
 
 
 

 
 
 

 
 ชมโชวม์า่นน า้ MANGROVE GROOVE 
 จ าลองเมอืงฮอลแลนด ์(Shenzhen Dutch Flower Town) 
 SHENZHEN MUSEUM (พพิธิภณัฑ ์เซนิเจ ิน้) 
 วดักวนอ ูKuan Au Temple 
 ชอ้ปป้ิงหลอ่หว ูแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเมอืงเซนิเจิน้ 
 ชอ้ปป้ิงสดุมันสย์า่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน 
 วดัแชกงหมวิ + วดัหวงัตา้เซยีน + วดัเจา้กวนอิม่ฮอ่งฮ า 
 พกัเซนิเจ ิน้ 2  คนื...โรงแรมระดบั 3 ดาว 



 
 
 

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

 
 
 
 

วันแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ–ฮอ่งกง – เมอืงเซนิเจิน้ - ชอ้ปป้ิงหลอ่หวู ่(-/-/คํา่)                                                            

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 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  
                                                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** 
เพลดิเพลนิกบัจอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ ัง่**  

สายการบนิ Hongkong Airlines ใชเ้ครือ่ง Air Bus A330 - 300 จ านวน 412 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

                                                    (น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น) 
 

 
                     
 

 
 

 
 
 

 
08.10 น. //12.40 น.//15.10 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ให ้

คณะทา่นออกทาง  Exit B จากนัน้นําทา่นเดนิทางผา่นสะพานชงิหมา่ ซึง่เป็นสะพานทีถ่อืไดว้า่
เป็นสะพานรางคู ่ทีย่าวทีส่ดุในโลก 

เทีย่ง  *** อสิระอาหาร ตามอธัยาศยั ***   
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้เป็น
เมอืงชายแดนทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังทะเลตรงขา้มกับ

เกาะฮอ่งกง มพีืน้ทีท่ัง้หมด 2,020 ตาราง
กโิลเมตร โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น คอืเขต

เมอืงเซนิเจิน้ เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิน้ 
และเขตมณฑลเซนิเจิน้ ซึง่ในอดตีเมอืงแหง่นี้



 
 
 

เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นชาวประมงเทา่นัน้ แตใ่นปี ค.ศ. 1980 กลับถกูคัดเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิ
พเิศษ และน่ันก็ทําใหเ้ซนิเจิน้กลายเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิและเพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อํานวย

ความสะดวกอันทันสมัยดังเชน่ปัจจบุัน นอกจากนัน้ยังไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่อีัตราการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิสงูทีส่ดุอกีดว้ย จากนัน้นําทา่น อสิระชอ้ปป้ิง หลอวซูติี ้เซนิเจิน้ หลอว ูซติีค้อืแหลง่ช ้

อปป้ิงชือ่ดังของเมอืงเซนิเจิน้ทีม่สีนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมมากมายหลาย

ชนดิหลากยีห่อ้ใหเ้ลอืกซือ้ในราคาไมแ่พง ทัง้กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เครือ่งไฟฟ้า ปากกา 
เครือ่งประดับ อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ฯลฯ ซึง่นักทอ่งเทีย่วทีม่าชอ้ปป้ิงทีน่ี่สามารถตอ่รองราคา

ไดม้ากถงึ 50% จากราคาทีถ่กูตัง้ไวใ้นตอนแรก และพอ่คา้แมค่า้คนจนี ณ ตลาดแหง่นี้สามารถ
พดูภาษาไทยไดพ้อสมควร 

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

INTERNATIONAL HOTEL  3*หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่อง เซนิเจิน้ - วัดกวนอ ู- สวนดอกไม ้ฮอลแลนด ์THE FLOWER TOWN IN 
HOLLAND - พพิธิภณัฑเ์ซนิเจิน้ – ชาจนี เยือ่ไผ ่บวัหมิะ -  

                 โชวม์า่นน้ํา MANGROVE GROOVE                                           (เชา้/เทีย่ง/คํา่) 
เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่2) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอู Kuan Au Temple สกัการะขอพระเทพเจา้

กวนอ ูซึง่เป็นวดัทีศ่ักดิส์ทิธิค์นสว่นใหญม่ักขอพร
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 

หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จ นําทา่นชม โชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวน์ า้แบบ 3 
มติ ิทีใ่ชท้นุสรา้งกวา่ 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY Water Show Theatre Shenzhen 
ซึง่เป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญท่ีส่ามารถจไุด ้ 2,595 คน เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกับเด็กหญงิผู ้ กลา้

กับลงิวเิศษที่ออกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงที่ มชี ือ่ว่าปีกแหง่ความ รัก 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 - วัดเจา้แมก่วนอิม่ฮอ่งฮํา                                            (เชา้/เทีย่ง/-) 
เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่กาะฮอ่งกง  จากนัน้นําทา่นแวะชม  โรงงานจวิ
เวอรร์ ี่ มเีครือ่งประดับมากมาย อ าท ิเชน่ แหวน , สรอ้ย , กําไล  ฯลฯ  

ซึง่เป็นดไีซน์ทีไ่ดร้ับรางวัลระดับเยีย่ม  พรอ้มกับนําทา่นชมรา้นหยกทีม่ี
ชือ่เสยีงของฮอ่งกงอกีดว้ย ....จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ  หรอื 

วดักงัหนั เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยู่
ในเขต Shatin วัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่ง

เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนื่องจากมเีหตกุ ารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทาง
ภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทั่วไปยกยอ่ง
และคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกง

จะประสบผลสําเร็จในทุ กประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกั งหันนําโช คที่ตัง้อยู่ ในวั ดเพือ่จะไ ด ้
หมุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวให ้ มคีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่าร

งาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ ถอืวา่เป็นการ
ชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหัน นําโชคม ี4
ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั , สม

ความปรารถนา และ เงนิ ทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที่  2 ของเดอืนแรก
ตามปฎทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่

วา่กังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไป จากตัวและนําพาแต่
ความโชคดเีขา้มาแทน  จากนัน้นําทา่น  เดนิทางสู่ วดัหวงัตา้เซยีน  หนึง่ใน

วัดทีโ่ด่งดังทีส่ดุของฮอ่งกง  ไหวเ้ทพเจา้หวังตา้เซยีน ซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูล
รักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกับผูค้นมากมายทีนํ่าธปู และ ของมาสกัการะเพือ่

ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรั กไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุ กจิ หรอืตามทีค่นไทยเรยีกกัน

อยา่งคุน้ปากเป็นภาษาจนีแตจ้ิว๋วา่ “วัดหวังตา้เซยีน” นัน้เป็นวัดลัทธเิตา๋ทีช่าวฮอ่งกงและนัก
ทอ่งทอ่งที ่เดนิทางมาเทีย่วฮอ่งกงโดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายจนีใหค้วามศรัทธากันมาก วัดนี้มี

อายกุวา่รอ้ยปี ละไดช้ือ่วา่ เป็น วัดทีใ่ครมาขอพรอะไร จ ะสมปรารถนาไปเสยีทุกสิง่ เดมิทวีัดนี้
เป็นเพยีงศาลเจา้เล็กๆ ในยา่น Wan Chai ทางเกาะฮอ่งกง ภายหลังไดม้กีารรวบรวมเงนิบรจิาค

แลว้ยา้ยวัดมาตัง้อยูบ่นเกาะเกาลนูในปัจจบุันนี้ 
เทีย่ง            บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่6)  

จากนัน้นําทา่นไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวัด

เกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 เป็นหนึง่ในวัดทีช่าวฮอ่งกงนัน้
เลือ่มใสกันมาก ดว้ยความทีเ่จา้แมก่วนอมินัน้เป็นเทพเจา้แหง่ความเมตตา ฉะนัน้

เมือ่ใครมทีกุขร์อ้นอะไรก็มักจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมนั่น้ชว่ยเหลอื นอก
เสยีจากนี้ทีน่ี่ยังขึน้ชือ่ในเรือ่งเซยีมซทีีแ่มน่มาก และ ยังมพีธิขีอซองอัง้เปาจาก

เจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย โดยคนสว่นใหญจ่ะนยิมไปในเทศกาลตรษุจนีเพราะเป็นศริิ



 
 
 

มงคลในเทศกาลปีใหม ่ซึง่ทางวัดจะจําหน่ายอปุกรณ์สําหรับเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้า
ขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหนํ้าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แม่

กวนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ ึง่ภายในซองจะมจํีานวนเงนิทีท่างวัดจะ
เขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชคถา้หากเราประสพความสําเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮอ่งกงอกีก็คอ่ย
กลับไปทําบญุ ชว่งเทศกาลตรษุจนีจะมชีาวฮอ่งกงและนักทอ่งเทีย่วไปสกัการะขอพรกันมาก

ขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก คนทีไ่มม่เีวลาก็สามารถใชเ้วลาอืน่ๆ ตลอดทัง้ปีเพือ่ขอซองแดงจาก
เจา้แมก่วนอมิไดเ้ชน่กัน โดยซือ้อปุกรณ์เซน่ไหวจ้ากทางวัดเพยีงแตค่วรเตรยีมซองแดงไปเอง 

จากน ัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น 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

ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยูแ่ละมทีางเชือ่มตดิตอ่กนัสามารถเดนิทะลถุงึกัน
ได ้   

 
***อสิระอาหารค า่ 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  

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

(HX)  เทีย่วบนิที ่ HX767 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
04.10 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

.…….HAVE A NICE TRIP……… 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

พกัคู ่ทา่นละ อายุ 2-18 ปี เพิม่ 

24-26, 31 พ.ค.-2 ม.ิย. 2562 6,999.- 9,999.- 3,000.- 

17-19 พ.ค. 2562 8,999.- 11,999.- 4,000.- 

7-9, 14-16, 21-23, 28-30 ม.ิย. 2562 6,999.- 9,999.- 3,000.- 

5-7, 19-21, 26-28, ก.ค.2562 6,999.- 9,999.- 3,000.- 

12-14, 13-15, 14-16, 15-17 ก.ค. 2562(วนัอาสาฬหบูชา) 8,999.- 11,999.- 4,000.- 

9-11, 10-12 ส.ค.2562 (ช่วงวนัหยุดวนัแม)่ 8,999.- 11,999.- 4,000.- 

2-4, 16-18, 23-25, 30 ส.ค.-1 ก.ย.62 6,999.- 9,999.- 3,000.- 

6-8, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย.62 6,999.- 9,999.- 3,000.- 

     ** ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่น 

และภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิทีเ่กนิกวา่ทีกํ่าหนด ** 
** โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นี้คํานงึถงึผลประโยชน์ ของลกูคา้เป็นหลัก ** 

** ไมส่ามารถ ยกเลกิไดแ้ละไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงชือ่ได ้ พรอ้มสง่หนา้พาสปอรต์ภายใน 2 วัน ** 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม     : 
 คา่บัตรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – 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 นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 

 Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 วซีา่เขา้ฮอ่งกง  ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งทําวซีา่เขา้ฮอ่งกง 

คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่ สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทํา

เรือ่งแจง้ เขา้ -ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่

สําหรับตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 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 ไมบ่งัคบัใดๆ 



 
 
 

 

เง ือ่นไขเพิม่เตมิ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้  

ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน รายการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 
 เทีย่วบนิราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 ราคานี้เป็นราคาสําหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ 
 เมือ่ตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน  

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ด ้ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 

การส ารองทีน่ ัง่ 

กรณุาส ารองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระเงนิเต็มจ านวน หลงัจากวนัจอง 2 วนั  

(**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่**)**ถา้มกีารยกเลกิ ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณี** 

 

การยกเลกิ 
1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มี

การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

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. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากับสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่ก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่

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 ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย  ,การถกูทํารา้ย ,การสญูหาย ,ความลา่ช ้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 ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 



 
 
 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิ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. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ดังกลา่ว  คอื รา้นชา รา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ ี***ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 60 

นาท ี- 90 นาท ีซึง่ไมม่กีารบังคบัใหท้า่นซือ้ ซือ้หรอืไมข่ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีาร
บังคับใดใดทัง้สิน้หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้***รายการทัวรโ์รงแรม และตารางการบนิดังกลา่วขา้งตน้ อาจมี

การเปลีย่นแปลง หรอืสลับสบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจําเพือ่ประโยชน์ของทา่นเอง ** 

 
BOOKING FROM 

 

Date / วนัท่ี ................................ 

From: / จาก ………………………………………….. Company / บริษทั …………………………………………….. 

Tel: / โทร ……………………………………………… E-Mail : ………………………………………………………….. 

Attn: / เรียนคณุ ……………………………………... SMILE MINT DAY TRAVEL 

โปรแกรมท่ีจอง ..................................................................... โดยสายการบิน .............................. 

วนัท่ีเดินทาง ................................................ จ านวนผู้เดินทาง .................................................... 

แบ่งเป็นผู้ใหญ่ ..................................... ท่าน เดก็ต า่กว่า 12 ปี ไม่มีตียง ....................................... ท่าน 

ช่ือ – นามสกลุผู้จอง ................................................................................................................ 

โทรศพัท์ท่ีติดต่อสะดวก :  เบอรโ์ทรศพัท์ .......................................................................................... 

                                      เบอรมื์อถือ ........................................................................................... 

ห้องพกั 1 ท่าน ............................. ห้อง                         ห้องพกั 2 ท่าน ............................ ห้อง 

เตียงเสริม .................................... ห้อง                         เดก็พกักบัผู้ใหญ่ .......................... ห้อง  

อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไม่ทานเน้ือหม ู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  มงัสวิรติั 

ข้อมูลเพ่ิมเติม: 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 


