
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

✓ นมสัการพระใหญ ่“ Ngongping ” 
✓ ชมโชวม์า่นน า้ MANGROVE GROOVE 
✓ จ าลองเมอืงฮอลแลนด ์(Shenzhen Dutch Flower Town) 
✓ SHENZHEN MUSEUM (พพิธิภณัฑ ์เซนิเจ ิน้) 
✓ วดักวนอ ูKuan Au Temple 
✓ ชอ้ปป้ิงสดุมันสย์า่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน 



 
 
 

✓ วดัแชกงหมวิ + วดัหวงัตา้เซยีน + วดัเจา้กวนอิม่ฮอ่งฮ า 
✓ พกัเซนิเจิน้ 2  คนื...โรงแรมระดบั 3 ดาว 

** อรอ่ยเลศิรสกบัเมนูพเิศษ ** 
** เป็ดปกักิง่ + ไวนแ์ดง  ** 

 
 

 
 
 

วันแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ–ฮอ่งกง – พระใหญน่องปิง - เมอืงเซนิเจิน้          (-/-/ค า่)                                                            

01.30 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขา้
ทางประตหูมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 
(HX) พบเจา้หนา้ทีฯ่ บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 

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

06.00 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขา้
ทางประตหูมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 
(HX) พบเจา้หนา้ทีฯ่ บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 

08.50 น.      เหริฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX768 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  
หรอื 

08.00 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขา้
ทางประตหูมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 
(HX) พบเจา้หนา้ทีฯ่ บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 

11.05 น.      เหริฟ้าสู ่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. . ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ให ้

คณะทกุทา่นออกทาง  Exit B จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นสะพานชงิหมา่ ซึง่เป็นสะพานทีถ่อื
ไดว้า่เป็นสะพานรางคู ่ทีย่าวทีส่ดุในโลก 



 
 
 

    จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เกาะลนัเตา ซึง่มขีนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็น  
เกาะทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในคาบสมทุรฮอ่งกง นมสัการพระใหญ ่Ngong ping  ท่านจะไดช้ม
ทวิทัศน์ของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีน
โบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร ์
ที่ ระดับความสูง 22 เมตร สามารถมองเห็น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจง้องค์
ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ 
จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด่า้นล่าง ไต่ข ึน้บันได 
268 ขั ้นสู่ฐานที่องค์พระน่ังประทับอยู่  เหนือ
ระดับน ้ าทะเล 371 เมตร องค์พระสรา้งจากการ
เชือ่มแผ่นสัมฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250ตันและ
สงู 34 เมตร องคห์ันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้ง
ลา่งบรเิวณทะเลจนีใต.้..ใหท้่านไดส้ัมผัสกับ หมู่บา้นวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) 
ใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บรเิวณหมูบ่า้น
จ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวัฒนธรรม
ดัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างลงตัว      จากนั้นเดนิทางสู ่เซนิเจ ิน้ โดยใชร้ถไฟ หรอื รถโคช้ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ขึน้อยูก่ับสภาพการจราจร) เซนิเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี 
เดมิเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที่ 2,020 ตารางกโิลเมตร 
ตัวเมืองเซนิเจิน้ไดรั้บการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมทัิศน์และสภาพแวดลอ้มที่เป็น
ระเบยีบสวยงาม 

ค า่            บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1( เมนพูเิศษ!!  เป็ดปกัก ิง่+ ไวนแ์ดง 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SHANSHUI TRENDS HOTEL / GUANG SHENG 
INTERNATIONAL HOTEL  3*หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่อง     วัดกวนอ ู- TOWN IN HOLLAND - พพิธิภัณฑเ์ซนิเจิน้ – ชาจนี เยือ่ไผ ่บวัหมิะ - 
โชวม์า่นน ้า MANGROVE GROOVE                                  (เชา้/เทีย่ง/ค า่) 

เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่2) 
น าทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอ ูKuan Au Temple สักการะขอพระเทพเจา้
กวนอ ูซึง่เป็นวดัทีศ่ักดิส์ทิธิค์นสว่นใหญม่ักขอพร
ในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน สกัการะขอพระเทพเจา้กวน
อ ูเป็นเทพสญัลักษณ์แหง่ความซือ่สตัย ์ความ
จงรักภักด ีและความกลา้หาญ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จ าลองเมอืงฮอลแลนด ์
(Shenzhen Dutch Flower Town)  
น าทา่นชมเมอืงจ าลองทีส่รา้งขึน้มาเพือ่ใหเ้หมอืน

ประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดช้มดอกไมจ้ าลอง  และสถานทีต่กแตง่
ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิ

ลปิจ าลองประจ าชาตฮิอลแลนด ์ 
จากนัน้น าทา่นไปยัง SHENZHEN MUSEUM 
(พพิธิภณัฑ ์เซนิเจ ิน้) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง ภายในมกีารจัด
แสดงนทิรรศการเกีย่วกับเมอืงเซนิเจิน้ มทัีง้โบราณวตัถุ
ประวตัศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวฒันธรรมและศลิปะ 
เปิดใหเ้ขา้ชมมาตัง้แตปี่ 1988  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่3)  
จากนัน้น าทา่นแวะชม และเลอืกซือ้สนิคา้โอท็อปของประเทศจนี เชน่ ชาจนี, เยือ่ไผ ่, บวัหมิะ
ศนูยส์มนุไพรจนี หรอืรา้นบวัหมิะ เป็นทีรู่จั้กกันดขีองคนไทย เมือ่คราวเกดิอบุัตเิหตรุถแกส๊
คว า่ทีถ่นนเพชรบรุ ีเมือ่ 24 กันยายน 2533 ครัง้นัน้ รัฐบาลจนีไดส้ง่ยาบัวหมิะอันมสีรรพคณุ
รักษาแผลไฟไหม ้มาชว่ยเหลอืผูป่้วยทีโ่ดนไฟไหมท่ั้วตัว จากนัน้มาคนไทยก็รูจั้กสรรพคณุของ
บัวหมิะเรือ่ยมา พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ ใหท้า่นไดช้มการสาธติการ
นวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผอ่นคลายความเครยีด และบ ารงุการไหลเวยีนของโลหติดว้ย
วธิธีรรมชาต ิ 



 
 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่4 )  เมนูพเิศษ!!  ซฟีู้ ด 

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ น าทา่นชม โชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวน์ า้แบบ 3 
มติ ิทีใ่ชท้นุสรา้งกวา่ 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY Water Show Theatre Shenzhen 
ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ทีส่ามารถจุได ้2,595 คน เป็นโชวท์ี่เกีย่วกับเด็กหญงิผูก้ลา้
กับลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงที่มชี ือ่วา่ปีกแห่งความรัก เพือ่เอามาชว่ยนกทีถู่ก
ท าลายจากมนต์ (มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่อง
เปลง่แสง มา่นน ้า ระเบดิน ้า ฯลฯ กวา่ 600 ชนดิ เป็นโชวน์ ้าทีใ่หญแ่ละทันสมัยทีส่ดุในโลก 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

วันทีส่าม ฮอ่งกง – วัดแชกงหมวิ - วัดหวงัตา้เซยีน – จวิเวอรร์ี ่ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน  
                จมิซาจุย่ -  วัดเจา้แมก่วนอิม่ฮอ่งฮ า                                           (เชา้/เทีย่ง/-) 
เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

จากนัน้น าท่านแวะชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่มเีครือ่งประดับมากมาย อาท ิเชน่ แหวน, สรอ้ย , 
ก าไล  ฯลฯ  ซึง่เป็นดีไซน์ที่ไดรั้บรางวัลระดับเยี่ยม  พรอ้มกับน าท่านชมรา้นหยกที่มี
ชือ่เสยีงของฮ่องกงอกีดว้ย....จากนั้นเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั เป็นวัด
เก่าแกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายุกวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่
เป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์
จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นท่ัวไปยก
ย่องและคนจีนมีความเชือ่ถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบ
ผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันน าโชคทีต่ัง้อยู่ในวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีน
ชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์
และถา้หากคนที่ดวงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไม่ดี
ออกไปใหห้มด ในองค์กังหันน าโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที ่2 ของ
เดอืนแรกตามปฎทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่วา่กังหัน
จะช่วยพัดพาสิง่ชั่วรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแต่ความโชคดเีขา้มาแทน  
จากนัน้น าท่าน  เดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน หนึง่ในวัดที่โด่งดังที่สดุของฮ่องกง ไหวเ้ทพเจา้
หวังตา้เซยีน ซึง่ข ึน้ชือ่ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บและ 
พบกับผูค้นมากมายทีน่ าธปู และ ของมาสักการะเพือ่ขอพร
ตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธรุกจิ 
หรอืตามทีค่นไทยเรยีกกันอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจนีแตจ้ิว๋
วา่ “วัดหวังตา้เซยีน” นัน้เป็นวัดลัทธเิต๋าที่ชาวฮ่องกงและ
นักท่องท่องที ่เดนิทางมาเทีย่วฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทย
เชือ้สายจนีใหค้วามศรัทธากันมาก วัดนี้มอีายุกวา่รอ้ยปี ละ
ไดช้ือ่วา่เป็น วัดทีใ่ครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสยี
ทุกสิง่ เดมิทวีัดนี้เป็นเพยีงศาลเจา้เล็กๆ ในยา่น Wan Chai ทางเกาะฮอ่งกง ภายหลังไดม้กีาร
รวบรวมเงนิบรจิาคแลว้ยา้ยวดัมาตัง้อยูบ่นเกาะเกาลนูในปัจจบุันนี้ 



 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่6)  

 จากนัน้น าทา่นไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวดั
เกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 เป็นหนึง่ในวดั
ทีช่าวฮอ่งกงนัน้เลือ่มใสกนัมาก ดว้ยความทีเ่จา้แมก่วนอมิ
นัน้เป็นเทพเจา้แหง่ความเมตตา ฉะนัน้เมือ่ใครมทีกุขร์อ้น
อะไรก็มกัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมนั่น้ชว่ยเหลอื นอก
เสยีจากนีท้ีน่ีย่ังขึน้ชือ่ในเรือ่งเซยีมซทีีแ่มน่มาก และ ยังมี
พธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย โดยคนสว่น
ใหญจ่ะนยิมไปในเทศกาลตรษุจนีเพราะเป็นศริมิงคลใน
เทศกาลปีใหม ่ซึง่ทางวดัจะจ าหน่ายอปุกรณ์ส าหรับเซน่

ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนอื
กระถางธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไว ้ซึง่ภายในซอง
จะมจี านวนเงนิทีท่างวดัจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชคถา้หากเราประสพความส าเร็จเมือ่มโีอกาส
ไปฮอ่งกงอกีก็คอ่ยกลับไปท าบญุ ชว่งเทศกาลตรษุจนีจะมชีาวฮอ่งกงและนักทอ่งเทีย่วไป
สกัการะขอพรกันมากขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก คนทีไ่มม่เีวลาก็สามารถใชเ้วลาอืน่ๆ ตลอดทัง้ปี
เพือ่ขอซองแดงจากเจา้แมก่วนอมิไดเ้ชน่กัน โดยซือ้อปุกรณ์เซน่ไหวจ้ากทางวดัเพยีงแตค่วร
เตรยีมซองแดงไปเอง จากน ัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ถนนนาธาน จมิซาจุย่ แหลง่รวมสนิคา้ 
Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิ
ESPRIT,EMPORIO,ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของ
ฝากคณุหนูที ่Toy’s Us ... สนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรน
เนมตา่งๆ จากนัน้อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กับการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ มักจะตัง้ตน้กันทีส่ถานจีมิซาจุย่ 
มรีา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปูฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็น
ของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอันซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX 
ขนาดใหญช่ือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยูแ่ละมี
ทางเชือ่มตดิตอ่กันสามารถเดนิทะลถุงึกันได ้   

 
***อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง ***  

กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 
21.10 น.     เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES (HX)  

เทีย่วบนิที ่ HX779 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
23.05 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
 

หรอื  

23.50 น.     เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES (HX)  
เทีย่วบนิที ่ HX761 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

02.20 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
  

หรอื  

02.00 น.(+1)เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 
(HX)  เทีย่วบนิที ่ HX767 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

04.10 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
.…….HAVE A NICE TRIP……… 



 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

พกัคู ่ทา่นละ อาย ุ2-18 ปี เพิม่ 

6-8 เม.ย. 2562 (ชว่งวนัหยดุจกัร)ี 9,999.- 12,999.- 4,000.- 

19-21, 26-28 เม.ย.2562 7,999.- 10,999.- 3,000.- 

3-5 พ.ค. 2562(ชว่งวนัเฉลมิ ร.๑๐) 9,999.- 12,999.- 4,000.- 

10-12, 11-13, 24-26, 31 พ.ค.-2 ม.ิย. 2562 7,999.- 10,999.- 3,000.- 

17-19 พ.ค. 2562 9,999.- 12,999.- 4,000.- 

7-9, 14-16, 21-23, 28-30 ม.ิย. 2562 7,999.- 10,999.- 3,000.- 

5-7, 19-21, 26-28, ก.ค.2562 7,999.- 10,999.- 3,000.- 

12-14, 13-15, 14-16, 15-17 ก.ค. 2562(วนัอาสาฬหบูชา) 9,999.- 12,999.- 4,000.- 

9-11, 10-12 ส.ค.2562 (ชว่งวนัหยดุวนัแม)่ 9,999.- 12,999.- 4,000.- 

2-4, 16-18, 23-25, 30 ส.ค.-1 ก.ย.62 7,999.- 10,999.- 3,000.- 

6-8, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย.62 7,999.- 10,999.- 3,000.- 

 
     ** ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอตัราแลกเปลีย่น 

และภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิทีเ่กนิกวา่ทีก่ าหนด ** 
** โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีค้ านงึถงึผลประโยชน ์ของลกูคา้เป็นหลัก ** 
** ไมส่ามารถ ยกเลกิไดแ้ละไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงชือ่ได ้ พรอ้มสง่หนา้พาสปอรต์ภายใน 2 วนั ** 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม     : 
➢ คา่บัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วโปรโมชัน่) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

➢ คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
➢ **กรณุาระบลุกัษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายของตัวทา่นเอง TWIN (หอ้ง 2 เตยีง) 

// DOUBLE (หอ้ง 1 เตยีงใหญ)่ // SINGLE (หอ้งเตยีงเดีย่ว) // TRIPLE (หอ้ง 3 เตยีง)  
หากไมม่กีารระบ ุทางบรษัิท ขออนุญาตจัดเป็นเตยีง Twin ใหก้ับผูเ้ขา้พัก** 

➢ คา่อาหารตามทีร่ะบอุยูใ่นรายการ **หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคนืเงนิไดแ้ละ    
➢  ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเมนูอาหาร ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น** 
➢ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

➢ หัวหนา้ทัวร ์และหรอืไกดข์องบรษัิททัวร ์Land Operator ทีฮ่อ่งกง ผูช้ านาญเสน้ทาง 

➢ ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 1 ,000,000 บาท )เงือ่นไขตามกรมธรรม์(  

➢ สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
➢ คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

➢ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

➢ คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

➢ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

➢ วซีา่เขา้ฮอ่งกง  ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ฮอ่งกง 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่ ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท า

เรือ่งแจง้ เขา้ -ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

➢ หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวนัจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่

ส าหรับตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

➢ คา่วซีา่จนีแบบหมูค่ณะ 1,500 บาท/ทา่น  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ หากลกูคา้มวีซีา่จนีแบบเดีย่ว  
ไมส่ามารถน ามาหกัจากคา่ทวัรไ์ดเ้นือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 
 
 
➢ คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ +คนขบัรถ 1,500 บาท/ลกูคา้ ตลอดทรปิการเดนิทาง  

(ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
➢ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามสนิน า้ใจของทกุทา่น ไมบ่งัคบัใดๆ 

 

เง ือ่นไขเพิม่เตมิ 
➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้  

ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน รายการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 
➢ เทีย่วบนิราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
➢ ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ 
➢ เมือ่ตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน  

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ด ้ระบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 

การส ารองทีน่ ัง่ 
1. กรณุาส ารองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระเงนิเต็มจ านวน หลงัจากวนัจอง 2 วนั  

(**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่**)**ถา้มกีารยกเลกิ ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี** 

 

 

 

การยกเลกิ 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มี

การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท 
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้ -อกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและอ ฮอ่งกง ไมม่ ี

การคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมี
ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ
ตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจ าตั๋วทา่น
ละ 10 ,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดเนือ่งจากคา่
ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

7. กรณีคณะออกเดนิทางได ้  
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่น ออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
3.คณะจองจ านวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 10 ทา่น (บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นการเดนิทาง) 
 
 



 
 
 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย  ,การถกูท ารา้ย ,การสญูหาย ,ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ  

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่
รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน
เครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุ
ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่ว
สถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม ่
     เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ  
     ทัง้ส ิน้ 
11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ มิ

เชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
12. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ดังกลา่ว  คอื รา้นชา รา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ ี***ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 60 
นาท ี- 90 นาท ีซึง่ไมม่กีารบังคับใหท้า่นซือ้ ซือ้หรอืไมข่ ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีาร
บังคับใดใดทัง้ส ิน้หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้***รายการทัวรโ์รงแรม และตารางการบนิดังกลา่วขา้งตน้ อาจมี
การเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BOOKING FROM 
 

Date / วนัท่ี ................................ 

From: / จาก ………………………………………….. Company / บริษทั …………………………………………….. 

Tel: / โทร ……………………………………………… E-Mail : ………………………………………………………….. 

Attn: / เรียนคณุ ……………………………………... SMILE MINT DAY TRAVEL 

โปรแกรมท่ีจอง ..................................................................... โดยสายการบิน .............................. 

วนัท่ีเดินทาง ................................................ จ านวนผูเ้ดินทาง .................................................... 

แบ่งเป็นผูใ้หญ่ ..................................... ท่าน เดก็ต า่กว่า 12 ปี ไมมี่ตียง ....................................... ท่าน 

ช่ือ – นามสกลุผูจ้อง ................................................................................................................ 

โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก :  เบอรโ์ทรศพัท ์.......................................................................................... 

                                      เบอรม์ือถอื ........................................................................................... 

ห้องพกั 1 ท่าน ............................. ห้อง                         ห้องพกั 2 ท่าน ............................ ห้อง 

เตียงเสริม .................................... ห้อง                         เดก็พกักบัผูใ้หญ่ .......................... ห้อง  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเน้ือววั ☐  ไมท่านเน้ือหม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  มงัสวิรติั 

ข้อมูลเพ่ิมเติม: 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 


