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 ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด-์เซนิเจ ิน้  

โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX)  

5 วนั 3 คนื 
 

 

 
 

รายการทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• เต็มอิม่ วนัหยุด เทีย่วเนน้ๆ เทีย่วคุม้ เทีย่ว 2 เมอืง 
           •        สนุกสุดเหวีย่งไปกบั ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั) รวมบตัรเขา้แลว้ 

           •        ประทบัใจ ลอ่งเรอืสาํเภา Aqua Luna ดไูฟ แสง ส ีของเกาะฮอ่งกง 
• ทานอาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง แบบติม่ซํา กบัโจก๊ละมนุลิน้ และ หา่นยา่ง 
• เซนิเจ ิน้ เมอืงจําลอง Window of the World 

 
 
      กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่11-15 เมษายน 2562                  25,888.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ราคาเพยีง25,888.- 
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เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่  

1. กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ X X X  

2. ฮ่องกง – ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์ – เซนิเจิน้ ✈ X X 
 Century Plaza 

Hotel หรอืเทีย่บเทา่ 

3. 

เซนิเจิน้ รา้นยางพารา – รา้นหยก – ชอ้ปป้ิงตงเหมนิ – ชมโชวม์่าน

น้ํา 3 มติ ิ

 

O O O 
Century Plaza Hotel 
หรอืเทีย่บเทา่ 

4. 

เซนิเจิน้ – รา้นสมุนไพร – Window of the World – ฮ่องกง – 

ลอ่งเรอืสาํเภา Aqua Luna + Symphony of Light  

 

O O O 
Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทา่ 

5. 

ฮ่องกง – รา้นจวิเวอรร์ี ่– รา้นขนม – วัดหวังตา้เซยีน –  

วัดแชกงหมวิ – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – สนามบนิฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

 

O O X 
 
 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

23.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิฮ่องกง 

แอรไ์ลน ์  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

 
 

วนัที ่2: ฮอ่งกง – ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์ – เซนิเจ ิน้ 

03.35 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกงโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่HX780 

08.05 น. 

เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B 

 

สนามบนิตัง้อยู่บนเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบั

มณฑลกวางตุง้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทนัสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA 

BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดร้ับการออกแบบโดย

สถาปนกิชือ่ดงัระดบัโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางทา่นจะไดช้มทวิทศันข์องเกาะฮ่องกง   

 



 
 
 
 
 
 

 

GO1-HKG HX008         3 จาก 9 
 

 

จากนัน้นําทา่นเขา้สูด่นิแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์แห่งนี้เป็นสวน

สนุกแห่งที ่5 ของดสินียแ์ลนดท์ัว่โลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรี

สอรท์ระดบัโลกทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลนัเตา เปิดใหม!่!  รอยลั ปร ิน้เซส การเ์ดน้ สถานทีท่ีผู่เ้ขา้ชมจะได ้

พบกบัเจา้หญงิดสินียใ์นสวนทีง่ดงาม ในขณะทีแ่ขกตวันอ้ยเองไดแ้ปลงโฉมเป็นเจา้หญงิดสินยีท์ีต่นชืน่ชอบ

ดว้ยเชน่กนั  และ เครือ่งเลน่ใหมล่า่สดุของ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์อยู่ในโซน ทมูอรโ์รวแ์ลนดค์รัง้แรกของ

เครือ่งเลน่ธมีมารเ์วลนสวนสนุกดสินีย ์Iron Man Experience ไดร้วมสว่นสาํคญัตา่งๆทีส่มบูรณ์แบบของ

ฮ่องกงดว้ยการจําลองการบนิ ฉายภาพ 3มติ ิเสยีงเซอรร์าวดแ์ละสเปเชีย่ลเอฟเฟ็กตอ์ืน่ๆทีทํ่าให ้คณุไดส้มัผัส

เรือ่งราวการสูร้บของมารเ์วลกบักองกาํลงัทีช่ัว่รา้ยของไฮดรา! MYSTIC POINT  จัดโซนใหเ้ป็นลกัษณะของ

โซนแห่งความลกึลบัและพศิวง  เนน้จุดหลกัทีเ่ครือ่งเลน่บา้นลกึลบัทีช่ ือ่ว่า “MYSTIC  MANOR” และสวนแห่ง

เทวนยิายรอใหท้า่นพสิจูนไ์ปสมัผัสแลว้  “กรซิลยีก์ลัช” (GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะ

ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์เปิดโลกตะวนัตก ผจญภยัหลากหลายทศิทาง แปลกใหม่ มันส ์ไม่เหมอืนใคร กบัรถราง

ตะลยุขมุทองแดนเถือ่น “รัน อเวย ์มายน ์คารส์ ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแ้น่นครัง้แรกกบัโคสเตอร์

ภาคพืน้ดนิหลากหลายทศิทางรายรอบดว้ยแดนเถือ่นแปลกตาเลีย้วเลาะผา่นโตรกธาร น้ําพรุอ้น “ ไกเซอร ์

กลัช” (GEYSER GULCH) ทีพ่วยพุ่งสะเทอืนทัว่ทัง้พืน้ดนิแลว้มาเยีย่มบา้นชา่งตเีหล็กหลบสายน้ําทีส่าดสา่ย 

และรา้นของแหง้ทีก่ลายเป็นรา้นของเปียก รว่มเฮฮาจอ้งหาเพือ่นใหม่ เล็งใหแ้ม่น แลว้พ่นสายน้ําจากเครือ่งสบู

ลมของชา่งตเีหล็ก  สนุกสนานกนัแบบเย็นฉ่ํา จากนัน้พบกบัการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพือ่นทีแ่สนวเิศษ 

มกิกี,้ มนินี่, ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสือ้ผา้น่ารักและสองเพือ่นดสินีย ์กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และเคไนย ์ดนิแดน

ทีย่ ิง่ใหญ่เหนือคําบรรยายอกีทีห่นึง่ทีไ่ม่ควรพลาด “ทอย สตอรีแ่ลนด”์ (TOY STORYLAND)  ธมีแลนด์

จากดสินียพ์คิซารส์าํหรับเด็กทกุวัย เมือ่เหลา่ของเลน่ออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏบิัตกิารร่วมกบักองกําลงัของ

แอนดี ้ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดรอ๊ป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิง้ด ิง่จากความสงู 25 เมตร ดิง่

พสธุาร่อนจากเวหาสูพ่ืน้โลก,แลว้ร่วมวิง่ไลงั่บหาง สา่ยหัว สา่ยหางโยกกนัหัวหมุน กบั สลิง้กีด้อ๊กสปิน 
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(SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!สดุเสยีง หวาดเสยีว อะดรนีาลนีกระฉูด บนรางรปูตวั U ทีค่วามสงู 27 เมตร กบั

โคสเตอร ์อารซ์ ีเรเซอร ์(RC RACER)นอกจากนี้ทา่นสามารถเลน่เครือ่งเลน่อนัทนัสมัยและสนุกสนาน อกี 4 

โซน โซนแรก “เมนสตรที ยู เอส เอ” (MAIN STREET USA) กา้วเขา้สู ่ความมชีวีติชวีาเทศกาลเฉลมิฉลอง

ของอเมรกินัทาวน ์สนุกสนานไปกบั ไฟลทอ์อฟ แฟนตาซ ีพาเหรด 2 รอบของทกุวนั ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นคา้

ขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหารมากมายสนุกกบัรถไฟไอน้ําโบราณรอบสวนสนุกโซนทีส่อง“ทมูอรโ์รวแ์ลนด”์  

(TOMORROW LAND)  ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านหว้งอวกาศอนัมดืมดิไปกบัโรลเลอรโ์คสเตอร ์

ไฮเปอรส์เปซ เมาทเ์ทน (Hyperspace Mountain) โซนทีส่าม “แฟนตาซแีลนด”์ (FANTASY LAND) ดืม่ดํา่

ไปกบัโลกแห่งเทพนยิาย พบกบัเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา สนุกกบัเมอืงเทพนยิายลอ่งเรอืตาม

เรือ่งราวรอบโลกที ่“อทิส ์อะ สมอล เวลิด์” (IT’S A SMALL WORLD) ประทบัใจไปกบัการแสดงแบบ

บรอดเวย ์ที“่Mickey and the Wondrous Book”โซนสดุทา้ยโซนทีส่ี ่“แอดเวนเจอรแ์ลนด”์ 

(ADVANTURE LAND) ดนิแดนแห่งการผจญภยัอันน่าตืน่เตน้สมัผัสความเรา้ใจกบัการผจญภยัในป่าลกึลบัของ

เอเชยีและแอฟรกิาในดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะเร ิม่ตน้การผจญ

ภยับนเรอืสาํรวจทีล่อ่งไปตามแมน้ํ่าสายใหญ่หวัใจหลกัของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์่านป่าลกึลบัทีท่กุโคง้น้ําจะมี

ส ิง่ลกึลบัและสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ตา่งๆรออยูเ่พือ่สรา้งความสนุกใหก้บัผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืนไม่ว่าจะเป็นฝูงชา้งที่

เลน่น้ําอยา่งสนุกสนานตืน่เตน้กบัการ ผจญภยักบัสตัวป่์านานาชนดิ, Tarzan’s Tree House บา้นตน้ไมข้อง

ทารซ์าน และชมขบวนพาเหรด ชว่งกอ่นสวนสนุกจะปิด 

                               *รบัประทานอาหารกลางวนั-คํา่ อสิระตามอธัยาศยั* 

 

 

... นําท่านเดนิทางสูเ่มืองเซนิเจ ิน้ โดยรถโคช้ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง (ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร ณ วัน

เดนิทาง) ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระดว้ยตวัของทา่นเองในการเดนิทางขา้มด่านและผ่านพธิีการตรวจคน

เขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60 นาท ีเมอืงเซนิเจ ิน้ ซ ึง่เป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิ ปกครอง

พเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมืองเศรษฐกจิการคา้ที่สําคัญของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวม

เทคโนโลยแีละความทนัสมัยอกีดว้ย... 

          เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก เซนิเจิน้ Century Plaza Hotel หรอืเทีย่บเทา่ 

 

วนัที ่3: 

 
เซนิเจ ิน้ รา้นยางพารา – รา้นหยก – ชอ้ปป้ิงตงเหมนิ – ชมโชวม์า่นนํา้ 3 มติ ิ
 

เชา้ 
           รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั  

 

 จากนัน้นําทา่นชมสนิคา้พืน้เมอืงของเซนิเจิน้ อาท ิยางพารา หยก ฯลฯ ฝากคนทีท่า่นรักและนําทา่นชมโรงงาน

ผา้ไหมจนีซึง่เป็นสนิคา้ข ึน้ชือ่   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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…จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยังตลาดตงเหมนิ ตลาดกลางแจง้เป็นทีน่ยิมของวัยรุ่น เป็นศูนยร์วมแห่งการชอ้ป

ป้ิงสนิคา้ภายในประเทศ ทีน่ี่นับว่าเป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาชอ้ปป้ิง เพราะนอกจากทีน่ี่จะเป็นแหล่งช ้

อปป้ิงแลว้ยังเป็นแหล่งรวมเรื่องอาหารการกนิอีกดว้ย ทีน่ี่มีสนิคา้หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ 

รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ราคาไม่แพงเรยีกว่าใครชอบตอ่รับรองว่าสนุกแน่ๆ                           

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

 

นําท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ําแบบ 3D 

เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกบัเด็กหญงิผูก้ลา้กับลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครื่อง

บรรเลงเพลงทีม่ีชือ่ว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามาชว่ยนกทีถู่ก

ทําลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ที่ใชทุ้นสรา้งกว่า 200 

ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็น

โรงละครทางน้ําขนาดใหญ่ทีส่ามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 

เดอืนในการสรา้งแท่นแสดงบนน้ําทีใ่หญ่ที่สดุในโลกครอบคลุม

พื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหม่และเป็นความทา้ทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสรา้งเพื่อเป็น

ตวัแทนของธรรมชาต ิการแสดงบนเวทมีีทัง้หมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรยข์องมนตเ์สน่หข์อง

ภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เชน่ แสงเลเซอร ์ ไฟ  เครือ่งเปลง่แสง  ม่านน้ํา  ระเบดิน้ํา ฯลฯ กว่า600

ชนดิ  เป็นโชวน้ํ์าทีใ่หญ่และทนัสมัยทีส่ดุในโลก โชวก์ารแสดงสือ่ประสมในชว่งเวลากลางคนื เป็นสญัลักษณ์

ใหม่ในทา่เรอื OCT 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก เซนิเจิน้ Century Plaza Hotel หรอืเทีย่บเทา่ 

 

วนัที ่4: 

 

เซนิเจ ิน้ – รา้นสมนุไพร– Window of the World – ฮอ่งกง – ลอ่งเรอืสําเภา Aqua Luna + 

Symphony of Light  

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

 จากนัน้นําทา่นชมสนิคา้พื้นเมืองของเซนิเจิน้ อาท ิสมุนไพร ฯลฯ ฝากคนทีท่่านรักและนําท่านชมโรงงานผา้

ไหมจนีซึง่เป็นสนิคา้ข ึน้ชือ่  ... Window of the World เมอืงจําลอง เซนิเจิน้หนา้ตา่งของโลกเป็นสวนจําลอง

ทีย่อดเยีย่มแห่งหนึง่ในประเทศจีน สามารถดูแบบจําลองของสิง่มหัศจรรยข์องโลก มรดกทางประวัตศิาสตร ์

ไดจ้ากทีน่ี่ เป็นการจําลองเอาสถานทีท่ีม่ีชือ่เสยีงมาตัง้ไวท้ีน่ี่ ใหนั้กท่องเทีย่วไดถ้่ายรูป นครวัดของกัมพูชา 

สถาปัตยกรรมยุโรป เชน่ หอไอเฟล โบราณสถานกรุงเอเธนส ์เป็นตน้ 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮอ่งกง โดยรถโคช้ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง  (ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร ณ วัน

เดนิทาง) ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระดว้ยตวัของทา่นเองในการเดนิทางขา้มดา่นและผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60 นาท ี
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ลอ่งเรอืสาํเภาจนี Aqualuna เรอืสแีดงเกา่แกเ่ป็นเรอืโบราณ ประวตัศิาสตรข์องคนฮอ่งกง การไดน่ั้งเรอื

สาํเภา  Aqualuna เหมอืนเป็นการยอ้นกลบัไปในอดตี ดืม่ดํา่กบับรรยายกาศอันแสนโรแมนตคิ บนเรอืสาํเภา

โบราณกบัประวัตศิาตรย์าวนาน เพือ่สมัผัสกบัประสบการณ์ใหม่ๆทีป่ระทบัใจไม่รูล้มื พรอ้มชมการแสดงไฟ

ไฮเทคยามคํา่คนืของเกาะฮ่องกง 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก ฮ่องกง Panda Hotel หรอืเทีย่บเทา่ 

 
 

วนัที ่5: 
ฮอ่งกง – รา้นจวิเวอรร์ ี ่– รา้นขนม – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 
– สนามบนิฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซํา 

 จากนัน้นําชมโรงงานจวิเวอรร์ี่ ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ีชือ่เสยีงทีส่ดุของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ

ทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! และนําท่านเลอืกซือ้ยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย จากนัน้นําท่าน

นมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทศิใหก้ับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ใน

การศกึษาลัทธเิต๋าจนกลายเป็นผูม้ีพลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดทีช่าว

ฮ่องกงเชือ่ว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮ่องกงมีเทพซึง่ข ึน้ชือ่ในการดูแลรักษาโรคภัย

ไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีนํ่าธูป และของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลใน

การทําธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคลา้ยวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสแีดงขนาดใหญ่และหลังคาสี

ทองเหลอืงอร่าม จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเก่าแก่ทีม่ีความศักดิส์ทิธิม์าก มีอายุกว่า 300 ปี

ตัง้อยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชือ่ว่าท่านแชกง 

เนื่องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวีระประวัตไิว ้ทําใหค้นทั่วไปยก

ย่องและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ 

แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันนําโชคที่ตัง้อยู่ในวัดเพื่อจะไดห้มุนเวียนชีว ิตของเราและครอบครัวใหม้ีความ

เจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีีเคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ย

หมุนปัดเป่าเอาส ิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคมี 4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพ

ร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที ่2 ของเดอืน

แรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่

รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

https://www.dhakulchan.org/dcts/product/YVdROU1EQXdNVE0z/%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99_JUNK_CRUISE_.html
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 จากนัน้ใหท้า่นมคีวามสขุกบัการเดนิเทีย่วสมัผัสกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงไมว่่าจะเป็น ย่านขายสนิคา้ ย่านจมิซาจุ่ย หรอื 

ศนูยก์ารคา้ตา่งๆ เชน่ HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ยา่น Tsim Sha Tsuiทีม่รีา้นคา้

แบรนดด์งักวา่ 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น หรอื ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปป้ิงทีฮ่่องกง กบัสนิคา้

หลากหลายชนดิ อาท ิMARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, 

G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปป้ิงที ่DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงจากทัว่ทกุมมุโลก   

 ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง 

21.45 น.      ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX761 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

 

 
 

 

โปรแกรม: ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด-์เซนิเจิน้ 

โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX)  5 วนั 3 คนื 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี

(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่: 11-15 เมษายน 

2562              
25,888 28,888 25,888 

 
5,000 

 
14,188 

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบ ] 7,000 บาท / ทา่น *** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหต ุ: 

1. สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรบัตา่งชาตแิละลูกคา้เป็นผูด้าํเนนิการย ืน่วซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

แนะนําการย ืน่วซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์ ทา่นละ 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวนั และ

อยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 30 กโิลกรัม)  

8. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
9. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์ 

10. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกว่า 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหาย

ในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 800 บาท/ทา่น 

4. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื่องจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ่้ายในสว่นของค่าทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืค่ามัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯ

กําหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรม 

เนียมในการมดัจําตั๋วในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
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7. กรณีทา่นไดชํ้าระค่าทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทวัรห์รอืมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 


