใหค้รบ) 
เป็นความฝันของใครหลายๆ คนทีต่อ้งมาเยอืนสกัครัง้ใน
ชวีติ ดนิแดนแห่งความสุขทีเ่หมาะกบัทุกเพศทุกวยั แต่!! 
การจะเล่นเข้าไปสนุกให้คุ้มค่าบตัรนัน้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ 
เพราะเขา้ไปแลว้จะมทีัง้เครื่องเล่นมากมาย แถมยงัแบ่ง
โซน 
ภายใน ฮ่องกง ดสินีย์แลนด ์จะแบ่งเป็น 5 โซน ไดแ้ก่ 
1. Main Street USA เตม็ไปดว้ยบา้นเรอืนในแนวคนัทร ี
พรอ้มรา้นขายของทีร่ะลกึ และรถไฟวนรอบสวนสนุก 



 

 

 

2. Tomorrowlandโซนเครื่องเล่นแห่งอนาคต เครื่องเล่นส่วนใหญ่จะเน้นไปในแนวตื่นเตน้ 
3. Fantasyland ดนิแดนแห่งเทพนิยาย เครื่องเล่นเบาๆเหมาะกบัคุณหนูและเป็นทีต่ ัง้ของปราสาท 
4. Adventurelandโซนทีเ่น้นความตื่นเตน้ลกึลบั เสมอืนเราก าลงัผจญภยัในป่าอะเมซอน 
5. โซนใหม่ประกอบดว้ย Toy Story Land, Grizzly Gulch, Mystic Point 
สิง่แรกเลยทีต่อ้งรู ้คอื “Fast Pass” ฟาสต์พาส คอื บตัรนัด ใบจองเครื่องเล่น เมื่อถงึเวลาแล้วเรากค็่อยมาที่
เครื่องเล่นโดยไม่ตอ้งเสยีเวลาต่อควิใหเ้สยีเวลา 
วธิกีารแลกบตัรกง็่ายดาย โดยไปที่ตู้แลกบตัรหน้าเครื่อง
เล่น เอาบตัรผา่นเขา้ประตูดสินียเ์สยีบใส่ เราจะได้บตัรนัด
ออกมา ฟาสต์พาสไม่ได้มีทุกเครื่องเล่น จะมีเพียง 3 
เครื่องเล่นเท่านัน้ที่ให้บรกิาร คอื Space Mountain, Buzz 
LightyearAstro Blasters และ The Many Adventures of 
Winnie the Pooh ถ้าให้ผมแนะน า เมื่อไปถงึควรมุ่งหน้า
ไป เอา Fast Pass ของ Space Mountain ก่อนเลย 
เพราะเป็นเครื่องเล่นทีค่นเล่นเยอะมาก ต่อควินานสุด 
ชอบหวาดเสยีว ตื่นเตน้ มนัส์ๆ 
** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุยจกัรวาล (รถไฟ
เหาะในทีม่ดื) เครื่องเล่นอนัดบัต้นๆของที่นี่ ถ้าใครถามว่าเป็นอย่างไรก็
คงตอ้งบอกวา่อารมณ์คลา้ยๆ กบั Dream World บา้นเราแต่พวกเทคนิค
แสงสเีสยีงทีน่ี่เขาเริด่เวอ่ร์ 
** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นัง่รถไฟตะลุยเหมอืงใน
เทือกเขาบิ๊กกริซลี อาจจะดูเป็นแค่รถไฟเหาะธรรมดาแต่จริงๆแล้วมี
ลูกเล่นที่แอบเอาไว้มากมาย เช่น ถอยหลังวิ่ง พุ่งไปข้างหน้าแบบ
ความเรว็สูง ส่วนตวัผมวา่เครื่องเล่นนี้เดด็ไม่ควรพลาด แมแ้ถวจะยาวไป
เสยีหน่อย แต่อย่างไรกต็อ้งเล่น! 
** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภาพรางรถไฟเหาะรูปตวั 
U สูง 27 เมตร ขึน้ลงไปมาดูซวิา่มนัจะมนัสข์นาดไหน ดูไปดูมามนัคอื “ไวกิง้” ดีๆ นี่เอง 
** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) ร่วมกระโดดร่มไปกบักองท าลงัทหารของ “Andy” 
(หนุ่มน้อยเจ้าของของเล่นทัง้หลายจากเรื่อง Toy Story) เครื่องเล่นนี้
ถอืวา่เสยีวใชไ้ดแ้ต่ไม่ไดแ้รงมากเพราะจงัหวะลงจะรัง้ๆ เอาไวไ้ม่ตกลง
ทเีดยีว เดก็ๆ กส็ามารถเล่นไดน้ะครบั 
** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นัง่เรอืผจญภยัในป่า
ลกึลบั พบเจอกบับรรดาสตัวป่์า ชาวป่า ภูเขาไฟระเบดิ ระหวา่งทางจะ
มผีูบ้รรยาย บิ้วอารมณ์เราตลอดทาง เล่นเสรจ็แล้วกอ็ย่าลมืไปเยี่ยม
บา้นตน้ไมข้องทารซ์าน ดว้ยละ 



 

 

 

** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเล่นใหม่แกะกล่องทีจ่ะพาคุณนัง่รถชมของสะสมสุดมหศัจรรย์จาก
ทัว่ทุกมุมโลกของคุณปู่  พรอ้มสเปเชยีลเอฟเฟ็คตส์ุดตระการตา 
** Buzz LightyearAstro Blasters (โซน 
Tomorrowland)  ร่วมพิทักษ์จักรวาลไปกับ Buzz 
Lightyearโดยการนัง่ยานอวกาศเข้าไปยงิปืนเลเซอร์
ใส่เหล่ารา้ยเพื่อเกบ็คะแนน ซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่ได้รบั
ความนิยมจากเดก็ๆ 
**  Mickey’s Philharmagic(โซน Fantasyland) 
ภาพยนต4์ มติ ิทีร่วมเอาเหล่าซุป’ตาร ์มาครบทุกเรื่อง 
ย่อส่วนให้เท่ามด แล้วร่วมต่อสู่ไปกบัแอนท–์แมน และ เดอะ วอสพ ์เหล่าฮโีร่ทุกเพศทุกวยัและทุกขนาด
เตรียมตัวกันให้พร้อม ! การเปิดตัวในวนัที่ 31 มีนาคม2562 ของ แอนท์–แมน และ เดอะ  วอสพ์: นา
โน แบทเทิล! ที่แฟนๆ ตัง้ตารอคอยมานานคือภาคต่อขยายของมหากาพย์การผจญภัยของ Iron Man 
Experience ท าให้ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นศูนย์บญัชาการมาร์เวลแห่งเอเชยีอย่างแท้จริง  ฮ่องกง ดิสนีย์
แลนด ์ยงัเป็นทีแ่รกในโลกทีม่เีครื่องเล่น แอนท–์แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบทเทลิ! และ เครื่องเล่นจาก
มารเ์วลเครื่องแรกทีม่ซุีปเปอรฮ์โีร่ผูห้ญงิอกีดว้ย 

 
 

การแสดงโชว ์
เหนื่อยกบัการเล่นเครื่องเล่น มาพกัดูโชวด์ีๆ กนั เริ่มต้นจากโชว์ Festival of The Lion King (โซน 
Adventureland) รอบโชว ์12.00, 14.00, 13.30 และ 18.00 , The Golden Mickeys (โซน Fantasyland) รอบ
โชว ์12:45, 13:45, 13:00, 17:00 และ 18:15 อย่างไรควรเชก็รอบกนัก่อนที่ไปหน่อยนะครบัเพราะเวลาโชว์
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวนัและอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของการมาเยือนดิสนีย์แลนด์ คือการชมขบวน
พาเหรดของเหล่าซุป’ตารเ์หล่าตวัการต์ูน โดยจะมอียู่ 2 ชว่ง คอืเวลา 13:00 น. และ 13:00 น. 

   
น าท่านเดนิทางสู่เซนิเจิน้โดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง) 

เท่ียง – เยน็ อิสระอาหาร 
น าท่านเข้าสู่  ท่ีพกั FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัท่ีสอง เซินเจ้ิน –สวนดอกไม้ฮอลแลนด-์วดักวนอ-ูร้านหยก  - ยาบวัหิมะ - ยางพารา– 
  ชมโชวม์่านน ้า 3 D – ตลาดตงเหมิน (เช้า-เท่ียง-เยน็) พิเศษเมนู SEAFOOD + RED WINE 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชม สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ (THE FLOWER 

TOWN IN HOLLAND) ในเซินเจิ้น โดยได้ออกแบบและ
ก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรม
แบบทรงบา้นเนเธอรแ์ลนดข์นานแท้ที่นิยมออกแบบหลงัคา
หน้าจัว่ใหล้วดลายไม่ซ ้ากนั ราวกบัจะประกวดประชนักนัก็
ไม่ปาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ก าลงัเป็นนิยมใน
ขณะนี้ ที่นี่เป็นสวนสาธารณะที่มีร้านดอกไม้ และมุมภาพ
ภาพที่สวยงาม อีกทัง้ยังมีร้านกาแฟให้นัง่ชลิกัน โดยแต่ละร้านจะได้รับการออกแบบให้มีสไตล์ และคง
เอกลกัษณ์ใหม้บีรรยากาศเหมอืนอยู่ฮอลแลนด ์ 
น าท่าน สู่ วดัเทพเจ้ากวนอ ูไหวเ้พทเจ้ากวนอู สญัลกัษณ์
ของความซื่อสตัย์ ความ  ความจงรกัภกัด ีความกล้าหาญ 
โชคลาภ เปรียบเสมือนตัวแทนของความเด็ดเดี่ยว เป็น
ธรรม กล้าหาญ เป็นวดัอันศักดิส์ิทธิที่คนเซิ่นเจิ้นนิยม
สกัการะขอพรในเรื่องหน้าทีก่ารงาน โดยเฉพาะขา้ราชการ 
น าท่าน ชม หยกจีน ของล ้าค่าที่ข ึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความ
เชื่อว่าหยกคือ สญัลกัษณ์ของความดงีาม สตปัิญญา และ
ความยุตธิรรมรวมไปถงึลทัธขิงจื๊อยงัใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสญัญาลกัษณ์แห่งปัญญา ความเหน็อก
เหน็ใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซึ่งหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุขความเจรญิรุ่งเรอืง 
ความร ่ารวย ความมโีชค รวมถงึท าให้อายุยืนอกีด้วยให้ท่านได้เลอืกชมหยกที่ได้ผ่านการเจยีระไนมาเป็น
เครื่องประดบัน าโชค อาทเิชน่ ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผเ่ยา้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อเป็นของขวญัของฝาก  

เท่ียง รบัประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

บ่าย จากนัน้น าท่านเลอืกซื้อยาแก้น ้าร้อนลวกเป่าฟู่หลงิ ยาบวัหิมะ ยาประจ าบ้านที่มชีื่อเสยีง อกีด้วยยาประจ า
บา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและ น าท่านแวะชมและซื้อ ผลิตภณัฑย์างพารา  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ล้ิมรส  อาหารพิเศษ... SEAFOOD + RED WINE 
 ตลาดตงเหมิน (Dongmen) กม็ขีองแบรนด ์ของแท ้และของดรีาคาถูกอยู่อกีมากมาย นับว่าเป็นแหล่งชอ้ป

ป้ิงหลายคน ๆ นิยมไปไม่ต่างจากที่ Luo Hu เลยครบั ที่นี่เป็นเหมอืนถนนคนเดนิที่มคีนมาเดนิชอ้ปเยอะ
จรงิจงัมาก เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าเดนิทาง ของแทร้าคาถูก ต้องมา
เลอืกซื้อที่นี่ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ดทีี่สุดของเมืองเซิ่นเจิ้นเลยกว็่าได้  
ราคา: เริม่ตน้ประมาณ 30 หยวนเป็นตน้ไป (ขึน้อยู่กบัสนิคา้) 

จากนัน้ น าท่านชม ชม โชวม์่านน ้า 3D การแสดงที่น าเอา แสงเลเซอร์ ส ี
เสยีง และม่านน ้ามาผสมผสานกนัด้วยเทคนิคและทมีงานผู้สร้างงาน
ระดบัโลก OCTBAY ไดทุ้่มทุนกวา่ 200 ลา้นหยวนจดัแสดง ณ OCT 
BAY WATER SHOW THEATRE ด้วยเรื่องราวของเดก็หญิงผูม้คีวามกล้าหาญกบัลงิ ที่ช่วยกนัออกตามหา 
เครื่องบรรเลงเพลงวเิศษ ที่จะน ามาใช้ปลดปล่อยนกออกจากเวทย์มนตร์ของป่าโกงกางท่านจะได้รบัความ
เพลดิเพลนิสนุกสนานและประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการช์ดุนี้ 
 (โชวม์่านน ้าปิดทุกวนัจนัทร ์และปิดปรบัปรงุ หรือสภาพอากาศไม่อ านวย  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่
ชดเชยรายการเท่ียว หรือคืนเงินชดเชยทุกกรณี) 

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

 
 
 
 
 
วนัท่ีสาม รีพลัสเ์บย ์–หวงัต้าเซียน – วดัแม่กวนอิมฮองฮ า-วดัแชกงหมิว– จิวเวอรี่ - ช้อปป้ิงนาธาน-กรงุเทพ 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง) 

น าท่านสู่  รีพลัส์เบย ์(Repulse Bay ) ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรอืรบ
ขององักฤษทีม่าจอดเพื่อรกัษาการณ์อ่าว ซึ่งอ่าวดา้นนี้เป็นอ่าวน ้าตืน้ซึ่ง
ไดร้บัความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพกัผ่อนในบรรยากาศแบบ
ปิคนิคชายทะเล   แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป 
และเทพเจ้าต่างๆ  ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือ
ศรทัธา พระสงักจัจาย บูชาเพื่อความสุข,  เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชค



 

 

 

การงาน  พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมัง่คัง่เหลอืกนิเหลอืใช ้ มเีทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  รวมทัง้
กามเทพ  ทีม่วีธิกีารเสีย่งทายดว้ยดา้ยแดง   และอธษิฐานดว้ยการลูบคล าหนิกอ้นกลมอย่างตัง้ใจ   อสิระท่าน
สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามอธัยาศยั ณ ทีแ่ห่งนี้คอือกีดา้นของเสน่หท์ีค่น้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมอืง 
น าท่านเข้าสู่  วัดหวงัต้าเซียน ตัง้อยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม ซึ่งวดัแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพ
เจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจ้าหลกัของวดัคอื เทพหวงัต้าเซียน เทพ
เจา้ตามความเชือ่ชาวจนี เดมิท่านชือ่ “หวอ่งชอ้เผง่” ท่านจะดลบนัดาล
พรเกี่ยวกบัสุขภาพ ให้สุขภาพแขง็แรง ปราศจากโรคภัยไข้เจบ็ แต่
เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ ตอ้งเดนิมาขา้งๆ ซึ่งจะมศีาลกลางแจ้ง
ของเทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยคุโหลวรูปปัน้สทีองมเีสี้ยวพระจนัทร์อยู่ด้านหลงัประทบัอยู่ ซึ่งชาวจนี
ตอ้งมาขอพรความรกักนัทีน่ี่ โดยการขอพรกบัเทพเจา้ องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผกูนิ้วเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพธิี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่าน เดินทางไปยงั วดัแม่กวนอิมฮ่องฮ า  วดัเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตัง้แต่
ปี ค.ศ. 1873  เป็นวดัขนาดเลก็ทีม่ชีาวฮ่องกงศรทัธานบัถอืกนัเป็นอย่างมาก วดั
แห่งนี้เป็นสถานทีป่ระดษิฐาน องคเ์จา้แม่กวนอมิฮ่องฮ า ที่มชีื่อเสยีงเรื่องการให้
กูย้มืเงนิ เชือ่กนัวา่ท่านชว่ยพลกิฟ้ืนเศรษฐกจิของชาวฮ่องกง ผูค้นจงึนิยมมายมื
เงนิท าธุรกจิจนส าเรจ็ร ่ารวย รุ่งเรอืง โดยให้ท่านอธษิฐานขอพรต่อหน้  าเจ้าแม่
กวนอมิฮองฮ า พร้อมกบัระบุวนัเวลาในการขอพรด้วย จากนัน้น าธนบตัรตาม
ฐานะและศรทัธาทีเ่ราจะน าเป็นสื่อในการขอพร เขยีนจ านวนเงนิที่ต้องการลงไป
ดว้ย ใส่สกุลเงนิยิง่ดใีหญ่ แล้วน าเงนิใส่ในซองแดง ควรเตรยีมซองแดงไปเอง น า
ซองแดงไปวนรอบกระถางธูป วนขวาจ านวน 3 ครัง้ แลว้เกบ็ซองแดงในกระเป๋า
สตางค ์เป็นเงนิขวญัถุง ถา้ประสพความส าเรจ็ตามทีมุ่่งหวงั ใหน้ าเงนิในซองแดงท าบุญหยอดตู้ที่วดัแห่งนี้ใน
โอกาสต่อไป วธิไีหวใ้หปั้ง ใหไ้ดโ้ชคลาภเงนิทอง 
น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมิววดัทีช่าวฮอ่งกงใหค้วามเลือ่มใสศรทัธามาเนิ่น
นานสรา้งขึ้นเพื่อระลกึถึงต านานนักรบแห่งราชวงศ์ซ้งเทพเจ้าแชกง แม่ทพั
ปราบศกึทีก่ลา้หาญ ในกองทพัของท่านยามทีอ่อกรบเพือ่ต้านข้าศกึศตัรูทุก
ทศิทางทกุๆครัง้ทา่นจะใชส้ญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัตดิไวด้้านหน้ารถศกึน า
ขบวนในกองทพัของทา่น ซึง่ทา่นมคีวามเชือ่วา่เมือ่พกพาสญัลกัษณ์รูปกงัหนันี้
ไปณทีใ่ดๆกงัหนันี้จะช่วยเสรมิสริมิงคลน าพาแต่ความโชคดีมอี านาจเข้มแข็ง
เสรมิก าลงัใจใหแ้กก่องทพัของทา่นชือ่เสยีงในการน าทพัสูศ้กึของทา่นจงึเป็นต านานมาจนทกุวนันี้ 
น าท่านชม ร้านจิวเวลรี่ DAIMOND IN LOVE ชมกงัหนัน าโชค ท ากงัหนัทุกชิน้วางตามหลกัฮวงจุ้ยโดยซิน
แซ ผา่นพธิจีากวดัแชกงหมวิฮ่องกง โดยไต๋ซอื ทีท่ าพธิใีหญ่ให ้อยากเฮง อยากรวย มสีิง่ดีๆ เสรมิฮวงจุ้ย ตวั
ใบพดักงัหนัหมุนไดร้อบทศิทาง หมุนไปมาตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย ดว้ยความเชื่อทีว่า่ กงัหนัชว่ยหมนุ



 

 

 

ชวีติพลกิผนั จากรา้ยกลายเป็นด ีจะช่วยดงึดูดน าพาสิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ ปัดเป่าสิง่ไม่ดพีดัออกไป พาชวีติ
ราบรื่น เจรญิกา้วหน้า ทัง้หน้าทีก่ารงาน โชคลาภ เงนิทองวิง่รบัทรพัยเ์หมอืนกงัหนัทีลู่่ลม 
 
 
 
 
 
 

 
ชอ้ปป้ิง TsimShaTsui& Ocean Terminal ย่านจมิซาจุ่ย (tsimshatsui) 尖沙咀 เป็นย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงั
ของเกาะฮ่องกง ทีค่นไทยทัว่ ๆ ไปกต็อ้งรูจ้กั และพูดกนัหนาหูตดิปากมานาน ตัง้อยู่บรเิวณรมิอ่าววคิทอเรยี 
ของฝัง่เกาลูน ฮ่องกง เมื่อพูดถงึจมิซาจุ่ย ทุกคนกต็อ้งนึกถงึ ถนนนาธาน ซึ่งทอดยาวตัง้แต่จมิซาจุ่ยไปจนถงึ
ย่านปริน๊ซ์ เอด็เวริด์ นบัเป็นถนนสายชอ็ปป้ิงอย่างแท้จรงิ และเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของฮ่องกง ที่ทัง้สองฟาก
ฝัง่ของถนน จะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ทัง้เสื้อผ้าแบรนด์เนมชื่อดงัทัว่โลก เครื่องหนังชัน้ด ี
หา้งสรรพสนิคา้ทนัสมยั รา้นอาหารและภตัตาคารสุดหรู โรงแรมตัง้แต่ระดบัเกสต์เฮ้าส์ ไปจนถงึระดบั 5 ดาว
การเริม่เดนิชอ็ปป้ิง มกัจะตัง้ตน้กนัทีส่ถานี 
จมิซาจุ่ย เดนิไปตามถนนนาธาน ผ่านสถานี JORDAN, YAU MA TEI, MONG KOK ซึ่งบรเิวณหมงก๊กนี้ มี
รา้นขายของทัง้เครื่องหนงั, เครื่องกฬีา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสนิค้าแบบที่เป็นของพื้นเมอืง
ฮ่องกง อยู่ด้วย และตามซอกตกึอนัซบัซ้อนมากมาย เป็นที่ตัง้ของตลาดปลาทอง , ตลาดสุภาพสตรี, ตลาด
กลางคนื, ตลาดคา้หยก ถนนคนเดนิ และอื่นๆ อกีมากมาย และบรเิวณใกล้เคยีงจมิซาจุ่ย ณ ถนนแคนตัน้ ม ี
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชือ่ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนั
อยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกัน สามารถเดินทะลุถึงกันได้ ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงข ัน้เรียกกันว่า 
ห้างสรรพสนิค้าเขาวงกต ภายในห้าง จะเป็นชอ็ปป้ิง มอลล์ที่มีร้านค้าทุกแบบ และทุกแบรนด์จากทัว่โลก
จ าหน่าย รวมไปถงึห้างขายของเดก็เล่นชื่อดงั TOY R'US ซึ่งหากเดนิออกจาก OCEAN TERMINAL ไป
ทางด้านหลงั จะเป็นบรเิวณ OCEAN HARBOR ซึ่งในช่วงสุดสปัดาห์ จะเป็นที่จอดส าหรบัเรอืส าราญระดบั
โลกจากถนนแคนตัน้ เดนิมายงัซาลสิบวิรี ่บรเิวณใกลเ้คยีงกนัตดิกบัอ่าววคิทอเรยี จะเป็นที่ตัง้ของสถานที่น่า
เทีย่วมากมาย เชน่ พพิธิภณัฑอ์วกาศ, ศนูยว์ฒันธรรม, พพิธิภณัฑศ์ลิปะฮ่องกง, ท่าเรอืเฟอรร์ี,่ หอนาฬกิา 
 

18.30 น.  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
20.00 น. ได้เวลานัดหมายน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง 
21.10 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX779 บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
23.10 น.             คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ  

หรือเท่ียวบิน 
21.45 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX761 บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 



 

 

 

23.55 น.                คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ  

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

*** ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ *** 
 

อตัราค่าบริการ 

 

 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้า
เมืองในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการ
เดินทาง และไม่สามารถชดเชยเป็นจ านวนเงินได้ 

 
หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีการแจ้ง
ทางบริษทัก่อนท าการออกตัว๋ภายใน หากไฟต์มีการเปล่ียนแปลง หรือกรุป๊ไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษทัจะไม่
รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 
 
 

PERIOD ราคา
ผูใ้หญ่ 

ราคา
เดก็(ต า่

กว่า 18 ปี) 

พกั
เด่ียว 

FLIGHT DETAIL 

30 พ.ย.-3 ธ.ค.62 9,888 12,888 3,500 HX762 02.50-06.40 / HX767 02.00-04.10 
5-8 ธ.ค.62 10,888 13,888 3,500 HX762 03.20-07.05 /  HX767 02.00-04.10 

15-17 ธ.ค. 62 8,888 11,888 3,500 HX762 03.20-07.05 /  HX779 21.10-23.10 
23-26 ธ.ค.62 10,888 13,888 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX767 02.00-04.10 

กรณุาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาใเดินทางได้ทัง้น้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าช้า
หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน 

(ความล่าช้าของเท่ียวบินการยกเลิกเท่ียวบินมีการยบุเท่ียวบินรวมกนัตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสายการบิน
พิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือควา   ควบคมุหรือเหตุผลเชิงพาณิชยห์รือเหตุผลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น)                                                              

โปรดเข้าใจและรบัทราบว่าผู้จดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. ตามนโยบายของรฐับาลจนี ร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีาร 3ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงให้

นกัท่องเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื  บวัหมิะ, หยก, ยางพารา ,ผลติภณัฑจ์ากไผ,่ จวิเวอรี,่ ป๊ีเซี่ยะ ซึ่ง
จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่านทราบวา่  รา้นรฐับาลทุก
รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-60 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ื้อขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้
เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้หากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 1,000 
ดอลล่าฮ่องกง *** 

2.  ราคาทวัรไ์มร่วมค่าด าเนินการย่ืนเอกสารวีซ่ากรุป๊ ประเภท 144 เพื่อเข้าเมืองจีน หากช าระแล้วไม่สามารถคืนเงิน
ส่วนน้ีได้  

3.  กรณีท่ีทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ทุกประเภท ประกาศฉุกเฉินหรือ เน่ืองด้วยเหตุผลใดๆกต็าม 
(ทางบริษทัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการท าเอกสารวีซ่าท่ีช าระมาแล้วทุกกรณี) เป็นเหตุไม่สามารถเข้าด่าน จไูห่/
เซินเจ้ินได้ ทางบริษทัจะต้องปรบัเปล่ียนการแก้ไขปัญหาดงัน้ี 

3.1 หากมคีวามจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงโปรแกรมตอ้งเขา้พกัทีม่าเก๊า หรอื ฮ่องกง และเพิม่ค่าใชจ้่ายลูกคา้จะตอ้งท าการ
ช าระเพิม่ทุกกรณ ีค่าใชจ้่ายส่วนต่างตามความเป็นจรงิ 

3.2 หากมคีวามจ าเป็นตอ้งท าวซ่ีาเดีย่ว วซ่ีาตดิเล่มพาสปอรต์จากประเทศไทยลูกคา้จะเป็นผูช้ าระค่าวซ่ีา/ค่าด าเนินการ
หรอืลูกคา้สามารถยื่นวซ่ีาเองได ้การท าวซ่ีาเดีย่วเอกสารจดัส่งบรษิทัก่อนการเดนิทางไม่ต ่ากว่า 10 วนัท าการก่อน
การเดนิทาง (ไม่รวมวนัหยุดราชการและเสาร์-อาทติย)์ หากใหท้างบรษิทัยื่นใหลู้กคา้จะตอ้งช าระเพิม่ 1,800 บาท 

3.3 กรณตีอ้งท าวซ่ีาหน้าด่าน (ไม่ใชว่ซ่ีากรุ๊ปประเภท 144) ลูกคา้ทีส่ามารถยื่นวซ่ีาไดพ้าสปอรต์ตอ้งเคยเดนิทางมาแล้ว
ไม่ต ่ากวา่ 1 ครัง้ พาสปอรต์ตอ้งท าก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไม่สามารถยื่นวซ่ีาประเภทนี้ได ้ช าระค่าบรกิารเพิม่
ตามความเป็นจรงิ 

4.  เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผู้จดัทวัร์  ได้ท าร่วมกนัเพื่อมีการลงร้านตามนโยบายการ
ท่องเที่ยว ให้ลงร้านแต่ไม่มีการบงัคบัซื้อแต่อย่างใดและ เด็กท่ีอายุน้อยกว่า 18 ปีจ าเป็นต้องช าระเงินเพ่ิมท่านละ        
3,000.- บาท 

5.  เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จนี และ ผูจ้ดัทวัร์  ได้ท าร่วมกนั ส่วนของวีซ่ากรุป๊ประเภท 140 หรือ 
144 : หากมลีูกคา้ยกเลกิเดนิทาง ตดิธุระต่างๆ ให้ลูกค้าแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วนั ท าการ เนื่องจากทางบรษิทั 
ตอ้งท าการถอนรายชือ่วซ่ีากรุ๊ปออก เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาท าการหน้าด่านแล้วจะมผีลกระทบต่อโปรแกรมทวัร์  และ
ในกรณ ีส่วนห้องพกั : หากลูกค้าลดจ านวนคนเดินทางให้แจ้งก่อนเดินทาง 7 วนัท าการ เพื่อจดัการปรบัเปลี่ยนหรอื
ลดจ านวนหอ้งพกั ตามความเหมาะสม หากลูกคา้ไม่แจง้ ทางแลนดจ์นีจะเรยีกเกบ็เงนิเพิม่หากท่านนอนพกัเดีย่ว 



 

 

 

6. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครวั 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วนัเดินทาง 
มีเหตุจ าเป็นท่ีไม่สามารถเดินทางร่วมกนักบัคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จดั
ห้องให้เป็น ห้อง TRIPLE ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเกบ็เพ่ิมค่าห้องพกัเด่ียว ส าหรบัท่านท่ีเดินทาง 2 
ท่าน แต่อีก 1ท่านไม่สามารถเดินทางได้ 

7. ส่งหน้าพาสปอรต์ พรอ้มช าระเงนิ ไม่สามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กรณสี่งหน้าบตัรประชาชน ตอ้งสะกดตรง
ตามทีส่่งมาเท่านัน้ กรณมีเีล่มพาสปอรต์  ชือ่ทีส่่งมาสะกดไม่ตรงกบับตัรประชาชนทีส่่งในครัง้แรกไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
แกไ้ขได ้ฉะนัน้ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สยีค่าใชจ้่ายในการเปลีย่นชือ่เอง 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนั  
2. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  
3. โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
6. ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
7. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก. ขึน้เครื่อง 7 กโิลกรมั  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าด าเนินการย่ืนเอกสารวีซ่ากรุป๊ ประเภท 144 เพื่อเข้าเมืองจีน ท่านละ 1,500 บาท ช าระพร้อมค่าทวัร ์(หาก

ช าระแล้วไม่สามารถคืนเงินส่วนน้ีได้ทุกกรณีเป็นค่าด าเนินการย่ืนเอกสาร เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาพิเศษ)  
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 

3. ค่าทิปคนขบัรถ  และมคัคเุทศกท้์องถ่ิน  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ( เดก็ – ผูใ้หญ่ เท่ากนั )  ช าระพร้อมค่าทวัร ์
4. ค่าทิปคนหวัหน้าทวัรต์ามความเหมาะสม ไม่บงัคบั ขึน้อยู่กบัความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
5. โรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถงึผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
6. กรณชีาวต่างชาต ิไมไ่ดถ้อืพาสปอรต์ไทย กรุณาสอบถามเจา้หน้าที่ 
7. วซ่ีาเดีย่วส าหรบัชาวต่างชาตผิูเ้ดนิทางตอ้งช าระและจดัการเองทีส่ถานฑูต 
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวย่ืนจากไทยเข้าประเทศจีน หรือค่าวีซ่าประเภทอ่ืนๆ เช่นวีซ่า 140/ย่ืนเด่ียวหน้าด่าน              

              (ท่ีไม่ใช่วีซ่ากรุป๊ประเภท 144 ) 
9. ไม่รวมค่าภาษ ีมูลค่าเพิม่ 7%  ภาษ ีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

เง่ือนไขการจองทวัร ์
ช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาทช าระส่วนท่ีก่อนเดินทาง 30 วนั และส่งหน้าพาสปอรต์หลงัท าการจอง พร้อมแจ้งสลิ
ปการโอนเงิน  
เง่ือนไขการยกเลิกทวัร ์  



 

 

 

เน่ืองจากเป็นราคาทวัรโ์ปรโมชัน่เมื่อช าระแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี  
หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื่นๆทีอ่ยู่   นอกเหนอืการ
ควบคุมของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจบ็ป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณอีื่นๆ 
5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ัง่บนเครื่อง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรกต็ามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เครื่องบนิ
ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7. กรณทีีท่างประเทศจนีมกีารประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ปทุกประเภท เนื่องดว้ยเหตุผลใดๆกต็าม (ทางบรษิทัจะไม่มกีารคนืเงนิ
ค่าบรกิารท าเอกสารวซ่ีาทกุกรณี) **กรณที าวซ่ีาเดีย่ว** ค่าธรรมเนียมเขา้ประเทศจนี ในกรณทีีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวี
ซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่วผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท าวซ่ีาเดีย่วจากไทยเพิม่ ท่านละ 1,800 บาท 
 
 
 
 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกนัว่าลูกค้ายอมรบัเง่ือนไขทุกประการ 

 
 


