
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์Disneyland Hongkong  
 ชมโชวม์า่นน า้ MANGROVE GROOVE 
 จ าลองเมอืงฮอลแลนด ์(Shenzhen Dutch Flower Town) 
 SHENZHEN MUSEUM (พพิธิภณัฑ ์เซนิเจ ิน้) 
 วดักวนอ ูKuan Au Temple 
 ชอ้ปป้ิงหลอ่หว ูแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเมอืงเซนิเจิน้ 
 ชอ้ปป้ิงสดุมันสย์า่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน 
 วัดแชกงหมวิ + วัดหวังตา้เซยีน 



 
 
 

 พกัเซนิเจ ิน้ 2  คนื...โรงแรมระดบั 3 ดาว 

** อรอ่ยเลศิรสกบัเมนพูเิศษ ** 
**เป็ดปกักิง่ + ไวนแ์ดง** 

 
 
 
 

วันแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ–ฮอ่งกง – สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์- เมอืงเซนิเจิน้ (-/-/เย็น)                                                            

01.30 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขา้
ทางประตหูมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 

(HX) พบเจา้หนา้ทีฯ่ บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 
04.00 น.      เหริฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX780  **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  

                    
หรอื 

06.00 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขา้
ทางประตหูมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 

(HX) พบเจา้หนา้ทีฯ่ บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 
08.50 น.      เหริฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX768 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  
 

หรอื 

08.00 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขา้

ทางประตหูมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 
(HX) พบเจา้หนา้ทีฯ่ บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 

11.05 น.      เหริฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX772 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  
 

                     
 
08.10 น. //12.40 น.//15.10 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap 

Kok หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ใหค้ณะ
ทา่นออกทาง  Exit B จากนัน้นําทา่นเดนิ
ทางผา่นสะพานชงิหมา่ ซึง่เป็นสะพานทีถ่อืไดว้า่

เป็นสะพานรางคู ่ทีย่าวทีส่ดุในโลก 
    จากนั้นนําทา่นเดินทางสู่  “ สวนสนุกฮอ่งกง

ดสินยีแ์ลนด ์”  ซึง่เมือ่วันที ่14 กรกฎาคม 2555 
ทีผ่า่นมาไดม้กีารเปิดตัวเขตสวนสนุกใหมท่ีม่ชี ือ่



 
 
 

วา่ “กรซิลยี ์กลัช” (GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์เปิด
โลกตะวันตก ผจญภยัหลากหลายทศิทาง แปลกใหม ่ มันส ์ไมเ่ หมือนใคร กับรถรางตะลยุขมุ

ทองแดนเถือ่น “รนั อเวย์ มายน ์คารส์” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแ้น่น !!!  ครัง้
แรกกับโคสเตอรภ์าคพืน้ดนิหลากหลายทศิทาง รายรอบดว้ยแดนเถือ่นแปลกตา เลีย้วเลาะผา่น
โตรกธาร น้ําพรุอ้น  “ไกเซอร ์กลัช ” (GEYSER GULCH) ทีพ่วยพุง่สะเทอื นทั่วทัง้พื้ นดนิ 

แลว้มาเยีย่มบา้นชา่งตเีหล็ก หลบสายน้ําทีส่าดสา่ย และรา้นของแหง้ทีก่ลายเป็นรา้นของเปียก 
รว่ม เฮฮาจอ้งหาเพือ่นใหม ่เล็งใหแ้มน่ แลว้พน่สายน้ําจากเครือ่งสบูลมของชา่งตเีหล็ก 

สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ํา จากนัน้พบกับการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กับเพือ่นทีแ่สนวเิศษ มกิกี,้ 
มนินี,่ ชพิ แอนด ์เดลในชุดเสือ้ผา้นา่รกั และสองเพือ่นดสินยี ์กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และ 
เคไนย ์ ...ดนิแดนทีย่ ิง่ใหญเ่หนอืค าบรรยายอกีทีห่นึง่ทีไ่มค่วรพลาด !!! แหง่เดยีวใน

เอเชยี “ทอย สตอรีแ่ลนด์”(TOY STORYLAND) ธมีแลนดจ์ากดสินีย ์พคิซาร ์สําหรับเด็ ก
ทกุวัย เมือ่เหลา่ของเลน่ออกมาสนุกสนาน ระวัง ! ปฏบิัตกิารร่ วมกับกองกําลังข องแอนดี้ ทอย 

โซลเจอร ์พาราชูต้ ดรอ๊ป  (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิง้ดิง่จากความสงู 
25 เมตร ดิง่พสธุารอ่นจากเวหาสูพ่ืน้โลก , แลว้รว่มวิง่ไลงั่บหาง สา่ยหัว สา่ยหาง โยกกันหัว

หมนุ กับ สลิง้กี ้ดอ๊ก สปิน (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด! สดุเสยีง หวาดเสยีว อะดรนีาลนีก
ระฉูด บนรางรปูตัว  U ทีค่วามสงู 27 เมตร กับโคสเตอร์  อารซ์ ีเรสเซอร์  (RC RACER) ….
จากนัน้พบกับเครือ่งเลน่อันทันสมัยและสนุกสนานอกี 4 โซน โซนแรก “เมนสตรที ยู เอส 

เอ” (MAIN STREET USA) กา้วเขา้สู ่ความมชีวีติชวีา เทศกาลเฉลมิฉลองของอเมรกิัน
ทาวน์ ส นุกสนานไปกับ ไฟลท ์ออฟ แฟนตาซ ีพาเหรด 2 รอบของทกุ วัน ทา่นจะไดพ้บกับ

รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหารมากมาย สนุกกับรถไฟไอน้ําโบราณรอบสวนสนุก  โซนที่
สอง “ทูมอรโ์รวแ์ลนด์” (TOMORROW LAND) ตืน่เตน้ สนุกสน าน เหาะทะย านผ่านหว้ง

อวกาศอันมดืมดิไปกับโรลเลอรโ์คสเตอร์  “ส เปซเม าทเ์ทน่ ” (SPACE 
MOUNTAIN) และ “บซั ไลทเ์ยยีร ์แอสโทร บลาสเทอร”์ (BUZZ LIGHTYEAR ASTRO 
BLASTERS) เครือ่งเลน่ทีป่กป้องจักรวาลยงิตอ่สูผู้ร้กุรานพรอ้มเก็บคะแนน ORBITORN เครือ่ง

เลน่ขับยานอวกาศ โซนทีส่าม “แฟนตาซแีลนด”์ (FANTASY LAND) ดืม่ดํ่าไปกับโลกแหง่
เทพนิ ยาย พบกับเจา้หญงิ ณ ปราสาท เจา้หญงินทิรา สนุกกับเมอืงเทพนยิาย ลอ่งเรอืตาม

เรือ่งราวรอบโลกที ่“อทิส ์อะ สมอล เวลิด์  (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการ
แสดงแบบบรอดเวย ์มวิสคิคัลที ่“เดอะ โกลเดน้ มกิกีส้”์ (THE GOLDEN MICKEYS) โซน

ทีส่ ี ่“แอดเวนเจอรแ์ลนด์ ” (ADVENTURE LAND) เดนิทางเขา้สูป่่าใหญ ่ดนิแดนแหง่การ
ผจญภยัอันตืน่เตน้ “จงัเกลิ รเิวอร ์ครซู ” (JUNGLE RIVER CRUISE) ลอ่งเรอืในป่าอันน่า
สนุกสนาน ผจญภยักับสตัวป่์าอันน่าตืน่เตน้นานาชนดิ  TARZAN’S TREEHOUSE บา้นตน้ไม ้

ของทารซ์าน ชมมวิสคิัล โชว ์ FESTIVAL OF THE LION KING ตืน่ตะลงึกับเครือ่งแตง่กาย 
เหลา่แดนซเ์ซอร ์เทคนคิพเิศษ และกายกรรม เมือ่สิน้แสงอาทติยท์า่นจะตืน่ตะลงึกับความ

สวยงามจนมอิาจละสายตาของปราสาทSLEEPY ปราสาทเทพนยิายซึง่ถกูตกแตง่ดว้ยไฟทั่วทัง้
ปราสาท จากนัน้เดินทางสู่ เซนิเจ ิน้ โดยใชร้ถไฟ  หรอื รถโคช้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง  ขึน้อยูก่ับสภาพก ารจราจร ) เซนิเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีง

หมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงเซนิเจิน้
ไดร้ับการวางระบบผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิัศน์และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม 

ค า่            บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) เมนูพเิศษ!!  เป็ดปกักิง่+ ไวนแ์ดง 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SHANSHUI TRENDS HOTEL / GUANG SHENG 

INTERNATIONAL HOTEL  3*หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 



 
 
 
วันทีส่อง     วัดกวนอ ู– TOWN IN HOLLAND - พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้ – ชาจนี เยือ่ไผ ่บวั

หมิะ –  โชวม์า่นน า้ MANGROVE GROO                                   (เชา้/เทีย่ง/เย็น) 
เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่2) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอ ูKuan Au Temple สกัการะขอพระเทพเจา้

กวนอ ูซึง่เป็นวัดทีศ่ักดิส์ทิธิค์นสว่นใหญม่ักขอพร
ในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน สกัการะขอพระเทพเจา้กวน
อ ูเป็นเทพสญัลักษณ์แหง่ความซือ่สตัย ์ความ

จงรักภกัด ีและความกลา้หาญ 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่จ าลองเมอืงฮอลแลนด ์

(Shenzhen Dutch Flower Town)  
นําทา่นชมเมอืงจําลองทีส่รา้งขึน้มาเพือ่ใหเ้หมอืน

ประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดช้มดอกไมจํ้าลอง  และสถานทีต่กแตง่

ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิ
ลปิจําลองประจําชาตฮิอลแลนด ์ 

จากนัน้นําทา่นไปยัง SHENZHEN MUSEUM 
(พพิธิภณัฑ ์เซนิเจ ิน้) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง ภายในมกีารจัด

แสดงนทิรรศการเกีย่วกับเมอืงเซนิเจิน้ มทีัง้โบราณวัตถุ
ประวัตศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวัฒนธรรมและศลิปะ 
เปิดใหเ้ขา้ชมมาตัง้แตปี่ 1988  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่3)  
จากนัน้นําทา่นแวะชม และเลอืกซือ้สนิคา้โอท็อปของประเทศจนี เชน่ ชาจนี, เยือ่ไผ ่, บวัหมิะ

ศนูยส์มนุไพรจนี หรอืรา้นบวัหมิะ เป็นทีรู่จั้กกันดขีองคนไทย เมือ่คราวเกดิอบุัตเิหตรุถแก๊ส
คว่ําทีถ่นนเพชรบรุ ีเมือ่ 24 กันยายน 2533 ครัง้นัน้ รัฐบาลจนีไดส้ง่ยาบัวหมิะอันมสีรรพคณุ

รักษาแผลไฟไหม ้มาชว่ยเหลอืผูป่้วยทีโ่ดนไฟไหมท้ั่วตัว จากนัน้มาคนไทยก็รูจั้กสรรพคณุของ
บัวหมิะเรือ่ยมา พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ ใหท้า่นไดช้มการสาธติการ
นวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผอ่นคลายความเครยีด และบํารงุการไหลเวยีนของโลหติดว้ย

วธิธีรรมชาต ิ 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่4 )  เมนูพเิศษ!!  ซฟู้ีด 

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ นําทา่นชม โชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวน์ า้แบบ 3 
มติ ิทีใ่ชท้นุสรา้งกวา่ 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY Water Show Theatre Shenzhen 
ซึง่เป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญท่ีส่า มารถจไุด  ้2,595 คน เป็นโชวท์ีเ่กี่ ยวกับเด็กหญิงผูก้ลา้

กับลงิวเิศษที่ออกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่ว่ าปีกแหง่ความรัก เพือ่เอามาชว่ยนกทีถ่กู
ทําลายจากมนต ์ (มลพษิ )ในป่าโกงกาง การแสดงใชอ้ปุกรณ์ เชน่ แสงเลเซอร ์ไฟ เครือ่ง

เปลง่แสง มา่นน้ํา ระเบดิน้ํา ฯลฯ กวา่ 600 ชนดิ เป็นโชวน้ํ์าทีใ่หญแ่ละทันสมัยทีส่ดุในโลก 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  SHANSHUI TRENDS HOTEL / GUANG SHENG 
INTERNATIONAL HOTEL  3*หรอืเทยีบเทา่ 



 
 
 

วันทีส่าม ฮอ่งกง– วัดแชกงหมวิ - วัดหวังตา้เซยีน – จวิเวอรร์ี ่ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน  
                จมิซาจุย่                                                               (เชา้/กลางวัน/-) 
เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่กาะฮอ่งกง  เดนิทางเขา้สู่  ฮอ่งกง โดยรถไฟ ใช ้

เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง   (ขึน้อยูก่ับสภาพการจราจร)   จากนั้นนําท่านแวะ
ชม โรงงานจวิเวอรร์ ี่ มเีครือ่งประดับมากมาย อา ท ิเชน่ แหวน, สรอ้ย , 
กําไล  ฯลฯ  ซึง่เป็นดไีซน์ทีไ่ดร้ับรางวัลระดับเยีย่ม  พรอ้มกับนําทา่นชม

รา้นหยกทีม่ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกงอกีดว้ย.... 
จากนัน้เดนิทาง ไป วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั  เป็นวัดเก่ าแกท่ีม่คีวาม

ศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วัดแชกงสร า้งขึน้เพือ่
เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนื่องจากมี
เหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะ

ประวัตไิว ้ทําใหค้นทั่วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบ
ไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันนําโชค

ทีต่ัง้อ ยูใ่นวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและ
ครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชค

ลาภ ยศศักดิ ์แ ละถา้หากค นทีด่วงไม่ ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถื อ
ว่าเป็นการช่ วยหมนุปัดเป่ าเอาสิง่ร า้ยและไมด่อี อกไปให ้
หมด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื 

สขุภาพรา่งกายแข็งแรง , เดนิทางปลอดภยั , สมความ
ปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่ 2 ของ

เดอืนแรกตามปฎทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธรุกจิจะมาวัดนี้
เพือ่ถวายกังหั นลมเพราะเชื่ อวา่กังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจ ากตัว

และนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  จากนัน้ นําทา่น   เดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน  หนึง่ในวัดที่
โดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกง ไหวเ้ทพเจา้หวังตา้เซยีน ซึง่ขึน้ชื่ อในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บและ 
พบกับผู ค้นมากมายที่ นําธปู และ ข องมาสักการะเพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรัก ไปจนถงึ

ฤกษ์มงคลใ นการทํา ธรุกจิ หรอืตามทีค่นไ ทยเรยีกกันอยา่งคุน้ปากเป็นภาษาจนีแตจ้ิว๋วา่ “วัด
หวังตา้เซยีน ” นัน้เป็นวัดลัทธเิตา๋ทีช่าวฮอ่งกงและนักทอ่งท่ องที ่เดิ นทางมาเที่ ยวฮอ่งกง

โดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายจนีใหค้วามศรัทธากันมาก วัดนี้มอีายกุวา่รอ้ยปี ละไดช้ือ่วา่เป็น วัดที่
ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสยีทุ กสิง่ เดมิทวัีดนี้เป็นเพยีงศาลเจา้เล็กๆ ในยา่น Wan 
Chai ทางเกาะฮอ่งกง ภายหลังไดม้กีารรวบรวมเงนิบรจิาคแลว้ยา้ยวัดมาตัง้อยูบ่นเกาะเกาลนูใน

ปัจจบุันนี้ จากนัน้นําทา่นแวะ ชม โรงงานจวิเ วอรร์ ี่ มเีครือ่งประดับมากมาย อาท ิเ ชน่ แหวน , 
สรอ้ย , กําไล  ฯลฯ  ซึง่เป็นดไีซน์ทีไ่ดร้ับรางวัลระดับเยีย่ม  พรอ้มกับนําทา่นชมรา้นหยกทีม่ี

ชือ่เสยีงของฮอ่งกงอกีดว้ย.... 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่6)  

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ถนนนาธาน จมิซาจุย่ แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้นําทีม่ี
ใหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT,EMPORIO,ARMANI, GIORGIO 
ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us  ... สนิคา้ปลอดภาษี 

ณ DUTY FREE ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ จากนัน้อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กับการช ้

อปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ มักจะตัง้ตน้กันทีส่ถานีจมิซาจุย่ มรีา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง, เครือ่งกฬีา, 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถา่ยรปูฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอก
ตกึอันซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่

ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยูแ่ละมทีางเชือ่มตดิตอ่กันสามารถเดนิทะลถุงึกันได ้   



 
 
 

 
***อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง ***  

กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 

21.10 น.     เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES (HX)  
เทีย่วบนิที ่ HX779 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

23.05 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 
หรอื  

23.50 น.     เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES (HX)  
เทีย่วบนิที ่ HX761 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

02.20 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 

หรอื  

23.50 น.(+1)เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 

(HX)  เทีย่วบนิที ่ HX761 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
02.20 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 

  
.…….HAVE A NICE TRIP……… 

 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

พกัคู ่ทา่นละ อายุ 2-18 ปี เพิม่ 

4-6, 11-13, 18-20, 25-27 ม.ค.2562  9,999.-  11,999.- 3,000.- 

1-3, 8-10, 15-17, 22-24 ก.พ.2562  9,999.- 11,999.- 3,000.- 

1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 ม.ีค.2562  9,999.- 11,999.- 3,000.- 

19-21, 26-28 เม.ย.2562 9,999.- 11,999.- 3,000.- 

3-5, 10-12, 17-19, 24-26, 31 พ.ค.-2 ม.ิย.62 9,999.- 11,999.- 3,000.- 

7-9, 14-16, 21-23, 28-30 ม.ิย.2562 9,999.- 11,999.- 3,000.- 

   

 ** ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่น 
และภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิทีเ่กนิกวา่ทีกํ่าหนด ** 

** โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นี้คํานงึถงึผลประโยชน์ ของลกูคา้เป็นหลัก ** 

** ไมส่ามารถ ยกเลกิไดแ้ละไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงชือ่ได ้ พรอ้มสง่หนา้พาสปอรต์ภายใน 2 วัน ** 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
 
 



 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม     : 

 คา่บัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วโปรโมชัน่) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน้ํามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

 คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
 **กรณุาระบลุักษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายของตัวทา่นเอง TWIN (หอ้ง 2 เตยีง) 

// DOUBLE (หอ้ง 1 เตยีงใหญ)่ // SINGLE (หอ้งเตยีงเดีย่ว) // TRIPLE (หอ้ง 3 เตยีง)  
หากไมม่กีารระบ ุทางบรษัิท ขออนุญาตจัดเป็นเตยีง Twin ใหก้ับผูเ้ขา้พัก** 

 คา่อาหารตามทีร่ะบอุยูใ่นรายการ **หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคนืเงนิไดแ้ละ    
  ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเมนูอาหาร ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น** 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 หัวหนา้ทัวร ์และหรอืไกดข์องบรษัิททัวร ์Land Operator ทีฮ่อ่งกง ผูช้ํานาญเสน้ทาง 

 ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 1 ,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

 สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 

 Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย  

 วซีา่เขา้ฮอ่งกง  ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งทําวซีา่เขา้ฮอ่งกง 

คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่ สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทํา

เรือ่งแจง้ เขา้ -ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 คา่วซีา่จนีแบบหมูค่ณะ 1,500 บาท/ทา่น  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ หากลูกคา้มวีซีา่จนีแบบเดีย่ว  
ไมส่ามารถน ามาหกัจากคา่ทวัรไ์ดเ้นือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ +คนขบัรถ 1,500 บาท/ลูกคา้ ตลอดทรปิการเดนิทาง  

(ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามสนิน า้ใจของทุกทา่น ไมบ่งัคบัใด  ๆ

 

เง ือ่นไขเพิม่เตมิ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้  

ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน รายการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 
 เทีย่วบนิราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ราคานี้เป็นราคาสําหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ 

 เมือ่ตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน  
เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ด ้ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 
การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระเงนิเต็มจ านวน หลงัจากวนัจอง 2 วนั  

(**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่**) 

 

การยกเลกิ 

1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มี
การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท 
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้ -ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและ ฮอ่งกง ไมม่ ี
การคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมี



 
 
 

ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ
ตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วทา่น

ละ 10 ,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
6. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่ก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ

พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่
ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

7. กรณีคณะออกเดนิทางได ้  
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่น ออกเดนิทาง (มหัีวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมม่หัีวหนา้ทัวร)์ 

3.คณะจองจํานวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 10 ทา่น (บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย  ,การถกูทํารา้ย ,การสญูหาย ,ความล่าช ้า หรือจากอบุัตเิหตตุา่งๆ  

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่
รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบน
เครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุ

ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้  ๆ
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่ว

สถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม ่
     เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ  

     ทัง้สิน้ 
11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ มิ

เชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
12. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

ดังกลา่ว  คอื รา้นชา รา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ ี***ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 60 
นาท ี- 90 นาท ีซึง่ไมม่กีารบังคับใหท้า่นซือ้ ซือ้หรอืไมข่ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีาร
บังคับใดใดทัง้สิน้หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้***รายการทัวรโ์รงแรม และตารางการบนิดังกลา่วขา้งตน้ อาจมี

การเปลีย่นแปลง หรอืสลับสบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 


