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 สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์Disneyland Hongkong  
 ชมโชวม์า่นน า้ MANGROVE GROOVE 
 จ าลองเมอืงฮอลแลนด ์(Shenzhen Dutch Flower Town) 
 SHENZHEN MUSEUM (พพิธิภณัฑ ์เซนิเจ ิน้) 
 วดักวนอ ูKuan Au Temple 
 ชอ้ปป้ิงหลอ่หว ูแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเมอืงเซนิเจิน้ 
 ชอ้ปป้ิงสดุมันสย์ำ่นจมิซำจุ่ย ถนนนำธำน 
 วัดแชกงหมวิ + วัดหวังตำ้เซยีน 
 พกัเซนิเจ ิน้ 2  คนื...โรงแรมระดบั 3 ดาว 

** อรอ่ยเลศิรสกบัเมนพูเิศษ ** 
**เป็ดปกักิง่ + ไวนแ์ดง** 
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วนัแรก สนำมบนิสวุรรณภมู ิ–ฮอ่งกง – สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์- เมอืงเซนิเจิน้      (-/-/ค ่ำ)                                                            

01.30 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขำ้
ทำงประตหูมำยเลข 5 เคำน์เตอร ์K สำยกำรบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 
(HX) พบเจา้หนา้ทีฯ่ บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 

04.00 น.      เหริฟ้ำสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX780  **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  
หรอื 

06.00 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขำ้
ทำงประตหูมำยเลข 5 เคำน์เตอร ์K สำยกำรบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 
(HX) พบเจา้หนา้ทีฯ่ บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 

08.50 น.      เหริฟ้ำสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX768 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  
หรอื 

08.00 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขำ้
ทำงประตหูมำยเลข 5 เคำน์เตอร ์K สำยกำรบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 
(HX) พบเจา้หนา้ทีฯ่ บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 

11.05 น.      เหริฟ้ำสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX772 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
เพลดิเพลนิกบัจอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ ัง่**  

สายการบนิ Hongkong Airlines ใชเ้ครือ่ง Air Bus A330 - 300 จ านวน 412 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

                                                    (น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น) 

 
 
                     

 
 
 

 
 
 

 
08.10 น. //12.40 น.//15.10 น. ถงึสนำมบนิ Cheak Lap Kok หลังผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง ให ้

คณะทำ่นออกทำง  Exit B จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงผ่ำนสะพำนชงิหมำ่ ซึง่เป็นสะพำนทีถ่อืไดว้ำ่
เป็นสะพำนรำงคู ่ทีย่ำวทีส่ดุในโลก 
    จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู ่ “ สวนสนุกฮ่องกงดสินยีแ์ลนด ์”  ซึง่เมือ่วันที ่14 กรกฎำคม 

2555 ที่ผ่ำนมำไดม้ีกำรเปิดตัวเขตสวนสนุกใหม่ที่มีชื่อว่ำ “กริซลีย ์กลัช” (GRIZZLY 
GULCH) สรำ้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพำะฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลำกหลำย
ทศิทำง แปลกใหม ่มันส ์ไม่เหมอืนใคร กับรถรำง

ตะลุยขุมทองแดนเถื่อน  “ร ัน  อเวย ์ มายน ์
คารส์” (RUNAWAY MINE CARS) เกำะให ้
แน่น !!!  ครั้งแรกกับโคสเตอร์ภำคพื้นดิน

หลำกหลำยทศิทำง รำยรอบดว้ยแดนเถือ่นแปลก
ตำ เลี้ยวเลำะผ่ำนโตรกธำร น ้ำพุรอ้น “ไกเซอร ์
กลัช” (GEYSER GULCH) ทีพ่วยพุ่งสะเทือน

ทั่วทัง้พื้นดนิ แลว้มำเยี่ยมบำ้นช่ำงตีเหล็ก หลบ
สำยน ้ ำที่สำดส่ำย และรำ้นของแหง้ที่กลำยเป็น
รำ้นของเปียก ร่วมเฮฮำจอ้งหำเพือ่นใหม่ เล็งให ้

แม่น แลว้พ่นสำยน ้ ำจำกเครื่องสูบลมของช่ำงตี
เหล็ก สนุกสนำนกันแบบเย็นฉ ่ำ จำกนัน้พบกับกำรตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กับเพือ่นทีแ่สนวเิศษ 
มกิกี,้ มนินี,่ ชพิ แอนด ์เดลในชุดเสือ้ผา้น่ารกั และสองเพือ่นดสินยี ์กรซีลยี ์หมนีอ้ย
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โคดา้ และ เคไนย ์...ดนิแดนทีย่ ิง่ใหญ่เหนอืค าบรรยายอกีทีห่น ึง่ทีไ่ม่ควรพลาด!!! แห่ง

เดียวในเอเชีย “ทอย สตอรีแ่ลนด”์(TOY STORYLAND) ธีมแลนด์จำกดสินีย์ พิคซำร ์
ส ำหรับเด็กทุกวัย เมือ่เหล่ำของเล่นออกมำสนุกสนำน ระวัง! ปฏบิัตกิำรร่วมกับกองก ำลังของ
แอนดี ้ทอย โซลเจอร ์พาราชูต้ ดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิง้ดิง่

จำกควำมสงู 25 เมตร ดิง่พสธุำรอ่นจำกเวหำสูพ่ืน้โลก, แลว้ร่วมวิง่ไล่งับหำง สำ่ยหัว สำ่ยหำง 
โยกกันหัวหมุน กับ สลิง้กี ้ดอ๊ก สปิน (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ ด! สดุเสยีง หวำดเสยีว 
อะดรนีำลีนกระฉูด บนรำงรูปตัว U ที่ควำมสงู 27 เมตร กับโคสเตอร์ อารซ์ี เรสเซอร ์(RC 

RACER) ….จำกนั้นพบกับเครือ่งเล่นอันทันสมัยและสนุกสนำนอกี 4 โซน โซนแรก “เมน
สตรที ยู เอส เอ” (MAIN STREET USA) กำ้วเขำ้สู ่ควำมมชีวีติชวีำ เทศกำลเฉลมิฉลอง
ของอเมรกิันทำวน์ สนุกสนำนไปกับ ไฟลท ์ออฟ แฟนตำซ ีพำเหรด 2 รอบของทุกวัน ท่ำนจะ

ไดพ้บกับรำ้นคำ้ขำยของทีร่ะลกึและรำ้นอำหำรมำกมำย สนุกกับรถไฟไอน ้ ำโบรำณรอบสวน
สนุก โซนทีส่อง “ทูมอรโ์รวแ์ลนด”์ (TOMORROW LAND) ตื่นเตน้ สนุกสนำน เหำะ
ทะยำนผ่ำนหว้งอวกำศอันมืดมิดไปกับโรลเลอร์โคสเตอร์ “สเปซเมาทเ์ท่น” (SPACE 

MOUNTAIN) และ “บซั ไลทเ์ยยีร ์แอสโทร บลาสเทอร”์ (BUZZ LIGHTYEAR ASTRO 
BLASTERS) เครือ่งเลน่ทีป่กป้องจักรวำลยงิตอ่สูผู้ร้กุรำนพรอ้มเก็บคะแนน ORBITORN เครือ่ง

เลน่ขับยำนอวกำศ โซนทีส่าม “แฟนตาซแีลนด”์ (FANTASY LAND) ดืม่ด ่ำไปกับโลกแหง่
เทพนิยำย พบกับเจำ้หญิง ณ ปรำสำทเจำ้หญิงนิทรำ สนุกกับเมืองเทพนิยำย ล่องเรือตำม
เรือ่งรำวรอบโลกที ่“อทิส ์อะ สมอล เวลิด์ (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับกำร

แสดงแบบบรอดเวย ์มวิสคิคัลที ่“เดอะ โกลเดน้ มกิกีส้”์ (THE GOLDEN MICKEYS) โซน
ทีส่ ี ่“แอดเวนเจอรแ์ลนด”์ (ADVENTURE LAND) เดนิทำงเขำ้สูป่่ำใหญ่ ดนิแดนแห่งกำร
ผจญภัยอันตืน่เตน้ “จงัเกลิ รเิวอร ์ครูซ” (JUNGLE RIVER CRUISE) ล่องเรอืในป่ำอันน่ำ

สนุกสนำน ผจญภัยกับสตัวป่์ำอันน่ำตืน่เตน้นำนำชนิด TARZAN’S TREEHOUSE บำ้นตน้ไม ้
ของทำรซ์ำน ชมมวิสคิัล โชว ์ FESTIVAL OF THE LION KING ตืน่ตะลงึกับเครือ่งแตง่กำย 
เหล่ำแดนซเ์ซอร์ เทคนิคพเิศษ และกำยกรรม เมือ่ส ิน้แสงอำทติย์ท่ำนจะตืน่ตะลงึกับควำม

สวยงำมจนมอิำจละสำยตำของปรำสำทSLEEPY ปรำสำทเทพนยิำยซึง่ถกูตกแตง่ดว้ยไฟทั่วทัง้
ปรำสำท จำกนัน้เดนิทำงสู ่เซนิเจ ิน้ โดยใชร้ถไฟ หรอื รถโคช้ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 
ชั่วโมง ขึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจร) เซนิเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจีน เดมิเป็นเพยีง

หมูบ่ำ้นชำวประมงธรรมดำอยูใ่นมณฑลกวำงตุง้ มเีนื้อที ่2,020 ตำรำงกโิลเมตร ตัวเมอืงเซนิเจิน้
ไดรั้บกำรวำงระบบผังเมอืงอยำ่งดมีสีภำพภมูทิัศน์และสภำพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงำม 

ค า่            บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) เมนูพเิศษ!!  เป็ดปักกิง่+ ไวนแ์ดง 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SHANSHUI TRENDS HOTEL / GUANG SHENG 
INTERNATIONAL HOTEL  3*หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง     วดักวนอ ู– TOWN IN HOLLAND - พพิธิภณัฑเ์ซนิเจิน้ – ชาจนี เยือ่ไผ ่บวั

หมิะ –  โชวม์า่นน า้ MANGROVE GROO                                      (เชำ้/เทีย่ง/ค ่ำ) 
เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่2) 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดักวนอู Kuan Au Temple สกักำระขอพระเทพเจำ้
กวนอ ูซึง่เป็นวัดทีศ่ักดิส์ทิธิค์นสว่นใหญ่มกัขอพร

ในเรือ่งหนำ้ทีก่ำรงำน สกักำระขอพระเทพเจำ้กวน
อ ูเป็นเทพสญัลักษณ์แหง่ควำมซือ่สตัย ์ควำม
จงรักภักด ีและควำมกลำ้หำญ 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่จ าลองเมอืงฮอลแลนด ์
(Shenzhen Dutch Flower Town)  
น ำทำ่นชมเมอืงจ ำลองทีส่รำ้งขึน้มำเพือ่ใหเ้หมอืน

ประเทศฮอลแลนด ์ใหท้ำ่นไดช้มดอกไมจ้ ำลอง  และสถำนทีต่กแตง่
ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้ำ่นไดถ้ำ่ยภำพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิ

ลปิจ ำลองประจ ำชำตฮิอลแลนด ์ 
จำกนัน้น ำทำ่นไปยัง SHENZHEN MUSEUM 
(พพิธิภณัฑ ์เซนิเจ ิน้) ตัง้อยูใ่จกลำงเมอืง ภำยในมกีำรจัด

แสดงนทิรรศกำรเกีย่วกับเมอืงเซนิเจิน้ มทีัง้โบรำณวัตถุ
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ประวัตศิำสตร ์วทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ีวัฒนธรรมและศลิปะ เปิดใหเ้ขำ้ชมมำตัง้แตปี่ 1988  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่3)  
จำกนัน้น ำทำ่นแวะชม และเลอืกซือ้สนิคำ้โอทอ็ปของประเทศจนี เชน่ ชาจนี, เยือ่ไผ ่, บวัหมิะ
ศนูยส์มุนไพรจนี หรอืรา้นบวัหมิะ เป็นทีรู่จั้กกนัดขีองคนไทย เมือ่ครำวเกดิอบุตัเิหตรุถแก๊ส

คว ่ำทีถ่นนเพชรบรุ ีเมือ่ 24 กันยำยน 2533 ครัง้นัน้ รัฐบำลจนีไดส้ง่ยำบัวหมิะอันมสีรรพคณุ
รักษำแผลไฟไหม ้มำชว่ยเหลอืผูป่้วยทีโ่ดนไฟไหมท้ั่วตัว จำกนัน้มำคนไทยก็รูจั้กสรรพคณุของ
บัวหมิะเรือ่ยมำ พรอ้มรับฟังกำรวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชำญ ใหท้ำ่นไดช้มกำรสำธติกำร

นวดเทำ้ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในกำรผ่อนคลำยควำมเครยีด และบ ำรงุกำรไหลเวยีนของโลหติดว้ย
วธิธีรรมชำต ิ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่4 )  เมนูพเิศษ!!  ซฟู้ีด 

หลังจำกรับประทำนอำหำรเสร็จ น ำทำ่นชม โชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวน์ า้แบบ 3 
มติ ิทีใ่ชท้นุสรำ้งกวำ่ 200 ลำ้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY Water Show Theatre Shenzhen 
ซึง่เป็นโรงละครทำงน ้ำขนำดใหญ่ทีส่ำมำรถจุได ้2,595 คน เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกับเด็กหญงิผูก้ลำ้

กับลงิวเิศษทีอ่อกตำมหำเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่ว่ำปีกแห่งควำมรัก เพือ่เอำมำชว่ยนกทีถู่ก
ท ำลำยจำกมนต์ (มลพษิ)ในป่ำโกงกำง กำรแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่อง

เปลง่แสง มำ่นน ้ำ ระเบดิน ้ำ ฯลฯ กวำ่ 600 ชนดิ เป็นโชวน์ ้ำทีใ่หญ่และทันสมัยทีส่ดุในโลก 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
หลงัจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพั่ก 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  SHANSHUI TRENDS HOTEL / GUANG SHENG 

INTERNATIONAL HOTEL  3*หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ำม ฮอ่งกง– วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตำ้เซยีน – จวิเวอรร์ี ่ชอ้ปป้ิงถนนนำธำน  

                จมิซำจุย่                                                                    (เชำ้/เทีย่ง/-) 
เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

น ำทำ่นเดนิทำงกลับสูเ่กำะฮอ่งกง เดนิทำงเขำ้สู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ ใชเ้วลำ
ประมำณ 1 ชั่วโมง   (ขึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจร)   จำกนั้นน ำท่ำนแวะชม 

โรงงานจวิเวอรร์ี ่มเีครือ่งประดับมำกมำย อำท ิเชน่ แหวน, สรอ้ย , ก ำไล  
ฯลฯ  ซึง่เป็นดไีซน์ทีไ่ดรั้บรำงวัลระดับเยีย่ม  พรอ้มกับน ำท่ำนชมรา้นหยก
ทีม่ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกงอกีดว้ย.... 

จำกนั้นเดนิทำงไป วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั เป็นวัดเก่ำแก่ทีม่คีวำม
ศักดิส์ทิธิม์ำก มอีำยุกว่ำ 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสรำ้งขึน้เพือ่
เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลส ำคัญคนหนึ่งเป็นทหำรมชีือ่ว่ำท่ำนแชกง เนื่องจำกมี

เหตุกำรณ์จลำจลเกิดขึ้นในทำงภำคใตข้องจีนและท่ำนแชกงไดท้ ำวีระ
ประวัตไิว ้ท ำใหค้นทั่วไปยกย่องและคนจีนมคีวำมเชือ่ถอืว่ำหำกไดไ้ปกรำบไหวแ้ละขอพรจำก
ท่ำนแชกงจะประสบผลส ำเร็จในทุกประกำร แลว้

จะตอ้งไปหมุนกังหันน ำโชคที่ตัง้อยู่ในวัดเพื่อจะได ้
หมุนเวียนชีวิตของเรำและครอบครัวใหม้ีควำม
เจรญิกำ้วหนำ้ดำ้นหนำ้ที่กำรงำน โชคลำภ ยศศักดิ ์

และถำ้หำกคนทีด่วงไม่ดมีเีครำะหร์ำ้ยก็ถอืว่ำเป็นกำร
ชว่ยหมนุปัดเป่ำเอำสิง่รำ้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ใน
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องคก์ังหันน ำโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประกำร คอื สขุภำพร่ำงกำยแข็งแรง, เดนิทำงปลอดภัย, 

สมควำมปรำรถนำ และ เงนิทองไหลมำเทมำ ในทุกๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตำมปฎทินิจีนชำว
ฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมำวัดนี้เพือ่ถวำยกังหันลมเพรำะเชือ่ว่ำกังหันจะชว่ยพัดพำสิง่ชั่วรำ้ยและ
โรคภัยไขเ้จ็บออกไปจำกตัวและน ำพำแตค่วำมโชคดเีขำ้มำแทน  จำกนัน้น ำทำ่น  เดนิทำงสู ่วดั
หวงัตา้เซยีน หนึ่งในวัดทีโ่ด่งดังทีส่ดุของฮ่องกง ไหวเ้ทพเจำ้หวังตำ้เซยีน ซึง่ข ึน้ชือ่ในกำร
ดแูลรักษำโรคภัยไขเ้จ็บและ พบกับผูค้นมำกมำยทีน่ ำธูป และ ของมำสักกำระเพือ่ขอพรต่ำงๆ 
ตัง้แตเ่รือ่งควำมรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในกำรท ำธุรกจิ หรอืตำมทีค่นไทยเรยีกกันอย่ำงคุน้ปำก

เป็นภำษำจีนแตจ้ิ๋วว่ำ “วัดหวังตำ้เซยีน” นั้นเป็นวัดลัทธเิต๋ำทีช่ำวฮ่องกงและนักท่องท่องที ่
เดนิทำงมำเทีย่วฮ่องกงโดยเฉพำะชำวไทยเชือ้สำยจีนใหค้วำมศรัทธำกันมำก วัดนี้มอีำยุกว่ำ
รอ้ยปี ละไดช้ือ่วำ่เป็น วัดทีใ่ครมำขอพรอะไร จะสมปรำรถนำไปเสยีทุกสิง่ เดมิทวัีดนี้เป็นเพยีง

ศำลเจำ้เล็กๆ ในยำ่น Wan Chai ทำงเกำะฮอ่งกง ภำยหลังไดม้กีำรรวบรวมเงนิบรจิำคแลว้ยำ้ย
วัดมำตัง้อยูบ่นเกำะเกำลนูในปัจจุบันนี้ จำกนัน้น ำทำ่นแวะชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่มเีครือ่งประดับ
มำกมำย อำท ิเชน่ แหวน, สรอ้ย , ก ำไล  ฯลฯ  ซึง่เป็นดไีซน์ทีไ่ดรั้บรำงวัลระดับเยีย่ม  พรอ้ม

กับน ำทำ่นชมรำ้นหยกทีม่ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกงอกีดว้ย.... 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่6)  

จำกนัน้น ำทำ่นชอ้ปป้ิงยำ่น ถนนนาธาน จมิซาจุย่ แหลง่รวมสนิคำ้ Brand Name ชัน้น ำทีม่ี
ใหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมำกกวำ่ 700 รำ้น อำท ิESPRIT,EMPORIO,ARMANI, GIORGIO 
ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของฝำกคณุหนูที ่Toy’s Us  ... สนิคำ้ปลอดภำษี 

ณ DUTY FREE ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้แบรนเนมตำ่งๆ จำกนัน้อสิระใหท้ำ่นเต็มอิม่กับกำรช ้

อปป้ิงยำ่นจมิซำจุ่ย มักจะตัง้ตน้กันทีส่ถำนีจมิซำจุ่ย มรีำ้นขำยของทัง้เครือ่งหนัง, เครือ่งกฬีำ, 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ,กลอ้งถำ่ยรปูฯลฯและสนิคำ้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตำมซอก

ตกึอันซบัซอ้นมำกมำยม ีSHOPPING COMPLEX ขนำดใหญ่ชือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่
ประกอบไปดว้ยหำ้งสรรพสนิคำ้เรยีงรำยกันอยูแ่ละมทีำงเชือ่มตดิตอ่กันสำมำรถเดนิทะลถุงึกนัได ้   

 
***อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง ***  

กรณุำตรงตอ่เวลำนัดหมำยเพือ่เดนิทำงสูส่นำมบนิ 
21.10 น.     เหริฟ้ำกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES (HX)  

เทีย่วบนิที ่ HX779 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

23.05 น.  คณะเดนิทำงถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ  
หรอื  

23.50 น.     เหริฟ้ำกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES (HX)  
เทีย่วบนิที ่ HX761 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

02.20 น.  คณะเดนิทำงถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ  

หรอื  

23.50 น.(+1)เหริฟ้ำกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 

(HX)  เทีย่วบนิที ่ HX761 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
02.20 น.  คณะเดนิทำงถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ  
 

.…….HAVE A NICE TRIP……… 
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 อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

พกัคู ่ทา่นละ อาย ุ2-18 ปี เพิม่ 

4-6, 11-13, 18-20, 25-27 ม.ค.2562  9,999.-  11,999.- 3,000.- 

1-3, 8-10, 15-17, 22-24 ก.พ.2562  9,999.- 11,999.- 3,000.- 

1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 ม.ีค.2562  9,999.- 11,999.- 3,000.- 

19-21, 26-28 เม.ย.2562 9,999.- 11,999.- 3,000.- 

3-5, 10-12, 17-19, 24-26, 31 พ.ค.-2 ม.ิย.62 9,999.- 11,999.- 3,000.- 

7-9, 14-16, 21-23, 28-30 ม.ิย.2562 9,999.- 11,999.- 3,000.- 

   
 ** รำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับอตัรำแลกเปลีย่น 

และภำษีน ้ำมันเชือ้เพลงิทีเ่กนิกวำ่ทีก่ ำหนด ** 
** โปรแกรมอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมทัง้นี้ค ำนงึถงึผลประโยชน์ ของลกูคำ้เป็นหลัก ** 
** ไมส่ำมำรถ ยกเลกิไดแ้ละไมส่ำมำรถ เปลีย่นแปลงชือ่ได ้ พรอ้มสง่หนำ้พำสปอรต์ภำยใน 2 วัน ** 

 
** หำกทำ่นทีต่อ้งออกตั๋วภำยใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีท่กุครัง้กอ่นท ำกำร 

ออกตั๋วเนื่องจำกสำยกำรบนิอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ** 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม     : 

 คำ่บัตรโดยสำรชัน้ทัศนำจรไป – กลับ (ตั๋วโปรโมชัน่) รวมภำษี สนำมบนิและภำษีน ้ำมันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

 คำ่ทีพั่กตำมระบใุนรำยกำรพักหอ้งละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทำ่ 
 **กรณุำระบลุักษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งกำรเพือ่ควำมสะดวกสบำยของตัวทำ่นเอง TWIN (หอ้ง 2 เตยีง) 

// DOUBLE (หอ้ง 1 เตยีงใหญ)่ // SINGLE (หอ้งเตยีงเดีย่ว) // TRIPLE (หอ้ง 3 เตยีง)  
หำกไมม่กีำรระบ ุทำงบรษัิท ขออนุญำตจัดเป็นเตยีง Twin ใหก้ับผูเ้ขำ้พัก** 

 คำ่อำหำรตำมทีร่ะบอุยูใ่นรำยกำร **หำกทำ่นไมท่ำนอำหำรมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ำมำรถคนืเงนิไดแ้ละ    

  ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงเมนูอำหำร ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 10 ทำ่น** 
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำมรำยกำรระบ ุ

 หัวหนำ้ทัวร ์และหรอืไกดข์องบรษัิททัวร ์Land Operator ทีฮ่อ่งกง ผูช้ ำนำญเสน้ทำง 

 ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิทำ่นละ 1 ,000,000 บำท )เงือ่นไขตำมกรมธรรม์(  

 สมัภำระน ้ำหนักไมเ่กนิทำ่นละ 20 กก. 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัว อำท ิคำ่อำหำร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจำกรำยกำร คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณทีีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด 20 กโิลกรัม 

 Vat 7% และ คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย  

 วซีำ่เขำ้ฮอ่งกง  ในกรณทีีผู่เ้ดนิทำงถอืหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท ำวซีำ่เขำ้ฮอ่งกง 

คำ่ธรรมเนียมกำรยืน่วซีำ่กรณุำสอบถำมเจำ้หนำ้ที ่ ส ำหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว จะตอ้งท ำ

เรือ่งแจง้ เขำ้ -ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทำ่นัน้กอ่นกำรสง่เอกสำรยืน่วซีำ่ 

 คา่วซี่าจนีแบบหมูค่ณะ 1,500 บาท/ทา่น  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ หากลูกคา้มวีซีา่จนีแบบเดีย่ว  
ไมส่ามารถน ามาหกัจากคา่ทวัรไ์ดเ้นือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ +คนขบัรถ 1,500 บาท/ลูกคา้ ตลอดทรปิการเดนิทาง  
(ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามสนิน า้ใจของทกุทา่น ไมบ่งัคบัใด  
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เงือ่นไขเพิม่เตมิ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตำ่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้  
ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน รำยกำรเดนิทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่บรกิำรไมว่ำ่กรณีใด ๆ 

 เทีย่วบนิรำคำและรำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 รำคำนี้เป็นรำคำส ำหรับนักทอ่งเทีย่วชำวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทำงไทยเทำ่นัน้ 
 เมือ่ตกลงช ำระเงนิไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่นกับทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับใน  

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่ง ๆ ทีไ่ด ้ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 
การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระเงนิเต็มจ านวน หลงัจากวนัจอง 2 วนั  

(**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่**) 

 

การยกเลกิ 
1. ส ำหรับผูโ้ดยสำรทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทำงไทย และทำงบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีำ่ให ้เมือ่ผลวซีำ่ผ่ำนแลว้มี

กำรยกเลกิกำรเดนิทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มัดจ ำทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วันขึน้ไป เกบ็คำ่ใชจ้่ำย 10,000 บำท 
4. ยกเลกิกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 14 วัน เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 100% ของรำคำทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทำง,ถกูปฏเิสธกำรเขำ้ -ออกเมอืงทัง้จำกประเทศไทยและ ฮอ่งกง ไมม่ี
การคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้จะตอ้งมี
ใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบรษัิทฯ จะท ำกำรเลือ่นกำรเดนิทำงของทำ่นไปยงัคณะ

ตอ่ไป แตท่ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อื คำ่ธรรมเนียม ในกำรมัดจ ำตั๋วทำ่น
ละ 10 ,000 บำท  และคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ 

6. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวันหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำกับสำยกำรบนิหรอืคำ่มัดจ ำทีพั่ก

โดยตรงหรอืโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำ หรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจำกคำ่

ตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
7. กรณีคณะออกเดนิทำงได ้  

1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ทำ่น ออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่น ออกเดนิทำง (ไมม่หีัวหนำ้ทัวร)์ 
3.คณะจองจ ำนวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 10 ทำ่น (บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นกำรเดนิทำง) 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือกำรควบคมุของทำงบรษัิทฯหรอืค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำร
เจ็บป่วย  ,กำรถกูท ำรำ้ย ,กำรสญูหำย ,ควำมล่ำช ้ำ หรือจำกอบุัตเิหตตุำ่งๆ  

3. หำกทำ่นถอนตัวกอ่นรำยกำรทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิแ์ละจะไม่

รับผดิชอบคำ่บรกิำรทีท่ำ่นไดช้ ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเนือ่งมำจำกมสี ิง่ผดิ

กฎหมำย หรอืเอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบน
เครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยำ่งไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงได ้

ตำมควำมเหมำะสม 
6. รำคำนี้คดิตำมรำคำตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

รำคำตั๋วเครือ่งบนิตำมสถำนกำรณ์ดังกลำ่ว 

7. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตัวแทน หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง 
กำรบรกิำรจำกสำยกำรบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯจะด ำเนนิโดยสดุ
ควำมสำมำรถทีจ่ะจัดบรกิำรทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 
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8. มัคคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกับเทำ่นั้น 
9. หำกไมส่ำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมำจำกธรรมชำต ิควำมลำ่ชำ้ และควำม

ผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทำงบรษัิทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่ว

สถำนทีอ่ืน่ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ำรจัดหำนี้โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
10. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ หำกทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม ่
     เดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมัดจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ  

     ทัง้ส ิน้ 
11. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ มิ

เชน่นัน้ทำงบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12. กำรทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีำรเขำ้ชมสนิคำ้ของทำงรัฐบำลเพือ่เป็นกำรสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว
ดังกลำ่ว  คอื รำ้นชำ รำ้นหยก รำ้นบัวหมิะ รำ้นผำ้ไหม รำ้นขนม รำ้นจวิเวอรร์ ี***ซึง่จะใชเ้วลำประมำณ 60 
นำท ี- 90 นำท ีซึง่ไมม่กีำรบงัคับใหท้ำ่นซือ้ ซือ้หรอืไมข่ ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลัก ไมม่กีำร

บังคบัใดใดทัง้ส ิน้หำกทำ่นใดไมเ่ขำ้รำ้นดังกลำ่วจะตอ้งจ่ำยคำ่ทัวรเ์พิม่ ทำงบรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ทำ่น

รับทรำบและยอมรับเงือ่นไขดงักลำ่วแลว้***รำยกำรทัวรโ์รงแรม และตำรำงกำรบนิดังกลำ่วขำ้งตน้ อำจมี
กำรเปลีย่นแปลง หรอืสลับสบัเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 
 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอำ่นเงือ่นไขกำรเดนิทำงอยำ่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจ ำเพือ่ประโยชน์ของทำ่นเอง ** 


