
 

 
 

 
 

 

 
ฮ่องกง ดสินีย์แลนด์ เซนิเจิน้ จู่ไห่ 4D2N 

 

 
 

ดสินีย์แลนด์ – เซินเจิน้ –ชมโชว์ม่านน า้ Mangrove Groove 3D 
หลอหวู่ – วัดกวนอู – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดนิกงเป่ย



 

 
 

 
 

 

 
วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภมิู 
23.50 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน HONG KONG AIRLINES พบเจ้าหน้าที่ท าการ

เช็คอินตัว๋ 
 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิน้ –ชมโชว์ม่านน า้ Mangrove Groove 3D 
03.20 น. บินลดัฟา้สูฮ่่องกง โดยเที่ยวบิน HX762/HX780 บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

(กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนท าการจอง) 
06.55 น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะทา่นออก Exit B 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยติ่มซ าขึน้ช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น (1) 
น าท่านเดินทางสู ่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจกัรแห่งจินตนาการนีป้ระกอบด้วยพืน้ท่ี 7 ส่วน  ได้แก่ เมนสตรีท-ยเูอสเอ , แอด

เวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอร่ี แลนด์ , กริซลีย์ กัลช์ และมิสทิค พอยท์  จากนัน้ไปสบู
ฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภยักับการลอ่งเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสตัว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่
ตื่นเต้น เข้าสูอ่าณาจกัรแหง่แฟนตาซี ที่ซึง่คณุจะได้พบกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสยีงมิคกีเ้มาส์ พร้อมด้วยเอฟ
เฟคต์เคลือ่นไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนษุย์ตา่งดาวและข้ามเวลาไปยงัทมูอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแหง่อนาคต
และสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกบัมิคกี ้และจบัมือกบัเจ้าเป็ดช่ือก้องโลก 
เดินทอ่งไปผา่นสวนหยอ่มที่เต็มไปด้วยวตัถโุบราณที่สร้างภาพลวงตา 3 มิติ ส ารวจพิพิธภณัฑ์ลกึลบัท่ีซึง่วตัถโุบราณนา่ตื่นตาจากทัว่
โลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท์ และไม่ควรพลาดกับ  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊ กตา
นานาชาติ ซึง่แบง่เป็นโซนของแตล่ะชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลือ่นไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วย
เสียงเคร่ืองดนตรีที่เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทกัทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาติของไทย สนุกกบัเกมต่างๆ  การ
แสดงแสงส ี“เรารักมิกกี!้” จากนัน้เชิญทา่นสนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่ในดิสนีย์แลนด์และโซนตา่งๆ  



 

 
 

 
 

 

 
 

พบกบัเคร่ืองเลน่ใหม่อยา่ง Iron Man Experience บินไปกับไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยิบแว่นตา Stark Vision 
ขึน้สวมใส ่แล้วเตรียมตวัส าหรับการเข้าสูย่คุใหมอ่ยา่งเต็มตวั! การบินแตล่ะครัง้ของ Expo Edition Iron Wing จะใช้พลงังานจากเตา
ปฏิกรณ์อาร์คของตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตาร์ค อินดัสตรี ้– รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ และกระจกที่ซ่อมแซมตวัเองได้ เมื่อคุณพร้อมส าหรับการบินขึน้ คณุจะได้ท่องฟากฟ้าที่ตื่นเต้นเร้าใจของตวัเมือง 
เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหม่ล่าสุดและสูงที่สุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง นั่นคือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนว่า มี
รายงานถึงปฏิบตัิการของไฮดร้าอยู่บริเวณนี ้ให้เตรียมพร้อมส าหรับการต่อสู้ !  ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตวั ท่อง
อเมริกาฉบบัยอ่สว่นอยา่งมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้านา่รัก ๆ และหอสงัเกตการณ์วิคตอเรีย 

 



 

 
 

 
 

 

 

ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี จะจดัแสดงในเวลา 13.30 น. ของทกุวนั โดยสามารถชมขบวนพาเหรดได้ที่เมนสตรีท 
ยูเอสเอ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ณ วนันัน้ๆ)  ชมและเชียร์ตัวละครดิสนีย์ ที่ร่วมขบวนมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนดัง อาทิ 
Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามด้วยเจ้าหญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเร่ือง อาทิ  Snow White, 
Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   หรือตวัละครจากภาพยนต์ดงัอาทิ The Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ 

 
 



 

 
 

 
 

 

**อิสระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัย** 
 
จากนัน้น าทา่นเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอนัดบัเป็นสะพานแขวนท่ีมีช่วงกลางยาวที่สดุเป็นอนัดบั 2 ของโลก และในปัจจบุนั
อยู่ที่อนัดบัที่ 7 ของโลก  ตวัสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชัน้ ชัน้บนมีเส้นทางรถวิ่งจ านวน 6 ช่องทาง สว่นชัน้ลา่งใช้ส าหรับ
รถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางส ารองส าหรับรถยนต์ ในช่วงฤดมูรสมุอีก 4 ช่องทาง เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 
1997 ด้วยงบประมาณ 7.2 พนัล้านเหรียญฮ่องกง 

 

 
 

จากนัน้เดินทางสู่ เซินเจิน้ โดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เซินเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียง
หมูบ้่านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนือ้ที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซินเจิน้ได้รับการวางระบบผงัเมืองอยา่งดีมี
สภาพภมูิทศัน์และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2) 
น าท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น า้แบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER 
SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน า้ขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2595 คน เป็นโชว์ที่เก่ียวกับเด็กหญิงผู้กล้ากบัลิงวิเศษที่ออก
ตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงที่มีช่ือว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกท าลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใช้
อปุกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เคร่ืองเปลง่แสง มา่นน า้ ระเบิดน า้ ฯลฯ กวา่ 600 ชนิด เป็นโชว์น า้ที่ใหญ่และทนัสมยัที่สดุในโลก 
 



 

 
 

 
 

 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน 
 
วันที่ 3 หลอหวู่ – วัดกวนอู – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)   

จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ที่ หลอหวู่ พบกบัสินค้าราคาถกูแหลง่ใหญ่ของเซินเจิน้ ซึง่คนไทยรู้จกั ในนามมาบญุครองเมืองไทย มีสินค้า
มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสือ้ผ้า ให้ท่านได้เลือกซือ้เป็นของฝากส าหรับคนท่ีท่านรัก และตวัท่านเอง 
และให้ทา่นได้รับเลือกชม ร้านหยก สนิค้าโอท็อปของเมืองจีน น าท่านเดินทางสู ่วัดกวนอู Kuan Au Temple สกัการะขอพระเทพ
เจ้ากวนอู ซึ่งเป็นวดัท่ีศกัดิ์สิทธ์ิคนส่วนใหญ่มกัขอพรในเร่ืองหน้าที่การงาน สกัการะขอพระเทพเจ้ากวนอู เป็นเทพสญัลกัษณ์แห่ง
ความซื่อสตัย์ ความจงรักภกัดี และความกล้าหาญ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (4)   
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช แวะชม ผลิตภณัฑ์ที่ท าจากผ้าไหมจีน ที่มีช่ือเสียงโดยเฉพาะผ้าหม่ไหมที่ห่ม
อุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน น าท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจ าลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักก่ิง 
หลงัถกูท าลายโดยพนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบรูณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 
600 ล้านหยวน สร้างขึน้ใหม่อีกครัง้ ณ ใจกลางของ ภเูขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ท าให้สวนแห่งนีโ้อบล้อมด้วยขนุเขาที่เขียวชอุ่ม และมี
พืน้ที่ครอบคลมุทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักก่ิง สิ่งที่ท าให้สวนหยวนหมิงหยวน
แหง่ใหม ่มีความแตกตา่งกบัสวนเกา่ที่ปักก่ิง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะแบบตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนห
มิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจ าลองมาจากสถานท่ีในประวตัิศาสตร์ มีคณุค่าทัง้ในแง่วฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ 
และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนีไ้ด้เปิดให้บุคคลเข้าชมตัง้แต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทัง้ 3 ด้าน 
ด้านหน้าเป็นพืน้ที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึน้เท่าของจริงในอดีตทกุชิน้  มีมากกว่า 100 ชิน้ อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง 
ประตตู้ากง ต าหนกัเจิง้ต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลีย้ว 

 



 

 
 

 
 

 

 
 
จากนัน้น าทา่นสู ่ตลาดใต้ดินกงเป่ยหรือตลาดใต้ดิน แหลง่ช้อปปิง้แหลง่ใหญ่ของเมืองจไูห่มีสนิค้ามากมายให้ท่านเลอืกซือ้ อาทิ
เช่น โทรศพัท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เสือ้ผ้าตามแฟชัน่ตามฤดกูาลในช่วงนัน้, ผลไม้, อาหาร และขนม 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5)  เมนูพิเศษ!! เป๋าฮือ้+ไวน์แดง 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่สี่ ฮ่องกง - วดัหวังต้าเซียน - วดัแชกงหมวิ - ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ 
 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) น าทา่นเดินทางสู ่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์ร่ี (ประมาณ 1 ชัว่โมง)  

น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ ง จะเรียกวดันีว้่า หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงสว่น
ใหญ่เดินทางมาวดันีเ้พื่อขอพรให้สขุภาพแข็งแรง ไร้โรคภยั ซึง่วดัแห่งนีเ้ป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลกั
ของวดัคือเทพหวงัต้าเซียน 



 

 
 

 
 

 

 
วิธีการอธิษฐานขอคู่ ขัน้แรกก็ท านิว้ตามแบบในรูปเลยเอานิว้โป้งกดปลายนิว้นาง แล้วเอานิว้ก้อยสอดเข้าไปในรูของ
นิว้นางทัง้ 2 ข้าง ค่อยๆ ท า ใจเย็นๆ ไม่ยากเกินไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ต้องตกใจว่าจะท าได้มัย้ เพราะบริเวณ

ด้านข้างจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีกครัง้ 
 
 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สกัการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตัง้จิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง 
จากนัน้ให้ท่านหมนุกงัหนัทองแดงจะมีกงัหนั 4 ใบพดั แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภยั, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง 
เช่ือกนัวา่หากหมนุครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครัง้ จะช่วยปัดเป่าสิง่ชัว่ร้ายออกไป และน าพาสิง่ดีๆเข้ามา 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

ต านานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหนึง่ว่า “วดักงัหนัลม” เป็นอีกหนึง่วดัที่มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน สร้างมาตัง้แต่ 300 ปี
ก่อน ตามต านานเลา่กนัวา่ได้มีโจรสลดัต้องการท่ีจะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพบักงัหนั

ลมแล้วน าไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎวา่โจรสลดัได้จากไปและไมไ่ด้ท าการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเช่ือว่ากงัหนัลมนัน้ช่วยขจดัสิง่ชัว่
ร้ายที่ก าลงัจะเข้ามา และน าพาสิ่งดีๆมาสูต่น จึงได้สร้างวดัแชกงแห่งนีช้ึน้ เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่สกัการะบูชาเพื่อ
ไมใ่ห้มีสิง่ไมไ่ด้เกิดขึน้ 
น าทา่นเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอร์ร่ี ที่ขึน้ช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที่ได้รับรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ ย 
โดยการยอ่ใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดบั ไม่ว่าจะเป็น จี ้ แหวน  ก าไล เพื่อให้เป็นเคร่ืองประดบัติดตวั และเสริม
ดวงชะตา 
น าท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก  หรือสตัว์น าโชคอย่างป่ีเสีย่ะ  อิสระให้ท่านได้เลือกชือ้เป็นของ
ฝาก หรือเป็นของที่ระลกึ หรือน าโชคแดต่วัทา่นเอง  

  น าทา่น ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนัน้อิสระให้ท่านเต็มอิ่ม
กับการช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ยมักจะตัง้ต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทัง้เคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, 
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่ เป็นของพืน้เมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี  SHOPPING 

COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเช่ือมติดต่อกัน



 

 
 

 
 

 

สามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS 
VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 

23.50 น.    บินลดัฟา้กลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES 
(กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนท าการจอง) 

02.20 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
**************************************** 

** หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***  คณะยืนยนัการเดินทางที่ 9 ทา่นมีหวัหน้าทวัร์ 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

รายละเอียด 
เที่ยวบนิ 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

03 – 06 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    HX780 (04.00-08.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

10 – 13 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    HX780 (04.00-08.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

17 – 20 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    HX780 (04.00-08.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

24 – 27 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    HX780 (04.00-08.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

01 – 04 ธันวาคม 2561 
ขาไป    HX780 (04.00-08.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

08 – 11 ธันวาคม 2561 
ขาไป    HX780 (04.00-08.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

15 – 18 ธันวาคม 2561 
ขาไป    HX780 (04.00-08.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

22 – 25 ธันวาคม 2561 
ขาไป    HX780 (04.00-08.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

12 – 15 มกราคม 2562 ขาไป    HX780 (04.00-08.10) 13,999 13,999 12,999 3,500 



 

 
 

 
 

 

ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

19 – 22 มกราคม 2562 
ขาไป    HX780 (04.00-08.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

26 – 29 มกราคม 2562 
ขาไป    HX780 (04.00-08.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

16 – 19 กุมภาพนัธ์ 2562 
ขาไป    HX780 (04.00-08.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

23 – 26 กุมภาพนัธ์ 2562 
ขาไป    HX780 (04.00-08.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

02 – 05 มนีาคม 2562 
ขาไป    HX780 (04.00-08.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

08 – 11 มนีาคม 2562 
ขาไป    HX762 (03.20-06.55) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

09 – 12 มนีาคม 2562 
ขาไป    HX780 (04.00-08.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

14 – 17 มนีาคม 2562 
ขาไป    HX762 (03.20-06.55) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

16 – 20 มนีาคม 2562 
ขาไป    HX780 (04.00-08.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

23 – 26 มนีาคม 2562 
ขาไป    HX780 (04.00-08.10) 
ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 

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

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 หยวน /ทริป/ท่าน 
หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ท่านละ 2,000 บาท 

• โรงแรมที่พกัที่อาจะมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 

• หมายเหต ุที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถา่ยรูปแล้วมาจ าหนา่ยวนัสดุท้ายลกูทวัร์ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได้แตถ้่าทา่นใดไมส่นใจก็ไมต้่องซือ้ โดย
ไมม่ีการบงัคบัลกุทวัร์ทัง้สิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 



 

 
 

 
 

 

 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น   คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ      คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มิ นิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อส ารองที่นัง่  
2. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมช่ าระ

เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยา่งใดอย่างหนึง่เพื่อแจ้งยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อม
หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน 
โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของเงินคา่บริการ 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของเงินคา่บริการ 



 

 
 

 
 

 

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
ทัง้หมดทัง้นี  ้ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่

นกัทอ่งเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่น

ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   
4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเที่ยวเดินทางไมถ่ึง 15 คน  

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไมว่่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเ ข้า-
ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้กบันกัท่องเท่ียวหรือ
เอเจนซี่ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไมม่ีวีซา่  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่
มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหน ด
เพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสอืเดินทาง และอื่นๆ 
เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ และเวลา 
ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นีบ้ริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทาง

บริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ

ลา่ช้า เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับ
ราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกันภยั
สายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตม่ีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ
บริษัทก ากบัเทา่นัน้  



 

 
 

 
 

 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 

1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ 
อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถ้าสิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้  

2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้
ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลติภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข ่เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก  

   


