
 

 

เดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิ Hongkong Airlines 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.50 น.    พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ HONG KONG AIRLINES พบ

เจา้หนา้ทีท่ าการเชค็อนิตั๋ว 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – ดสินยีแ์ลนด ์– เซนิเจ ิน้ –ชมโชวม์า่นน า้ MANGROVE GROOVE 3D 

03.20 น. บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX762/HX780 บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

(กรณุาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

06.55 น.   ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ใหค้ณะทา่น

ออก EXIT B 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติม่ซ าข ึน้ชือ่ของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า, ขนมจบีกุง้, 

กว๋ยเตีย๋วหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (1)  



 

                 น าท่านเดนิทางสู่  ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์อาณาจักรแห่งจนิตนาการนี้ประกอบดว้ยพืน้ที ่7 ส่วน  ไดแ้ก่ เมน

สตรที-ยเูอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซแีลนด ์, ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์, ทอย สตอรี ่แลนด ์, กรซิลยี ์

กลัช ์และมสิทคิ พอยท ์ จากนัน้ไปสบูฉีดอะดรนีาลนีในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภยักับการล่องเรอืทอ่งป่าที่

เต็มไปดว้ยสงิสาราสตัวต์ลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบดิทีต่ืน่เตน้ เขา้สูอ่าณาจักรแหง่แฟนตาซ ีทีซ่ ึง่คณุจะได ้

พบกับปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรปีระสานเสยีงมคิกีเ้มาส ์

พรอ้มดว้ยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มติ ิลัดไปยัง

อาณาจักรของมนุษยต์่างดาวและขา้มเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ 

ดนิแดนแห่งอนาคตและสิง่ที่พลาดไม่ไดค้ือ รถไฟเหาะ SPACE 

MOUTAIN แน่นอนว่าอยา่ลมืแวะไปถ่ายรูปกับมคิกี ้และจับมอืกับ

เจา้เป็ดชือ่กอ้งโลก เดนิท่องไปผ่านสวนหย่อมทีเ่ต็มไปดว้ยวัตถุ

โบราณทีส่รา้งภาพลวงตา 3 มติ ิส ารวจพพิธิภัณฑล์กึลับทีซ่ ึง่วัตถุ

โบราณน่าตื่นตาจากทั่วโลกมามีชีว ิตต่อหนา้ต่อตาใน มสิทิค 

พอยท ์และไมค่วรพลาดกบั  IT’S A SMALL WORLD ลอ่งเรอื

ชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาต ิซึง่แบ่งเป็นโซนของแต่ละชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตาม

เสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาต ิและ

อยา่ลมืแวะทักทายตุ๊กตาสวมชดุประจ าชาตขิองไทย สนุกกบัเกมต่างๆ  การแสดงแสงส ี“เรารักมกิกี!้” จากนัน้

เชญิท่านสนุกสนานกับเครือ่งเล่นในดสินียแ์ลนดแ์ละโซนต่างๆ    พบกับเครือ่งเล่นใหม่อย่าง IRON MAN 

EXPERIENCE บนิไปกบัไอรอ่นแมน เหนอืฟากฟ้าของฮอ่งกง 

หยบิแว่นตา STARK VISION ขึน้สวมใส่ แลว้เตรียมตัวส าหรับ

การเขา้สู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว! การบินแต่ละครั ้งของ EXPO 

EDITION IRON WING จะใชพ้ลังงานจากเตาปฏกิรณ์อาร์คของ

ตนเองและมเีทคโนโลยลี่าสุดจากสตารค์ อนิดัสตรี ้– รวมถงึ ชุด

เกราะโลหะทีม่คีวามทนทานสงู ระบบปัญญาประดษิฐ ์และกระจกที่

ซอ่มแซมตัวเองได ้เมือ่คุณพรอ้มส าหรับการบนิขึน้ คุณจะไดท้่อง

ฟากฟ้าที่ตื่นเตน้เรา้ใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหม่

ล่าสุดและสูงที่สุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง น่ันคือ – HONG KONG 

STARK TOWER เพียงอยากเตือนว่า มรีายงานถงึปฏบิัตกิารของ

ไฮดรา้อยู่บรเิวณนี้ ใหเ้ตรียมพรอ้มส าหรับการต่อสู!้ ซึง่แต่ละแห่งต่างมจีุดเด่นความพเิศษเฉพาะตัว ท่อง

อเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีว ิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร์ รา้นคา้น่ารัก ๆ และหอ

สงัเกตการณ์วคิตอเร ี

ขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซ ีจะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวน

พาเหรดไดท้ีเ่มนสตรที ยเูอสเอ (ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ ณ วันนัน้ๆ)  ชมและเชยีรต์ัวละครดสินีย ์ทีร่่วมขบวน

มากมายไมว่า่จะเป็นตัวการต์นูดัง อาท ิMICKEY MOUSE, MINNIE MOUSE, WINNIE AND THE POOH  ตาม

ดว้ยเจา้หญงิแสนสวยจากนิทานหลากหลายเรื่อง อาท ิ SNOW WHITE, RAPUNZEL, CINDERELLA ฯลฯ   

หรอืตัวละครจากภาพยนตด์ังอาท ิTHE JUNGLE BOOK, THE LION KING, TOY STORY ฯลฯ 

 

**อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั** 

 



 

จากนัน้น าท่านเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนทีม่ชีว่งกลางยาวทีสุ่ดเป็นอันดับ 2 

ของโลก และในปัจจุบันอยูท่ีอ่ันดับที ่7 ของโลก  ตัวสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มสีองชัน้ ชัน้บนมเีสน้ทาง

รถวิง่จ านวน 6 ชอ่งทาง สว่นชัน้ลา่งใชส้ าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง และชอ่งทางส ารองส าหรับรถยนต ์ในชว่งฤดู

มรสุมอกี 4 ช่องทาง เริม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้น

เหรยีญฮอ่งกง 

จากนัน้เดนิทางสู ่เซนิเจ ิน้ โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เซนิเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืง

เซนิเจิน้ไดรั้บการวางระบบผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิัศนแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

น าท่านชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวน์ า้แบบ 3D ทีใ่ชทุ้นสรา้งกว่า200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่

OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ทีส่ามารถจุได ้2595 คน เป็นโชวท์ี่

เกีย่วกบัเด็กหญงิผูก้ลา้กบัลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่วา่ "ปีกแหง่ความรัก" เพือ่เอามาชว่ย

นกทีถ่กูท าลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง การแสดงใชอ้ปุกรณ์ เชน่ แสงเลเซอร ์ไฟ เครือ่งเปลง่แสง มา่น

น ้า ระเบดิน ้า ฯลฯ กวา่ 600 ชนดิ เป็นโชวน์ ้าทีใ่หญแ่ละทันสมยัทีส่ดุในโลก 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั FX HOTEL หรอื HONG LI LAI HOTEL ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม หลอหวู ่– วดักวนอ ู– จไูห ่– สวนหยวนหมงิหยวน - ตลาดใตด้นิกงเป่ย 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่หลอหวู ่พบกับสนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจิน้ ซึง่คนไทยรูจั้ก ในนามมาบุญ

ครองเมอืงไทย มสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู ่เชน่ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็น

ของฝากส าหรับคนทีท่่านรัก และตัวท่านเอง และใหท้่านไดรั้บเลอืกชม รา้นหยก สนิคา้โอท็อปของเมอืงจนี 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอู KUAN AU TEMPLE สกัการะขอพระเทพเจา้กวนอ ูซึง่เป็นวัดทีศ่ักดิส์ทิธิค์นสว่น

ใหญ่มกัขอพรในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน สักการะขอพระเทพเจา้กวนอ ูเป็นเทพสญัลักษณ์แห่งความซือ่สตัย ์ความ

จงรักภกัด ีและความกลา้หาญ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจูไห ่โดยรถโคช้ แวะชม ผลติภณัฑท์ีท่ าจากผา้ไหมจนี ทีม่ชี ือ่เสยีง

โดยเฉพาะผา้ห่มไหมทีห่่มอุ่นในหนา้หนาว และเย็นสบายในหนา้รอ้น น าท่านชม สวนหยวนหมงิหยวน ซึง่

เป็นสวนจ าลองจากสวนหยวนหมงิทีน่ครปักกิง่ หลังถูกท าลายโดยพันธมติรในปี ค.ศ. 1860 และเสยีหายจน

ยากแกก่ารบรูณะ พระราชวังหยวนหมงิใหมไ่ดง้บประมาณกอ่สรา้งถงึ 600 ลา้นหยวน สรา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ ณ 

ใจกลางของ ภเูขาชลินิ ในเมอืงจูไห่ ท าใหส้วนแห่งนี้โอบลอ้มดว้ยขุนเขาทีเ่ขยีวชอุม่ และมพีืน้ทีค่รอบคลุม

ทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเท่ากับสวนเดมิในกรุงปักกิง่ สิง่ทีท่ าใหส้วนหยวนหมงิ

หยวนแห่งใหม่ มคีวามแตกต่างกับสวนเก่าทีปั่กกิง่ คอืการเพิม่เตมิและตกแตกสวนทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวันตก

ผสมกับศลิปะจีน สวนหยวนหมงิหยวนใหม่ จงึถือไดว้่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึง่จ าลองมาจากสถานที่ใน

ประวัตศิาสตร ์มคีณุคา่ทัง้ในแง่วัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และธรุกจิการท่องเทีย่ว สวนนีไ้ดเ้ปิดใหบ้คุคลเขา้ชม

ตัง้แต่วันที่ 1กุมภาพันธ ์ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มภีูเขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นทีร่าบ สิง่ก่อสรา้ง

ต่างๆ สรา้งขึน้เท่าของจรงิในอดตีทุกชิน้  มมีากกว่า 100 ชิน้ อาท ิเสาหนิคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง 

ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว      จากนัน้น าทา่นสู ่ตลาดใตด้นิกงเป่ยหรอืตลาดใตด้นิ แหล่งช ้



 

อปป้ิงแหล่งใหญ่ของเมอืงจูไห่มสีนิคา้มากมายใหท้่านเลอืกซือ้ อาทเิชน่ โทรศัพทม์อืถอื, เกมสบ์อย, MP3, 

MP4, กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ตามแฟชัน่ตามฤดกูาลในชว่งนัน้, ผลไม,้ อาหาร และขนม 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  เมนพูเิศษ!! เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั JINJAING HOTEL หรอื 365 ART HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ ฮอ่งกง - วดัหวงัตา้เซยีน - วดัแชกงหมวิ - ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ - กรงุเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6)  

น าทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเรอืเฟอรร์ี ่(ประมาณ 1 ชัว่โมง) น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจก 

วางตุง้ จะเรยีกวัดนีว้า่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี โดยชาวฮอ่งกงสว่นใหญเ่ดนิทางมาวัดนีเ้พือ่ 

ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภยั ซึง่วัดแหง่นีเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกั 

ของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิกีารอธษิฐานขอคู ่ขัน้แรกก็ท านิว้ตามแบบในรปูเลยเอานิว้โป้งกดปลายนิว้นาง แลว้เอานิว้กอ้ยสอดเขา้

ไปในรูของนิว้นางทัง้ 2 ขา้ง ค่อยๆ ท า ใจเย็นๆ ไมย่ากเกนิไปแน่นอน  ดูจากภาพไมต่อ้งตกใจว่าจะท า

ไดม้ัย้ เพราะบรเิวณดา้นขา้งจะรปูสาธติวธิกีารอธษิฐานโดยละเอยีดอกีครัง้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจ้ดุธปูขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้า่นไดต้ัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้

องคเ์จา้พ่อแชกง จากนัน้ใหท้่านหมนุกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, 

สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กนัวา่หากหมนุครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชัว่

รา้ยออกไป และน าพาสิง่ดีๆ เขา้มา 



 

 

ต านานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า “วัดกงัหันลม” เป็นอกีหนึง่วัดทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน สรา้ง

มาตัง้แต่ 300 ปีกอ่น ตามต านานเล่ากันว่าไดม้โีจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรู ้

เขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้น าไปตดิไวท้ีห่นา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไมไ่ดท้ าการ

ปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวามเชือ่ว่ากังหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชัว่รา้ยทีก่ าลังจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆ มาสู่ตน จงึได ้

สรา้งวัดแชกงแหง่นีช้ ึน้ เพือ่ระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่กัการะบชูาเพือ่ไมใ่หม้สี ิง่ไมไ่ดเ้กดิขึน้ 

น าท่านเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้น

การเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาท าเป็นเครือ่งประดับ ไมว่่าจะเป็น จี ้ แหวน  

ก าไล เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา   น าทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยก 

อาท ิก าไลหยก  หรอืสตัวน์ าโชคอยา่งป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ หรอื

น าโชคแดต่ัวทา่นเอง     น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบ

รนเนมตา่งๆ  จากน ัน้อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่ 

มรีา้นขายของท ัง้เครือ่งหนงั, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของ

พื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอันซับซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ 

OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัอยู ่และมทีางเชือ่มตดิตอ่กนัสามารถเดนิ

ทะลถุงึกนัได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ไมว่า่จะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS 

VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย 

23.50 น.    บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่HX761 สายการบนิ HONG KONG AIRLINES 

(กรณุาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

02.20 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

คณะยนืยนัการเดนิทางที ่9 ทา่นมหีัวหนา้ทวัร ์

 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

รายละเอยีด 

เทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่ี

เตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

03 – 06 พฤศจกิายน 

2561 

ขาไป    HX780 (04.00-

08.10) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

13,999 13,999 12,999 3,500 

10 – 13 พฤศจกิายน 

2561 

ขาไป    HX780 (04.00-

08.10) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

13,999 13,999 12,999 3,500 

17 – 20 พฤศจกิายน 

2561 

ขาไป    HX780 (04.00-

08.10) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

13,999 13,999 12,999 3,500 

24 – 27 พฤศจกิายน 

2561 

ขาไป    HX780 (04.00-

08.10) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

13,999 13,999 12,999 3,500 

01 – 04 ธนัวาคม 2561 

ขาไป    HX780 (04.00-

08.10) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

14,999 14,999 13,999 3,500 

08 – 11 ธนัวาคม 2561 

ขาไป    HX780 (04.00-

08.10) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

15 – 18 ธนัวาคม 2561 

ขาไป    HX780 (04.00-

08.10) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

14,999 14,999 13,999 3,500 

22 – 25 ธนัวาคม 2561 

ขาไป    HX780 (04.00-

08.10) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

12 – 15 มกราคม 2562 

ขาไป    HX780 (04.00-

08.10) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

13,999 13,999 12,999 3,500 

19 – 22 มกราคม 2562 

ขาไป    HX780 (04.00-

08.10) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

14,999 14,999 13,999 3,500 

26 – 29 มกราคม 2562 

ขาไป    HX780 (04.00-

08.10) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

15,999 15,999 14,999 3,500 



 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 

ขาไป    HX780 (04.00-

08.10) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

23 – 26 กมุภาพนัธ ์2562 

ขาไป    HX780 (04.00-

08.10) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

02 – 05 มนีาคม 2562 

ขาไป    HX780 (04.00-

08.10) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

08 – 11 มนีาคม 2562 

ขาไป    HX762 (03.20-

06.55) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

09 – 12 มนีาคม 2562 

ขาไป    HX780 (04.00-

08.10) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

14,999 14,999 13,999 3,500 

14 – 17 มนีาคม 2562 

ขาไป    HX762 (03.20-

06.55) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

16 – 20 มนีาคม 2562 

ขาไป    HX780 (04.00-

08.10) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

23 – 26 มนีาคม 2562 

ขาไป    HX780 (04.00-

08.10) 

ขากลบั HX761 (23.50-

02.20) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ทา่น 

หมายเหต:ุ หากลกูคา้ไมต่อ้งการเขา้ดสินยีแ์ลนด ์สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยไดท้า่นละ 2,000 บาท 

 โรงแรมทีพ่ักทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 หมายเหต ุทีฮ่อ่งกงมชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจ าหน่ายวนัสดุทา้ยลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใด

ไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคบัลกุทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 



 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่น ภายใน 1 วันหลังการจองเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ 

ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ

การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ

ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ 

และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 

FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 

10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทุกทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง

ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว

สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 



 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกว่า

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนือ้สตัว ์

ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

   

 


