
 

 

 
 

 

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง– ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรค่าเข้าและเคร่ืองเล่น) – หรือเปลีย่นเป็น            

  กระเช้านองปิงกไ็ด้ 
 
 

00.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ 
โดยมีเจา้หนา้ท่ี บริษทัคอยอ านวยความสะดวกเร่ืองบตัรผูโ้ดยสาร และ สัมภาระ  

03.35 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบิน HX780 (มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
08.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.)  



 

หรือเที่ยวบิน 
 

04.40 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบิน HX762 (มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
09.00 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.)  
 น าท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกงซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียง

ใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ 
อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว หากท่านใดไม่อยากเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
เปล่ียนเป็นกระเช้านองปิงก็ได ้(เลือกไดอ้ย่างใดอย่างหน่ึง) แจง้ก่อนเดินทาง 10 วนัเท่านั้น น่ังกระเช้า
นองปิง 360สัมผสัประสบการณ์นัง่กระเชา้ ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของฮ่องกงทะเลสีครามและภูเขาสูง
แบบ 360 องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กิโลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 25นาที  (หมายเหตุ ในกรณีท่ีไม่สามารถ
ข้ึนกระเชา้ไดเ้น่ืองจากกระเชา้ปิดปรับปรุง ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการเดินทางโดยรถโคช้ข้ึนสู่
ยอดเขาแทน) น าท่านเขา้สู่ วัดโป๋หลินสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1906 ยอ้นไปในอดีตท่ีน่ีเป็นเพียงวดัเล็กๆ หลบ
เร้นอยูใ่นพื้นท่ีเขียวชอุ่ม ปัจจุบนัวดัโป่หลินเป็นศูนยก์ลางของชาวพุทธท่ีมีความส าคญัมาก และเป็นจุด
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของฮ่องกง น าท่านนมสัการ พระใหญ่ลันเตา
พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิอนัดบัตน้ๆของฮ่องกง สร้างจากทองสัมฤทธ์ิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน ้ าหนกั 
202 ตนั ความสูง 34 เมตร ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาโปหลิน จากนั้นน าท่านนมสัการพระอโมฆสิทธิ
พุทธะพระอมิตาภพุทธะ พระไวโรจนพุทธะพระรัตนสัมภวพุทธะ และพระอกัโษภยพุทธะ ให้ท่านเท่ียว
ชม จากนั้นท่านสามารถเดินเท่ียวหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงท่ีจ  าลองชีวิตความเป็นอยูข่องชาวฮ่องกงใน
สมยัก่อน มีบรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยร้านน ้าชา ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก น าท่าน  ตะลุยสวน
สนุก    ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์   (เล่นเตม็วนั เพื่อใหเ้ก็บเคร่ืองเล่นใหค้รบ) เป็นความฝันของใครหลายๆ คน
ท่ีตอ้งมาเยือนสักคร้ังในชีวิต ดินแดนแห่งความสุขท่ีเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั แต่การจะเล่นเขา้ไปสนุกให้
คุม้ค่าบตัรนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เพราะเขา้ไปแลว้จะมีทั้งเคร่ืองเล่นมากมาย แถมยงัแบ่งโซน 
ภายใน ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์จะแบ่งเป็น 5 โซน ไดแ้ก่ 
1. MAIN STREET USA เตม็ไปดว้ยบา้นเรือนในแนวคนัทรี พร้อมร้านขายของท่ีระลึก และรถไฟวนรอบ
สวนสนุก 
2. TOMORROWLANDโซนเคร่ืองเล่นแห่งอนาคต เคร่ืองเล่นส่วนใหญ่จะเนน้ไปในแนวต่ืนเตน้ 
3. FANTASYLAND ดินแดนแห่งเทพนิยาย เคร่ืองเล่นเบาๆเหมาะกบัคุณหนูและเป็นท่ีตั้งของปราสาท 
4. ADVENTURELANDโซนท่ีเนน้ความต่ืนเตน้ลึกลบั เสมือนเราก าลงัผจญภยัในป่าอะเมซอน 
5. โซนใหม่ประกอบดว้ย TOY STORY LAND, GRIZZLY GULCH, MYSTIC POINT 
ส่ิงแรกเลยท่ีตอ้งรู้ คือ “FAST PASS” ฟาสตพ์าส คือ บตัรนดั ใบจองเคร่ืองเล่น เม่ือถึงเวลาแลว้เราก็ค่อย
มาท่ีเคร่ืองเล่นโดยไม่ตอ้งเสียเวลาต่อคิวให้เสียเวลา วิธีการแลกบตัรก็ง่ายดาย โดยไปท่ีตูแ้ลกบตัรหนา้
เคร่ืองเล่น เอาบตัรผา่นเขา้ประตูดิสนียเ์สียบใส่ เราจะไดบ้ตัรนดัออกมา ฟาสตพ์าสไม่ไดมี้ทุกเคร่ืองเล่น 
จะมีเพียง 3 เคร่ืองเล่นเท่านั้ นท่ีให้บริการ คือ SPACE MOUNTAIN, BUZZ LIGHTYEARASTRO 
BLASTERS และ THE MANY ADVENTURES OF WINNIE THE POOH ถ้าให้ผมแนะน า เม่ือไปถึง
ควรมุ่งหนา้ไป เอา FAST PASS ของ SPACE MOUNTAIN ก่อนเลย เพราะเป็นเคร่ืองเล่นท่ีคนเล่นเยอะ
มาก ต่อคิวนานสุด ชอบหวาดเสียว ต่ืนเตน้ มนัส์ๆ 



 

** SPACE MOUNTAIN (โซน TOMORROWLAND) รถไฟตะลุยจกัรวาล (รถไฟเหาะในท่ีมืด) เคร่ือง
เล่นอนัดบัตน้ๆของท่ีน่ี ถา้ใครถามวา่เป็นอยา่งไรก็คงตอ้งบอกวา่อารมณ์คลา้ยๆ กบั DREAM WORLD 
บา้นเราแต่พวกเทคนิคแสงสีเสียงท่ีน่ีเขาเร่ิดเวอ่ร์ 
** RUNAWAY MINE CARS (โซน GRIZZLY GULCH) นัง่รถไฟตะลุยเหมืองในเทือกเขาบ๊ิกกริซลี 
อาจจะดูเป็นแค่รถไฟเหาะธรรมดาแต่จริงๆแลว้มีลูกเล่นท่ีแอบเอาไวม้ากมาย เช่น ถอยหลงัวิ่ง พุ่งไป
ขา้งหน้าแบบความเร็วสูง ส่วนตวัผมว่าเคร่ืองเล่นน้ีเด็ดไม่ควรพลาด แมแ้ถวจะยาวไปเสียหน่อย แต่
อยา่งไรก็ตอ้งเล่น! 
** RC RACER (โซน TOY STORY LAND) ลองนึกภาพรางรถไฟเหาะรูปตวั U สูง 27 เมตร ข้ึนลงไป
มาดูซิวา่มนัจะมนัส์ขนาดไหน ดูไปดูมามนัคือ “ไวก้ิง” ดีๆน่ีเอง 
** TOY SOLDIER PARACHUTE DROP (โซน TOY STORY LAND) ร่วมกระโดดร่มไปกบักองท า
ลงัทหารของ “ANDY” (หนุ่มน้อยเจา้ของของเล่นทั้งหลายจากเร่ือง TOY STORY) เคร่ืองเล่นน้ีถือว่า
เสียวใชไ้ดแ้ต่ไม่ไดแ้รงมากเพราะจงัหวะลงจะร้ังๆ เอาไวไ้ม่ตกลงทีเดียว เด็กๆ ก็สามารถเล่นไดน้ะครับ 
** JUNGLE RIVER CRUISE (โซน ADVENTURELAND) นั่งเรือผจญภัยในป่าลึกลับ พบเจอกับ
บรรดาสัตวป่์า ชาวป่า ภูเขาไฟระเบิด ระหวา่งทางจะมีผูบ้รรยาย บิ้วอารมณ์เราตลอดทาง เล่นเสร็จแลว้ก็
อยา่ลืมไปเยีย่มบา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน ดว้ยละ 
** MYSTIC MANOR (โซน MYSTIC POINT) ของเล่นใหม่แกะกล่องท่ีจะพาคุณนัง่รถชมของสะสม
สุดมหศัจรรยจ์ากทัว่ทุกมุมโลกของคุณปู่ พร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คตสุ์ดตระการตา 
** BUZZ LIGHTYEARASTRO BLASTERS (โซน TOMORROWLAND) ร่วมพิทกัษจ์กัรวาลไปกบั 
BUZZ LIGHTYEARโดยการนัง่ยานอวกาศเขา้ไปยงิปืนเลเซอร์ใส่เหล่าร้ายเพื่อเก็บคะแนน ซ่ึงเป็นเคร่ือง
เล่นท่ีไดรั้บความนิยมจากเด็กๆ 
** MICKEY’S PHILHARMAGIC(โซน FANTASYLAND) ภาพยนต4์ มิติ ท่ีรวมเอาเหล่าซุป’ตาร์ มา
ครบทุกเร่ือง 
ย่อส่วนให้เท่ามด แล้วร่วมต่อสู่ไปกับแอนท์–แมน และ เดอะ วอสพ์ เหล่าฮีโร่ทุกเพศทุกวยัและทุกขนาด

 เตรียมตวักนัให้พร้อม! การเปิดตวัในวนัท่ี 31 มีนาคม2562 ของ แอนท์–แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบท
 เทิล ! ท่ีแฟนๆ  ตั้ งตารอคอยมานานคือภาคต่อขยายของมหากาพย์การผจญภัยของ  IRON MAN 

 EXPERIENCE ท า ให้ ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ เป็นศูนยบ์ญัชาการมาร์เวลแห่งเอเชียอยา่งแทจ้ริง ฮ่องกง ดิสนีย์
 แลนด์ ยงัเป็นท่ีแรกในโลกท่ีมีเคร่ืองเล่น แอนท์–แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบทเทิล! และ เคร่ือง
 เล่นจากมาร์เวลเคร่ืองแรกท่ีมีซุปเปอร์ฮีโร่ผูห้ญิงอีกดว้ย 

การแสดงโชว์ 
เหน่ือยกบัการเล่นเคร่ืองเล่น มาพกัดูโชวดี์ๆ กนั เร่ิมตน้จากโชว ์FESTIVAL OF THE LION KING (โซน 
ADVENTURELAND) รอบโชว์ 12.00, 14.00, 16.30 และ 18.00 , THE GOLDEN MICKEYS (โซน 
FANTASYLAND) รอบโชว ์12:45, 13:45, 16:00, 17:00 และ 18:15 อย่างไรควรเช็กรอบกนัก่อนท่ีไป
หน่อยนะครับเพราะเวลาโชวอ์าจมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวนัและอีกหน่ึงไฮไลทเ์ด็ดของการมาเยือน
ดิสนียแ์ลนด์ คือการชมขบวนพาเหรดของเหล่าซุป’ตาร์เหล่าตวัการ์ตูน โดยจะมีอยู ่2 ช่วง คือเวลา 13:00 
น. และ 16:00 น. น าท่านเดินทางสู่เซินเจ้ินโดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) 



 

เทีย่ง – เยน็ อสิระรับประทานอาหาร 
  น าท่านเข้าสู่ ทีพ่กั FX HOTEL /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรือ เทยีบเท่า 

วนัทีส่อง เซินเจิน้ –สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-วดักวนอู-ร้านหยก  - ยาบัวหิมะ - ยางพารา– ชมโชว์ม่านน ้า 
  3 D – ตลาดตงเหมนิ (เช้า-เทีย่ง-เยน็)  พเิศษเมนู SEAFOOD + RED WINE 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชม สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ (THE FLOWER TOWN IN HOLLAND) ในเซินเจ้ิน โดยได้

ออกแบบและก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทรงบา้นเนเธอร์แลนด์ขนาน
แท้ท่ีนิยมออกแบบหลังคาหน้าจัว่ให้ลวดลายไม่ซ ้ ากัน ราวกับจะประกวดประชันกันก็ไม่ปาน เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ ก าลงัเป็นนิยมในขณะน้ี ท่ีน่ีเป็นสวนสาธารณะท่ีมีร้านดอกไม ้และมุมภาพ
ภาพท่ีสวยงาม อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟให้นัง่ชิลกนั โดยแต่ละร้านจะไดรั้บการออกแบบให้มีสไตล์ และคง
เอกลกัษณ์ให้มีบรรยากาศเหมือนอยูฮ่อลแลนด ์ น าท่านสู่ วัดเทพเจ้ากวนอู ไหวเ้พทเจา้กวนอู สัญลกัษณ์
ของความซ่ือสัตย ์ความ  ความจงรักภกัดี ความกลา้หาญ โชคลาภ เปรียบเสมือนตวัแทนของความเด็ด
เด่ียว เป็นธรรม กล้าหาญ เป็นวดัอนัศกัด์ิสิทธิท่ีคนเซ่ินเจ้ินนิยมสักการะขอพรในเร่ืองหน้าท่ีการงาน 
โดยเฉพาะขา้ราชการ น าท่านชม หยกจีน ของล ้ าค่าท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงชาวจีนมีความเช่ือวา่หยกคือ สัญลกัษณ์
ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจ๊ือยงัให้ความหมายของหยกในแง่ของ
สัญญาลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซ่ึงหากใครได้
ครอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความร ่ ารวย ความมีโชค รวมถึงท าใหอ้ายยุนือีกดว้ยให้
ท่านไดเ้ลือกชมหยกท่ีไดผ้่านการเจียระไนมาเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค อาทิเช่น ก าไลหยก แหวนหยก 
หรือ เผเ่ยา้ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัของฝาก 

เทีย่ง รับประทานกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือยาแกน้ ้าร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง อีกดว้ยยาประจ า

บา้นท่ีมีช่ือเสียงและ น าท่านแวะชมและซ้ือผลติภัณฑ์ยางพารา  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ลิม้รส  อาหารพเิศษ... SEAFOOD + RED WINE 

 เดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน (DONGMEN) ก็มีของแบรนด์ ของแท ้และของดีราคาถูกอยูอี่กมากมาย นบัวา่
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงหลายคน ๆ นิยมไปไม่ต่างจากท่ี LUO HU เลยครับ ท่ีน่ีเป็นเหมือนถนนคนเดินท่ีมีคน
มาเดินช้อปเยอะจริงจงัมาก เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋าเดินทาง ของแทร้าคาถูก ตอ้งมาเลือกซ้ือท่ีน่ี เป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีดีท่ีสุดของเมืองเซ่ินเจ้ินเลยก็วา่ได ้ราคา: เร่ิมตน้ประมาณ 30 หยวนเป็นตน้ไป (ข้ึนอยูก่บั
สินคา้) น าท่านชม ชม โชว์ม่านน า้ 3D การแสดงท่ีน าเอา แสงเลเซอร์ สี เสียง และม่านน ้ามาผสมผสานกนั
ดว้ยเทคนิคและทีมงานผูส้ร้างงานระดบัโลก OCTBAY ไดทุ้่มทุนกว่า 200 ลา้นหยวนจดัแสดง ณ OCT 
BAY WATER SHOW THEATRE ดว้ยเร่ืองราวของเด็กหญิงผูมี้ความกลา้หาญกบัลิง ท่ีช่วยกนัออกตาม
หา เคร่ืองบรรเลงเพลงวิเศษ ท่ีจะน ามาใชป้ลดปล่อยนกออกจากเวทยม์นตร์ของป่าโกงกางท่านจะไดรั้บ
ความเพลิดเพลินสนุกสนานและประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการ์ชุดน้ี  (โชว์ม่านน ้าปิดทุกวัน
จันทร์ และปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่อ านวย  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ชดเชยรายการเที่ยว หรือ
คืนเงินชดเชยทุกกรณ)ี 



 

  น าท่านเข้าสู่ ทีพ่กั FX HOTEL /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรือ เทยีบเท่า 

วนัทีส่าม รีพัลส์เบย์ –หวังต้าเซียน – วัดแม่กวนอิมฮองฮ า-วัดแชกงหมิว– จิวเวอร่ี - ช้อปป้ิงนาธาน-             
  กรุงเทพ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่  รีพัลส์เบย์ (REPULSE BAY ) ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีได้มาจากช่ือเรือรบของอังกฤษท่ีมาจอดเพื่อ
รักษาการณ์อ่าว ซ่ึงอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืนซ่ึงได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผ่อนใน
บรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   แต่ท่ีน่าสนใจคือดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจา้ต่างๆ  
ก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือศรัทธา พระสังกจัจาย บูชาเพื่อความสุข,  เจา้สมุทร เทพ
เจา้แห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช ้ มีเทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวง
ชะตา  รวมทั้งกามเทพ  ท่ีมีวิธีการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง   และอธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลมอยา่ง
ตั้งใจ   อิสระท่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ีคืออีกดา้นของเสน่ห์ท่ีคน้พบไดไ้ม่ไกลเลย
จากใจกลางเมือง น าท่านเขา้สู่ วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยูใ่จกลางเมือง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนท่ี
งดงาม ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองค์อย่างเทพเจา้หลกัของวดัคือ เทพหวังต้า
เซียน เทพเจา้ตามความเช่ือชาวจีน เดิมท่านช่ือ “หวอ่งชอ้เผง่” ท่านจะดลบนัดาลพรเก่ียวกบัสุขภาพ ให้
สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ ตอ้งเดินมาขา้งๆ ซ่ึงจะมีศาล
กลางแจง้ของเทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลวรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่
ซ่ึงชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกนัท่ีน่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้ องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผูกน้ิวเอาไวไ้ม่ให้
หลุดระหวา่งพิธี 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางไปยงั วดัแม่กวนอมิฮ่องฮ า  วดัเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873  เป็นวดัขนาดเล็ก
ท่ีมีชาวฮ่องกงศรัทธานบัถือกนัเป็นอยา่งมาก วดัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีประดิษฐาน องคเ์จา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า 
ท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการใหกู้ย้ืมเงิน เช่ือกนัวา่ท่านช่วยพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจของชาวฮ่องกง ผูค้นจึงนิยมมายมืเงิน
ท าธุรกิจจนส าเร็จร ่ ารวย รุ่งเรือง โดยให้ท่านอธิษฐานขอพรต่อหน้าเจา้แม่กวนอิมฮองฮ า พร้อมกบัระบุ
วนัเวลาในการขอพรดว้ย จากนั้นน าธนบตัรตามฐานะและศรัทธาท่ีเราจะน าเป็นส่ือในการขอพร เขียน
จ านวนเงินท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงินยิง่ดีใหญ่ แลว้น าเงินใส่ในซองแดง ควรเตรียมซองแดงไปเอง 
น าซองแดงไปวนรอบกระถางธูป วนขวาจ านวน 3 คร้ัง แลว้เก็บซองแดงในกระเป๋าสตางค ์เป็นเงินขวญั
ถุง ถา้ประสพความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงั ใหน้ าเงินในซองแดงท าบุญหยอดตูท่ี้วดัแห่งน้ีในโอกาสต่อไป วธีิ
ไหวใ้หปั้ง ใหไ้ดโ้ชคลาภเงินทอง น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิววดัท่ีชาวฮ่องกงใหค้วามเล่ือมใสศรัทธา
มาเน่ินนานสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงต านานนกัรบแห่งราชวงศซ์ง้เทพเจ้าแชกง แม่ทพัปราบศึกท่ีกลา้หาญ ใน
กองทพัของท่านยามท่ีออกรบเพื่อตา้นขา้ศึกศตัรูทุกทิศทางทุกๆคร้ังท่านจะใช้สัญลกัษณ์รูปกงัหัน 4 
ใบพดัติดไวด้า้นหน้ารถศึกน าขบวนในกองทพัของท่าน ซ่ึงท่านมีความเช่ือว่าเม่ือพกพาสัญลกัษณ์รูป
กงัหนัน้ีไปณท่ีใดๆกงัหนัน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคลน าพาแต่ความโชคดีมีอ านาจเขม้แขง็เสริมก าลงัใจใหแ้ก่
กองทพัของท่านช่ือเสียงในการน าทพัสู้ศึกของท่านจึงเป็นต านานมาจนทุกวนัน้ี น าท่านชม ร้านจิวเวลร่ี 
DAIMOND IN LOVE ชมกงัหนัน าโชค ท ากงัหนัทุกช้ินวางตามหลกัฮวงจุย้โดยซินแซ ผา่นพิธีจากวดั
แชกงหมิวฮ่องกง โดยไต๋ซือ ท่ีท าพิธีใหญ่ให้ อยากเฮง อยากรวย มีส่ิงดีๆเสริมฮวงจุย้ ตวัใบพดักงัหัน



 

หมุนไดร้อบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ดว้ยความเช่ือท่ีว่า กงัหันช่วยหมุนชีวิต
พลิกผนั จากร้ายกลายเป็นดี จะช่วยดึงดูดน าพาส่ิงดีๆ เขา้มาในชีวิต ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป พาชีวิต
ราบร่ืน เจริญก้าวหน้า ทั้ งหน้าท่ีการงาน โชคลาภ เงินทองวิ่งรับทรัพย์เหมือนกังหันท่ีลู่ลม ช้อปป้ิง 
TSIMSHATSUI& OCEAN TERMINAL ย่านช้อปป้ิงช่ือดงัของเกาะฮ่องกง ท่ีคนไทยทัว่ ๆ ไปก็ตอ้ง
รู้จกั และพูดกนัหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าววิคทอเรีย ของฝ่ังเกาลูน ฮ่องกง เม่ือพูดถึงจิม
ซาจุ่ย ทุกคนก็ตอ้งนึกถึง ถนนนาธาน ซ่ึงทอดยาวตั้งแต่จิมซาจุ่ยไปจนถึงย่านปร๊ินซ์ เอ็ดเวิร์ด นบัเป็น
ถนนสายช็อปป้ิงอย่างแทจ้ริง และเป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงของฮ่องกง ท่ีทั้งสองฟากฝ่ังของถนน จะเต็มไป
ดว้ยร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนด์เนมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชั้นดี ห้างสรรพสินคา้ทนัสมยั 
ร้านอาหารและภตัตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดบัเกสตเ์ฮา้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาวการเร่ิมเดินช็อปป้ิง 
มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย เดินไปตามถนนนาธาน ผ่านสถานี JORDAN, YAU MA TEI, MONG 
KOK ซ่ึงบริเวณหมงก๊กน้ี มีร้านขายของทั้งเคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 
และสินคา้แบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮ่องกง อยูด่ว้ย และตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมาย เป็นท่ีตั้งของตลาด
ปลาทอง, ตลาดสุภาพสตรี, ตลาดกลางคืน, ตลาดคา้หยก ถนนคนเดิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย และบริเวณ
ใกลเ้คียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึง
ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทางเช่ือมติดต่อกนั สามารถเดินทะลุถึงกันได้ 
ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกนัวา่ หา้งสรรพสินคา้เขาวงกต ภายในหา้ง จะเป็นช็อปป้ิง มอลลท่ี์
มีร้านคา้ทุกแบบ และทุกแบรนดจ์ากทัว่โลกจ าหน่าย รวมไปถึงหา้งขายของเด็กเล่นช่ือดงั TOY R'US ซ่ึง
หากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางดา้นหลงั จะเป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซ่ึงในช่วง
สุดสัปดาห์ จะเป็นท่ีจอดส าหรับเรือส าราญระดับโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายงัซาลิสบิวร่ี บริเวณ
ใกลเ้คียงกนัติดกบัอ่าววิคทอเรีย จะเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีน่าเท่ียวมากมาย เช่น พิพิธภณัฑ์อวกาศ, ศูนย์
วฒันธรรม, พพิิธภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอนาฬิกา 

18.30   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
20.00 น. ได้เวลานัดหมายน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง 
22.45 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่HX761 
00.45+1 น.          คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

หรือเทีย่วบิน 

วนัทีส่ี่    ฮ่องกง-สุวรรณภูม ิ
 

02.00 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย เทีย่วบินที ่HX767 
04.00 น.               คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ บริการอาหาร  และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
 โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 

PERIOD ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ พกัเดีย่ว FLIGHT DETAIL 

3-6 พ.ค. 62   
(วนัพระบรมราชาภิเษก) 

9,977 12,977 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

11-14 พ.ค.62 9,977 12,977 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

12-14 พ.ค.62 8,977 11,977 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

17-19 พ.ค.62 
(วนัวสิาขบูชา) 

9,977 12,977 3,500 HX780 03.35-08.05/  HX761 22.45-00.45+1 

24-26 พ.ค.62 9,977 12,977 3,500 HX762 04.40-09.00/ HX761 22.45-00.45+1 

25-27 พ.ค.62 9,977 12,977 3,500 HX762 04.40-09.00/ HX761 22.45-00.45+1 

8-10 ม.ิย.62 8,977 11,977 3,500 HX780 03.35-08.05/ HX761 22.45-00.45+1 

14-17 ม.ิย.62 8,977 11,977 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

15-18 ม.ิย.62 8,977 11,977 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

11-14 ก.ค.62 8,977 11,977 3,500 HX780 03.35-08.05/ HX767 02.00-04.00 

14-16 ก.ค.62 10,977 13,977 3,500 HX780 03.35-08.05/ HX761 22.45-00.45+1 

16-19 ก.ค.62  
(อาสาฬหบูชา) 

10,977 13,977 3,500 HX780 03.35-08.05/ HX767 02.00-04.00 

17-20 ก.ค.62  
(เข้าพรรษา) 

9,977 12,977 3,500 HX780 03.35-08.05/ HX767 02.00-04.00 

25-28 ก.ค.62 9,977 12,977 3,500 HX780 03.35-08.05/ HX761 22.45-00.45+1 

1-4 ส.ค.62 9,977 12,977 3,500 HX780 03.35-08.05/ HX767 02.00-04.00 

3-5 ส.ค. 62 9,977 13,977 3,500 HX780 03.35-08.05/ HX761 22.45-00.45+1 

12-15 ส.ค.62(วนัแม่) 10,977 13,977 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

15-18 ส.ค.62 9,977 12,977 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

18-21 ส.ค.62 8,977 11,977 3,500 HX780 03.35-08.05/ HX767 02.00-04.00 

23-26 ส.ค.62 9,977 12,977 3500 HX780 03.35-08.05/ HX767 02.00-04.00 

12-15 ก.ย.62 8,977 11,977 3,500 HX780 03.35-08.05/ HX767 02.00-04.00 



 

  

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณอ่ืีนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับ
จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางน้ันๆเป็น
หลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง 
 

 

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ทั้งนีเ้พ่ือป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือ
การเปลีย่นแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้า
ของเที่ยวบินการยกเลิกเที่ยวบินมีการยุบเที่ยวบินรวมกันตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือควา   ควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)                                                              
โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 
 

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีการแจ้งทางบริษัทก่อนท า
การออกตั๋วภายใน หากไฟต์มีการเปลีย่นแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน  

21-23 ก.ย.62 9,977 12,977 3,500 HX780 03.35-08.05/ HX761 22.45-00.45+1 

26-29 ก.ย.62 8,977 11,977 3,500 HX780 03.35-08.05/ HX767 02.00-04.00 

27-30 ก.ย.62 9,977 12,977 3500 HX780 03.35-08.05/ HX767 02.00-04.00 

4-7 ต.ค.62 11,977 14,977 3,500 HX780 03.35-08.05/ HX767 02.00-04.00 

6-9 ต.ค.62 10,977 13,977 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

9-11 ต.ค.62 10,977 13,977 3,500 HX780 03.35-08.05/ HX761 22.45-00.45+1 

11-13 ต.ค.62 13,977 16,977 3,500 HX780 03.35-08.05/  HX761 22.45-00.45+1 

20-23 ต.ค.62  
(วนัปิยะมหาราช) 

13,977 16,977 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

21-24 ต.ค.62 
(วนัปิยะมหาราช) 

12,977 15,977 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

22-24 ต.ค.62 
(วนัปิยะมหาราช) 

12,977 15,977 3,500 HX780 03.35-08.05/ HX761 22.45-00.45+1 

23-26 ต.ค.62 
(วนัปิยะมหาราช) 

11,977 14,977 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

24-27 ต.ค.62 10,977 13,977 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

25-28 ต.ค.62 11,977 14,977 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

26-29 ต.ค.62 11,977 14,977 3,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
✓ ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
✓ ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม  
✓ รวมค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% + รวมหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการย่ืนเอกสารวซ่ีากรุ๊ป ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมืองจีน ท่านละ 1,500 บาท ช าระพร้อมค่าทวัร์ (หากช าระแล้ว

ไม่สามารถคืนเงินส่วนนีไ้ด้ทุกกรณเีป็นค่าด าเนินการย่ืนเอกสาร เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพเิศษ)  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทปิคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากนั )ช าระทีส่นามบินวนัแรก  
 ค่าทปิคนหัวหน้าทวัร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึน้อยู่กบัความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
 กรณีชาวต่างชาติ ไมไ่ดถื้อพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 
 วซ่ีาเด่ียวส าหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งช าระและจดัการเองท่ีสถานฑูต 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวย่ืนจากไทยเข้าประเทศจีน หรือค่าวีซ่าประเภทอ่ืนๆ เช่นวีซ่า 140/ย่ืนเดี่ยวหน้าด่าน                             

(ทีไ่ม่ใช่วซ่ีากรุ๊ปประเภท 144 ) 
 

เง่ือนไขการจองทวัร์ 
ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 1วนัหลงัการจอง 
ช าระส่วนทีก่่อนเดินทาง 30 วนั และส่งหน้าพาสปอร์ตหลงัท าการจอง พร้อมแจ้งสลปิการโอนเงิน  
 

เง่ือนไขการยกเลกิทวัร์  

เน่ืองจากเป็นราคาทวัร์โปรโมช่ันเม่ือช าระแล้วไม่สามารถยกเลกิการเดินทางได้ทุกกรณ ี 
 

หมายเหตุ 
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหมี้การ 3ประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมือง

ให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภณัฑ์จากไผ,่ จิวเวอร่ี, ป๊ีเซ่ียะ 
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า  ร้าน
รัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความ



 

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทัวร์เพิ่ม
ท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 

2.  ราคาทวัร์ไม่รวมค่าด าเนินการย่ืนเอกสารวซ่ีากรุ๊ป ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมืองจีน หากช าระแล้วไม่สามารถคืนเงินส่วนนี้
ได้  

3.  กรณีที่ทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปทุกประเภท ประกาศฉุกเฉินหรือ เน่ืองด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทาง
บริษัทจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการท าเอกสารวีซ่าที่ช าระมาแล้วทุกกรณี) เป็นเหตุไม่สามารถเข้าด่าน จูไห่/เซินเจิ้นได้ 
ทางบริษัทจะต้องปรับเปลีย่นการแก้ไขปัญหาดังนี ้
3.1 หากมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงโปรแกรมตอ้งเขา้พกัท่ีมาเก๊า หรือ ฮ่องกง และเพิ่มค่าใชจ่้ายลูกคา้จะตอ้งท า

การช าระเพิ่มทุกกรณี ค่าใชจ่้ายส่วนต่างตามความเป็นจริง 
3.2 หากมีความจ าเป็นต้องท าวีซ่าเด่ียว วีซ่าติดเล่มพาสปอร์ตจากประเทศไทยลูกค้าจะเป็นผูช้  าระค่าวีซ่า/ค่า

ด าเนินการหรือลูกคา้สามารถยื่นวีซ่าเองได ้การท าวีซ่าเด่ียวเอกสารจดัส่งบริษทัก่อนการเดินทางไม่ต ่ากวา่ 10 
วนัท าการก่อนการเดินทาง (ไม่รวมวนัหยดุราชการและเสาร์-อาทิตย)์ หากใหท้างบริษทัยืน่ใหลู้กคา้จะตอ้งช าระ
เพิ่ม 1,800 บาท 

3.3 กรณีตอ้งท าวีซ่าหน้าด่าน (ไม่ใช่วีซ่ากรุ๊ปประเภท 144) ลูกคา้ท่ีสามารถยื่นวีซ่าไดพ้าสปอร์ตตอ้งเคยเดินทาง
มาแล้วไม่ต ่ากว่า 1 คร้ัง พาสปอร์ตต้องท าก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไม่สามารถยื่นวีซ่าประเภทน้ีได้           
ช าระค่าบริการเพิ่มตามความเป็นจริง 

4.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่นทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ไดท้  าร่วมกนัเพื่อมีการลงร้านตามนโยบายการ
ท่องเท่ียว ให้ลงร้านแต่ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อย่างใดและเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปีจ าเป็นต้องช าระเงินเพิ่มท่านละ        
3,000.- บาท 

5.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ไดท้  าร่วมกนั ส่วนของวีซ่ากรุ๊ปประเภท 140 หรือ 
144 : หากมีลูกคา้ยกเลิกเดินทาง ติดธุระต่างๆ ใหลู้กคา้แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วนั ท าการ เน่ืองจากทางบริษทั ตอ้ง
ท าการถอนรายช่ือวซ่ีากรุ๊ปออก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท าการหนา้ด่านแลว้จะมีผลกระทบต่อโปรแกรมทวัร์  และ
ในกรณี ส่วนห้องพกั : หากลูกค้าลดจ านวนคนเดินทางให้แจ้งก่อนเดินทาง 7 วนัท าการ เพื่อจดัการปรับเปล่ียนหรือลด
จ านวนหอ้งพกั ตามความเหมาะสม หากลูกคา้ไม่แจง้ ทางแลนดจี์นจะเรียกเก็บเงินเพิ่มหากท่านนอนพกัเด่ียว 

6. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วันเดินทาง มี
เหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกันกับคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จัดห้องให้
เป็น ห้อง TRIPLE ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มค่าห้องพักเดี่ยว ส าหรับท่านที่เดินทาง 2 ท่าน แต่อีก 1
ท่านไม่สามารถเดินทางได้ 

7. ส่งหน้าพาสปอร์ต พร้อมช าระเงิน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทางได ้กรณีส่งหน้าบตัรประชาชน ตอ้ง
สะกดตรงตามท่ีส่งมาเท่านั้น กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  ช่ือท่ีส่งมาสะกดไม่ตรงกบับตัรประชาชนท่ีส่งในคร้ังแรกไม่
สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้ฉะนั้นลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือเอง 

 
 
 
 



 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม
ท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีท่ีทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปทุกประเภท เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษทัจะไม่มีการคืน
เงินค่าบริการท าเอกสารวซ่ีาทุกกรณี) **กรณีท าวซ่ีาเด่ียว** ค่าธรรมเนียมเขา้ประเทศจีน ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศ
ยกเลิกวซ่ีากรุ๊ปท่องเท่ียวผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเด่ียวจากไทยเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท 
 
 
 
 
 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามทีร่ะบุในรายการข้างต้น หากมข้ีอสงสัยกรุณาสอบถาม
เจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 

ให้เข้าใจตรงกนัว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทุกประการ 
 


