
 

 
 

New Look ฮ่องกง ฟรีเดย์ 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

พเิศษนอนฮ่องกง 2 คืน 
แม่กวนอมิรีพลสัเบย์ (ขอประทานบุตรเทพเจ้า) / หมุนกงัหัน แก้ปีชง ทีว่ดัแชกงหมวิ องค์ใหม่ / วดัหวงัต้า

เซียน ขอสุขภาพแขง็แรง / 
ช้อปป้ิงนาธาน ซิมซาจุ่ย ชม A SYMPHONY OF LIGHTS แสง สี เสียง 

เลือกซ้ือ Option  กระเช้านองปิง หรือ ดสินีย์แลนด์  
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อสิระช้อปป้ิงซิตีเ้กทเอาท์เลต 
 
00.10 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินHongkong Airlines (HX)  
 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองบัตรผู้โดยสารและสัมภาระ 
03.20 น. บินลัดฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX) เที่ยวบินที่ HX762 
07.05 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok (ฮ่องกง) (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งยู่บนเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็น

ดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเท
อร์ริทอรีส์เกาลูน และเกาะเลก็ๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

หรือเที่ยวบิน 
04.00 น. ลัดฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Hongkong Airlines เที่ยวบินทีH่X780 
08.05 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok (ฮ่องกง)(เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)  

 

 จากนั้น ให้ท่าน อิสระชอ้ปป้ิงซิต้ีเกทเอาท์เลต ท่านสามารถเลือก
ซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินค้าแบรนด์เนม
ระดับโลกมากมาย เช่น Coach Esprit PoloRaugh 
Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเทา้กีฬา
มากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ต
ขนาดใหญ่ให้ท่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยง – เย็น  
น าท่านเข้าสู่ที่พกั  Cruise/O HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 



 

 
 

วนัทีส่อง อสิระ เลือกซ้ือ Option  กระเช้านองปิง หรือ ดสินีย์แลนด์ 
 

เช้า อิสระอาหารเช้า  
 

1. Option ซ้ือเพิม่ไม่มรีถบริการและอาหารตลอดทั้งวนั
OPTION น่ังกระเช้านองปิง 360 (ไม่รวมอยู่ใน
โปรแกรมทัวร์ ไป-กลบั แบบธรรมดา 1,000 บาท) 
(หากลูกค้าไม่อยากไปสวนสนุกดีสน่ีย์แลนด์ และเลือกไปกระเช้า
นองปิง กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 10 วนั) 

2. ตะลยุสวนสนุก    ฮ่องกง ดสินีย์แลนด์   ไม่มรีถบริการและอาหารตลอดทั้งวัน OPTION ดิสนีย์แลนด์ (ไม่
รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ ค่าบัตรดสินีย์ 3,000 บาท) เป็นความฝัน
ของใครหลายๆ คนที่ตอ้งมาเยอืนสกัคร้ังในชีวิต ดินแดนแห่งความสุข
ที่เหมาะกบัทุกเพศทุกวยั แต่!! การจะเล่นเขา้ ไปสนุกให้คุม้ค่าบตัรนั้น
ไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เพราะเขา้ไปแลว้จะมีทั้งเคร่ืองเล่นมากมาย แถมยงัแบ่ง
โซน เปิดตวั เคร่ืองเล่นใหม่ Ant-Man and The Wasp: Nano Battle 
เป็นเคร่ืองเล่นที่น าเสนอซูเปอร์ฮีโร่ผูห้ญิงเป็นเคร่ืองแรกในโลกจาก
จกัรวาลของ Marvel 
ภายใน ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์จะแบ่งเป็น 5 โซน ไดแ้ก่ 
1. Main Street USA เต็มไปดว้ยบา้นเรือนในแนวคนัทรี พร้อมร้านขายของที่ระลึก และรถไฟวนรอบสวน
สนุก 
2. Tomorrowlandโซนเคร่ืองเล่นแห่งอนาคต เคร่ืองเล่นส่วนใหญ่จะเนน้ไปในแนวตื่นเตน้ 
3. Fantasyland ดินแดนแห่งเทพนิยาย เคร่ืองเล่นเบาๆเหมาะกบัคุณหนูและเป็นที่ตั้งของปราสาท 
4. Adventurelandโซนที่เนน้ความต่ืนเตน้ลึกลบั เสมือนเราก าลงัผจญภยัในป่าอะเมซอน 
5. โซนใหม่ประกอบดว้ย Toy Story Land, Grizzly Gulch, Mystic Point 
ส่ิงแรกเลยที่ตอ้งรู้ คือ “Fast Pass” ฟาสตพ์าส คือ บตัรนัด ใบจองเคร่ืองเล่น เม่ือถึงเวลาแล้วเราก็ค่อยมาที่
เคร่ืองเล่นโดยไม่ตอ้งเสียเวลาต่อคิวให้เสียเวลา วิธีการแลกบตัรก็ง่ายดาย โดยไปที่ตูแ้ลกบตัรหน้าเคร่ืองเล่น 
เอาบตัรผ่านเขา้ประตูดิสนียเ์สียบใส่ เราจะได้บตัรนัดออกมา ฟาสต์พาสไม่ไดมี้ทุกเคร่ืองเล่น จะมีเพียง 3 
เคร่ืองเล่นเท่านั้นที่ให้บริการ คือ Space Mountain, Buzz LightyearAstro Blasters และ The Many Adventures 
of Winnie the Pooh ถา้ให้ผมแนะน า เม่ือไปถึงควรมุ่งหน้าไป เอา Fast Pass ของ Space Mountain ก่อนเลย 
เพราะเป็นเคร่ืองเล่นที่คนเล่นเยอะมาก ต่อคิวนานสุดชอบหวาดเสียว ต่ืนเตน้ มนัส์ๆ 



 

 
 

** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุยจกัรวาล (รถไฟเหาะในที่มืด) เคร่ืองเล่นอนัดบัตน้ๆ
ของที่น่ี ถา้ใครถามวา่เป็นอยา่งไรก็คงตอ้งบอกวา่อารมณ์คลา้ยๆ กบั Dream World บา้นเราแต่พวกเทคนิคแสง
สีเสียงที่น่ีเขาเร่ิดเวอ่ร์ 
** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นั่งรถไฟตะลุยเหมือง
ในเทือกเขาบิ๊กกริซลี อาจจะดูเป็นแค่รถไฟเหาะธรรมดาแต่จริงๆแลว้มี
ลูกเล่นที่แอบเอาไวม้ากมาย เช่น ถอยหลังวิ่ง พุ่งไปข้างหน้าแบบ
ความเร็วสูง ส่วนตวัผมว่าเคร่ืองเล่นน้ีเด็ดไม่ควรพลาด แมแ้ถวจะยาว
ไปเสียหน่อย แต่อยา่งไรก็ตอ้งเล่น! 
** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภาพรางรถไฟเหาะรูปตวั 
U สูง 27 เมตร ขึ้นลงไปมาดูซิวา่มนัจะมนัส์ขนาดไหน ดูไปดูมามนัคือ 
“ไวก้ิง” ดีๆน่ีเอง 
** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) ร่วม
กระโดดร่มไปกบักองท าลงัทหารของ “Andy” (หนุ่มน้อยเจา้ของของ
เล่นทั้งหลายจากเร่ือง Toy Story) เคร่ืองเล่นน้ีถือว่าเสียวใชไ้ดแ้ต่ไม่ไดแ้รงมากเพราะจงัหวะลงจะร้ังๆ เอาไว้
ไม่ตกลงทีเดียว เด็กๆ ก็สามารถเล่นไดน้ะครับ 
** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นั่งเรือผจญภยัในป่าลึกลบั พบเจอกบับรรดาสัตวป่์า ชาวป่า 
ภูเขาไฟระเบิด ระหว่างทางจะมีผูบ้รรยาย บิ้วอารมณ์เราตลอดทาง เล่นเสร็จแลว้ก็อยา่ลืมไปเยีย่มบา้นตน้ไม้
ของทาร์ซาน ดว้ยละ 
** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเล่นใหม่แกะกล่องที่จะพาคุณนั่งรถชมของสะสมสุดมหัศจรรย์
จากทัว่ทุกมุมโลกของคุณปู่  พร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คตสุ์ดตระการตา 
** Buzz LightyearAstro Blasters (โซน Tomorrowland) ร่วมพิทกัษจ์กัรวาลไปกบั Buzz Lightyearโดยการ
นัง่ยานอวกาศเขา้ไปยงิปืนเลเซอร์ใส่เหล่าร้ายเพือ่เก็บคะแนน ซ่ึงเป็นเคร่ืองเล่นที่ไดรั้บความนิยมจากเด็กๆ 
** Mickey’s Philharmagic(โซน Fantasyland) ภาพยนต4์ มิติ ที่รวมเอาเหล่าซุป’ตาร์ มาครบทุกเร่ือง 
การแสดงโชว์ 
เหน่ือยกับการเล่นเคร่ืองเล่น มาพกัดูโชว์ดีๆ กัน เร่ิมตน้จากโชว ์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 18:15 อยา่งไรควรเช็กรอบกนัก่อนที่ไปหน่อยนะครับเพราะเวลาโชวอ์าจมี
การเปล่ียนแปลงในแต่ละวนัและอีกหน่ึงไฮไลทเ์ด็ดของการมาเยอืนดิสนียแ์ลนด์ คือการชมขบวนพาเหรด
ของเหล่าซุป’ตาร์เหล่าตวัการ์ตูน โดยจะมีอยู ่2 ช่วง คือเวลา 13:00 น. และ 16:00 น. 

 
เที่ยง-เย็น  อิสระอาหาร เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั  Cruise/O HOTEL หรือระดับเดียวกัน 



 

 
 

วนัทีส่าม ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – รีพลสัเบย์ – วดัหม่านโหมว – ร้านจวิเวอร่ี – ร้านหยก - วดัหวงัต้าเซียน   
-ช้อปป้ิงจมิซาจุ่ย 

เช้า บริการอาหารเช้าต๋ิมซ า  รสชาติดั้งเดิม 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิววดัท่ีชาวฮ่องกงให้ความเล่ือมใสศรัทธามา
เน่ินนานสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงต านานนกัรบแห่งราชวงศ์ซ้งเทพเจ้าแชกง 
แม่ทพัปราบศึกท่ีกลา้หาญ ในกองทพัของท่านยามท่ีออกรบเพ่ือตา้นขา้ศึก
ศตัรูทุกทิศทางทุกๆคร้ังท่านจะใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้
ดา้นหนา้รถศึกน าขบวนในกองทพัของท่าน ซ่ึงท่านมีความเช่ือว่าเม่ือพกพา
สัญลกัษณ์รูปกังหันน้ีไปณท่ีใดๆกังหันน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคลน าพาแต่
ความโชคดีมีอ านาจเขม้แขง็เสริมก าลงัใจให้แก่กองทพัของท่านช่ือเสียงในการน าทพัสู้ศึกของท่านจึงเป็นต านานมา
จนทุกวนัน้ี 

 

น าท่านเข้าสู่ วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นที่ประดิษฐาน
ของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือ เทพหวังต้า
เซียน เทพเจา้ตามความเช่ือชาวจีน เดิมท่านช่ือ “หว่องช้อเผ่ง” 
ท่านจะดลบันดาลพรเก่ียวกับสุขภาพ ให้สุขภาพแข็งแรง 
ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ ตอ้ง
เดินมาขา้งๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจง้ของเทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้า
หยุคโหลวรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยู่ดา้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึงชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกนัที่น่ี โดย
การขอพรกบัเทพเจา้ องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผกูน้ิวเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพธีิ 

 

น าท่าน ชมงานฮวงจุย้ ร้านจิวเวอร่ี ชมกังหันน าโชคโรงงานที่ขึ้นช่ือในการผลิตกงัหันน าโชค  องคก์งัหันทุกองคถู์ก
วางและออกแบบตามหลกัฮวงจุย้โดยซินแซของฮ่องกง  ผ่านพิธีจากวดัแชกงหมิว โดยไต๋ซือ ที่ท  าพิธีผ่านไฟ 
ปลุกเสกใหทุ้กองค ์เพือ่ใหทุกองค ์ที่น ามาสวมใส่เสริมความเฮง ความรวย มีส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต เสริมฮวงจุย้ 
ตวัใบพดักงัหนัหมุนไดร้อบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ดว้ยความเช่ือที่ว่า กงัหันช่วย



 

 
 

หมุนชีวติพลิกผนั จากร้ายกลายเป็นดี   จะช่วย "ดึงดูน าพาส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป" พา
ชีวติราบร่ืน เจริญกา้วหนา้ ทั้งหนา้ที่การงาน โชคลาภ เงินทองวิง่เขา้หา รับทรัพยเ์หมือนกงัหนัที่ลู่ลม    

น าท่านเขา้ชม ร้านหยก ชมความงามป่ีเซียะที่แกะสลกัมาจากหยก  อญัมณีที่มีชีวิต เช่ือกนัว่าใครมีไวบู้ชาจะ
เสริมดวงการเงินคนเกิดปีชงควรมีไวบู้ชาเพราะจะขจดัปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออกจากชีวิตรวมทั้งป้องกนัคุณไสย
มนตด์ าและผร้ีายต่างๆอีกดว้ย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านสู่  รีพัลส์เบย์Repulse Bay ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือ
รบขององักฤษที่มาจอดเพือ่รักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ า
ต้ืนซ่ึงได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพกัผ่อนใน
บรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   แต่ที่น่าสนใจคือดา้นหน่ึงของ
อ่าวมีวดั พระพทุธรูป และเทพเจา้ต่างๆ  ก่อสร้างประดิษฐานไว้
มากมายตามความเช่ือถือศรัทธา พระสงักจัจาย บูชาเพือ่ความสุข
,  เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช ้ มีเทพแห่งวาสนา  เทพ
แห่งดวงชะตา  รวมทั้งกามเทพ  ที่มีวิธีการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง   และอธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลม
อยา่งตั้งใจ   อิสระท่านสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ที่แห่งน้ีคืออีกดา้นของเสน่ห์ที่คน้พบไดไ้ม่ไกลเลย
จากใจกลางเมือง 

จากนั้น วัดหม่านโหมว(Man Mo Temple) เป็นวดัที่มีอยู่หลายสาขาทัว่
ฮ่องกงและทัว่ประเทศจีน ส าหรับสักการะบูชาเทพเหวินชางต้ีจวิน
(Man) เทพแห่งตวัอกัษรเป็นเทพดา้นบุ๋น และเทพเจา้กวนอู(Mo) 
เทพแห่งสงครามเป็นเทพด้านบู ้เป็นที่นิยมของนักเรียน นักศึกษา 
ซ่ึงนิยมกนัมาตั้งแต่ในอดีตที่ผูต้อ้งการสอบจอหงวนมกัจะมากราบ
ไหวข้อพรกนั วดัหม่านโหมว ที่ยา่น Sheung Wan จะเก่าแก่ที่สุด
ของวดับนเกาะฮ่องกง และยงัมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาวดัหม่านโหมวทั้งหมดในฮ่องกง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 
1847 และไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นสมบติัประจ าฮ่องกงเรียบร้อยแลว้(declared monument) ซ่ึงภายในจะมีการ
จุดธูปวงสีแดง เตม็เพดานไปหมด พร้อมกบักระด่ิงส าหรับขอพรที่ดา้นขา้งดว้ย โดยในบริเวณร้ัวเดียวกนัจะมี
อีก 2 อาคารคือ Lit Shing Kung ที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพต่างๆมากมายบนสรวงสรรค ์และ Kung Sor ซ่ึง
เป็นเหมือนหอประชุมของคนในชุมชน 

 

 

 



 

 
 

จากนั้น น าท่านอิสระช้อปป้ิงจิมซาจุ่ยเป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของ
เกาะฮ่องกง ที่คนไทยทัว่ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพูดกนัหนา
หูติดปากมานาน ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าววิคทอเรีย ของฝ่ัง
เกาลูน นับเป็นถนนสายช็อปป้ิงอย่างแทจ้ริง และเป็น
เสน่ห์อยา่งหน่ึงของฮ่องกง ที่ทั้งสองฟากฝ่ังของถนน จะ
เตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนดเ์นมช่ือ
ดังทั่วโลก เคร่ืองหนังชั้นดี ห้างสรรพสินค้าทันสมัย 
ร้านอาหารและภัตตาคารสุดหรู โรงแรมตั้ งแต่ระดับ
เกสตเ์ฮา้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาว บริเวณใกลเ้คียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX ขนาด
ใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทางเช่ือมติดต่อกนั 
สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกนัวา่ หา้งสรรพสินคา้เขาวงกต ภายในหา้งจะ
เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่มีร้านคา้ทุกแบบ และทุกแบรนดจ์ากทัว่โลกจ าหน่าย รวมไปถึงห้างขายของเด็กเล่นช่ือดงั 
TOY R'US ซ่ึงหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางดา้นหลงั จะเป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซ่ึง
ในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นที่จอดส าหรับเรือส าราญระดบัโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายงัซาลิสบิวร่ี บริเวณ
ใกล้เคียงกันติดกับอ่าววิคทอเรีย จะเป็นที่ตั้ งของสถานที่น่าเที่ยวมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์อวกาศ, ศูนย์
วฒันธรรม, พพิธิภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอนาฬิกา 

เย็น อิสระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
16.00 น. ถึงเวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่จุดนัดหมาย 
 
19.00 น.  ถึงเวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่จุดนัดหมาย 
21.05 น.  ลัดฟ้าเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Hongkong Airlines เที่ยวบินที่ HX779 
23.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

หรือเทีย่วบิน 
23.50 น.  ลัดฟ้าเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Hongkong Airlines เที่ยวบินที่ HX761 
01.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

หรือเที่ยวบิน 
วนัทีส่ี่ ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 
02.00 น. ลดัฟ้าเดินทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบิน Hongkong Airlines เท่ียวบินท่ี HX767 
04.10 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรบัความประทบัใจไปแสนนาน 
 
 



 

 
 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 
อตัราค่าบริการ 

PERIOD ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว FLIGHT DETAIL 

10-12 พ.ย. 62 7,999 8,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

11-13 พ.ย. 62 7,999 8,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

12-14 พ.ย. 62 7,999 8,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

15-17 พ.ย. 62 (บสั 1) 8,999 9,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

15-17 พ.ย. 62 (บสั 2) 8,999 9,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

26-28 พ.ย. 62 (บสั1) 7,999 8,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

26-28 พ.ย. 62 (บสั1) 7,999 8,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

27-29 พ.ย. 62 (บสั1) 7,999 8,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

27-29 พ.ย. 62 (บสั1) 7,999 8,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

2-4 ธ.ค. 62 9,999 10,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

6-8 ธ.ค. 62 10,999 11,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

7-9 ธ.ค. 62 12,999 13,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

9-11 ธ.ค. 62 10,999 11,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX779 21.05-23.10 

10-12 ธ.ค. 62 10,999 11,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

13-15 ธ.ค. 62 10,999 11,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

14-16 ธ.ค. 62 10,999 11,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

16-19 ธ.ค. 62 10,999 11,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX767 02.00-04.10 

17-20 ธ.ค. 62 10,999 11,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX767 02.00-04.10 

18-20 ธ.ค. 62 10,999 11,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

21-24 ธ.ค. 62 10,999 11,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX767 02.00-04.10 

22-24 ธ.ค. 62 10,999 11,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

25-27 ธ.ค. 62 13,999 14,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 



 

 
 

 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณอ่ืีนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น
ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

 
 
 
 
 
 
หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มกีารแจ้งทางบริษัทก่อนท าการออกต๋ัว
ภายใน หากไฟต์มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหมี้การ 3ประชาสัมพนัธสิ์นคา้พื้นเมืองให้

นกัท่องเที่ยวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภณัฑจ์ากไผ,่ จิวเวอร่ี, ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้
เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่า
ฮ่องกง *** 

2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วันเดินทาง มีเหตุจ าเป็น
ที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกนักับคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จัดห้องให้เป็น ห้อง 
TRIPLE ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มค่าห้องพักเดีย่ว และส าหรับท่านที่เดินทาง 2 ท่าน แต่อีก 1ท่านไม่
สามารถเดินทางได้ต้องช าระเพิ่มค่าพักเดีย่ว 

3. ส่งหนา้พาสปอร์ต พร้อมช าระเงิน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทางได ้กรณีส่งหนา้บตัรประชาชน ตอ้งสะกดตรง
ตามที่ส่งมาเท่านั้น กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  ช่ือที่ส่งมาสะกดไม่ตรงกบับตัรประชาชนที่ส่งในคร้ังแรกไม่สามารถเปล่ียนแปลง
แกไ้ขได ้ฉะนั้นลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือเอง 

 

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได้ทั้งนีเ้พ่ือป้องกนัปัญหาเทีย่วบิน
ล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณเีกดิความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน 
(ความล่าช้าของเทีย่วบินการยกเลกิเทีย่วบินมกีารยุบเที่ยวบินรวมกนัตารางการเดินทางมกีารเปลีย่นแปลงเน่ืองจากสายการบิน
พิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณชิย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น) โปรด

เข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 
 



 

 
 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ ามนั  
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
3. โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2 ท่าน/หอ้ง)  
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
6. ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 
7. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม  

 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน )ช าระพร้อมค่าทัวร์ 
3. ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคบั ขึน้อยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
5. โรงแรมที่พกัที่อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
6. กรณีชาวต่างชาติ ไม่ไดถื้อพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที ่
7. วซ่ีาเด่ียวส าหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งช าระและจดัการเองที่สถานฑูต 

 
เง่ือนไขการจองทัวร์  
ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาทช าระส่วนที่ก่อนเดนิทาง 30 วัน และส่งหน้าพาสปอร์ตหลังท าการจอง พร้อมแจ้งสลปิการโอน
เงิน  
 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์  
เน่ืองจากเป็นราคาทัวร์โปรโมช่ันเม่ือช าระแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณ ี 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้



 

 
 

2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระ
ไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
 
 
 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกันว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทกุประการ 


