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ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์10,999.- 

หมุนกงัหัน แก้ปีชง ทีว่ดัแชกงหมวิ // วดัหวงัต้าเซียน ขอสุขภาพแขง็แรง 
ช้อปป้ิงจุใจ นาธานจิมซาจุ่ย // รวมบัตรเข้าดิสนีย์ รวมค่าเคร่ืองเล่น 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรค่าเข้าและเคร่ืองล่น)  
02.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน 

ฮ่องกงแอร์ไลน์ โดยมีเจา้หนา้ท่ี บริษทั คอย อ านวย ความสะดวกเร่ืองบตัรผูโ้ดยสาร และ 
สัมภาระ โปรดสังเกตป้าย “MIRANTEE TRIP” 

04.00 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน โดยเท่ียวบิน HX774 
08.15 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะ

ลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับ
มณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 
เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เป็นความฝันของใครหลายๆ คนท่ีตอ้งมาเยือนสักคร้ังในชีวิต ดินแดน
แห่งความสุขท่ีเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั แต่!! การจะเล่นเขา้ไปสนุกให้คุม้ค่าบตัรนั้นไม่ใช่
เร่ืองง่ายๆ เพราะเขา้ไปแลว้จะมีทั้งเคร่ืองเล่นมากมาย แถมยงัแบ่งโซน 
ภายใน ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์จะแบ่งเป็น 5 โซน ไดแ้ก่ 
1. Main Street USA เต็มไปดว้ยบา้นเรือนในแนวคนัทรี พร้อมร้านขายของท่ีระลึก และ
รถไฟวนรอบสวนสนุก 
2. Tomorrowland โซนเคร่ืองเล่นแห่งอนาคต เคร่ืองเล่นส่วนใหญ่จะเนน้ไปในแนวต่ืนเตน้ 
3. Fantasyland ดินแดนแห่งเทพนิยาย เคร่ืองเล่นเบาๆเหมาะกบัคุณหนูและเป็นท่ีตั้งของ
ปราสาท 
4. Adventureland โซนท่ีเนน้ความต่ืนเตน้ลึกลบั เสมือนเราก าลงัผจญภยัในป่าอะเมซอน 
5. โซนใหม่ประกอบดว้ย Toy Story Land, Grizzly Gulch, Mystic Point 
ส่ิงแรกเลยท่ีตอ้งรู้ คือ “Fast Pass” ฟาสตพ์าส คือ บตัรนดั ใบจองเคร่ืองเล่น เม่ือถึงเวลา
แลว้เราก็ค่อยมาท่ีเคร่ืองเล่นโดยไม่ตอ้งเสียเวลาต่อคิวใหเ้สียเวลา 
วิธีการแลกบตัรก็ง่ายดาย โดยไปท่ีตูแ้ลกบตัรหน้าเคร่ืองเล่น เอาบตัรผา่นเขา้ประตูดิสนีย์
เสียบใส่ เราจะไดบ้ตัรนดัออกมา ฟาสตพ์าสไม่ไดมี้ทุกเคร่ืองเล่น จะมีเพียง 3 เคร่ืองเล่น
เท่านั้นท่ีให้บริการ คือ Space Mountain, Buzz Lightyear Astro Blasters และ The Many 
Adventures of Winnie the Pooh ถา้ให้ผมแนะน า เม่ือไปถึงควรมุ่งหนา้ไป เอา Fast Pass 
ของ Space Mountain ก่อนเลย เพราะเป็นเคร่ืองเล่นท่ีคนเล่นเยอะมาก ต่อคิวนานสุด 
ชอบหวาดเสียว ต่ืนเตน้ มนัส์ๆ 
** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุยจกัรวาล (รถไฟเหาะในท่ีมืด) เคร่ือง
เล่นอนัดบัตน้ๆของท่ีน่ี ถา้ใครถามวา่เป็นอยา่งไรก็คงตอ้งบอกวา่อารมณ์คลา้ยๆ กบั Dream 
World บา้นเราแต่พวกเทคนิคแสงสีเสียงท่ีน่ีเขาเร่ิดเวอ่ร์ 
** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นัง่รถไฟตะลุยเหมืองในเทือกเขาบ๊ิกกริซลี 
อาจจะดูเป็นแค่รถไฟเหาะธรรมดาแต่จริงๆแลว้มีลูกเล่นท่ีแอบเอาไวม้ากมาย เช่น ถอยหลงั
วิ่ง พุ่งไปขา้งหน้าแบบความเร็วสูง ส่วนตวัผมว่าเคร่ืองเล่นน้ีเด็ดไม่ควรพลาด แมแ้ถวจะ
ยาวไปเสียหน่อย แต่อยา่งไรก็ตอ้งเล่น! 
** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภาพรางรถไฟเหาะรูปตวั U สูง 27 เมตร ข้ึน
ลงไปมาดูซิวา่มนัจะมนัส์ขนาดไหน ดูไปดูมามนัคือ “ไวก้ิง” ดีๆน่ีเอง 
** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) ร่วมกระโดดร่มไปกบักองท าลงั
ทหารของ “Andy” (หนุ่มนอ้ยเจา้ของของเล่นทั้งหลายจากเร่ือง Toy Story) เคร่ืองเล่นน้ีถือ
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ว่าเสียวใช้ได้แต่ไม่ได้แรงมากเพราะจงัหวะลงจะร้ังๆ เอาไวไ้ม่ตกลงทีเดียว เด็กๆ ก็
สามารถเล่นไดน้ะครับ 
** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นัง่เรือผจญภยัในป่าลึกลบั พบเจอกบับรรดา
สัตวป่์า ชาวป่า ภูเขาไฟระเบิด ระหวา่งทางจะมีผูบ้รรยาย บิ้วอารมณ์เราตลอดทาง เล่นเสร็จ
แลว้ก็อยา่ลืมไปเยีย่มบา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน ดว้ยละ 
** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเล่นใหม่แกะกล่องท่ีจะพาคุณนัง่รถชมของ
สะสมสุดมหศัจรรยจ์ากทัว่ทุกมุมโลกของคุณปู่  พร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คตสุ์ดตระการตา 
** Buzz Lightyear Astro Blasters (โซน Tomorrowland) ร่วมพิทกัษจ์กัรวาลไปกบั Buzz 
Lightyear โดยการนัง่ยานอวกาศเขา้ไปยิงปืนเลเซอร์ใส่เหล่าร้ายเพื่อเก็บคะแนน ซ่ึงเป็น
เคร่ืองเล่นท่ีไดรั้บความนิยมจากเด็กๆ 
** Mickey’s Philharmagic (โซน Fantasyland) ภาพยนต ์4 มิติ ท่ีรวมเอาเหล่าซุป’ตาร์ มา
ครบทุกเร่ือง 
การแสดงโชว ์
เหน่ือยกบัการเล่นเคร่ืองเล่น มาพกัดูโชวดี์ๆ กนั 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 อยา่งไรควรเช็กรอบ
กนัก่อนท่ีไปหน่อยนะครับเพราะเวลาโชวอ์าจมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวนัและอีกหน่ึง
ไฮไลทเ์ด็ดของการมาเยอืนดิสนียแ์ลนด ์คือการชมขบวนพาเหรดของเหล่าซุป’ตาร์เหล่าตวั
การ์ตูน โดยจะมีอยู ่2 ช่วง คือเวลา 13:00 น. และ 16:00 น.  

                               
เทีย่ง  บริการท่านด้วย คูปอง 
เยน็  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัยเพิอ่ความสะดวกในการเล่นเคร่ืองเล่น 
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  หลงัดูโชวไ์ฟ น าท่านเดินทางสู่เซินเจ้ินโดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) 
น าท่านเข้าสู่ ทีพ่กั FX HOTEL หรือ เทยีบเท่า 

  

 
วนัทีส่อง            เซินเจิน้ - ร้านหยก – ยาบัวหิมะ –หลอหวู่ -สวนดอกไม้ฮอลแลนด์                 
(เช้า-เทีย่ง-เยน็) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านชม หยกจีน ของล ้าค่าท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงชาวจีนมีความเช่ือวา่หยกคือ สัญลกัษณ์ของความ
ดีงาม สติปัญญา และความยติุธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจ๊ือยงัใหค้วามหมายของหยกในแง่ของ
สัญญาลกัษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซ่ึงหาก
ใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความร ่ ารวย ความมีโชค รวมถึง
ท าให้อายุยืนอีกดว้ยให้ท่านไดเ้ลือกชมหยกท่ีไดผ้่านการเจียระไนมาเป็นเคร่ืองประดบัน า
โชค อาทิเช่น ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัของฝาก 
จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือยาแกน้ ้าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ ยาบวัหิมะ ” ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง 
สมควรแก่เวลาน าท่านแวะ ชมและซ้ือผลิตภณัฑ์จากไผ ่รับฟังความเป็นมาและประโยชน์
ของไผเ่มืองจีน และเลือกชมผลิตภณัฑ์จากไผใ่นรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ชุดกระชบัสัดส่วน 
ชุดลดน ้าหนกั ผา้เช็ดตวั ถ่านดูดซบัสารพิษ ยาสีฟัน เป็นตน้  
น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี หล่อหวเูซ็นเตอร ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ 
นานา ชนิด เช่น เส้ือผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , นาฬิกา , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอ่ืนๆ อีกมากมาย
ในราคาท่ีถูกอย่างไม่น่าเช่ือ  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีผลิตเพื่อส่งขายยงัฮ่องกงและ
ต่างประเทศ 
 

เทีย่ง  รับประทานกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่านชมสวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ THE FLOWER TOWN IN HOLLAND ในเซินเจ้ิน โดย
ได้ออกแบบและก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบทรงบ้าน
เนเธอร์แลนดข์นานแทท่ี้นิยมออกแบบหลงัคาหนา้จัว่ใหล้วดลายไม่ซ ้ ากนั ราวกบัจะประกวด
ประชันกันก็ไม่ปาน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ ก าลังเป็นนิยมในขณะน้ี ท่ีน่ีเป็น
สวนสาธารณะท่ีมีร้านดอกไม ้และมุมภาพภาพท่ีสวยงาม อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟให้นัง่ชิลกนั 
โดยแต่ละร้านจะไดรั้บการออกแบบให้มีสไตล์ และคงเอกลกัษณ์ให้มีบรรยากาศเหมือนอยู่
ฮอลแลนด์ แต่กลมกลืนเขา้ภูมิทศัน์ลอ้มรอบเมืองเซินเจ้ิน อีกทั้งยงัมีพื้นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 
ไดแ้ก่ สวนหย่อม น ้ าพุ ลานอเนกประสงค์ส าหรับจดัการแสดงหรือดนตรี ห้องแสดงสินคา้
หรือนิทรรศการ เหมาะกบัการถ่ายรูปเป็นอยา่งมาก 

                                

 
ชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN โชวน็ ้ าพุเตน้ระบ าแห่งใหม่ของ
เซินเจ้ิน ฉากหลงัเป็นเรือ Minghua (เดิมเรียกวา่ Anceveller) ซ่ึงในปี 1960 เรือยอชทสุ์ดหรู
ท่ีเป็นของประธานาธิบดีฝร่ังเศส ชาร์ลส์เดอโกล ต่อมาในปี 1973 ประเทศจีนไดซ้ื้อต่อและ
ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น Minghua ทอดสมอท่ี She Kou เมืองเซินเจ้ินอย่างถาวร การแสดงท่ีมี
ความต่ืนเตน้อลงัการกบัแสง สี และไฟ ใหท้่านไดใ้กลชิ้ดกบัโชวเ์พียงใกลแ้ค่เอ้ือม 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ลิม้รสอาหารพเิศษ... เป็ดปักกิง่ ไวน์แดง 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั FX HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม วดัแชกงหมิว – แม่กวนอมิรีพลสัเบย์ – หวงัต้าเซียน - ช้อปป้ิงนาธาน  

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่วดัแชกงหมิวเพื่อสักการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ี
เช่ือกนัว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไป
สักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ 

             

 
น าท่านชมโรงงาน จิวเวอร่ี TSL ร้านจิวเวอร่ี ท่ีท่านสามารถ เปล่ียน ไดใ้นราคาเดิม หรือ 
กงัหนั แตก หกั ไม่หมุน สามารถ เปล่ียนได ้การันตี เปล่ียนได ้ตลอด ชีวติร้าน 
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น าท่านสู่  รีพัลส์เบย์Repulse Bayซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อ
รักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืนซ่ึงได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียว
พกัผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   แต่ท่ีน่าสนใจคือด้านหน่ึงของอ่าวมีวดั 
พระพุทธรูป และเทพเจา้ต่างๆ  ก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือศรัทธา 
พระสังกจัจาย บูชาเพื่อความสุข,  เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจา้แห่ง
ความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช้  มีเทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  รวมทั้งกามเทพ  ท่ีมี
วธีิการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง   และอธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ   อิสระ
ท่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ีคืออีกดา้นของเสน่ห์ท่ีคน้พบไดไ้ม่ไกล
เลยจากใจกลางเมือง 

  

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

วดัหวงัตา้เซียน (Wong Tai Sin Temple) ตั้งอยูใ่จกลางเมือง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบเซนท่ีงดงาม และสงบเงียบ ใบไมใ้บหญา้ไดรั้บการดูแลอยา่งพิถีพิถนั วดัจีนขนาด
ใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝ่ังแผน่ดินใหญ่) อยูถ่นนหวงัตา้เซียน ยา่นชกัอนั 
ประเทศฮ่องกง ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกั
ของวดัคือเทพหวงัตา้เซียน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพ
เจ้าองค์นีแ้ต่อย่างใด แต่เป็นการเดินมาข้างๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือ
เทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึงชาวจีนตอ้ง

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
http://money.sanook.com/economic/goldrate/
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มาขอพรความรักกนัท่ีน่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้ม่ให้
หลุดระหวา่งพิธี 

         
ช้อปป้ิง Tsim Sha Tsui & Ocean Terminal ยา่นจิมซาจุ่ย (tsim sha tsui) 尖沙咀 เป็น
ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเกาะฮ่องกง ท่ีคนไทยทัว่ ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพูดกนัหนาหูติดปากมา
นาน ตั้งอยูบ่ริเวณริมอ่าววคิทอเรีย ของฝ่ังเกาลูน ฮ่องกง เม่ือพดูถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนก็ตอ้งนึก
ถึง ถนนนาธาน ซ่ึงทอดยาวตั้งแต่จิมซาจุ่ยไปจนถึงยา่นปร๊ินซ์ เอ็ดเวิร์ด นบัเป็นถนนสายช็
อปป้ิงอยา่งแทจ้ริง และเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงของฮ่องกง ท่ีทั้งสองฟากฝ่ังของถนน จะเต็มไป
ด้วยร้านค้า ต่างๆ มากมาย  ทั้ ง เ ส้ือผ้าแบรนด์ เนมช่ือดังทั่วโลก เค ร่ืองหนังชั้ น ดี 
หา้งสรรพสินคา้ทนัสมยั ร้านอาหารและภตัตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดบัเกสตเ์ฮา้ส์ ไป
จนถึงระดบั 5 ดาว การเร่ิมเดินช็อปป้ิง มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย เดินไปตามถนน
นาธาน ผา่นสถานี JORDAN, YAU MA TEI, MONG KOK ซ่ึงบริเวณหมงก๊กน้ี มีร้านขาย
ของทั้งเคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็น
ของพื้นเมืองฮ่องกง อยู่ดว้ย และตามซอกตึกอนัซับซ้อนมากมาย เป็นท่ีตั้งของตลาดปลา
ทอง, ตลาดสุภาพสตรี, ตลาดกลางคืน, ตลาดคา้หยก ถนนคนเดิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
และบริเวณใกลเ้คียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ 
OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทางเช่ือม
ติดต่อกัน สามารถเดินทะลุถึงกันได้ ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้ นเรียกกันว่า 
ห้างสรรพสินคา้เขาวงกต ภายในห้าง จะเป็นช็อปป้ิง มอลล์ท่ีมีร้านคา้ทุกแบบ และทุกแบ
รนด์จากทัว่โลกจ าหน่าย รวมไปถึงห้างขายของเด็กเล่นช่ือดงั TOY R'US ซ่ึงหากเดินออก
จาก OCEAN TERMINAL ไปทางดา้นหลงั จะเป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซ่ึงในช่วง
สุดสัปดาห์ จะเป็นท่ีจอดส าหรับเรือส าราญระดบัโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายงัซาลิสบิวร่ี 
บริเวณใกล้เคียงกันติดกับอ่าววิคทอเรีย จะเป็นท่ีตั้ งของสถานท่ีน่าเท่ียวมากมาย เช่น 
พิพิธภณัฑอ์วกาศ, ศูนยว์ฒันธรรม, พิพิธภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอนาฬิกา 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
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00.40 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่HX773 
03.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไป
แสนนาน 

 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

หมายเหตุ :   
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการ 3

ประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ, 
หยก, ผลิตภณัฑ์จากไผ,่ จิววเอร์ร่ี, ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบั
ราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุก
ท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้
เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

2. ราคาทวัร์รวมวีซ่ากรุ๊ป 1200 บาท กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่านจะตอ้งช าระเพิ่ม
เพื่อท าวีซ่าเด่ียว 1800 บาท หรือหากมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงโปรแกรมและเพิ่มค่าใช้จ่าย
ลูกคา้จะตอ้งท าการช าระเพิ่มทุกกรณี พร้อมส่งเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา 

3. ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ท่ีระหวา่งทีมงาน TO BO GROUP และทางเซินเจ้ิน มีเง่ือนไขในราคา
โปรโมชัน่ ราคาเด็กอายนุอ้ยกวา่ 18 ปี จะมีส่วนต่างค่าทวัร์ท่ีแพงกวา่ผูใ้หญ่ 4,500 บาท 
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   อตัราค่าบริการ 

 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบิน (HX) 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
3. ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ 
4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) 
ทั้งน้ียอ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
8. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนกัเกิน 20 กิโลกรัม 
9. รวมบตัรเขา้ดิสนียแ์ลนดแ์ละเคร่ืองเล่นแลว้ 
 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
2. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
4. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน// คนขบัรถ ท่านละ 1,200 บาท (ทริปหวัหนา้ทวัร์ไทยแลว้แต่ความพึงพอใจของท่านนะ
คะ) 
 
เง่ือนไขการจอง     

1. ช าระเงินเตม็จ านวนและส่งหนา้พาสปอร์ตหลงัท าการจอง พร้อมแจง้สลิปการโอนเงิน  
2. จองไดท่ี้แลว้ ส่งพาสเลย หา้มเปล่ียนคน รอรับตัว๋ ภายใน 3 วนั เพิ่อความสบายใจไดเ้ดินทาง

แน่นอน ตรวจสอบท่ีนัง่ไดเ้ลยค่ะ 
3. จองแลว้ช าระเงินครบตามอินวอย ตามก าหนดเวลาท่ีระบุ 
4. ท่ีนัง่ราคาโปรโมชัน่มีจ  านวนจ ากดั วนัละ 10 ท่ี เท่านั้น ขอสงวนสิทธ์ิใหท้่านท่ีจองก่อน และ ขอตดั

สิทธ์ิหากช าระเงินเกินก าหนดของอินวอย 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, 
การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิ
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
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