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ฮ่องกง ช้อปป้ิง กระจาย...กระจาย 

ฮอ่งกง ดีสนียแ์ลนด ์เซินเจิ้น (พกัเซินเจิ้น 2 คนื) 

3 วนั 2 คนื  โดยสายการบนิคาธแ์ปซิฟิค CX 

เดินทาง เม.ย.-มิ.ย. 60 ราคาเริ่มตน้เพยีง 13,999 บาท 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สุวรรณภูม ิ–ดสินีย์แลนด์ – เซินเจิน้ ✈ คูปอง อสิระ 
CAA HOLY SUN HOTELหรือ
เทยีบเท่า 

2 
หมู่บ้านจ าลองลเีจยีง  – บัวหิมะ – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก –  
ช้อปป้ิงหล่อวู่   

O O O 
CAA HOLY SUN HOTELหรือ
เทยีบเท่า 

3 
วดักงัหัน – วดัหวงัต้าเซียน -  Jewelry Factory –ศูนย์หยกและ
สมุนไพร- ช้อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย – สุวรณภูม ิ

O O ✈  

ไฮไลท.์....ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

1. รวมบตัรเขา้ชม ฮ่องกงดีสนียแ์ลนด+์คปูองอาหาร 

2. ไหวพ้ระขอพระวดัดงัที่ฮ่องกง วดัหวงัตา้เซียน และ วดัแชกงหมวิ 

3. ชอ้ปป้ิงสุดมนัสท์ี่ หล่อวู่, จิมซาจุ่ย 

4. เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ ง + ไวนแ์ดง   
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วนัแรก             กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  - ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิน้                                    

06.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) 

อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 5 เคาน์เตอร์ M โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวก

จดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหก้บัท่าน 

08.25 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX700 (มีบริการ

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ฮ่องกง หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้โปรด

เดินออกทาง Exit Bจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2560 

ทางดิสนียแ์ลนดเ์ปิด เคร่ืองเล่นใหม ่Iron Man Experience อยูใ่นส่วน Tomrrowland  เคร่ืองเล่นจะสวม

แวน่ตา StarkVision แลว้ส ารวจนวตักรรมล่าสุดของ โทน่ี สตาร์ค อยา่งใกลชิ้ด แลว้บินไปในยานพาหนะ

ตา้นแรงโนม้ถ่วง Iron Wing ใน Iron Man Experience บินหวอืเคียงขา้งไอร่อนแมนผา่นถนนมากมายท่ีดู

คลา้ยถนนในเกาลูนและดาวน์ทาวน์ จากนั้นบินเหนือสถานท่ียอดนิยมอนัเป็นสัญลกัษณ์ของฮ่องกง ไดแ้ก่ 

Hong Kong Stark Tower สะพานซิงหม่า อ่าววกิตอเรีย และแนวภูเขาอนัเก่าแก่ในตวัเมืองหลงัจาก

ยานพาหนะ Iron Wing ลงจอดอยา่งปลอดภยัแลว้ อยา่พลาดโอกาสคร้ังส าคญัในชีวิตในการไดพ้บกบัไอ

ร่อนแมนแบบตวัต่อตวัท่ี Iron Man Tech Showcase ซ่ึงน าเสนอโดยสตาร์ค อินดสัตร้ี “มิสทิค พอยท”์ 

(MYSTIC POINT)  ชมพิพิธภณัฑส่์วนตวัของท่านลอร์ด ซ่ึงอยูภ่ายในคฤหาสน์ท่ีตกแต่งในสไตล์

วกิตอเรียน  และเม่ือใดก็ตามท่ีเจา้ลิงนอ้ย อลัเบิร์ต เพื่อนเดินทางคู่ใจของท่านลอร์ด ไดเ้ล่นซุกซนเปิดหีบ

เคร่ืองดนตรีโบราณ เม่ือนั้นผงวเิศษ มิวสิค ดสัท ์จะถูกปลดปล่อยออกมาจากหีบ และนัน่หมายถึงการผจญ

ภยัสุดทา้ทายไดเ้ร่ิมตน้ข้ึน โซนต่อมาคือ “กริซลีย ์กลัช” (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรคพ์ิเศษ  สุดเฉพาะ

ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์เปิดโลกตะวนัตก ผจญภยัหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มนัส์ ไม่เหมือนใคร กบัรถราง

ตะลุยขมุทองแดนเถ่ือน “รัน อเวย ์มายน ์คาร์ส” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแ้น่น!!!  คร้ังแรกกบั
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โคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทาง รายรอบดว้ยแดนเถ่ือนแปลกตา เล้ียวเลาะผา่นโตรกธาร น ้าพุร้อน 

“ไกเซอร์ กลัช” (GEYSER GULCH) ท่ีพวยพุง่สะเทือนทัว่ทั้งพื้นดิน แลว้มาเยีย่มบา้นช่างตีเหล็ก หลบ

สายน ้าท่ีสาดส่าย และร้านของแหง้ท่ีกลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพื่อนใหม่ เล็งใหแ้ม่น แลว้พน่

สายน ้าจากเคร่ืองสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกนัแบบเยน็ฉ ่า จากนั้นพบกบัการตอ้นรับแบบไวลด ์

เวสต ์กบัเพื่อนท่ีแสนวิเศษ มิกก้ี, มินน่ี, ชิพ แอนด ์เดลในชุดเส้ือผา้น่ารัก และสองเพื่อนดิสนีย ์กรีซลีย ์หมี

นอ้ยโคดา้ และ เคไนย ์...ดินแดนท่ียิง่ใหญ่เหนือค าบรรยายอีกท่ีหน่ึงท่ีไม่ควรพลาด!!! แห่งเดียวในเอเชีย 

“ทอย สตอร่ีแลนด์” (TOY STORYLAND) ธีมแลนดจ์ากดิสนีย ์พิคซาร์ ส าหรับเด็กทุกวยั เม่ือเหล่าของเล่น

ออกมาสนุกสนาน ระวงั! ปฏิบติัการร่วมกบักองก าลงัของแอนด้ี ทอย โซลเจอร์ พาราชูต้ ดร๊อป (TOY 

SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิ้งด่ิงจากความสูง 25 เมตร ด่ิงพสุธาร่อนจากเวหาสู่พื้นโลก, แลว้ร่วม

วิง่ไล่งบัหาง ส่ายหวั ส่ายหาง โยกกนัหวัหมุน กบั สล้ิงก้ี ด๊อก สปิน (SLINKY DOG SPIN), กร๊ีด! สุดเสียง 

หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตวั U ท่ีความสูง 27 เมตร กบัโคสเตอร์ อาร์ซี เรสเซอร์ (RC 

RACER) และยงัพบกบัเคร่ืองเล่นอนัทนัสมยัและสนุกสนานอีก 3 โซน โซนแรก  “เมนสตรีท ย ูเอส เอ” 

(MAIN STREET USA) กา้วเขา้สู่ ความมีชีวติชีวา เทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกนัทาวน์ สนุกสนานไปกบั 

ไฟลท ์ออฟ แฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทุกวนั ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ขายของท่ีระลึกและร้านอาหาร

มากมาย สนุกกบัรถไฟไอน ้าโบราณรอบสวนสนุก โซนท่ีสอง “ทูมอร์โรวแ์ลนด์” (TOMORROW LAND)  

ต่ืนเตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผา่นหว้งอวกาศอนัมืดมิดไปกบัโรลเลอร์โคสเตอร์ “สเปซเมาทเ์ท่น” 

(SPACE MOUNTAIN) และ “บซั ไลทเ์ยยีร์ แอสโทร บลาสเทอร์” (BUZZ LIGHTYEAR ASTRO 

BLASTERS) เคร่ืองเล่นท่ีปกป้องจกัรวาลยงิต่อสู้ผูรุ้กรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เคร่ืองเล่นขบั

ยานอวกาศ โซนท่ีสาม “แฟนตาซีแลนด์” (FANTASY LAND) ด่ืมด ่าไปกบัโลกแห่งเทพนิยาย พบกบัเจา้

หญิง ณ ปราสาทเจา้หญิงนิทรา สนุกกบัเมืองเทพนิยาย ล่องเรือตามเร่ืองราวรอบโลกท่ี “อิทส์ อะ สมอล 

เวลิด์ (IT’S A SMALL WORLD) ประทบัใจไปกบัการแสดงโชวส์ไตลบ์รอดเวย ์มิกก้ีกบัหนงัสือนิทาน

วเิศษ โซนท่ีส่ี ADVENTURE LAND เดินทางเขา้สู่ป่าใหญ่ ดินแดนแห่งการผจญภยัอนัต่ืนเตน้ “จงัเกิล ริ
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เวอร์ ครูซ” (JUNGLE RIVER CRUISE) ล่องเรือในป่าอนัน่าสนุกสนาน ผจญภยักบัสัตวป่์าอนัน่าต่ืนเตน้

นานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE บา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน ชมมิวสิคลั โชว ์ FESTIVAL OF THE 

LION KING ต่ืนตะลึงกบัเคร่ืองแต่งกาย เหล่าแดนซ์เซอร์ เทคนิคพิเศษ และกายกรรม เม่ือส้ินแสงอาทิตย์

ท่านจะต่ืนตะลึงกบัความสวยงามจนมิอาจละสายตาของปราสาท Sleeping Beauty Castle ปราสาทเทพ

นิยายซ่ึงถูกตกแต่งดว้ยไฟทัว่ทั้งปราสาทจากนั้นเวลาประมาณ 20.00 น. กล่าวอ าลาดินแดน Disney’s Land 

ดว้ยการชมพลุไฟประกอบดนตรี Disney in the stars ท่ีถูกจดัแสดงอยา่งยิง่ใหญ่ส่งทา้ยการเฉลิมฉลองอยา่ง

ตระการตาท่ีคุณจะจดจ าจนไม่มีวนัลืม พเิศษ แถมฟรีบัตรคูปองอาหาร ท่านละ 1 ใบ จากนั้นน าท่านเดินทาง

สู่ เซินเจิน้  (โดยรถไฟ โดยประมาณ 1 ชัว่โมง)  เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง

ธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ ตวัเมืองเซินเจ้ินไดรั้บการวางระบบผงัเมืองอยา่งดีมีสภาพภูมิทศัน์ และ

สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม “เมืองเซินเจ้ิน” ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของ

มณฑลกวางตุง้เป็นเมืองเศรษฐกิจการคา้ท่ีส าคญัของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละ

ความทนัสมยัอีกดว้ย 

ทีพ่กั CAA HOLYSUN หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง        หมู่บ้านจ าลองลเีจียง  – บัวหิมะ – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก - ช้อปป้ิงหล่อวู่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าทุกท่านสู่สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ หมู่บา้นโบราณ จ าลองเมืองลีเจียง และ ชาวจีนนีแคะ “Gankeng” 

สถานท่ี ท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีเพิ่งเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาพกัผอ่นกบับรรยากาศอนัเป็นธรรมชาติ 

บา้นเรือน โบราณต่างๆ ท่ียงัคงอยูแ่ละมีการปรับปรุงบางส่วนของหมู่บา้นตามแบบของเมืองโบราณล่ีเจียง 

ทั้งน้ีท่านยงัไดไ้ดส้ัมผสัถึง ความเป็นจีนแคะซ่ึงปัจจุบนัยงัคงมีชาวจีนแคะท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นแห่งน้ี แมว้า่

ชาวแคะจะมีวฒันธรรมและภาษาท่ีแตกต่าง ภายในหมู่บา้นยงัมีพิพิธภณัฑซ่ึ์งบอกเล่าถึงประวติัความเป็นมา
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ของชาวจีนแคะใหไ้ดศึ้กษาส าหรับท่านท่ีสนใจอีกดว้ย ภายในหมู่บา้นกย้งัมีศาลเจา้กวนอูซ่ึงถือวา่เป็นศาล

เจา้ศกัด์ิสิทธิท่ีชาวแคะไดส้ักการะกราบไหวก้นัมานานนบัร้อยปี   จากนั้นน าท่านไปผอ่นคลายความ

เม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจกัวาล บัวหิมะ ยาประจ าบา้น

ท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น ้าร้อนลวก หรือ น ้ามนั ช่วย

ลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกไดดี้ หรือจะทาเพื่อป้องกนัผวิไหมเ้สียจากการตากแดดเป็น

เวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ให้หนา้เนียนใส น าท่านชม ร้านผ้าไหม ชมขั้นตอน

การเล้ียงไหมและการผลิตผา้ห่มไหมอนัแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผสั น าท่านชม ร้านหยก มีสินคา้มากมาย

เก่ียวกบัหยกใหท้่านไดเ้ลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแด่ตวัท่านเอง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นใหท้่านเพลิดเพลินกบัการต่อราคาสินคา้มากกวา่ 50% ท่ีคนไทยขนานนามวา่ มาบุญครองเซินเจ้ิน 

หรือหล่อวู ่ท่านจะพบกบัสินคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมช่ือดงัมากมาย  อาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry, 

Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (เป็ดปักกิง่ + ไวน์แดง) 

ทีพ่กั CAA HOLYSUN หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม        เซินเจิน้-ฮ่องกง-วดัแชกง-วดัหวงัต้าเซียน –Jewelry Factory-ศูนย์หยกและสมุนไพร- ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง (โดยรถไฟ ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง)     

น าท่านสู่ วดักงัหัน หรือ วดัแชกง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายมุากกวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขต 

Shatin วดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคญัคนหน่ึง เป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง เน่ืองจากมี
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เหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้  าวรีะประวติัไว ้ท าให้คนทัว่ไปยกยอ่งและ

คนจีนมีความเช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้

จะตอ้งไปหมุนกงัหนัน าโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มุนเวยีนชีวติของเราและครอบครัวใหมี้ความ

เจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการ

ช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ 

สุขภาพร่างกายแขง็แรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา  จากนั้นน าท่าน

นมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัต้าเซียน ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีอายกุวา่คร่ึงศตวรรษ วดัมีความงดงามดว้ย

อาคารท่ีตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นหน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของ

ฮ่องกงมีเทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จบ็  จะมีผูค้นมากมายท่ีน าธูป และของมาสักการะเพื่อขอ

พรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธุรกิจ วดัแห่งน้ีคนไทยนิยมมาสักการะขอพรเป็น

จ านวนมากท่ีลานบูชาจะเห็นคนหนุ่มสาว จนถึงคนสูงวยัเขยา่เซียมซีกราบไหวข้อพรกนั น าท่านชมโรงงาน

ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน Jewelry Factory จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์หยกและ

สมุนไพร ชมวธีิการเลือกซ้ือหยกแทห้รือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีไดรั้บการการันตีคุณภาพจาก

รัฐบาลฮ่องกง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ใหท้่านมีความสุขกบัการเดินเท่ียวสัมผสักบัแหล่งชอ้ปป้ิงไม่วา่จะเป็น ยา่นขายสินคา้ ย่านจิมซาจุ่ย หรือ 

ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เช่น HARBOUR CITY หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงยา่น Tsim Sha Tsui ท่ีมี

ร้านคา้แบรนดด์งักวา่ 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปป้ิงท่ีฮ่องกง กบั

สินคา้หลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, 

BALLY, G2000เป็นตน้ หรือชอ้ปป้ิงท่ี DUTY FREE ร้านคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุม
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************************************************************************ 

“ราคาทวัร์ส าหรับคนไทยเท่าน้ัน ไม่มีราคาเดก็” 

โลก  จนถึงเวลานดัหมายน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (อสิระอาหารค ่า เพ่ือความสะดวกในการช้

อปป้ิงตามอธัยาศัย) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

19.50 น. 

21.45 น. 

เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX703 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

21.30 น. 

23.25 น. 

เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX617 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

22.00 น. 

23.55 น. 

เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX709 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

วนัทีเ่ดินทาง เทีย่วบิน 
ราคาผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่เสริมเตียง) 

 
พกัเดี่ยว 

28 – 30 เม.ย.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

16,999.- 16,999.- 3,900.- 

30 เม.ย. – 02 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX703 HKGBKK 19.50 - 21.45 

16,999.- 16,999.- 3,900.- 
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06 – 08 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

15,999.- 15,999.- 3,900.- 

07 - 09 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX703 HKGBKK 19.50 - 21.45 

15,999.- 15,999.- 3,900.- 

10 – 12 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

16,999.- 16,999.- 3,900.- 

12 – 14 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

16,999.- 16,999.- 3,900.- 

13 – 15 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

15,999.- 15,999.- 3,900.- 

14 – 16 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX703 HKGBKK 19.50 - 21.45 

14,999.- 14,999.- 3,900.- 

19  - 21 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX703 HKGBKK 19.50 - 21.45 

15,999.- 15,999.- 3,900.- 

20 – 22 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

14,999.- 14,999.- 3,900.- 

26 -28 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX703 HKGBKK 19.50 - 21.45 

15,999.- 15,999.- 3,900.- 

27 – 29 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

14,999.- 14,999.- 3,900.- 

28 – 30 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX703 HKGBKK 19.50 - 21.45 

14,999.- 14,999.- 3,900.- 

02 – 04 มิ.ย.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

14,999.- 14,999.- 3,900.- 
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจ้ิน)ก าหนดให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผไ่หม, 
หยก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  และถา้
หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้ร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 
หยวน / คน / ร้าน 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

09 – 11 มิ.ย.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

14,999.- 14,999.- 3,900.- 

10 – 12 มิ.ย.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

14,999.- 14,999.- 3,900.- 

16 – 18 มิ.ย.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

14,999.- 14,999.- 3,900.- 

17 – 19 มิ.ย.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

14,999.- 14,999.- 3,900.- 

23 – 25 มิ.ย.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

14,999.- 14,999.- 3,900.- 

24 – 26 มิ.ย.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

14,999.- 14,999.- 3,900.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GT-HKG CX01   Page 11 of 14 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   HKG DIS ZEN 3D2N JUN60-CX-W43 

- กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล์ 
จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง 
เท่านั้น  
2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารห้องพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบริษทัอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ
เรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
     1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
   2. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
   3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
   4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
   5. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
   6. ค่าทิปส าหรับคนขบัรถและมคัคุเทศก ์ ท่านละ 100 หยวน /ทริป/ต่อท่าน  (ประมาณ 500 บาท) 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1.กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท(ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้
เท่านั้น)หากตอ้งยืน่วซ่ีา ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวซ่ีาใหเ้รียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7วนั
ท าการ)  
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2.การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อยก่อน
ก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 
2.บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯไม่สามารถควบคุม
ไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย
ทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั) 
4.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5.กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า
อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  
6.เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
7.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่ขอ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
1.ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ด าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
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2.ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
3.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
4.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน   ก าหนด เช่น ตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนกั
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1.เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว  (Single) และห้องคู่  
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจมีห้องพกัแบบ 3 ท่าน
จ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
2.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 
โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจาก
กงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้ง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณี
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ท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมี
การเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 


