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รหสัโปรแกรม : 11431 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์เซนิเจ ิน้  
สะพานแกว้ 3D 3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบิน Cathay Pacific Airline (CX) 
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10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบนิ และมไีกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง) 
15 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ และมีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบนิ และมไีกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง) 

ยงัไม่รวมค่าทปิไกด์และทปิคนขบัรถ 1,500.-บาท/ท่าน (ช าระพร้อมค่าทวัร์) 
**ไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ 1,500.-บาท/ทา่น** 

ก าหนดเดนิทาง : มกราคม-มีนาคม 2562 
                            ออกในนาม  

 

วนัแรก          กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์เต็มวนั-ฮ่องกง-เซินเจิน้                                                                 

04.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธย์แปซิฟิค อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4  
ประตูทางเขา้ท่ี 5 เคาน์เตอร์ M  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ยแ์ปซิฟิค (Cathay Pacific) เทีย่วบินที ่CX616 
(มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

10.15 น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนช่ันแนลแอร์พอร์ต (Chek Lap Kok) ลงทุนด้วยเงินจาํนวนมหาศาลร่วม
แสนลา้นดว้ยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรแลว้โปรดเดินออกทาง Exit B  
จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ แห่งน้ีเป็นสวน
สนุกแห่งท่ี 5 ของดิสนียแ์ลนด์ทัว่โลก เพียบพร้อมดว้ยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรี
สอร์ทระดบัโลกท่ีถูกเนรมิตข้ึนบนเกาะลนัเตา เปิดใหม่!!  รอยลั ปร้ินเซส การ์เดน้ สถานท่ีท่ีผูเ้ขา้ชมจะไดพ้บกบั
เจา้หญิงดิสนียใ์นสวนท่ีงดงาม ในขณะท่ีแขกตวันอ้ยเองไดแ้ปลงโฉมเป็นเจา้หญิงดิสนียท่ี์ตนช่ืนชอบดว้ยเช่นกนั  

http://bit.ly/2NMk5YE
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และ เคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุดของ ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ อยู่ในโซน ทูมอร์โรวแ์ลนด์ คร้ังแรกของเคร่ืองเล่นธีมมาร์
เวลนสวนสนุกดิสนีย ์Iron Man Experience ไดร้วมส่วนสําคญัต่างๆท่ีสมบูรณ์แบบของฮ่องกงดว้ยการจาํลองการ
บิน ฉายภาพ 3มิติ เสียงเซอร์ราวด์และสเปเช่ียลเอฟเฟ็กตอ่ื์นๆ ท่ีทาํให้ คุณไดส้ัมผสัเร่ืองราวการสู้รบของมาร์เวล
กบักองกาํลงัท่ีชั่วร้ายของไฮดรา! MYSTIC POINT  จดัโซนให้เป็นลกัษณะของโซนแห่งความลึกลบัและพิศวง  
เนน้จุดหลกัท่ีเคร่ืองเล่นบา้นลึกลบัท่ีช่ือวา่ “MYSTIC  MANOR” และสวนแห่งเทวนิยายรอใหท้่านพิสูจน์ไปสัมผสั
แล้ว  “กริซลียก์ัลช” (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ เปิดโลกตะวนัตก 
ผจญภยัหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มนัส์ ไม่เหมือนใคร กบัรถรางตะลุยขุมทองแดนเถ่ือน “รัน อเวย ์มายน์ 
คาร์ส ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่นคร้ังแรกกบัโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทางรายรอบดว้ย
แดนเถ่ือนแปลกตาเล้ียวเลาะผา่นโตรกธาร นํ้าพุร้อน “ ไกเซอร์ กลัช” (GEYSER GULCH) ท่ีพวยพุง่สะเทือนทัว่
ทั้งพื้นดินแลว้มาเยี่ยมบา้นช่างตีเหล็กหลบสายนํ้ าท่ีสาดส่าย และร้านของแห้งท่ีกลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮา
จอ้งหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แลว้พ่นสายนํ้ าจากเคร่ืองสูบลมของช่างตีเหล็ก  สนุกสนานกนัแบบเยน็ฉํ่า จากนั้น
พบกบัการตอ้นรับแบบไวลด์ เวสต์ กบัเพื่อนท่ีแสนวิเศษ มิกก้ี, มินน่ี, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเส้ือผา้น่ารักและสอง
เพื่อนดิสนีย ์กรีซลีย ์หมีน้อยโคดา้ และเคไนย ์ดินแดนท่ียิ่งใหญ่เหนือคาํบรรยายอีกท่ีหน่ึงท่ีไม่ควรพลาด “ทอย 
สตอร่ีแลนด์” (TOY STORYLAND)  ธีมแลนด์จากดิสนียพ์ิคซาร์สําหรับเด็กทุกวยั เม่ือเหล่าของเล่นออกมา
สนุกสนาน ระวงั! ปฏิบัติการร่วมกับกองกําลังของแอนด้ี ทอยโซลเจอร์ พาราชู้ตดร๊อป (TOY SOLDIER 
PARACHUTE DROP) ทิ้งด่ิงจากความสูง 25 เมตร ด่ิงพสุธาร่อนจากเวหาสู่พื้นโลก,แลว้ร่วมวิ่งไล่งบัหาง ส่ายหัว 
ส่ายหางโยกกนัหวัหมุน กบั สล้ิงก้ีด๊อกสปิน (SLINKY DOG SPIN), กร๊ีด!สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด 
บนรางรูปตวั U ท่ีความสูง 27 เมตร กบัโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC RACER)นอกจากน้ีท่านสามารถเล่นเคร่ืองเล่น
อนัทนัสมยัและสนุกสนาน อีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรีท ย ูเอส เอ” (MAIN STREET USA) กา้วเขา้สู่ ความมี
ชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกนัทาวน์ สนุกสนานไปกบั ไฟลทอ์อฟ แฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทุกวนั 
ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ขายของท่ีระลึกและร้านอาหารมากมายสนุกกบัรถไฟไอนํ้ าโบราณรอบสวนสนุกโซนท่ี
สอง“ทูมอร์โรวแ์ลนด์”  (TOMORROW LAND)  ต่ืนเตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผา่นห้วงอวกาศอนัมืดมิด
ไปกับโรลเลอร์โคสเตอร์ ไฮเปอร์สเปซ เมาท์เทน (Hyperspace Mountain) โซนท่ีสาม “แฟนตาซีแลนด์” 
(FANTASY LAND) ด่ืมดํ่าไปกบัโลกแห่งเทพนิยาย พบกบัเจา้หญิง ณ ปราสาทเจา้หญิงนิทรา สนุกกบัเมืองเทพ
นิยายล่องเรือตามเร่ืองราวรอบโลกท่ี “อิทส์ อะ สมอล เวิล์ด” (IT’S A SMALL WORLD) ประทบัใจไปกบัการ
แสดงแบบบรอดเวย์ ท่ี  “Mickey and the Wondrous Book”  โซนสุดท้ายโซนท่ี ส่ี  “แอดเวนเจอร์แลนด์” 
(ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภยัอนัน่าต่ืนเตน้สัมผสัความเร้าใจกบัการผจญภยัในป่าลึกลบัของ
เอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จงัเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise) ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะเร่ิมตน้การผจญภยั
บนเรือสาํรวจท่ีล่องไปตามแม่นํ้าสายใหญ่หวัใจหลกัของแอดเวนเจอร์แลนดผ์า่นป่าลึกลบัท่ีทุกโคง้นํ้ าจะมีส่ิงลึกลบั
และส่ิงท่ีสร้างความต่ืนเตน้ต่างๆรออยูเ่พื่อสร้างความสนุกให้กบัผูท่ี้เขา้ไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงช้างท่ีเล่นนํ้ าอยา่ง
สนุกสนานต่ืนเตน้กบัการ ผจญภยักบัสัตวป่์านานาชนิด, Tarzan’s Tree House บา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน ล่องเรือไป
กับโมอาน่า ในบรรยากาศของการแสดงละครเวที MOANA: A HOMECOMING CELEBRATION ซ่ึงจะเร่ิม
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แสดงในสถานท่ีใหม่ ณ แอดเวนเจอร์แลนด์ เร่ืองน้ีเป็นการแสดงพิเศษท่ีเต็มไปดว้ยความสนุกสําหรับผูช้มทุกเพศ
ทุกวยั และชมขบวนพาเหรดช่วงบ่าย 
**อสิระรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น (โดยรถไฟ โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง)  เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียง
หมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ ตวัเมืองเซินเจ้ินไดรั้บการวางระบบผงัเมืองอยา่งดีมีสภาพภูมิทศัน์ 
และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม “เมืองเซินเจิ้น” ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของ
มณฑลกวางตุง้เป็นเมืองเศรษฐกิจการคา้ท่ีสําคญัของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความ
ทนัสมยัอีกดว้ย 
ทีพ่กั HIGGERT HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง เซินเจิน้-โรงงานผลติหยก-ศูนย์สมุนไพร-ร้านเย่ือไผ่-เซินเจิน้-ตงกวน-สะพานแก้ว 3 มิติ (3D GLASS BRIDGE)
                    (อาหารเชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                                

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
จากนั้นเดินทางสู่ โรงงานผลิตหยก ของลํ้ าค่าท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงชาวจีนมีความเช่ือว่าหยกคือ สัญลกัษณ์ของความดีงาม 

สติปัญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจ๊ือยงัให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลกัษณ์แห่งปัญญา 

ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซ่ึงหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุขความ

เจริญรุ่งเรือง ความร่ํารวย ความมีโชค ให้ท่านไดเ้ลือกนาํท่านชม ศูนย์สมุนไพรจีน แหล่งคน้ควา้ยาแผนโบราณ ท่ี

เราเรียกวา่ บวัหิมะ ยาประจาํบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ผอ่นคลายดว้ยการนวดฝ่าเทา้พร้อมฟัง 

การบรรยายสรรพคุณของสมุนไพร และนาํท่านสู่ ร้านเย่ือไผ่ ให้ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจากเยือ่ไผเ่พื่อเป็นของ

ฝากใหก้บัคนท่ีคุณรัก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (พเิศษ+++ เป็ดปักกิง่+ไวน์แดง) 
นาํท่านเดินทางสู่ ตงกวน อยูท่างตอนเหนือและเป็นเมืองหลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยูท่างใตข้องเซินเจ้ิน 

ตงกวนมีประวติัความเป็นมามากกวา่ 1,700 ปีและถือไดว้า่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัของกวางตุง้ (ใชเ้วลาในการ

เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ให้ท่านได้พกัผ่อนบนรถและชมวิวสองขา้งทางจนถึงตงกวน นาํท่านเขา้สู่ LONG 

FENG VILLA RESORT DONGGUAN สถานท่ีพกัผ่อนสําหรับครอบครัวและนักท่องเท่ียวให้ท่านได้พบกับ 

สะพานแกว้ 3 มิติ แหล่งท่องเท่ียวใหม่แกะกล่อง เปิดใหท้่องเท่ียวเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2018 มีความสูง 88 เมตรและ
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ยาว 333 เมตร พบกบัความเสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางอนัน่าต่ืนเตน้ ท่านจะไดเ้ห็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่

ภายใตท้างเดินกระจกทั้งหมด ซ่ึงเป็นสะพานกระจกและจะมีช่วงท่ีเป็น 3 มิติเพิ่มความต่ืนเตน้ใหท้่านไดห้วาดเสียว 

ถือเป็นการทา้ทายนกัท่องเท่ียวท่ีอยากมาสัมผสัทิวทศัน์อนังดงาม มีกฎอยูว่า่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้

หุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทาํความสะอาด สะพานกระจก แห่งน้ี 

ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าให้เรากา้วขาไม่ออก!! *หากท่านไม่ประสงค์ท่ีจะเดินสะพานแกว้ ท่าน

สามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ แล้วมาเจอกันท่ีจุดนัดพบแต่แนะนําให้ท่านได้ลองสักคร้ัง (หมายเหตุ : 

สะพานแกว้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจาํเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภยัอยา่งสูงอยูต่ลอดจากทางรัฐบาล

จีน ดงันั้นหากสะพานไม่เปิดให้นกัท่องเท่ียวเดิน อนัเน่ืองจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน เป็นอนัรับทราบโดยทัว่

กนัวา่ เหตุผลเพื่อความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวทั้งส้ิน) (ขอ้ตกลงสําคญั หากท่านไม่เดินสะพานแกว้ บริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิ ไม่เป็นเหตุใหท้าํการคืนเงินทุกกรณี) หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองเซินเจ้ิน 

ค ่า              รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 ทีพ่กั HIGGERT HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม เซินเจิน้-ฮ่องกง-วดัแชกง-วดัหวงัต้าเซียน-Jewelry Factory-ศูนย์หยกและสมุนไพร-ช้อปป้ิงถนนนาธาน-
ฮ่องกง-กรุงเทพฯ                        (อาหารเชา้/กลางวนั)                

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
จากนั้ นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง  โดยรถไฟ นําท่านสู่ วัดแชกง หรือ วัดกังหัน เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายุมากกวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขตซาถ่ิน วดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคญัคนหน่ึง 
เป็นทหารมีช่ือว่าท่านแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงได้ทาํวีระ
ประวติัไว ้ทาํให้คนทัว่ไปยกย่องและคนจีนมีความเช่ือถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะ
ประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะต้องไปหมุนกงัหันนาํโชคท่ีตั้งอยู่ในวดัเพื่อจะไดห้มุนเวียนชีวิตของเรา
และครอบครัวให้มีความเจริญกา้วหน้าดา้นหน้าท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์
ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กงัหันนาํโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 
ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา จากนั้นนาํ
ท่านนมสัการ วัดหวังต้าเซียน (เทพเจ้าหวังต้าเซียน) ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีอายุกว่าคร่ึงศตวรรษ วดัมีความงดงามดว้ย
อาคารท่ีตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือว่ามีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นหน่ึงในวดัท่ีโด่งดังท่ีสุดของ
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ฮ่องกงมีเทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  จะมีผูค้นมากมายท่ีนาํธูป และของมาสักการะเพื่อขอพร
ต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทาํธุรกิจ วดัแห่งน้ีคนไทยนิยมมาสักการะขอพรเป็นจาํนวน
มากท่ีลานบูชาจะเห็นคนหนุ่มสาว จนถึงคนสูงวยัเขยา่เซียมซีกราบไหวข้อพร หลงัจากนั้นจะนาํท่านชมโรงงานท่ี
มีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน Jewelry Factory  จากนั้นนาํท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร ชม
วธีิการเลือกซ้ือหยกแทห้รือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีไดรั้บการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
ให้ท่านมีความสุขกับการเดินเท่ียวสัมผสักับแหล่งช้อปป้ิงไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสินค้า Tsim Sha Tsui หรือ 
ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงยา่น Tsim Sha Tsui ท่ีมีร้านคา้แบ
รนด์ดังกว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาช้อปพลาดไม่ได้...ช้อปป้ิงท่ี ฮ่องกง กับสินค้า
ห ล าก ห ล าย ช นิ ด  อ าทิ  MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, 
G2000 เป็นตน้ หรือชอ้ปป้ิงท่ี DUTY FREE ร้านคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมี ช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก จากนั้นได้
เวลาสมควรนาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
(อิสระอาหารคํ่า เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั) 

22.00 น. เดินทางจากฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX709  
23.55 น.  ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจไม่รู้ลืม 

********************* 

 
 
 
 
 

ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา  
ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลบัรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็นส าคัญ** 

“ราคาทัวร์ส าหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน” 
**ชาวต่างชาติโปรดสอบถาม** 
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โปรแกรม ฮ่องกง ดสีนีย์แลนด์ เซินเจิน้ สะพานแก้ว 3 มิติ 3 วนั 2 คืน 

วนัทีเ่ดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่พกัห้อง

ละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี พกั
กบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(เสริมเตียง) 

เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี พกั
กบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่เสริมเตียง) 

พกัเดี่ยว 

18-20 ม.ค. 62 10,999 14,499 14,499 3,500 

25-27 ม.ค. 62 10,999 14,499 14,499 3,500 

15-17 ก.พ. 62 10,999 14,499 14,499 3,500 

23-25 ก.พ. 62 10,999 14,499 14,499 3,500 

01-03 มี.ค. 62 10,999 14,499 14,499 3,500 

08-10 มี.ค. 62 10,999 14,499 14,499 3,500 

15-17 มี.ค. 62 10,999 14,499 14,499 3,500 

22-24 มี.ค. 62 10,999 14,499 14,499 3,500 

29-31 มี.ค. 62 10,999 14,499 14,499 3,500 
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจ้ิน)กาํหนดให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่
ไหม, หยก ซ่ึงจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ร้าน
รัฐบาลทุกร้านจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ 
ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้ร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็น
จาํนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน 
 

อตัราค่าบริการรวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ชั้นประหยดั) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

2. ค่าท่ีพกั 2 คืน หอ้งละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลกัษณะห้องที่คุณต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตัว

ท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้เข้าพกั** 

3. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 

5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีนํ้ามนั (ราคา ณ วนัท่ี 4 ม.ค. 2556)  

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงิน

ท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ (เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด และอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ)  

2. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

3. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 30 กก) 

4. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง  

5. ค่าภาษีเช้ือเพลงิทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิม่ (ตามข้อก าหนดของสายการบิน) 

6. ค่าทปิไกด์และทปิคนขับรถ 1,500.-บาท/ท่าน ช าระพร้อมค่าทวัร์ 

7.  ค่า VISA จีน แบบ GROUP 1,500.-บาท/ท่าน กรณทีี่ทาง ตม จีน ปิด ยกเลิกวซ่ีากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง เพื่อเขา้เซินเจ้ินและจู

ไห่ ทางบริษทัขอเก็บค่าวีซ่าท่ีเกิดข้ึนตามจริง และทางบริษทัฯขอ สงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีลูกคา้แจง้ยกเลิก

การเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน) 

โปรดทราบ ผูท่ี้มีความประสงค ์ยืน่คาํขอวซ่ีาจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ... ดงัต่อไปน้ี 
1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 08.อิรัก  
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09.อิหร่าน 10.อียปิต ์11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.
ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย ไม่สามารถยืน่คาํขอวซ่ีาแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) ได ้
ตอ้งยืน่คาํขอววซ่ีาจีนแบบเด่ียว เท่านั้น และใชเ้วลามากกวา่กาํหนดการเดิม 4 วนั ทาํการ***ตั้งแต่ ปี 2014 เป็นตน้มา*** 

**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวซ่ีาหน้าด่าน (เข้าออก เมืองจีน เป็นเงินจ านวน 1800 บาท/ท่าน) 
 

เง่ือนไขในการจอง 

1. แจง้จองพร้อมช่ือผูเ้ดินทาง และเบอร์ติดต่อกลบัพร้อมสาํเนาพาสปอร์ต 

2. กรุณาช าระยอดเต็ม เพ่ือยืนยนัการเดินทางของท่าน พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงิน ภายใน 24 ช่ัวโมง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินเม่ือชาํระเงินแลว้ เน่ืองจากทางบริษทัฯตอ้งวางเงินมดัจาํค่าตัว๋และค่าท่ีพกักบัทางสายการบินและ

ตวัแทนต่างประเทศ 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํทั้งหมด 

4.5บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้นเดินทางไม่ครบตามจาํนวนท่ี

บริษทัฯกาํหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้ง

นาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4.6 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณาเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ีนัง่กบัสาย

การบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่

ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ

เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

    **สาํคญั!! บริษทั ทาํธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและใน

ขั้นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจ้ิน จูไห่ ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่าน

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.9 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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กรณยีกเลกิการเดินทาง 
1.เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิกและขอเงินคืนไดทุ้กกรณี ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึเงินทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่
จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) จะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
11. ราคาน้ีสําหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้ น  กรณีผูเ้ดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือ

พาสปอร์ตไทยต่างดา้ว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

โปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความเหมาะสม 
13. กรุ๊ปออกเดินทาง 10 ท่านขึน้ไป 

10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมีไกด์ไทยรอรับทีฮ่่องกง) 
20 ท่าน (มีหัวหน้าทวัร์ และมีเจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมีไกด์ไทยรอรับทีฮ่่องกง) 

 


