
 
 

 

Period ADL SGL 0-18 ปี Size Flight 

02 – 04 พฤษภาคม 2562 7,997 +3,500 +3,500 20 MS 

07 – 09 พฤษภาคม 2562  

วนัพระราชลบรมราชาภเิษก 7,997 +3,500 
 

+3,500 20 MS 

14 – 16 พฤษภาคม 2562 6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

16 – 18 พฤษภาคม 2562 วนัวสิาขบูชา 7,997 +3,500 +3,500 20 MS 

21 – 23 พฤษภาคม 2562 6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

30 พฤษภาคม-01 มถินุายน 2562 7,997 +3,500 +3,500 20 MS 

04 – 06 มถินุายน 2562 6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

11 – 13 มถินุายน 2562 6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

18 – 20 มถินุายน 2562 6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

20 – 22 มถินุายน 2562 7,997 +3,500 +3,500 20 MS 

27 – 29 มถินุายน 2562 7,997 +3,500 +3,500 20 MS 



 

 
 

 

ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ ตงกวน ดสินยีแ์ลนด ์3 วนั 2 คนื 

ไหวข้อพร “เทพแชกง” เสรมิดวง เสรมิบารม ีณ วดักงัหนั  

ตืน่เตน้เรา้ใจเดนิ “สะพานแกว้ 3 มติ ิ+ โชวก์ายกรรม”  

สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ ตืน่เตน้เรา้ใจ ยอ้นวยัเด็ก  “ดสินยีแ์ลนด”์ 

เดนิทางโดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์ น ัง่สบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

ปล.ไม่มรีาคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาท / ราคานี้ไม่รวมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

ไฟลทข์าไป   MS960  BKK-HKG   14.25-18.00 / ไฟลทข์ากลบั   MS961  HKG-BKK   20.50-22.40 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้  

11.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่8 เคานเ์ตอร์  Q สาย

การบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก   

14.25 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกง โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS)  เทีย่วบนิที ่MS960 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

18.00 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮ่องกง  นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร,รับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

ออกทางออก B เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่  จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เซนิเจิน้ โดยรถไฟ  

คํา่               รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั JAMES JOYCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – ตงกวน – ไฮไลท์ สะพานแกว้ 3 มติ ิ(3D GLASS BRIDGE) – โชวก์ายกรรม –  

     ชอ้ปป้ิง 3 รา้น – ชอ้ปป้ิงหลอ่หวูเ่ซ็นเตอร ์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่ ตงกวน  อยู่ทางตอนเหนือและเป็นเมอืงหลวงของ กวางโจว (Guangzhou) อยู่ทางใตข้อง

เซนิเจิน้ มณฑลกวางตุง้ ตงกวนเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีส่าํคญั มเีนื้อทีร่วม  2,465 ตารางกโิลเมตร  ประชากร  

8.32 ลา้นคน  มสีภาพอากาศคอ่นขา้งรอ้นชืน้มแีสงแดดและฝนตกตลอดทัง้ปี  ตงกวนเป็นทีรู่จ้ักกนัในชือ่  

"โรงงานของโลก " และเป็นทีต่ัง้ของสถานประกอบการทีล่งทนุในตา่ง ประเทศมากกว่า  10,000 รายทําให ้

กลายเป็นหนึง่ในฐานการผลติทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เมอืงประกอบดว้ยระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อเิล็กทรอนกิส์

,เครือ่งจักรไฟฟ้า,สิง่ทอเสือ้ผา้,เฟอรน์เิจอร,์ผลติภณัฑก์ระดาษ,อาหาร เครือ่งดืม่และอุตสาหกรรมเคมี และยัง

เป็นศนูยก์ลางการคมนาคม  ทา่เรือทีส่าํคญัสาํหรับการคา้ระหว่างประเทศในมณฑลกวางตุง้  ตงกวนมปีระวัต ิ

ความเป็นมามากกว่า 1,700 ปีและถอืไดว้่าเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัของ กวางตุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม.) ใหท้า่นไดพ้ักผ่อนบนรถและชมววิสองขา้งทาง จนถงึตงกวน 

 

 

 

 

02 – 04 กรกฎาคม 2562 6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

04 – 06 กรกฎาคม 2562 7,997 +3,500 +3,500 20 MS 

11 – 13 กรกฎาคม 2562 7,997 +3,500 +3,500 20 MS 

16 – 18 กรกฎาคม 2562  

วนัอาสาฬหบูชา+วนัเข้าพรรษา 8,998 
 

+3,500 
 

+3,500 20 MS 

25 – 27 กรกฎาคม 2562 7,997 +3,500 +3,500 20 MS 

30 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 2562 6,996 +3,500 +3,500 20 MS 



นําทา่นเขา้สู ่ LONG FENG VILLA RESORT 

DONGGUAN สถานทีพ่ักผ่อนสาํหรับครอบครัวและ

นักทอ่งเทีย่วใหท้า่นไดพ้บกบั    ไฮไลท์   สะพาน

แกว้ 3 มติ ิ(3D GLASS BRIDGE) แหลง่ทอ่งเทีย่ว

ใหม่แกะกลอ่ง เปิดใหท้อ่งเทีย่วเมือ่วันที ่ 1 มกราคม 

2018 มคีวามสงู 88 เมตรและ ยาว 333 เมตร พบกบั

ความเสยีวของทางเดนิ กระจกทีม่รีะยะทางอนันา่

ตืน่เตน้ ทา่นจะไดเ้ห็นทกุส ิง่ทกุอย่างทีอ่ยู่ภายใตท้างเดนิกระจกทัง้หมด  ซึง่เป็นสะพานกระจก และ

จะมชีว่งทีเ่ป็น 3 มติเิพิม่ความตืน่เตน้ใหท้า่นไดห้วาดเสยีว  ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยาก

มาสมัผัสทวิทศันอ์ันงดงาม มกีฎอยู่ว่าผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สนันษิฐานว่า

น่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายตอ่การทําความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แตค่วามใส

อาจทําใหเ้รากา้วขาไม่ออก !! *หากทา่นไม่ประสงคท์ีจ่ะเดนิสะพานแกว้ ทา่นสามารถเก็บภาพบรรยากาศ

โดยรอบ  แลว้มาเจอกนัทีจุ่ดนัด พบ แตแ่นะนําใหท้า่นไดล้องสกั ครัง้  (หมายเหต ุ : สะพานแกว้เป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีจํ่าเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภยัอย่างสงูอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจนี ดงันัน้หาก

สะพานไม่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเดนิ อันเนื่องจากสภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทัว่กนัว่า 

เหตผุลเพือ่ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วทัง้ส ิน้) (ขอ้ตกลงส ำคญั ขอ้ตกลงส ำคญั หากทา่นไม่เดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่เป็นเหตใุหทํ้าการคนืเงนิทกุกรณี)  

นําทา่นเขา้ชม โชวก์ายกรรม  ชมการแสดงโชวท์ีผ่าดโผนน่าตืน่เตน้ประกอบแสง ส ีเสยีง พรอ้มโชว์

สวยงามจากนักแสดงหลายชวีติใหท้า่นไดส้มัผัสกบัวัฒนธรรมจนี ชมความแข็งแรงสลบักบัความอ่อน

ชอ้ย เป็นอกีหนึง่โชวท์ีจ่ะสรา้งความประทบัใจใหท้า่น.  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้นําทา่นไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนีและซือ้ยา

ครอบจักวาล “บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจําบา้นทีม่ชีือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจาก

การโดนความรอ้นเชน่ น้ํารอ้นลวก หรอื น้ํามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอื

จะทาเพือ่ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดดา่งดําบนใบ หนา้ให ้

หนา้เนียนใส นําทา่นสู ่ รา้นผา้ไหม  ชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลติผา้ห่ม

ไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสมัผัส   นําทา่นชม รา้นหยก  มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบั

หยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่วัทา่นเอง 

  จากนัน้ นําทา่น  อสิระชอ้ปป้ิงจุใจกนัที่  หา้งหลอหวู่เซ็นเตอร์  หรอืทีนั่กทอ่งเทีย่ว

ชาวไทยเรยีกกนัว่า “มาบุญครองเซนิเจิน้ ”อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของใช ้

ของฝากสนิคา้แบรนดด์งั C-O-P-Y มากมายหลายยีห่อ้ซ ึง่ราคาสนิคา้ข ึน้อยู่กบัความสามารถในการเจรจา 

คํา่               รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (เมนูเป็ดปักกิง่+ไวนแ์ดง) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – สวนสนกุดสินยีแ์ลนด  ์– สนามบนิฮอ่งกง –  

สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ)         

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางเขา้สู่  ฮ่องกง  โดยรถไฟ ใชเ้วลา เดนิทางประมาณ  1 

ชัว่โมง นําทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกบังานดี

ไชนท์ีไ่ดร้ับรางวัลอันดบัเยีย่ม  และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวง   นําทา่น

ขอพร วัดแชกงหมวิ  (วัดกงัหันนําโชค ) วัดนี้ตัง้อยู่ทีต่ําบลซา่ถิน่  ซึง่ถอื

เป็นชานเมอืงของฮ่องกง  เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกง  สรา้งขึน้เมือ่  400 

กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์น

ดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชก้ง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส ิง่ศกัด ิส์ทิธป์ระจําวัด ตํานาน

เลา่ว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณ์

นี้ไดก้อ่เกดิบุรุษชาตนัิกรบทีช่ือ่ว่าขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิข ึน้แทบทกุสารทศิ 

และทา่นเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทพัไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดร้ับชยั

ชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของทา่นคนจนีถอืว่ามคีวามเป็น

มงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้  ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู  ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง  ถงึกบั

จําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสาํนักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชีือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์

ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้งัหันนําโชคทีม่ชีือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่ว



ฮ่องกงทีไ่ม่ว่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง  เป็นตอ้งเลอืกเช่ าเลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้  เพือ่เสรมิสรา้งบารมี  และศริ ิ

มงคลใหก้บัชวีติ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์ (Hongkong Disney Land) ทา่น

จะไดพ้บกบัเครือ่งเลน่อันทนัสมัยและสนุกทีส่ดุหนึง่ในเอเชยีซึง่แบ่ง

ออกเป็น  4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกนั อันไดแ้ก ่ MAINSTREET USA ทา่น

จะไดพ้บกบัรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ ตุก๊ตาและขนม ลกูกวาดมากมาย  

สว่นตอ่มาคอื TOMORROWLAND ทา่นจะไดส้นุกกบัเครือ่งเลน่อัน

ทนัสมัยสไตล ์ “โลกอนาคต ”   และสดุสนุกกบัเมอืงเทพนยิาย 

FANTASYLAND ทา่นจะไดพ้บกบัโชวอ์ันยิง่ ใหญ่ตระการตากบัตวั

การต์นูทีท่า่นชืน่ชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท ์เจา้หญงินทิรา ซนิเดอเรลา 

มกิกี้&มนินี่ หมพีูและพอ้งเพือ่น และเหลา่บรรดาตวัการต์นูอันเป็นที่

ใฝ่ฝันของทกุคนตามตอ่ดว้ย ADVENTURELAND ดนิแดนแห่งการ

ผจญภยัอันน่าตืน่เตน้ ทา่นจะไดล้อ่งเรอืในป่าอันน่าสนุก JUNGLE 

RIVER CRUISE ผจญภยัไปกบัสตัวป่์าอันน่าตืน่เตน้นานาชนดิ  

TARZAN’S TREEHOUSE เพลดิเพลนิกบับา้นตน้ไมข้อง ทารซ์าน   

เดนิตอ่ไปยัง  IT’S A SMALL WORLD ลอ่งเรอืชมเหลา่บรรดาตุก๊ตา 

นานา ชาต ิซึง่แบ่งเป็นโซนของแตล่ะชาตไิว ้โดยตุก๊ตาจะมกีาร

เคลือ่นไหวไปตามเสยีงเพ ลง IT’S A SMALL WORLD และแทรก

ดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะชาต ิและอย่าลมืแวะ

ทกัทายตุก๊ตาสวมชดุประจําชาตขิองไทย   Toy Story Land    โซนนี้

จะเป็นโซนทีใ่หญ่ทีส่ดุใน Hongkong Disney Land โดยเหลา่ของเลน่จากภาพยนตรแ์อนเิมชัน่ชือ่ดงั  Toy 

Story   เพลดิเพลนิกบัของเลน่มากมาย หรอื พึง่เปิดไดใ้หม่ไม่นานมานี้ เครือ่งเลน่ทีห่วาดเสยีวทีส่ดุในแดน

ตะวันตก ! ที ่กรซิลยี ์กลัซ ์ GRIZZLY GULCH  ใหท้า่นได ้สมัผัสเครือ่งเลน่อันหวาดเสยีว ทีไ่ม่เป็นลองกบั 

SPACE MOUNTAIN  คอื BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรอื บิก๊ กรซิลยี ์

เมาทเ์ทน รนัอะเวย ์   ใหม่ ลา่สดุ   สตาร ์วอรส์ มาแลว้ สมัผัสประสบการณ์การตอ่สู ้ “สตาร ์วอรส์ ทมูอรโ์รว์

แลนด ์เทคโอเวอร”์ นับตัง้แตก่ลางเดอืนมถินุายนเป็นตน้มา ! พรอ้มพบตวัละคร  ในภาพยนตร ์และเดนิทางสู่

ฐานลบัของขบวนการตอ่ตา้นจักรวรรด ิซึง่คณุจ ะไดพ้บกบัฮโีร่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของมหากาพยส์ตาร ์วอรส์   

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ ใหท้า่นสนุกสนานกบั

เครือ่งเลน่ตามอัธยาศยั (อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเครือ่งเลน่ไดอ้ย่างเต็มที่) ชมไฮไลท ์ของ

ทกุคํา่คนื แขกผูม้เีกรยีตทิกุทา่น ร่วมเนรมติประกายพราวแพรวใหป้ระสาทระยบิระยับดจุเพชรน้ํางาม และ 

ในชว่งสง่ทา้ยของแตล่ะคนื ชมดอกไมไ้ฟ กระจายตามจังหวะเสยีงเพลง  อันสวยงามตระการตา  *ปล.ท่านใด

ไม่ประสงคจ์ะเขา้สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่บัตรเขา้สวนสนุกทกุกรณี   เชญิ

ทา่นอสิระตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท (มัคคเุทศก์ ,หัวหนา้ทัวร์ ,คนขับรถ )เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

20.50 น.    ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) เทีย่วบนิที ่MS961 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

22.40 น.    ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................  
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์  : รายการทัวรท์อ่งเที่ ยวสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,

การจราจร ,การเมอืง ,สายการบนิ ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นสําคัญ ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชํา ระเงนิ  จากนัน้จะถอืวา่

ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ

เนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจาก สายการบนิ  ทางบรษัิทจะ ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี. 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไม่รวมค่าวซีา่สําหรับต่างชาตแิละลูกคา้

เป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์ม่สามารถแทรกแซงได)้ 
 

 

 

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/


อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ชาํระทีส่นามบนิ) 
× คา่วซี่าแบบหมูค่ณะ 1,500 บาท/ทา่น 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  

× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 ชําระเต็มจํานวน กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจํานวน  

 ชําระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, 

วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพ ือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํ่า 2 หนา้ หากไม่มั่นใจโปรด

สอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัร์

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่น
สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง

ดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทาง
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใช ้

ในการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่
เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกนัภัยสายการบนิ การ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท

กํากบัเทา่นัน้ 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้

ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการ
ป้องกนัโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก  


