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รหัสโปรแกรม : 12336 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
โปรโมชั่นนี ้ใช้วีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว  

วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลกิอัตโนมตัิ โดยเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองจีน  

และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทนัที 

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบวีซ่าติดเลม่ของท่าน 

หากท่านต้องไปท าใหม่ทุกกรณี 
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Period ADL SGL 0-18 ปี Size Flight 

31 – 03 เม.ย.62 (HX762/HX767) 5,995 3,500.- +3,500.- 20 HX 

28 เม.ย. 01 พ.ค.62  (HX780/HX767) 6,996 3,500.- +3,500.- 20 HX 

29 เม.ย. 02 พ.ค.62   (HX762/HX767) 6,996 3,500.- +3,500.- 20 HX 
 

ฮอ่งกง . ดสินยีแ์ลนด ์. เซนิเจ ิน้ . ชอ้ปป้ิง 4 วนั 
สนกุสนานกบัเครือ่งเลน่ ตืน่เตน้เรา้ใจ ชมขบวนพาเหรด “ดสินยีแ์ลนด”์ 

ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์. . เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ . . วดักงัหนั(แชกงหมวิ) . . วดัหวงัตา้เซยีน 

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจ … ยา่นดงัจมิซาจุย่ “ถนนนาธาน”  

เดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX) 

ปล.,ราคานีเ้ฉพาะคนไทยเทา่น ัน้ / ไมร่วมคา่วซีา่ 1,500 บาท,คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

 
โปรดตรวจสอบไฟทบ์นิวนัเดนิทางของทา่นเพือ่ความถกูตอ้ง                                  
 
31 MAR 62 HX762  BKK HKG  03.20-07.05 / 03 APR 62HX767  HKG BKK  02.00-04.00 (นดัลกูคา้ 00.30) 
28 APR 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 01 MAY 62HX767  HKG BKK  02.00-04.00 (นดัลกุคา้ 00.30) 
29 APR 62 HX762  BKK HKG  04.15-08.20 / 02 MAY 62HX767  HKG BKK  02.00-04.00 (นดัลกุคา้ 01.30) 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – ★สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์(Hong Kong Disneyland)★ – เซนิเจ ิน้  

….. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่5-6 เคานเ์ตอร ์K สายการ

บนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในดา้นเอกสาร  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

…… อกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX… (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

……. ถงึสนามบนิ เชก็ลัปกอ๊ก ฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรแลว้ ออกทางออก B เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่   

น าท่านเดนิทางสู ่ ฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์ (Hongkong Disney Land) 

ท่านจะไดพ้บกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชยีซึง่

แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกัน อันไดแ้ก่ MAINSTREET USA 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาดมากมาย  ส่วนต่อมาคอื TOMORROWLAND 

ทา่นจะไดส้นุกกบัเครือ่งเลน่อนัทันสมยัสไตล ์“โลกอนาคต”   และสดุสนุกกับเมอืงเทพนยิาย FANTASYLAND 

ท่านจะไดพ้บกับโชวอ์ันยิง่ใหญ่ตระการตากับตัวการต์ูนทีท่่านชืน่ชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท ์เจา้หญงินทิรา ซนิ

เดอเรลา มกิกี้&มนินี่ หมพีูและพอ้งเพื่อน และเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคนตามต่อดว้ย 

ADVENTURELAND ดนิแดนแหง่การผจญภยัอนัน่าตืน่เตน้ ทา่นจะไดล้่องเรอืในป่าอันน่าสนุก JUNGLE RIVER 

CRUISE ผจญภยัไปกบัสตัวป่์าอนัน่าตืน่เตน้นานาชนดิ TARZAN’S TREEHOUSE เพลดิเพลนิกบับา้นตน้ไมข้อง 

ทารซ์าน   เดนิตอ่ไปยงั IT’S A SMALL WORLD ลอ่งเรอืชมเหลา่บรรดาตุ๊กตา นานา ชาต ิซึง่แบง่เป็นโซนของ

แต่ละชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมกีารเคลือ่นไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีง

เครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาต ิและอยา่ลมืแวะทักทายตุ๊กตาสวมชดุประจ าชาตขิองไทย  Toy 

Story Land    โซนนีจ้ะเป็นโซนทีใ่หญท่ีส่ดุใน Hongkong Disney Land โดยเหลา่ของเลน่จากภาพยนตรแ์อนิ

เมชั่นชือ่ดัง Toy Story   เพลดิเพลนิกับของเล่นมากมาย หรอื พึง่เปิดไดใ้หม่ไม่นานมานี้ เครือ่งเล่นที่

หวาดเสยีวทีส่ดุในแดนตะวนัตก! ที ่กรซิลยี ์กลัซ ์GRIZZLY GULCH  ใหท้า่นได ้สมัผัสเครือ่งเลน่อนัหวาดเสยีว 

ทีไ่มเ่ป็นลองกับ SPACE MOUNTAIN  คอื BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรอื บิก๊ 

กรซิลยี ์เมาทเ์ทน รันอะเวย ์  ใหม ่ลา่สดุ  สตาร ์วอรส์ มาแลว้ สัมผัสประสบการณ์การต่อสู“้สตาร ์วอรส์ ทูมอร์

โรวแ์ลนด ์เทคโอเวอร”์ นับตัง้แตก่ลางเดอืนมถินุายนเป็นตน้มา! พรอ้มพบตัวละคร ในภาพยนตร ์และเดนิทางสู่

ฐานลับของขบวนการต่อตา้นจักรวรรด ิซึง่คุณจะไดพ้บกับฮีโร่ที่ย ิง่ใหญ่ที่สุดของมหากาพย์สตาร์ วอร์ส 

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ ใหท้่านสนุกสนานกับเครือ่งเล่น

ตามอธัยาศัย (อสิระอาหารกลางวัน,เย็น เพือ่ใหท้่านเพลดิเพลนิกับเครือ่งเล่นไดอ้ยา่งเต็มที)่ ชมไฮไลท ์ของ

ทุกค ่าคืน แขกผูม้เีกรียตทิุกท่าน ร่วมเนรมติประกายพราวแพรวใหป้ระสาทระยบิระยับดุจเพชรน ้างาม และ 

ในชว่งสง่ทา้ยของแตล่ะคนื ชมดอกไมไ้ฟ กระจายตามจังหวะเสยีงเพลง  อันสวยงามตระการตา *ปล.ท่านใด

ไมป่ระสงคจ์ะเขา้สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าบัตรเขา้สวนสนุกทุกกรณี  เชญิ

ทา่นอสิระตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เซนิเจิน้ โดยรถไฟ  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – ตงกวน – ไฮไลท์ สะพานแกว้ 3 มติ ิ(3D GLASS BRIDGE) – โชวก์ายกรรม –  

     ชอ้ปป้ิง 3 รา้น – ชอ้ปป้ิงหลอ่หวูเ่ซ็นเตอร ์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่ตงกวน อยูท่างตอนเหนอืและเป็นเมอืงหลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยูท่างใตข้องเซนิ

เจิน้ มณฑลกวางตุง้ ตงกวนเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีส่ าคัญ มเีนื้อทีร่วม 2,465 ตารางกโิลเมตร ประชากร 8.32 

ลา้นคน มีสภาพอากาศค่อนขา้งรอ้นชืน้มีแสงแดดและฝนตก

ตลอดทัง้ปี ตงกวนเป็นทีรู่จั้กกันในชือ่ "โรงงานของโลก" และ

เป็นทีต่ัง้ของสถานประกอบการทีล่งทุนในต่างประเทศมากกว่า 

10,000 รายท าใหก้ลายเป็นหนึง่ในฐานการผลติทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

โลก  เ มือ งป ร ะกอบด ้ว ย ร ะบบอุตสาหก ร รมสมั ย ใหม่ 

อเิล็กทรอนิกส์,เครื่องจักรไฟฟ้า,สิง่ทอเสื้อผา้,เฟอร์นิเจอร์,

ผลติภณัฑก์ระดาษ,อาหาร เครือ่งดืม่และอตุสาหกรรมเคม ีและ

ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ท่าเรือที่ส าคัญส าหรับการคา้

ระหว่างประเทศในมณฑลกวางตุง้ ตงกวนมีประวัตคิวามเป็นมามากกว่า 1,700 ปีและถือไดว้่าเป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของกวางตุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ใหท้่านไดพ้ักผ่อนบนรถและชมววิ

สองขา้งทาง จนถงึตงกวน 

น าท่านเขา้สู ่LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN สถานทีพั่กผ่อนส าหรับครอบครัว

และนักทอ่งเทีย่วใหท้า่นไดพ้บกบั   ไฮไลท ์  สะพานแกว้ 3 มติ ิ(3D GLASS BRIDGE) 

แหลง่ทอ่งเทีย่วใหมแ่กะกลอ่ง เปิดใหท้อ่งเทีย่วเมือ่วันที ่1 มกราคม 2018 มคีวามสงู 88 เมตร

และยาว 333 เมตร พบกบัความเสยีวของทางเดนิกระจกทีม่รีะยะทางอนันา่ตืน่เตน้ ทา่นจะ

ไดเ้ห็นทุกสิง่ทุกอยา่งทีอ่ยูภ่ายใตท้างเดนิกระจกทัง้หมด ซึง่เป็นสะพานกระจกและจะมชีว่งที่

เป็น 3 มติเิพิม่ความตื่นเตน้ใหท้่านไดห้วาดเสยีว ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยากมา

สัมผัสทวิทัศน์อันงดงาม มกีฎอยู่ว่าผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ 

สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้

ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก!! *หากท่านไม่ประสงคท์ีจ่ะเดนิ

สะพานแกว้ ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ แลว้มาเจอกันทีจุ่ดนัดพบ แต่แนะน าให ้

ท่านไดล้องสักครัง้  (หมายเหตุ : สะพานแกว้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีจ่ าเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความ

ปลอดภยัอยา่งสงูอยูต่ลอดจากทางรัฐบาลจนี ดังนัน้หากสะพานไมเ่ปิดใหนั้กท่องเทีย่วเดนิ อันเนื่องจากสภาพ

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/
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อากาศ ลม หิมะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทัง้ส ิน้) 

(ขอ้ตกลงส าคญั ขอ้ตกลงส าคญั หากทา่นไมเ่ดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมเ่ป็นเหตใุหท้ าการคนืเงนิทกุกรณี)  

น าทา่นเขา้ชม โชวก์ายกรรม ชมการแสดงโชวท์ีผ่าดโผนน่าตืน่เตน้ประกอบแสง ส ีเสยีง 

พรอ้มโชว์สวยงามจากนักแสดงหลายชวีติใหท้่านไดส้ัมผัสกับวัฒนธรรมจีน ชมความ

แข็งแรงสลับกบัความออ่นชอ้ย เป็นอกีหนึง่โชวท์ีจ่ะสรา้งความประทับใจใหท้า่น.  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบ

จักวาล “บวัหมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดน

ความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่

ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

น าทา่นสู ่รา้นผา้ไหม ชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลติผา้หม่ไหมอนัแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส  น าท่านชม

รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง 

  จากนัน้น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิงจใุจกนัที ่หา้งหลอหวู่เซ็นเตอร ์หรอืทีนั่กท่องเทีย่วชาว

ไทยเรยีกกันว่า “มาบุญครองเซนิเจิน้”อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของใชข้อง

ฝากสินคา้แบรนด์ดัง C-O-P-Y มากมายหลายยี่หอ้ซึ่งราคาสินคา้ขึ้นอยู่กับ

ความสามารถในการเจรจา 

ค ่า               รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (เมนูเป็ดปักกิง่+ไวนแ์ดง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ –  

   ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – สนามบนิฮอ่งกง            

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเขา้สู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง  

น าท่านเดนิทางสู ่วัดหวังตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) ขอพรเพือ่เป็นศริิ

มงคล วัดหวังตา้เซยีนเป็นวัดเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี ทา่นเทพเจา้หวอ่งซอ้เผง่ เป็น

นักพรตมคีวามรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคนอยา่งมากมายท าใหค้นเหล่านี้

ยกย่องในตัวท่านและไดต้ัง้ศาลเพือ่สักการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไทซนิ คนใน

สมัยนี้มีความเขื่อเรื่องสุขภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมีที่ทุกคนตอ้ง

เจ็บป่วยก็เลยมคีนมาขอดา้นสุขภาพอยา่งมากมายทีน่ี่ อกีสิง่หนึง่ทีผู่ค้นศรัทธา

และนยิมท าเมือ่มาถงึวัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก ่การเสีย่งเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมกีระบอกเซยีมซี

มากถงึ 50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมคีวามเชือ่ถอืศรัทธาวา่เซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวามแมน่ย าเป็นอยา่งยิง่ 

น าทา่นไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่

ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แมก่วนอมิที ่

Hung Hom หรอื 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถงึแม ้

จะเป็นวัดขนาดเล็กทีไ่มไ่ดส้วยงามมากมาย แตเ่ป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทุกวันจะมคีน

มาบชูาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกว่าทีน่ี่แมน่มากทีพ่เิศษกว่านัน้ นอกจากสักการะขอ

พรแลว้ยงัมพีธิขีอซองอัง่เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย อสิระท่านขอพรตามอัธยาศัย  น าท่านเยีย่มชม โรงงาน

จวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใช ้

ในการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นขอพร วัดแชกงหมวิหรอืวัดกงัหันน าโชค วัดนี้ตัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอื

เป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่าน

มาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชค

ลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจา้พอ่แชก้ง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านานเล่าว่าในชว่ง

ปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก้อ่เกดิ

บรุุษชาตนัิกรบทีช่ ือ่ว่าขนุพล แช ้ก๊ง ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่าน

เองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ 

และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลใน

ดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกับจ าลองดาบ

ของทา่นไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชี ือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึ

ทีถ่อืเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจี้

กังหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวรไ์หนทีม่า
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ฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ  

บา่ย          เชญิท่าน อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้อันมชีือ่เสยีงที ่ยา่นจมิซาจุ่ย ซึง่ถอืไดว้่า

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าของฮอ่งกงและของโลก กับสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิLouis Vuitton, Gucci, Polo 

Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้ ให ้

ทา่นชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มอิม่จใุจตามอธัยาศัย *อสิระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง* สมควรแกเ่วลานัด

หมาย  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

........ น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX...... (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

......... น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ......................... หรอื 

 

วนัทีส่ ี ่ ฮอ่งกง – สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพฯ)  

......... น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX....... (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

......... น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ......................... 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 
หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมค่าวซีา่ส าหรับต่างชาตแิละ
ลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ ร่วมกับการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไป

ไ ด ้รู ้จั ก ใ น น า ม ข อ ง ร ้า น รั ฐ บ า ล  คื อ  ร ้า น ห ย ก ,  ร ้า น ย า จี น ,  ร ้า น ไ ข่ มุ ก ,  ร ้า น ช า ,  ร ้า น น ว ด เ ท ้า  เ ป็ น ต ้น  

ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นคา้ทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง
รบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 
 
 
 

ในกรณีทีล่กูคา้มตีัว๋บนิภายในประเทศ 
สายการบนิเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ”ไมส่ามารถคนืเงนิ”ไดใ้นทกุกรณี 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× ไมร่วมคา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่ม่ไดรั้บการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลกูคา้ 

เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษัิทฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

     
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ช าระทีส่นามบนิ) 
× คา่วซี่า 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซี่าแบบหมู่คณะ กรณีมเีหตุทีจ่ะตอ้งท าวซี่าเดีย่ว วซี่าตดิเล่มพาสปอรต์จาก

ประเทศไทย (กรณียกเลกิวซีา่หมูค่ณะกระทนัหนั) ลูกคา้จะเป็นฝ่ายช าระคา่วซีา่และคา่ด าเนนิการวซีา่เอง โดยการยืน่วซีา่
เดีย่วจะใชเ้วลายืน่ 4 วนัท าการไมร่วมวนัหยดุราชการและเสาร-์อาทติย.์ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ

หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่ีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่าง
บรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ

มัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
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8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าติดตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  


