
 
 
 
 

 Exellent ฮ่องกง เซินเจิน้ ดสินีย์แลนด์ 3 วนั 2 คืน (HX) 
 

 

 



 
 
 
 

ดินแดนแห่งเวทมนต์สวนสนุกดิสนีย ์รวมค่าเครื่องเล่น 

หมุนกงัหนั แก้ปีชง ท่ีวดัแชกงหมิว // วดัหวงัต้าเซียน ขอสขุภาพแขง็แรง  

สวนดอกไม้ฮอลแลนด ์ –วดักวนอู- ช้อปป้ิงตลาดตงเหมิน อาหารพิเศษ ...SEAFOOD + RED WINE 

แม่กวนอิมรีพลสัเบย ์ (ขอประทานบุตรเทพเจ้า )กวนอิมฮองฮ า (ยืมเงินช่วยเรื่องธรุกิจ )– ช้อปป้ิงนาธาน 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – ฮ่องกง– ดิสนียแ์ลนดเ์ตม็วนั )รวมบตัรค่าเข้าและเครื่องล่น(  

  หรือเปล่ียนเป็นกระเช้านองปิงกไ็ด้ 

00.10 น. พร้อมกนั ณ สนามบิน สวุรรณภมิู  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบิน ฮ่องกง

แอรไ์ลน์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี บริษทัคอยอ านวยความสะดวกเรื่องบตัรผูโ้ดยสาร และ สมัภาระ  

03.20 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX762 (มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่( )บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่อง( 

07.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเรว็กว่าเมืองไทย 1 ชม.( 

หรือเท่ียวบิน 

04.00 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX780 (มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

08.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเรว็กว่าเมืองไทย 1 ชม.( 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่เกำะฮ่องกงซ่ึงตั้งยูบ่นเกำะลนัเตำ ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลำยสุดทำงตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบั
มณฑลกวำงตุง้ ประกอบดว้ย เกำะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกำลูน และเกำะเลก็ๆ อีก 235 เกำะ หลงัจำกผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมืองแลว้ 

• หำกท่ำนใดไม่อยำกเขำ้สวนสนุกดิสนียแ์ลนดเ์ปล่ียนเป็นกระเชำ้นองปิงก็ได ้(เลือกไดอ้ยำ่งใดอยำ่งหน่ึง) แจง้ก่อน
เดินทำง 10 วนัเท่ำนั้น 

• กรณีที่ตอ้งกำรไป OPTION เสริม นัง่กระเชำ้นองปิง 360 (ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร์ ไป-กลบั ธรรมดำ 1,000 บำท) 
แจง้ก่อนเดินทำง 10 วนั 

• OPTION เสริม นั่งกระเชำ้นองปิง 360 สัมผสัประสบกำรณ์นั่งกระเชำ้ ชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงำมของฮ่องกงทะเลสีครำม

และภูเขำสูงแบบ 360 องศำ ระยะทำงกวำ่ 5.7 กิโลเมตร โดยใชเ้วลำประมำณ 25นำที  (หมำยเหตุ ในกรณีที่ไม่สำมำรถขึ้นกระเชำ้

ไดเ้น่ืองจำกกระเชำ้ปิดปรับปรุง ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงกำรเดินทำงโดยรถโคช้ขึ้นสู่ยอดเขำแทน) น ำท่ำนเขำ้สู่ วดัโป๋

หลินสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 1906 ยอ้นไปในอดีตที่น่ีเป็นเพยีงวดัเล็กๆ หลบเร้นอยูใ่นพื้นที่เขียวชอุ่ม ปัจจุบนัวดัโป่หลินเป็นศูนยก์ลำง

ของชำวพุทธที่มีควำมส ำคญัมำก และเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและไดรั้บควำมนิยมมำกที่สุดแห่งหน่ึงของฮ่องกง น ำท่ำน

นมสักำร พระใหญ่ลนัเตำพระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิอนัดบัตน้ๆของฮ่องกง สร้ำงจำกทองสมัฤทธ์ิที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลก มีน ้ ำหนัก 

202 ตนั ควำมสูง 34 เมตร ประดิษฐำนอยูบ่นยอดเขำโปหลิน จำกนั้นน ำท่ำนนมสักำรพระอโมฆสิทธิพุทธะพระอมิตำภพุทธะ 

พระไวโรจนพุทธะพระรัตนสัมภวพุทธะ และพระอักโษภยพุทธะ ให้ท่ำนเที่ยวชม จำกนั้ นท่ำนสำมำรถเดินเที่ยวหมู่บ้ำน

วฒันธรรมนองปิงที่จ  ำลองชีวิตควำมเป็นอยูข่องชำวฮ่องกงในสมยัก่อน มีบรรยำกำศสบำยๆแทรกตวัดว้ยร้ำนน ้ ำชำ ร้ำนอำหำร 

ร้ำนขำยของที่ระลึก 

 

 

 

 

น ำท่ำน  ตะลุยสวนสนุก    ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์  (เล่นเตม็วนั เพือ่ใหเ้ก็บเคร่ืองเล่นใหค้รบ) เป็นควำมฝันของใคร
หลำยๆ คนที่ตอ้งมำเยอืนสกัคร้ังในชีวติ ดินแดนแห่งควำมสุขที่เหมำะกบัทุกเพศทุกวยั แต่!! กำรจะเล่นเขำ้ไปสนุกใหคุ้ม้ค่ำบตัร
นั้นไม่ใช่เร่ืองง่ำยๆ เพรำะเขำ้ไปแลว้จะมีทั้งเคร่ืองเล่นมำกมำย แถมยงัแบ่งโซน ภำยใน ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์จะแบ่งเป็น 5 โซน 
ไดแ้ก่ 



 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

1. Main Street USA เตม็ไปดว้ยบำ้นเรือนในแนวคนัทรี พร้อมร้ำนขำยของที่ระลึก และรถไฟวนรอบสวนสนุก 
2. Tomorrowland โซนเคร่ืองเล่นแห่งอนำคต เคร่ืองเล่นส่วนใหญ่จะเนน้ไปในแนวต่ืนเตน้ 
3. Fantasyland ดินแดนแห่งเทพนิยำย เคร่ืองเล่นเบำๆเหมำะกบัคุณหนูและเป็นที่ตั้งของปรำสำท 
4.Adventureland โซนที่เนน้ควำมต่ืนเตน้ลึกลบั เสมือนเรำก ำลงั
ผจญภยัในป่ำอะเมซอน 
5.โซนใหม่ประกอบด้วย Toy Story Land, Grizzly Gulch, 
Mystic Point ส่ิงแรกเลยที่ตอ้งรู้ คือ “Fast Pass” ฟำสตพ์ำส คือ 
บตัรนดั ใบจองเคร่ืองเล่น เม่ือถึงเวลำแลว้เรำก็ค่อยมำที่เคร่ืองเล่น
โดยไม่ตอ้งเสียเวลำต่อคิวใหเ้สียเวลำ 
วธีิกำรแลกบตัรก็ง่ำยดำย โดยไปที่ตูแ้ลกบตัรหนำ้เคร่ืองเล่น เอำ
บตัรผำ่นเขำ้ประตูดิสนียเ์สียบใส่ เรำจะไดบ้ตัรนดัออกมำ ฟำสต์
พำสไม่ไดมี้ทุกเคร่ืองเล่น จะมีเพยีง 3 เคร่ืองเล่นเท่ำนั้นที่



 
 
 
 

ใหบ้ริกำร คือ Space Mountain, Buzz LightyearAstro Blasters 
และ The Many Adventures of Winnie the Pooh ถำ้ใหผ้มแนะน ำ 
เม่ือไปถึงควรมุ่งหนำ้ไป เอำ Fast Pass ของ Space Mountain ก่อน
เลย เพรำะเป็นเคร่ืองเล่นที่คนเล่นเยอะมำก ต่อควินำนสุดชอบ
หวำดเสียว ต่ืนเตน้ มนัส์ๆ 

** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุยจกัรวำล 
(รถไฟเหำะในที่มืด) เคร่ืองเล่นอนัดบัตน้ๆของทีน่ี่ ถำ้ใครถำมวำ่
เป็นอยำ่งไรก็คงตอ้งบอกวำ่ 

อำรมณ์คลำ้ยๆ กบั Dream World บำ้นเรำแต่พวกเทคนิคแสงสี
เสียงที่น่ีเขำเร่ิดเวอ่ร์ 

** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นัง่รถไฟตะลุย
เหมืองในเทือกเขำบิ๊กกริซลี อำจจะดูเป็นแค่รถไฟเหำะธรรมดำแต่
จริงๆแลว้มีลูกเล่นที่แอบเอำไวม้ำกมำย เช่น ถอยหลงัวิง่ พุง่ไป
ขำ้งหนำ้แบบควำมเร็วสูง ส่วนตวัผมวำ่เคร่ืองเล่นน้ีเด็ดไม่ควร
พลำด แมแ้ถวจะยำวไปเสียหน่อย แต่อยำ่งไรก็ตอ้งเล่น! 

** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภำพรำงรถไฟเหำะ
รูปตวั U สูง 27 เมตร ขึ้นลงไปมำดูซิวำ่มนัจะมนัส์ขนำดไหน ดูไป
ดูมำมนัคอื “ไวก้ิง” ดีๆน่ีเอง 

** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) ร่วม
กระโดดร่มไปกบักองท ำลงัทหำรของ “Andy” (หนุ่มนอ้ยเจำ้ของ
ของเล่นทั้งหลำยจำกเร่ือง Toy Story) เคร่ืองเล่นน้ีถือวำ่เสียวใชไ้ด้
แต่ไม่ไดแ้รงมำกเพรำะจงัหวะลงจะร้ังๆ เอำไวไ้ม่ตกลงทีเดียว 
เด็กๆ ก็สำมำรถเล่นไดน้ะครับ 

** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นัง่เรือผจญภยัใน
ป่ำลึกลบั พบเจอกบับรรดำสตัวป่์ำ ชำวป่ำ ภูเขำไฟระเบิด ระหวำ่ง
ทำงจะมีผูบ้รรยำย บิ้วอำรมณ์เรำตลอดทำง เล่นเสร็จแลว้ก็อยำ่ลืม
ไปเยีย่มบำ้นตน้ไมข้องทำร์ซำน ดว้ยละ 



 
 
 
 

** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเล่นใหม่แกะกล่องที่จะพำคุณนัง่รถชมของสะสมสุดมหศัจรรยจ์ำกทัว่ทุกมุมโลกของ
คุณปู่  พร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คตสุ์ดตระกำรตำ 

** Buzz LightyearAstro Blasters (โซน Tomorrowland) ร่วม
พทิกัษจ์กัรวำลไปกบั Buzz Lightyearโดยกำรนัง่ยำนอวกำศเขำ้ไปยงิ
ปืนเลเซอร์ใส่เหล่ำร้ำยเพือ่เก็บคะแนน ซ่ึงเป็นเคร่ืองเล่นที่ไดรั้บ
ควำมนิยมจำกเด็กๆ 

** Mickey’s Philharmagic(โซน Fantasyland) ภำพยนต4์ มิติ ที่รวม
เอำเหล่ำซุป’ตำร์ มำครบทุกเร่ือง 

ย่อส่วนให้เท่ามด แล้วร่วมต่อสู่ไปกับแอนท์–แมน และ เดอะ วอสพ์ 

 เหล่ำฮีโร่ทุกเพศทุกวยัและทุกขนำดเตรียมตวักนัใหพ้ร้อม! กำรเปิดตวัในวนัที่ 31 มีนำคม2562 ของ แอนท์–
แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบทเทิล! ที่แฟนๆ ตั้งตำรอคอยมำนำนคือภำคต่อขยำยของมหำกำพยก์ำรผจญภยัของ Iron Man 
Experience ท ำให ้ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์เป็นศูนยบ์ญัชำกำรมำร์เวลแห่งเอเชียอยำ่งแทจ้ริง ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์ยงัเป็นที่แรกในโลก
ที่มีเคร่ืองเล่น แอนท–์แมน และ เดอะ วอสพ:์ นำโน แบทเทิล! และ เคร่ืองเล่นจำกมำร์เวลเคร่ืองแรกที่มีซุปเปอร์ฮีโร่ผูห้ญิงอีกดว้ย 

การแสดงโชว์ 

 เหน่ือยกบักำรเล่นเคร่ืองเล่น มำพกัดูโชวดี์ๆ กัน เร่ิมตน้จำกโชว ์Festival of The Lion King (โซน Adventureland) รอบ
โชว ์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 
อยำ่งไรควรเช็กรอบกนัก่อนที่ไปหน่อยนะครับเพรำะเวลำโชวอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงในแต่ละวนัและอีกหน่ึงไฮไลทเ์ด็ดของกำร
มำเยอืนดิสนียแ์ลนด ์คือกำรชมขบวนพำเหรดของเหล่ำซุปตำร์เหล่ำตวักำร์ตูน โดยจะมีอยู ่2 ช่วงคือเวลำ13:00น.และ13:00น. 

 น าท่านเดินทางสู่เซินเจิน้โดยรถไฟ (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง)  
 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 ำท่ำนชม สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ )THE FLOWER TOWN IN HOLLAND ( ในเซินเจ้ิน โดยไดอ้อกแบบและก่อสร้ำง
เป็นกลุ่มอำคำรถนนคนเดิน ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบทรงบำ้นเนเธอร์แลนดข์นำนแทท้ี่นิยมออกแบบหลงัคำหน้ำจัว่ใหล้วดลำยไม่
ซ ้ ำกนั รำวกบัจะประกวดประชนักนัก็ไม่ปำน เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ก ำลงัเป็นนิยมในขณะน้ี ที่น่ีเป็นสวนสำธำรณะที่มี
ร้ำนดอกไม ้และมุมภำพภำพที่สวยงำม อีกทั้งยงัมีร้ำนกำแฟใหน้ั่งชิลกนั โดยแต่ละร้ำนจะไดรั้บกำรออกแบบให้มีสไตล์ และคง
เอกลกัษณ์ใหมี้บรรยำกำศเหมือนอยูฮ่อลแลนด ์ 

น ำท่ำน สู่ วัดเทพเจ้ากวนอู  ไหวเ้พทเจ้ำกวนอู สัญลักษณ์ของควำม
ซ่ือสตัย ์ควำม  ควำมจงรักภกัดี ควำมกลำ้หำญ โชคลำภ เปรียบเสมือนตวัแทนของ
ควำมเด็ดเด่ียว เป็นธรรม กลำ้หำญ เป็นวดัอนัศกัด์ิสิทธิที่คนเซ่ินเจ้ินนิยมสกักำระ
ขอพรในเร่ืองหนำ้ที่กำรงำน โดยเฉพำะขำ้รำชกำร  

น ำท่ำน ชม หยกจีน ของล ้ ำค่ำที่ขึ้นช่ือ ซ่ึงชำวจีนมีควำมเช่ือว่ำหยกคือ 
สญัลกัษณ์ของควำมดีงำม สติปัญญำ และควำมยตุิธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจ๊ือยงัให้
ควำมหมำยของหยกในแง่ของสญัญำลกัษณ์แห่งปัญญำ ควำมเห็นอกเห็นใจ ควำม
พอประมำณ และควำมกลำ้หำญ ซ่ึงหำกใครได้ครอบครองหยกจะพบควำมสุข



 
 
 
 

ควำมเจริญรุ่งเรือง ควำมร ่ ำรวย ควำมมีโชค รวมถึงท ำให้อำยยุืนอีกด้วยให้ท่ำนไดเ้ลือกชมหยกที่ได้ผ่ำนกำรเจียระไนมำเป็น
เคร่ืองประดบัน ำโชค อำทิเช่น ก ำไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยำ้ ใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัของฝำก 

 เที่ยง รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

บ่าย จำกนั้ นน ำท่ำนเลือกซ้ือยำแก้น ้ ำร้อนลวกเป่ำฟู่หลิง ยำบวัหิมะ ยำประจ ำบำ้นที่มีช่ือเสียง อีกด้วยยำประจ ำบำ้นที่มี
ช่ือเสียงและ น ำท่ำนแวะชมและซ้ือ ผลิตภณัฑย์ำงพำรำ 

 ค า่รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร ลิม้รส  อาหารพิเศษ... SEAFOOD + RED WINE 
ตลำดตงเหมิน (Dongmen) ก็มีของแบรนด ์ของแท ้และของดีรำคำถูกอยูอี่กมำกมำย นบัวำ่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงหลำยคน ๆ 

นิยมไปไม่ต่ำงจำกที่ Luo Hu เลยครับ ที่น่ีเป็นเหมือนถนนคนเดินที่มีคนมำเดินชอ้ปเยอะจริงจงัมำก เส้ือผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำ
เดินทำง ของแทร้ำคำถูก ตอ้งมำเลือกซ้ือทีน่ี่ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ดีที่สุดของเมืองเซ่ินเจ้ินเลยก็วำ่ได ้รำคำ: เร่ิมตน้ประมำณ 30 
หยวนเป็นตน้ไป (ขึ้นอยูก่บัสินคำ้) 

 จำกนั้น น ำท่ำนชม ชม โชวม่์ำนน ้ ำ 3D กำรแสดงที่น ำเอำ 
แสงเลเซอร์ สี เสียง และม่ำนน ้ ำมำผสมผสำนกันด้วยเทคนิคและ
ทีมงำนผูส้ร้ำงงำนระดบัโลก OCTBAY ไดทุ้่มทุนกวำ่ 200 ลำ้นหยวน
จัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ด้วยเร่ืองรำว
ของเด็กหญิงผูมี้ควำมกล้ำหำญกับลิง ที่ช่วยกันออกตำมหำ เคร่ือง
บรรเลงเพลงวิเศษ ที่จะน ำมำใช้ปลดปล่อยนกออกจำกเวทยม์นตร์
ของป่ำโกงกำงท่ ำนจะได้รับควำมเพลิดเพลินสนุกสนำนและ
ประทบัใจกบัสุดยอดกำรแสดงสุดอลงักำร์ชุดน้ี 

 (โชว์ม่านน ้าปิดทุกวันจันทร์ และปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่อ านวยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ชดเชยรายการเที่ยว 
หรือคืนเงินชดเชยทุกกรณ)ี  

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



 
 
 
 

วันที่สาม รีพัลส์เบย์ –หวังต้าเซียน – วัดแม่กวนอิมฮองฮ า-วัดแชกงหมิว– จิวเวอร่ี - ช้อปป้ิงนาธาน-กรุงเทพ 

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ (ชัว่โมง 1 ใชเ้วลำเดินทำง) 

น ำท่ำนสู่  รีพัลส์เบย์ )Repulse Bay   ( ซ่ึงช่ืออ่ำวน้ีได้มำจำกช่ือเรือรบของ
องักฤษที่มำจอดเพื่อรักษำกำรณ์อ่ำว ซ่ึงอ่ำวดำ้นน้ีเป็นอ่ำวน ้ ำต้ืนซ่ึงไดรั้บควำมนิยม
จำกคนฮ่องกงเองที่มำเที่ยวพกัผ่อนในบรรยำกำศแบบปิคนิคชำยทะเล   แต่ที่น่ำสนใจ
คือด้ำนหน่ึงของอ่ำวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจำ้ต่ำงๆ  ก่อสร้ำงประดิษฐำนไว้
มำกมำยตำมควำมเช่ือถือศรัทธำ พระสังกัจจำย บูชำเพื่อควำมสุข,  เจำ้สมุทร เทพเจำ้
แห่งโชคกำรงำน  พระกำฬเทพเจำ้แห่งควำมมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช ้ มีเทพแห่งวำสนำ  
เทพแห่งดวงชะตำ  รวมทั้งกำมเทพ  ที่มีวิธีกำรเส่ียงทำยด้วยด้ำยแดง   และอธิษฐำน
ดว้ยกำรลูบคล ำหินกอ้นกลมอยำ่งตั้งใจ   อิสระท่ำนสักกำระส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตำมอธัยำศยั 
ณ ทีแ่ห่งน้ีคืออีกดำ้นของเสน่ห์ที่คน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจำกใจกลำงเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเข้ำสู่ วัดหวังต้าเซียน  ตั้งอยู่ใจกลำงเมือง โดดเด่นด้วยสถำปัตยกรรมแบบเซนที่งดงำม ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นที่
ประดิษฐำนของเทพเจำ้จีนหลำยองคอ์ย่ำงเทพเจำ้หลักของวดัคือ เทพหวังต้าเซียน เทพเจำ้ตำมควำมเช่ือชำวจีน เดิมท่ำนช่ือ 
“หวอ่งชอ้เผง่” ท่ำนจะดลบนัดำลพรเก่ียวกบัสุขภำพ ใหสุ้ขภำพแข็งแรง ปรำศจำกโรคภยัไขเ้จ็บ แต่เป้ำหมำยของคนโสดอยำกมีคู่ 
ตอ้งเดินมำขำ้งๆ ซ่ึงจะมีศำลกลำงแจง้ของเทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลวรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยูด่้ำนหลัง
ประทบัอยู ่ซ่ึงชำวจีนตอ้งมำขอพรควำมรักกนัที่น่ี โดยกำรขอพรกบัเทพเจำ้ องคน้ี์ตอ้งใชด้ำ้ยแดงผูกน้ิวเอำไวไ้ม่ให้หลุดระหวำ่ง
พธีิ 

 



 
 
 
 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่าน เดินทางไปยัง วัดแม่กวนอิมฮ่องฮ า  วดั
เก่ำแก่ของฮ่องกงสร้ำงตั้งแต่ปี ค .ศ .1873  เป็นวดัขนำดเล็ก
ที่มีชำวฮ่องกงศรัทธำนับถือกนัเป็นอยำ่งมำก วดัแห่งน้ีเป็น
สถำนที่ประดิษฐำน องค์เจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ ที่มีช่ือเสียง
เร่ืองกำรให้กู ้ยืมเงิน เช่ือกันว่ำท่ำนช่วยพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ
ของชำวฮ่องกง ผูค้นจึงนิยมมำยืมเงินท ำธุรกิจจนส ำเร็จ
ร ่ ำรวย รุ่งเรือง โดยให้ท่ำนอธิษฐำนขอพรต่อหน้  ำเจำ้แม่
กวนอิมฮองฮ ำ พร้อมกับระบุวนัเวลำในกำรขอพรด้วย 
จำกนั้นน ำธนบตัรตำมฐำนะและศรัทธำที่เรำจะน ำเป็นส่ือในกำรขอพร เขียนจ ำนวนเงินที่ตอ้งกำรลงไปดว้ย ใส่สกุลเงินยิง่ดีใหญ่ 
แลว้น ำเงินใส่ในซองแดง ควรเตรียมซองแดงไปเอง น ำซองแดงไปวนรอบกระถำงธูป วนขวำจ ำนวน 3 คร้ัง แลว้เก็บซองแดงใน
กระเป๋ำสตำงค ์เป็นเงินขวญัถุง ถ้ำประสพควำมส ำเร็จตำมที่มุ่งหวงั ให้น ำเงินในซองแดงท ำบุญหยอดตูท้ี่วดัแห่งน้ีในโอกำส
ต่อไป วธีิไหวใ้หปั้ง ใหไ้ดโ้ชคลำภเงินทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดแชกงหมิววดัที่ชำวฮ่องกงให้ควำมเล่ือมใสศรัทธำมำเน่ินนำนสร้ำงขึ้นเพื่อระลึกถึงต ำนำนนักรบ
แห่งรำชวงศซ์ง้เทพเจ้าแชกง แม่ทพัปรำบศึกที่กลำ้หำญ ในกองทพัของท่ำนยำมที่ออกรบเพื่อตำ้นขำ้ศึกศตัรูทุกทิศทำงทุกๆคร้ัง
ท่ำนจะใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 งทัพของท่ำน ซ่ึงท่ำนมีควำมเช่ือว่ำเม่ือพกพำใบพดัติดไวด้้ำนหน้ำรถศึกน ำขบวนในกอ
สัญลกัษณ์รูปกงัหันน้ีไปณที่ใดๆกงัหันน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคลน ำพำแต่ควำมโชคดีมีอ ำนำจเขม้แข็งเสริมก ำลงัใจให้แก่กองทพั
ของท่ำนช่ือเสียงในกำรน ำทพัสูศึ้กของท่ำนจึงเป็นต ำนำนมำจนทุกวนัน้ี 



 
 
 
 

น าท่านชม ร้านจิวเวลร่ี DAIMOND IN LOVE ชมกงัหนัน ำโชค ท ำกงัหันทุกช้ินวำงตำมหลกัฮวงจุย้โดยซินแซ ผำ่นพิธี
จำกวดัแชกงหมิวฮ่องกง โดยไต๋ซือ ที่ท  ำพิธีใหญ่ให้ อยำกเฮง อยำกรวย มีส่ิงดีๆเสริมฮวงจุย้ ตวัใบพดักงัหันหมุนไดร้อบทิศทำง 
หมุนไปมำตำมกำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำย ดว้ยควำมเช่ือที่วำ่ กงัหันช่วยหมุนชีวติพลิกผนั จำกร้ำยกลำยเป็นดี จะช่วยดึงดูดน ำพำ
ส่ิงดีๆ เขำ้มำในชีวิต ปัดเป่ำส่ิงไม่ดีพดัออกไป พำชีวิตรำบร่ืน เจริญก้ำวหน้ำ ทั้งหน้ำที่กำรงำน โชคลำภ เงินทองวิ่งรับทรัพย์
เหมือนกงัหนัที่ลู่ลม 

 

 

 

 

 

ชอ้ปป้ิง TsimShaTsui& Ocean Terminal ยำ่นจิมซำจุ่ย )tsimshatsui (尖沙咀 เป็นยำ่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเกำะฮ่องกง 
ที่คนไทยทัว่ ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพูดกนัหนำหูติดปำกมำนำน ตั้งอยูบ่ริเวณริมอ่ำววิคทอเรีย ของฝ่ังเกำลูน ฮ่องกง เม่ือพูดถึงจิม
ซำจุ่ย ทุกคนก็ตอ้งนึกถึง ถนนนำธำน ซ่ึงทอดยำวตั้งแต่จิมซำจุ่ยไปจนถึงย่ำนปร๊ินซ์ เอ็ดเวิร์ด นับเป็นถนนสำยช็อปป้ิงอยำ่ง
แทจ้ริง และเป็นเสน่ห์อยำ่งหน่ึงของฮ่องกง ที่ทั้งสองฟำกฝ่ังของถนน จะเต็มไปดว้ยร้ำนคำ้ต่ำงๆ มำกมำย ทั้งเส้ือผำ้แบรนดเ์นม
ช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชั้นดี ห้ำงสรรพสินคำ้ทนัสมยั ร้ำนอำหำรและภตัตำคำรสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดบัเกสตเ์ฮำ้ส์ ไปจนถึง
ระดบั 5 ดำวกำรเร่ิมเดินช็อปป้ิง มกัจะตั้งตน้กนัที่สถำนี 

จิมซำจุ่ย เดินไปตำมถนนนำธำน ผำ่นสถำนี JORDAN, YAU MA TEI, MONG KOK ซ่ึงบริเวณหมงก๊กน้ี มีร้ำนขำยของ
ทั้งเคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬำ, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ, กลอ้งถ่ำยรูป ฯลฯ และสินคำ้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกง อยูด่ว้ย และตำมซอกตึก
อันซับซ้อนมำกมำย เป็นที่ตั้งของตลำดปลำทอง, ตลำดสุภำพสตรี, ตลำดกลำงคืน , ตลำดคำ้หยก ถนนคนเดิน และอ่ืนๆ อีก
มำกมำย และบริเวณใกล้เคียงจิมซำจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX ขนำดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยหำ้งสรรพสินคำ้เรียงรำยกนัอยู ่และมีทำงเช่ือมติดต่อกนั สำมำรถเดินทะลุถึงกนัได ้ภำยในมีขนำดใหญ่มำกจนถึง
ขั้นเรียกกนัวำ่ หำ้งสรรพสินคำ้เขำวงกต ภำยในห้ำง จะเป็นช็อปป้ิง มอลล์ที่มีร้ำนคำ้ทุกแบบ และทุกแบรนด์จำกทัว่โลกจ ำหน่ำย 
รวมไปถึงห้ำงขำยของเด็กเล่นช่ือดัง TOY R'US ซ่ึงหำกเดินออกจำก OCEAN TERMINAL ไปทำงด้ำนหลัง จะเป็นบริเวณ 
OCEAN HARBOR ซ่ึงในช่วงสุดสัปดำห์ จะเป็นที่จอดส ำหรับเรือส ำรำญระดบัโลกจำกถนนแคนตั้น เดินมำยงัซำลิสบิวร่ี บริเวณ
ใกล้เคียงกันติดกบัอ่ำววิคทอเรีย จะเป็นที่ตั้งของสถำนที่น่ำเที่ยวมำกมำย เช่น พิพิธภณัฑ์อวกำศ, ศูนยว์ฒันธรรม, พิพิธภณัฑ์
ศิลปะฮ่องกง, ท่ำเรือเฟอร์ร่ี, หอนำฬิกำ 



 
 
 
 

18.30 น.  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบิน 
20.00 น. ได้เวลานัดหมายน าทุกท่านเดนิทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง 
21.05 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่HX779 บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
23.10 น.           คณะเดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  

หรือเท่ียวบิน 

23.50 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย เทีย่วบินที ่HX761 
01.50 น.           คณะเดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ บริการอาหาร  และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  

 โดยสวสัดภิาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน 
หรือเท่ียวบิน 

วนัท่ีส่ี    ฮ่องกง-สวุรรณภมิู  
02.00 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ HX767 
04.10 น.               คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ บริการอาหาร  และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
  โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน 

 ***ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ *** 

 

อัตราค่าบริการ 

PERIOD ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 
ต ่ากว่า 18 ปี 

พักเดี่ยว FLIGHT DETAIL 

10-12 พ.ย. 62 5,999 8,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 
11-13 พ.ย. 62 5,999 8,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 
12-14 พ.ย. 62 5,999 8,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 
15-17 พ.ย. 62 6,499 9,499 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 
15-17 พ.ย. 62 6,499 9,499 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 
26-28 พ.ย. 62 5,999 8,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 
26-28 พ.ย. 62 5,999 8,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

27-29 พ.ย. 62 (บสั1) 5,999 8,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 



 
 
 
 

27-29 พ.ย. 62 (บสั2) 5,999 8,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 
2-4 ธ.ค. 62 7,999 10,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 
6-8 ธ.ค. 62 8,499 11,499 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 
7-9 ธ.ค. 62 11,499 14,499 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 
9-11 ธ.ค. 62 8,499 11,499 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX779 21.05-23.10 
10-12 ธ.ค. 62 8,499 11,499 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 
13-15 ธ.ค. 62 8,499 11,499 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 
14-16 ธ.ค. 62 8,499 11,499 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 
16-19 ธ.ค. 62 8,499 11,499 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX767 02.00-04.10 
17-20 ธ.ค. 62 8,499 11,499 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX767 02.00-04.10 
18-20 ธ.ค. 62 8,499 11,499 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 
21-24 ธ.ค. 62 8,499 11,499 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX767 02.00-04.10 
22-24 ธ.ค. 62 8,499 11,499 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 
25-27 ธ.ค. 62 12,499 15,499 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณอ่ืีนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น

ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง และไม่สามารถชดเชยเป็นจ านวนเงนิได้ 

****หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวเน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มกีารแจ้งทางบริษัทก่อนท าการออกต๋ัว

ภายใน หากไฟต์มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

 ตำมนโยบำยของรัฐบำลจีน ร่วมกบักำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดใหมี้กำร 3ประชำสัมพนัธสิ์นคำ้พื้นเมืองให้
นกัท่องเที่ยวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนำมของร้ำนรัฐบำล คือ  บวัหิมะ, หยก, ยำงพำรำ ,ผลิตภณัฑจ์ำกไผ,่ จิวเวอร่ี, ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึง
จ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพรำะมีผลกบัรำคำทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบวำ่  ร้ำนรัฐบำลทุก
ร้ำนจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลำร้ำนละประมำณ 45-60 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยูก่บัควำมพอใจของลูกคำ้
เป็นหลกั  ไม่มีกำรบงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหำกไม่เขำ้ร้ำนชอ้ปป้ิงทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำทวัร์เพิม่ท่ำนละ 1,000 ดอลล่ำ
ฮ่องกง *** 

2.  รำคำทวัร์ไม่รวมค่ำด ำเนินกำรยืน่เอกสำรวซ่ีำกรุ๊ป ประเภท 144 เพือ่เขำ้เมืองจีน หำกช ำระแลว้ไม่สำมำรถคืนเงินส่วนน้ีได ้ 

3.  กรณีที่ทำงประเทศจีนมีกำรประกำศยกเลิกวซ่ีำกรุ๊ปทุกประเภท ประกำศฉุกเฉินหรือ เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆก็ตำม (ทำงบริษทัจะ
ไม่มีกำรคืนเงินค่ำบริกำรท ำเอกสำรวซ่ีำที่ช ำระมำแลว้ทุกกรณี) เป็นเหตุไม่สำมำรถเขำ้ด่ำน จูไห่/เซินเจ้ินได ้ทำงบริษทัจะตอ้ง
ปรับเปล่ียนกำรแกไ้ขปัญหำดงัน้ี 

3.1 หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงโปรแกรมตอ้งเขำ้พกัที่มำเก๊ำ หรือ ฮ่องกง และเพิม่ค่ำใชจ่้ำยลูกคำ้จะตอ้งท ำกำรช ำระเพิม่
ทุกกรณี ค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงตำมควำมเป็นจริง 

3.2 หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำวซ่ีำเด่ียว วซ่ีำติดเล่มพำสปอร์ตจำกประเทศไทยลูกคำ้จะเป็นผูช้  ำระค่ำวซ่ีำ/ค่ำด ำเนินกำรหรือลูกคำ้
สำมำรถยืน่วซ่ีำเองได ้กำรท ำวซ่ีำเด่ียวเอกสำรจดัส่งบริษทัก่อนกำรเดินทำงไม่ต ่ำกวำ่ 10 วนัท ำกำรก่อนกำรเดินทำง (ไม่รวม
วนัหยดุรำชกำรและเสำร์-อำทิตย)์ หำกใหท้ำงบริษทัยืน่ใหลู้กคำ้จะตอ้งช ำระเพิม่ 1,800 บำท 

กรณุาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาใเดินทางได้ทัง้น้ีเพ่ือป้องกนั

ปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความ

ผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเท่ียวบินการยกเลิกเท่ียวบินมีการยบุเท่ียวบินรวมกนั

ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ววา่อยู่นอกเหนือควา   

ควบคมุหรือเหตุผลเชิงพาณิชยห์รือเหตุผลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น)                                                              

โปรดเข้าใจและรบัทราบว่าผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

 



 
 
 
 

3.3 กรณีตอ้งท ำวซ่ีำหนำ้ด่ำน (ไม่ใช่วซ่ีำกรุ๊ปประเภท 144) ลูกคำ้ที่สำมำรถยืน่วซ่ีำไดพ้ำสปอร์ตตอ้งเคยเดินทำงมำแลว้ไม่ต ่ำกวำ่ 1 
คร้ัง พำสปอร์ตตอ้งท ำก่อนปี 2017 สำวประเภทสองไม่สำมำรถยืน่วซ่ีำประเภทน้ีได ้ช ำระค่ำบริกำรเพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

4. เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ทำง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ไดท้  ำร่วมกนัเพือ่มีกำรลงร้ำนตำมนโยบำยกำรท่องเที่ยว ให้
ลงร้ำนแต่ไม่มีกำรบงัคบัซ้ือแต่อยำ่งใดและเด็กทีอ่ำยนุอ้ยกวำ่ 18 ปีจ  ำเป็นตอ้งช ำระเงินเพิม่ท่ำนละ 3,000.- บำท 

5.  เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ทำง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ไดท้  ำร่วมกนั ส่วนของวซ่ีำกรุ๊ปประเภท 140 หรือ 144 : 
หำกมีลูกคำ้ยกเลิกเดินทำง ติดธุระต่ำงๆ ใหลู้กคำ้แจง้ล่วงหนำ้ก่อนเดินทำง 7 วนั ท  ำกำร 

  เน่ืองจำกทำงบริษทั ตอ้งท ำกำรถอนรำยช่ือวซ่ีำกรุ๊ปออก เพือ่ไม่ใหเ้ป็นกำรเสียเวลำท ำกำรหนำ้ด่ำนแลว้จะมีผลกระทบต่อ
โปรแกรมทวัร์  และในกรณี ส่วนหอ้งพกั : หำกลูกคำ้ลดจ ำนวนคนเดินทำงใหแ้จง้ก่อนเดินทำง 7 วนัท ำกำร เพือ่จดักำร
ปรับเปล่ียนหรือลดจ ำนวนหอ้งพกั ตำมควำมเหมำะสม หำกลูกคำ้ไม่แจง้ ทำงแลนดจี์นจะเรียกเก็บเงินเพิม่หำกท่ำนนอนพกั
เด่ียว 

6. ค่ำโรงแรมที่พกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่ำน) หำกเดินทำงเป็นครอบครัว 4 ท่ำน/หรือหอ้งละ 2 ท่ำน แต่ ณ วนัเดินทำง มีเหตุจ ำเป็น
ที่ไม่สำมำรถเดินทำงร่วมกนักบัคณะได ้ไม่วำ่จะเป็นสำเหตุใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จดัหอ้งใหเ้ป็น หอ้ง TRIPLE 
หอ้งละ3ท่ำน/ หรือมีค่ำใชจ่้ำยเรียกเก็บเพิม่ค่ำหอ้งพกัเด่ียว ส ำหรับท่ำนที่เดินทำง 2 ท่ำน แต่อีก 1ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงได ้

7. ส่งหนำ้พำสปอร์ต พร้อมช ำระเงิน ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทำงได ้กรณีส่งหนำ้บตัรประชำชน ตอ้งสะกดตรง
ตำมที่ส่งมำเท่ำนั้น กรณีมีเล่มพำสปอร์ต  ช่ือที่ส่งมำสะกดไม่ตรงกบับตัรประชำชนที่ส่งในคร้ังแรกไม่สำมำรถเปล่ียนแปลง
แกไ้ขได ้ฉะนั้นลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่ำใชจ่้ำยในกำรเปล่ียนช่ือเอง 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามัน  
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
6. ค่าเบีย้ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ขึน้เคร่ือง 7 กิโลกรัม  

 
 
 



 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าด าเนินการย่ืนเอกสารวีซ่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมือง ท่านละ 1,500 บาท  ช าระพร้อมค่าทัวร์ (หากช าระแล้วไม่สามารถ
คืนเงินส่วนนี้ได้ทุกกรณเีป็นค่าด าเนินการย่ืนเอกสาร เน่ืองจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ)  
2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง ค่ำโทรศพัท ์ค่ำโทรศพัทท์ำงไกล ค่ำอินเตอร์เน็ต ค่ำซัก
รีด มินิบำร์ในหอ้ง รวมถึงค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร (กรุณำสอบถำมจำกหวัหนำ้ทวัร์ก่อนกำรใชบ้ริกำร) 
3. ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน )  ช าระพร้อมค่าทัวร์ 
4. ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคบั ขึน้อยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
5. โรงแรมที่พกัที่อำจะมีกำรสลบัปรับเปล่ียนขึ้นอยูก่บัควำมเหมำะสมเป็นหลกัโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ลูกคำ้เป็นหลกั 
6. กรณีชำวต่ำงชำติ ไม่ไดถื้อพำสปอร์ตไทย กรุณำสอบถำมเจำ้หนำ้ที่ 
7. วซ่ีำเด่ียวส ำหรับชำวต่ำงชำติผูเ้ดินทำงตอ้งช ำระและจดักำรเองที่สถำนฑูต 
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวย่ืนจากไทยเข้าประเทศจีน หรือค่าวีซ่าประเภทอ่ืนๆ เช่นวีซ่า 140/ย่ืนเดี่ยวหน้าด่าน (ที่ไม่ใช่วีซ่ากรุ๊ป
ประเภท 144 ) 
9. ไม่รวมค่ำภำษี มูลค่ำเพิม่ 7%  ภำษี หกั ณ ที่จ่ำย 3% 
 
 
เง่ือนไขการจองทัวร์ 

ช าระมัดจ าท่านละ 3,000 หลังท าการจองพร้อมแจ้งสลิปการโอนเงินและส่งหน้าพาสปอร์ต ก่อนเดินทาง 30 วันช าระส่วนที่เหลือ
ก่อนเดินทาง 
เง่ือนไขการยกเลิกทวัร ์  

เน่ืองจากเป็นราคาทัวร์โปรโมช่ันเม่ือช าระแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณ ี 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้

2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยู ่  นอกเหนือกำรควบคุม

ของทำงบริษทัฯหรือค่ำใชจ่้ำยเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจบ็ป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำชำ้ 

หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 



 
 
 
 

3. หำกท่ำนถอนตวัก่อนรำยกำรท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่ำบริกำรที่ท่ำนได้

ช ำระไวแ้ลว้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมีส่ิงผดิกฎหมำย หรือเอกสำร

เดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รำยกำรน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกั

ในต่ำงประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อยำ่งไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับรำคำตัว๋เคร่ืองบิน

ตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

7. กรณีที่ทำงประเทศจีนมีกำรประกำศยกเลิกวซ่ีำกรุ๊ปทุกประเภท เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆก็ตำม (ทำงบริษทัจะไม่มีกำรคืนเงิน

ค่ำบริกำรท ำเอกสำรวซ่ีำทุกกรณี) **กรณีท ำวซ่ีำเด่ียว** ค่ำธรรมเนียมเขำ้ประเทศจีน ในกรณีที่ทำงรัฐบำลจีนประกำศยกเลิกวซ่ีำ

กรุ๊ปท่องเที่ยวผูเ้ดินทำงจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำวซ่ีำเด่ียวจำกไทยเพิม่ ท่ำนละ 1,800 บำท 

 

 กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกนัว่าลูกค้ายอมรบัเง่ือนไขทุกประการ 

 
 


