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FINนาเล่ ฮ่องกง-เซินเจิน้-ดิสนีย์แลนด์ 
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ดนิแดนแห่งเวทมนต์สวนสนุกดสินีย์ รวมค่าเคร่ืองเล่น 
อาหารพเิศษ... เป็ดปักกิง่ ไวน์แดง 

หมุนกงัหัน แก้ปีชง ทีว่ดัแชกงหมวิ// วดัหวงัต้าเซียน ขอสุขภาพแขง็แรง 
-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ –วดักวนอู- ช้อปป้ิงหลอหวู่ (ขอพรหน้าทีก่ารงาน)  / โชว์ม่านน า้ 3 D   

-แม่กวนอมิรีพลสัเบย์ (ขอประทานบุตรเทพเจ้า) กวนอมิฮองฮ า (ยมืเงินช่วยเร่ืองธุรกจิ) – ช้อปป้ิงนาธาน 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง– ดิสนีย์แลนด์เต็มวนั (รวมบัตรค่าเข้าและเคร่ืองล่น)   
 
 

00.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ โดยมี
เจา้หนา้ท่ี บริษทัคอยอ านวยความสะดวกเร่ืองบตัรผูโ้ดยสาร และ สัมภาระ  

04.00 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบิน HX780 (มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
08.10 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.)  

หรือเที่ยวบิน 
03.20 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบิน HX780 (มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
07.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.)  
           

 
 

น าท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกงซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน 
ติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจ 
คนเขา้เมืองแลว้ 
ตะลุยสวนสนุก    ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์   (เล่นเตม็วนั เพื่อใหเ้ก็บ 
เคร่ืองเล่นใหค้รบ) เป็นความฝันของใครหลายๆ คนท่ีตอ้งมาเยอืน 
สักคร้ังในชีวติ ดินแดนแห่งความสุขท่ีเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั แต่!!  
การจะเล่นเขา้ไปสนุกใหคุ้ม้ค่าบตัรนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เพราะเขา้ 
ไปแลว้จะมีทั้งเคร่ืองเล่นมากมาย แถมยงัแบ่งโซน 

 



 

3 

 

 ภายใน ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์จะแบ่งเป็น 5 โซน ไดแ้ก่ 
 1. Main Street USA เตม็ไปดว้ยบา้นเรือนในแนวคนัทรี พร้อมร้านขายของท่ีระลึก และรถไฟวนรอบสวนสนุก 

2. Tomorrowlandโซนเคร่ืองเล่นแห่งอนาคต เคร่ืองเล่นส่วนใหญ่จะเนน้ไปในแนวต่ืนเตน้ 
 3. Fantasyland ดินแดนแห่งเทพนิยาย เคร่ืองเล่นเบาๆเหมาะกบั

คุณหนูและเป็นท่ีตั้งของปราสาท 
 4. Adventurelandโซนท่ีเน้นความต่ืนเตน้ลึกลบั เสมือนเราก าลงั

ผจญภยัในป่าอะเมซอน 
 5. โซ น ใหม่ ป ระกอบด้วย  Toy Story Land, Grizzly Gulch, 

Mystic Point ส่ิงแรกเลยท่ีตอ้งรู้ คือ “Fast Pass” ฟาสต์พาส คือ 
บตัรนัด ใบจองเคร่ืองเล่น เม่ือถึงเวลาแล้วเราก็ค่อยมาท่ีเคร่ือง
เล่นโดยไม่ตอ้งเสียเวลาต่อคิวให้เสียเวลาวิธีการแลกบตัรก็ง่ายดาย โดยไปท่ีตูแ้ลกบตัรหนา้เคร่ืองเล่น เอาบตัรผา่นเขา้
ประตูดิสนียเ์สียบใส่ เราจะไดบ้ตัรนดัออกมา ฟาสต์พาสไม่ไดมี้ทุกเคร่ืองเล่น 
จะ มี เพี ย ง  3 เค ร่ือ ง เล่ น เท่ านั้ น ท่ี ให้ บ ริก าร  คื อ  Space Mountain, Buzz 
LightyearAstro Blasters และ  The Many Adventures of Winnie the Pooh ถ้ า
ให้ผมแนะน า เม่ือไปถึงควรมุ่งหน้าไป เอา Fast Pass ของ Space Mountain 
ก่อนเลย เพราะเป็นเคร่ืองเล่นท่ีคนเล่นเยอะมาก ต่อคิวนานสุด ชอบหวาดเสียว 
ต่ืนเตน้ มนัส์ๆ 

 ** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุยจกัรวาล (รถไฟเหาะใน
ท่ีมืด) เคร่ืองเล่นอนัดบัตน้ๆของท่ีน่ี ถา้ใครถามวา่เป็นอยา่งไรก็คงตอ้งบอกว่า
อารมณ์คลา้ยๆ กบั Dream World บา้นเราแต่พวกเทคนิคแสงสีเสียงท่ีน่ีเขาเร่ิด
เวอ่ร์ 

 ** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นัง่รถไฟตะลุยเหมืองในเทือกเขาบ๊ิกกริซลี  
 อาจจะดูเป็นแค่รถไฟเหาะธรรมดาแต่จริงๆแลว้มีลูกเล่นท่ีแอบเอาไวม้ากมาย เช่น ถอยหลงั 
 วิง่ พุง่ไปขา้งหนา้แบบความเร็วสูง ส่วนตวัผมวา่เคร่ืองเล่นน้ีเด็ดไม่ควรพลาด แมแ้ถวจะยาว 
 ไปเสียหน่อย แต่อยา่งไรก็ตอ้งเล่น! 
 ** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภาพรางรถไฟเหาะรูปตวั U สูง 27 เมตร ข้ึนลง 
 ไปมาดูซิวา่มนัจะมนัส์ขนาดไหน ดูไปดูมามนัคือ “ไวก้ิง” ดีๆน่ีเอง 

** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) ร่วมกระโดดร่มไป
กบักองก าลงัทหารของ “Andy” (หนุ่มน้อยเจา้ของของเล่นทั้งหลายจากเร่ือง 
Toy Story) เคร่ืองเล่นน้ีถือว่าเสียวใช้ได้แต่ไม่ได้แรงมากเพราะจงัหวะลงจะ
ร้ังๆ เอาไวไ้ม่ตกลงทีเดียว เด็กๆ ก็สามารถเล่นไดน้ะครับ 
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 ** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นัง่เรือผจญภยัในป่าลึกลบั พบเจอกบับรรดาสัตวป่์า ชาวป่า ภูเขาไฟ
ระเบิด ระหวา่งทางจะมีผูบ้รรยาย บิ้วอารมณ์เราตลอดทาง เล่นเสร็จแลว้ก็อยา่ลืมไปเยี่ยมบา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน ดว้ย
ละ 
** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเล่นใหม่แกะกล่อง
ท่ีจะพาคุณนัง่รถชมของสะสมสุดมหัศจรรยจ์ากทัว่ทุกมุมโลก
ของคุณปู่  พร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คตสุ์ดตระการตา 

 ** Buzz LightyearAstro Blasters (โซน Tomorrowland) ร่วม
พิทกัษ์จกัรวาลไปกบั Buzz Lightyearโดยการนัง่ยานอวกาศเขา้
ไปยิงปืนเลเซอร์ใส่เหล่าร้ายเพื่อเก็บคะแนน ซ่ึงเป็นเคร่ืองเล่นท่ี
ไดรั้บความนิยมจากเด็กๆ 

 ** Mickey’s Philharmagic(โซน Fantasyland) ภาพยนต4์ มิติ ท่ีรวมเอาเหล่าซุป’ตาร์ มาครบทุกเร่ือง 
 การแสดงโชว์ เหน่ือยกับการเล่นเคร่ืองเล่น มาพกัดูโชว์ดีๆ กัน เร่ิมต้นจากโชว์ Festival of The Lion King (โซน 

Adventureland) รอบโชว ์12.00, 14.00, 16.30 และ 18.00 , The Golden Mickeys (โซน Fantasyland) รอบโชว ์12:45, 
13:45, 16:00, 17:00 และ 18:15อยา่งไรควรเช็กรอบกนัก่อนท่ีไปหน่อยนะครับเพราะเวลาโชวอ์าจมีการเปล่ียนแปลง
ในแต่ละวนัและอีกหน่ึงไฮไลท์เด็ดของการมาเยือนดิสนียแ์ลนด์ คือการชมขบวนพาเหรดของเหล่าซุป’ตาร์เหล่าตวั
การ์ตูนโดยจะมีอยู ่2 ช่วง คือเวลา 13:00 น. และ 16:00 น. 

เทีย่ง-เยน็ อสิระอาหาร  ตามอธัยาศัยเพิอ่ความสะดวกในการเล่นเคร่ืองเล่น 
20.30 น. น าท่านเดินทางสู่เซินเจ้ินโดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) 
น าท่านเข้าสู่  ทีพ่กั FX hotel /Similar HOTEL  หรือ เทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 

 
วนัทีส่อง เซินเจิน้ –สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-วดักวนอู-ร้านหยก  - ยาบัวหิมะ - ยางพารา– 
  ชมโชว์ม่านน า้ 3 D  (เช้า-เทีย่ง-เยน็)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น าท่านชม สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ (THE FLOWER TOWN IN HOLLAND) ในเซินเจ้ิน โดยได้ออกแบบและ
ก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทรงบา้นเนเธอร์แลนด์ขนานแทท่ี้นิยมออกแบบหลงัคา
หนา้จัว่ให้ลวดลายไม่ซ ้ ากนั ราวกบัจะประกวดประชนักนัก็ไม่ปาน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ ก าลงัเป็นนิยมใน
ขณะน้ี ท่ีน่ีเป็นสวนสาธารณะท่ีมีร้านดอกไม ้และมุมภาพภาพท่ีสวยงาม อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟให้นัง่ชิลกนั โดยแต่ละ
ร้านจะไดรั้บการออกแบบใหมี้สไตล ์และคงเอกลกัษณ์ให้มีบรรยากาศเหมือนอยูฮ่อลแลนด ์ 

น าท่าน สู่  วัดเทพเจ้ากวนอู  ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความ
ซ่ือสั ตย์ ความ   ความจงรักภัก ดี  ความกล้าหาญ  โชคลาภ 
เปรียบเสมือนตวัแทนของความเด็ดเด่ียว เป็นธรรม กลา้หาญ เป็น
วดัอนัศกัด์ิสิทธิท่ีคนเซ่ินเจ้ินนิยมสักการะขอพรในเร่ืองหน้าท่ี
การงาน โดยเฉพาะขา้ราชการ  

น าท่าน ชม หยกจีน ของล ้ าค่าท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงชาวจีนมีความเช่ือว่าหยกคือ 
สัญลกัษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลทัธิ
ขงจ๊ือยงัให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา 
ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซ่ึงหากใครได้
ครอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความร ่ ารวย ความมี
โชค รวมถึงท าให้อายุยืนอีกด้วยให้ท่านได้เลือกชมหยกท่ีได้ผ่านการ
เจียระไนมาเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค อาทิเช่น ก าไลหยก แหวนหยก หรือ 
เผเ่ยา้ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัของฝาก 

เทีย่ง รับประทานกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือยาแก้น ้ าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง อีกด้วยยาประจ าบา้นท่ีมี

ช่ือเสียงและ น าท่านแวะชมและซ้ือผลติภัณฑ์ยางพารา  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ลิม้รส  อาหารพเิศษ... เป็ดปักกิง่ ไวน์แดง 
จากนั้น น าท่านชม ชม โชว์ม่านน ้า 3D การแสดงท่ีน าเอา แสงเลเซอร์ สี เสียง 

และม่านน ้ ามาผสมผสานกนัดว้ยเทคนิคและทีมงานผูส้ร้างงานระดบัโลก 
OCTBAY ไดทุ้่มทุนกวา่ 200 ลา้นหยวนจดัแสดง ณ OCT BAY WATER 
SHOW THEATRE ดว้ยเร่ืองราวของเด็กหญิงผูมี้ความกลา้หาญกบัลิง ท่ี
ช่วยกนัออกตามหา เคร่ืองบรรเลงเพลงวิเศษ ท่ีจะน ามาใชป้ลดปล่อยนก
ออกจากเวทย์มนตร์ของป่าโกงกางท่านจะได้รับความเพลิดเพลิน
สนุกสนานและประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการ์ชุดน้ี 

  (โชว์ม่านน ้าปิดทุกวนัจันทร์ และปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่อ านวย  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ชดเชยรายการ
เทีย่ว หรือคืนเงินชดเชยทุกกรณ)ี 
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น าท่านเข้าสู่  ทีพ่กั FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรือ เทยีบเท่า 
 
 
 
 
วนัทีส่าม รีพลัส์เบย์ –หวงัต้าเซียน – วัดแม่กวนอมิฮองฮ า-วดัแชกงหมิว– จิวเวอร่ี - ช้อปป้ิงนาธาน-กรุงเทพ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่  รีพัลส์เบย์ (Repulse Bay ) ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบของ
องักฤษท่ีมาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าว ซ่ึงอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืนซ่ึงไดรั้บ
ความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิค
ชายทะเล   แต่ท่ีน่าสนใจคือดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพ
เจ้าต่างๆ  ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเช่ือถือศรัทธา 
พระสังกจัจาย บูชาเพื่อความสุข,  เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน  พระ
กาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช ้ มีเทพแห่งวาสนา  เทพแห่ง
ดวงชะตา  รวมทั้ งกามเทพ  ท่ี มีวิธีการเส่ียงทายด้วยด้ายแดง   และ
อธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลมอย่างตั้งใจ   อิสระท่านสักการะส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ีคืออีกดา้นของเสน่ห์ท่ีคน้พบไดไ้ม่ไกล
เลยจากใจกลางเมือง 
น าท่ าน เข้า สู่  วัดหวัง ต้ า เซี ยน  ตั้ งอยู่ ใจกลางเมื อง  โดด เด่นด้วย
สถาปัตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองค์อยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือ 
เทพหวังต้าเซียน เทพเจา้ตามความเช่ือชาวจีน เดิมท่านช่ือ “หวอ่งช้อเผ่ง” ท่านจะดลบนัดาลพรเก่ียวกบัสุขภาพ ให้
สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ ตอ้งเดินมาขา้งๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจง้ของ
เทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลวรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึงชาวจีนตอ้งมาขอพร
ความรักกนัท่ีน่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้ องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผกูน้ิวเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพิธี 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางไปยัง วัดแม่กวนอิมฮ่องฮ า  วดัเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873  

เป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีชาวฮ่องกงศรัทธานับถือกนัเป็นอย่างมาก วดัแห่งน้ีเป็นสถานท่ี
ประดิษฐาน องค์เจา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า ท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการให้กูย้ืมเงิน เช่ือกนัว่าท่าน
ช่วยพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจของชาวฮ่องกง ผูค้นจึงนิยมมายืมเงินท าธุรกิจจนส าเร็จร ่ ารวย 
รุ่งเรือง โดยให้ท่านอธิษฐานขอพรต่อหน ้ าเจา้แม่กวนอิมฮองฮ า พร้อมกบัระบุวนัเวลา
ในการขอพรดว้ย จากนั้นน าธนบตัรตามฐานะและศรัทธาท่ีเราจะน าเป็นส่ือในการขอ
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พร เขียนจ านวนเงินท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ แลว้น าเงินใส่ในซองแดง ควรเตรียมซองแดงไปเอง น า
ซองแดงไปวนรอบกระถางธูป วนขวาจ านวน 3 คร้ัง แลว้เก็บซองแดงในกระเป๋าสตางค์ เป็นเงินขวญัถุง ถา้ประสพ
ความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงั ใหน้ าเงินในซองแดงท าบุญหยอดตูท่ี้วดัแห่งน้ีในโอกาสต่อไป วิธีไหวใ้ห้ปัง ให้ไดโ้ชคลาภ
เงินทอง 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิววดัท่ีชาวฮ่องกงใหค้วามเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนานสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงต านานนกัรบ
แห่งราชวงศซ์ง้เทพเจ้าแชกง แม่ทพัปราบศึกท่ีกลา้หาญ ในกองทพัของท่านยามท่ีออกรบเพื่อตา้นขา้ศึกศตัรูทุกทิศทาง
ทุกๆคร้ังท่านจะใชส้ัญลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัติดไวด้า้นหนา้รถศึกน าขบวนในกองทพัของท่าน ซ่ึงท่านมีความเช่ือ
วา่เม่ือพกพาสัญลกัษณ์รูปกงัหนัน้ีไปณท่ีใดๆกงัหนัน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคลน าพาแต่ความโชคดีมีอ านาจเขม้แข็งเสริม
ก าลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่านช่ือเสียงในการน าทพัสู้ศึกของท่านจึงเป็นต านานมาจนทุกวนัน้ี 

 
 น าท่านชม ร้านจิวเวลร่ี DAIMOND IN LOVE ชมกงัหนัน าโชค ท ากงัหนัทุกช้ินวางตามหลกัฮวงจุย้โดยซินแซ ผา่น

พิธีจากวดัแชกงหมิวฮ่องกง โดยไต๋ซือ ท่ีท าพิธีใหญ่ให้ อยากเฮง อยากรวย มีส่ิงดีๆเสริมฮวงจุย้ ตวัใบพดักงัหันหมุน
ไดร้อบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ดว้ยความเช่ือท่ีว่า กงัหันช่วยหมุนชีวิตพลิกผนั จากร้าย
กลายเป็นดี จะช่วยดึงดูดน าพาส่ิงดีๆ เขา้มาในชีวิต ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป พาชีวิตราบร่ืน เจริญกา้วหน้า ทั้งหน้าท่ี
การงาน โชคลาภ เงินทองวิง่รับทรัพยเ์หมือนกงัหนัท่ีลู่ลม 

 ช้อปป้ิง TsimShaTsui& Ocean Terminal ย่านจิมซาจุ่ย (tsimshatsui) 尖沙咀 เป็นย่านช้อปป้ิงช่ือดังของเกาะ
ฮ่องกง ท่ีคนไทยทัว่ ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพูดกนัหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าววิคทอเรีย ของฝ่ังเกาลูน 
ฮ่องกง เม่ือพูดถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนก็ตอ้งนึกถึง ถนนนาธาน ซ่ึงทอดยาวตั้งแต่จิมซาจุ่ยไปจนถึงย่านปร๊ินซ์ เอ็ดเวิร์ด 
นบัเป็นถนนสายช็อปป้ิงอย่างแทจ้ริง และเป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงของฮ่องกง ท่ีทั้งสองฟากฝ่ังของถนน จะเต็มไปดว้ย
ร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนด์เนมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชั้นดี ห้างสรรพสินคา้ทนัสมยั ร้านอาหารและ
ภตัตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดบัเกสตเ์ฮา้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาวการเร่ิมเดินช็อปป้ิง มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานี 

 จิมซาจุ่ย เดินไปตามถนนนาธาน ผ่านสถานี JORDAN, YAU MA TEI, MONG KOK ซ่ึงบริเวณหมงก๊กน้ี มีร้านขาย
ของทั้งเคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮ่องกง อยูด่ว้ย 
และตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมาย เป็นท่ีตั้งของตลาดปลาทอง, ตลาดสุภาพสตรี, ตลาดกลางคืน, ตลาดคา้หยก ถนน
คนเดิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย และบริเวณใกลเ้คียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ 
OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทางเช่ือมติดต่อกนั สามารถเดินทะลุ
ถึงกนัได ้ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกนัวา่ ห้างสรรพสินคา้เขาวงกต ภายในห้าง จะเป็นช็อปป้ิง มอลล์ท่ีมี
ร้านคา้ทุกแบบ และทุกแบรนด์จากทัว่โลกจ าหน่าย รวมไปถึงห้างขายของเด็กเล่นช่ือดงั TOY R'US ซ่ึงหากเดินออก
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จาก OCEAN TERMINAL ไปทางด้านหลงั จะเป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซ่ึงในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นท่ีจอด
ส าหรับเรือส าราญระดบัโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายงัซาลิสบิวร่ี บริเวณใกลเ้คียงกนัติดกบัอ่าววิคทอเรีย จะเป็นท่ีตั้ง
ของสถานท่ีน่าเท่ียวมากมาย เช่น พิพิธภณัฑ์อวกาศ, ศูนยว์ฒันธรรม, พิพิธภณัฑ์ศิลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอ
นาฬิกา 

18.30  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
21.00 น. ได้เวลานัดหมายน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง 
23.50 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่HX761 
02.20+1 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

หรือเที่ยวบิน 
วนัทีส่ี่    ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ 
 
02.00 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย เทีย่วบินที ่HX767 
04.10+1 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ บริการอาหาร  และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง  
 โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน 

 
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 

 
อตัราค่าบริการ 

PERIOD ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว FLIGHT DETAIL 

9-11 ธ.ค. 61 9,999 12,999 3,500 HX780 04.00 -08.10 HX767  02.00 -04.10+1 

13-15 ธ.ค. 61  8,999 11,999 3,500 HX780 04.00-08.10/HX761  23.50-02.20+1 

23-25 ธ.ค. 61  8,999 11,999 3,500 HX762  03.20 - 07.05HX761 23.50 02.20+1 

24-26 ธ.ค.61 (คริสต์มาส) 9,999 12,999 3,500 HX762 03.20-07.05 HX761  23.50 02.20+1 

1-3 ม.ค. 62  (ปีใหม่) 10,888 13,888  3,500 HX762  03.20 - 07.05HX761 23.50 02.20+1 

3-6 ม.ค. 62  10,888 13,888  3,500 HX780 04.00 -08.10 HX767  02.00 -04.10+1 

10-13 ม.ค. 62 (วนัเด็ก) 10,888 13,888 3,500 HX762 03.20 - 07.05 HX767 02.00 - 04.10+1 

16-19 ม.ค. 62 (วนัครู) 10,888 13,888  3,500 HX762 03.20 - 07.05  HX767 02.00 -04.10+1 
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บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณอีืน่ๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และ
คนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวนัเดินทาง
น้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14-17 ก.พ. 62  (วาเลนไทม์) 11,888 13,888 3,500 HX762  03.20 - 07.05HX761 23.50 02.20+1 

16-19 ก.พ. 62 (วนัหยุดมาฆบูชา) 11,888 14,888  3,500 HX762 03.20 - 07.05 HX767 02.00 -04.10+1 

17-20  ก.พ. 62 (วนัหยุดมาฆบูชา) 11,888 14,888  3,500 HX762 03.20 - 07.05 HX767 02.00 -04.10+1 

23-26 ก.พ. 62  11,888 14,888 3,500 HX780 04.00 - 08.10 HX767 02.00 - 4.10+1 

24-27 ก.พ. 62  10,888 13,888 3,500 HX780 04.00 - 08.10 HX767 02.00 -04.10+1 

7-10 มี.ค. 62  10,888 13,888 3,500 HX762 03.20 - 07.05 HX767 02.00 -04.10+1 

9-11 มี.ค.62  11,888 14,888 3,500 HX780 04.00-08.10 HX761  23.50-02.20+1 

9-12 มี.ค. 62  11,888 14,888 3,500 HX780 04.00 - 08.10 HX767 02.00 -04.10+1 

16-19 มี.ค.62  11,888 14,888 3,500 HX762 03.20 - 07.05 HX767 02.00 -04.10+1 

21-24 มี.ค. 62  11,888 14,888 3,500 HX762 03.20 -07.05 HX767 02.00 - 04.10+1 

23-26 มี.ค. 62  11,888 14,888 3,500 HX762 03.20 -07.05 HX767 02.00 - 04.10+1 

24-27 มี.ค. 62  9,888 12,888 3,500 HX780 04.00 -08.10 HX767 02.00 - 04.10+1 

27-30 มี.ค. 62  10,888 
 

13,888 3,500 HX780 04.00-08.10 HX767 02.00 - 04.10+1 

28-31 มี.ค. 62  11,888 14,888 3,500 HX762 03.20 -07.05 HX767 02.00 - 04.10+1 

กรุณาเลอืกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาใเดนิทางได้ทั้งนีเ้พือ่ป้องกนั
ปัญหาเทีย่วบินล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความ
ผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเทีย่วบินการยกเลกิเทีย่วบินมกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั
ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากสายการบินพจิารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือควา   

ควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)                                                             
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 หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีการแจ้งทาง
บริษัทก่อนท าการออกตั๋วภายใน หากไฟต์มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ 
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหมี้การ 3ประชาสัมพนัธ์สินคา้

พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภณัฑจ์ากไผ,่ จิวเวอร่ี, 
ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่  
ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บั
ความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทวัร์
เพิม่ท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 

2.  ราคาทวัร์ไม่รวมค่าด าเนินการยืน่เอกสารวซ่ีากรุ๊ป ประเภท 144 เพือ่เข้าเมืองจีน หากช าระแล้วไม่สามารถคืนเงินส่วนนี้
ได้  

3.  กรณีทีท่างประเทศจีนมีการประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ปทุกประเภท ประกาศฉุกเฉินหรือ เน่ืองด้วยเหตุผลใดๆกต็าม (ทาง
บริษัทจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการท าเอกสารวซ่ีาที่ช าระมาแล้วทุกกรณ)ี เป็นเหตุไม่สามารถเข้าด่าน จูไห่/เซินเจิน้ได้ 
ทางบริษัทจะต้องปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาดังนี้ 

3.1 หากมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงโปรแกรมตอ้งเขา้พกัท่ีมาเก๊า หรือ ฮ่องกง และเพิ่มค่าใช้จ่ายลูกคา้จะตอ้งท าการ
ช าระเพิ่มทุกกรณี ค่าใชจ่้ายส่วนต่างตามความเป็นจริง 

3.2 หากมีความจ าเป็นตอ้งท าวีซ่าเด่ียว วีซ่าติดเล่มพาสปอร์ตจากประเทศไทยลูกคา้จะเป็นผูช้  าระค่าวีซ่า/ค่าด าเนินการ
หรือลูกคา้สามารถยืน่วซ่ีาเองได ้การท าวซ่ีาเด่ียวเอกสารจดัส่งบริษทัก่อนการเดินทางไม่ต ่ากวา่ 10 วนัท าการก่อนการ
เดินทาง (ไม่รวมวนัหยดุราชการและเสาร์-อาทิตย)์ หากใหท้างบริษทัยืน่ใหลู้กคา้จะตอ้งช าระเพิ่ม 1,800 บาท 

3.3 กรณีตอ้งท าวซ่ีาหนา้ด่าน (ไม่ใช่วีซ่ากรุ๊ปประเภท 144) ลูกคา้ท่ีสามารถยื่นวซ่ีาไดพ้าสปอร์ตตอ้งเคยเดินทางมาแลว้ไม่
ต ่ากวา่ 1 คร้ัง พาสปอร์ตตอ้งท าก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไม่สามารถยื่นวีซ่าประเภทน้ีได ้          ช าระค่าบริการ
เพิ่มตามความเป็นจริง 



 

11 

 

4.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ไดท้  าร่วมกนัเพื่อมีการลงร้านตามนโยบายการ
ท่องเท่ียว ให้ลงร้านแต่ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อย่างใดและเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปีจ าเป็นต้องช าระเงินเพิ่มท่านละ        
3,000.- บาท 

5.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ไดท้  าร่วมกนั ส่วนของวีซ่ากรุ๊ปประเภท 140 หรือ 
144 : หากมีลูกคา้ยกเลิกเดินทาง ติดธุระต่างๆ ให้ลูกคา้แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน ท าการ เน่ืองจากทางบริษทั 
ตอ้งท าการถอนรายช่ือวีซ่ากรุ๊ปออก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท าการหนา้ด่านแลว้จะมีผลกระทบต่อโปรแกรมทวัร์  
และในกรณี ส่วนห้องพัก : หากลูกค้าลดจ านวนคนเดินทางให้แจ้งก่อนเดินทาง 7 วันท าการ  เพื่อจดัการปรับเปล่ียน
หรือลดจ านวนหอ้งพกั ตามความเหมาะสม หากลูกคา้ไม่แจง้ ทางแลนดจี์นจะเรียกเก็บเงินเพิ่มหากท่านนอนพกัเด่ียว 

6. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วันเดินทาง มี
เหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกันกับคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จัดห้องให้
เป็น ห้อง TRIPLE ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มค่าห้องพักเดี่ยว ส าหรับท่านที่เดินทาง 2 ท่าน แต่อีก 1
ท่านไม่สามารถเดินทางได้ 

7. ส่งหน้าพาสปอร์ต พร้อมช าระเงิน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขช่ือผูเ้ดินทางได้ กรณีส่งหน้าบตัรประชาชน ตอ้ง
สะกดตรงตามท่ีส่งมาเท่านั้น กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  ช่ือท่ีส่งมาสะกดไม่ตรงกบับตัรประชาชนท่ีส่งในคร้ังแรกไม่
สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้ฉะนั้นลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือเอง 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
3. โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
6. ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
7. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม  
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าด าเนินการยื่นเอกสารวีซ่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพื่อเข้าเมืองจีน ท่านละ 1,500 บาท ช าระพร้อมค่าทัวร์ (หากช าระแล้ว

ไม่สามารถคืนเงินส่วนนีไ้ด้ทุกกรณเีป็นค่าด าเนินการยืน่เอกสาร เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพเิศษ)  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์
ก่อนการใชบ้ริการ) 
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3. ค่าทปิคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากนั )ช าระพร้อมค่าทวัร์ 
4. ค่าทปิคนหัวหน้าทวัร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึน้อยู่กบัความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
6. โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
7. กรณีชาวต่างชาติ ไม่ไดถื้อพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 
8. วซ่ีาเด่ียวส าหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งช าระและจดัการเองท่ีสถานฑูต 
9. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเดี่ยวยืน่จากไทยเข้าประเทศจีน หรือค่าวซ่ีาประเภทอืน่ๆ เช่นวซ่ีา 140/ยืน่เดี่ยวหน้าด่าน              
              (ทีไ่ม่ใช่วซ่ีากรุ๊ปประเภท 144 ) 
 
เงื่อนไขการจองทวัร์  
ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาทช าระส่วนทีก่่อนเดินทาง 30 วนั และส่งหน้าพาสปอร์ตหลงัท าการจอง พร้อมแจ้งสลปิการโอนเงิน  
 
 
เงื่อนไขการยกเลกิทวัร์  
เน่ืองจากเป็นราคาทวัร์โปรโมช่ันเมื่อช าระแล้วไม่สามารถยกเลกิการเดินทางได้ทุกกรณี 
  
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
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7. กรณีท่ีทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ปทุกประเภท เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษทัจะไม่มีการคืนเงิน
ค่าบริการท าเอกสารวซ่ีาทุกกรณี) **กรณีท าวซ่ีาเด่ียว** ค่าธรรมเนียมเขา้ประเทศจีน ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศ
ยกเลิกวซ่ีากรุ๊ปท่องเท่ียวผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเด่ียวจากไทยเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท 

 
 
 
 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามทีร่ะบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกนัว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทุกประการ 

 
 


