
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดนิทางโดย สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค 

โหลดกระเป๋าได ้30 กโิลกรมั 



พเิศษ!!! เมนตู ิม่ซํา พรอ้มดว้ยอาหารสไตลฮ์อ่งกงอกีมากมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

 

  
 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร ์ M ของ

สายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระ

และบัตรขึน้เครือ่ง 

08.15 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยาน Check Lap Kok โดยเทีย่วบนิที ่CX700 สายการบนิ Cathay Pacific 

 ** บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

12.10 น. ถงึสนามบนิ CHEAK LAP KOK หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ทีไ่ม่ควรพลาดในการมาเทีย่วฮ่องกง  น ัง่รถรางพคีแทรม 1 เทีย่ว  สูจุ่ดชมววิ

วคิตอเรยีพารค์ รถรางจะเคลือ่นผ่านววิทวิทศันใ์นมุมสวยงามและหาชมทีไ่หนไม่ไดแ้ลว้ไม่ว่าจะเป็นววิของ

ตกึสงูระฟ้าของเกาะฮ่องกงหรอืทศันียภาพอันแปลกตาของอ่ายวคิตอเรยีและเกา ลนูพคีแทรมเป็นพาหนะ

สายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิค CATHAY PACIFIC (CX) 

ขาไป CX700 BKK - HKG 08.15 – 12.10 

สายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิค CATHAY PACIFIC (CX) 

ขากลบั CX709 HKG - BKK 22.25 – 00.20+1 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ  เพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง  
กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการ
เดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน 

ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิ
พาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนือความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถ 

คนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว เทีย่วบนิ 

10 – 12 สงิหาคม 2562  

(วนัแม)่ 

22,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX613 HKGBKK 18.35-20.35 

:: ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก :: 
 

ราคาอืน่ๆ 

1. ทารก INFANT (อายตุํา่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิราคา 14,900 บาท/ทา่น 

3. ราคาขา้งตน้สําหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ สําหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที ่

วนัที ่1 

กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – ชมววิวคิตอเรยีพคี (รถรางพคีแทรม 1 เทีย่ว) – หาดรพีลัสเ์บย ์ 

สกัการะเจา้แมก่วนอมิ – อสิระช็อปป้ิงถนนนาธานยา่นจมิซาจุย่ – Avenue of star – Symphony  
of light                                                                                                   ( - / กลางวนั / เย็น )  



เกา่แกท่ีส่ดุของฮ่องกงเปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ค .ศ.1888 ถอืว่าเป็นแห่งแรกในเอเชยีเดมิเป็นรถรางทีใ่ช ้

พลงังานไอน้ําในการขบัเคลือ่นแตใ่นปีค .ศ. 1926 ก็ไดถ้กูเปลีย่นมาเป็นระบบเกยีรไ์ฟฟ้าและเปลีย่นเป็นการ

ควบคมุดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอรซ์ ึง่เป็นระบบใหม่ลา่สดุจากประเทศสวติเซอรแ์ลนดใ์นปีค.ศ.1989  

จากนัน้นําทา่นชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทสีดุแห่งหนึง่และยังใชเ้ป็น

ฉากในการถา่ยทําภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งแลว้นําทา่นสกัการะ เจา้แมก่วนอมิ ทีศ่กัด ิส์ทิธิข์องฮ่องกง ใหท้า่น

ไดก้ราบไหวข้อพรจากเจา้แม่กวนอมิ เจา้แม่ทบัทมิ , พระสงักจัจายและเทพเจา้แห่งโชคลาภองคอ์ืน่ๆ  ขา้ม

สะพานตอ่อายุ ซึง่สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีเ่คารพและสกัการะของชาวประมงในอดตีเพือ่ขอพรใหพ้น้จากภยัตา่งๆ

กอ่นการเดนิทางออกทะเล  หลงัจากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ ยา่นจมิซาจุย่และโอเซีย่นเทอรม์นิอล  ใหท้า่น

อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ฝากคนทีท่า่นรักทางบา้น สนุกสนานกบัการเลอืกสนิคา้ราคาพเิศษอาทเิชน่เสือ้ผา้,

รองเทา้ ,กระเป๋า ,เข็ดขดั ,น้ําหอมสนิคา้แบรนดช์ือ่ดงัตา่งๆ  ทัง้ Bvlgari, BURBERRY, Givenchy, Guy 

Laroche, Louis vuitton, miu miu, ST.MICHEL, TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY 

FREE HONGKONG, ESPRIT, G2000 แลว้นําทา่นชม Avenue of Star ถนนซปุเปอรส์ตาร ์ชม รูปปั้นของ

นักแสดงชือ่ดงั และรอยเทา้พมิพม์อืของดาราดงัๆ กว่า  เชน่ บลูซ๊ล ีทําใหบ้รเิวณนี้มชีือ่เรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า 

“ถนนฮอลลวีู๊ดแห่งเอเชยี ” ทางเดนิจะเรยีบรมิน้ําไปเรือ่ยๆ ฝ่ังตรงขา้มก็จะมองเห็นววิของตกึสงูตา่งๆ อย่าง

สวยงาม จากนัน้ใหท้กุทา่นได ้ชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตา  ตอบโตก้นัตามจังหวะ

เสยีงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์ร ิม่ตน้ในเวลา  20.00 น. ทกุคํา่คนื  การแสดงมัลตมิเีดยี

สดุยอดตระการตาซึง่เป็นการแสดง แสงและเสยีงครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าสาํคญัตา่งๆ ทีต่ัง้อยู่สองฟาก

ฝ่ังของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี้ประดบัไปดว้ยแสงไฟ  ซึง่เพยีงกดสวติชก์็จะสอ่งแสงสว่าง

ตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคกัของฮ่องกง 
 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2)

พกัที ่SAV HOTEL/ BEST WESTERN GRAND HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 
 

วนัที ่2 
สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั (รวมบตัรเขา้สวนสนกุแลว้) หรอื เปลีย่นไปขึน้กระเชา้นองปิงไดฟ้ร ี                        

                                                                                                                         (เชา้ / - / - ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซํา ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนัน้นําทา่นเขา้สู ่ดนิแดนแหง่ความฝนั “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์เป็นสวน

สนุกแห่งที ่5 ของดสินียแ์ลนดท์ัว่โลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและ

รสีอรท์ระดบัโลกทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลนัเตา ใหท้า่นไดเ้พลดิพลนิกบัเครือ่งเลน่นานชนดิ มตีัง้แตแ่บบน่ารักๆ 

ไปจนถงึหวาดเสยีว ซึง่จะแบ่งออกเป็น 7 สว่นดว้ยกนัคอื โซน MAIN STREET USA สดุสนุกกบัรถไฟไอน้ํา

โบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรด อันยิง่ใหญ่ตระการตา พบกบัคาแร็กเตอรแ์ละผองเพือ่นดสินียข์วัญใจ

เด็กๆพรอ้มถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ (เวลาประมาณ 15.30 น.) โซน TOMORROW LAND ทา่นจะไดส้นุกกบั

เครือ่งเลน่แนว โลกอนาคตอันทนัสมัย เชน่ Space Mountain รถไฟเหาะตะลยุอวกาศสดุสนุกและหวาดเสยีว, 

Buzz Lightyear Astro Blasters เครือ่งเลน่ทีป่กป้องจักรวาลยงิตอ่สูผู้รุ้กรานพรอ้มเก็บคะแนน , Orbitron 

เครือ่งเลน่ขบัยานอวกาศสดุสนุก โซน FANTASY LAND สดุสนุกกบัเมอืงเทพนยิาย ทา่นจะไดพ้บกบัโชวอ์ัน

ยิง่ใหญ่ตระการตาและผองเพือ่นดสิ นียท์ีท่า่นชืน่ชอบ อันเป็นทีใ่ฝ่ฝันของทกุคน อาทเิชน่ สโนวไ์วท ์ , เจา้

หญงินทิรา , ซลิเดอเรลา่ , มกิกีเ้มาท ์ , หมพีู ฯลฯ ถดัมาคอืโซน ADVENTURE LAND ดนิแดนแห่งการ

ผจญภยัอันตืน่เตน้ Jungle River Cruise ลอ่งเรอืในป่าอันสนุกสนานผจยภยักับสตัวป่์าอันน่าตืน่เตน้นานาชนดิ

Festival of the Lion King เพลดิเพลนิกบัโชวอ์ันยิง่ใหญ่ตระการตาของเหลา่ผองเพือ่นในเรือ่งไลออ้นคงิ , 

Rafts to Tarzan's Tree house สนุกกบัการลอ่งแพขา้มสูเ่กาะทารซ์านและปืนบา้นตน้ไมข้องทซ์าน , Liki 

Tikis ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัเสยีงดนตรแีห่งป่าอันไพเราะพรอ้มกั บตืน่เตน้กบัสายน้ําอันเย็นฉ่ํา และพบกบั 

โซน TOY STORY LAND  มเีครือ่งเลน่ชนดิใหม่ เชน่ RC RACER, TOY SOLDIER PARACHUTE DROP, 

SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็กเตอร ์พระเอกของเรือ่ง WOODY  ยนืตอ้นรับ

ทา่นทีท่างเขา้ดา้นตะวันตก พรอ้มดว้ย TOY SOLDIER 3 คนคอยคําสัง่จากวูด้ดี ้และ  ไดโนเสาร ์ REX ยนื

ตอ้นรับทา่นทีท่างเขา้ดา้น  โซน GRIZZLY GULCH หุบเขากรซิลยีห์มใีหญ่ รถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่น 

รันอเวยม์ายนค์ารส์, ไกเซอร ์กลัช และพบพองเพือ่นในไวลดเ์วสต ์มกิกี ้มนินี่ ชบิแอนดเ์ดล กรซิลีแ่บร ์หมี

นอ้ยโคดา้และเคไนย ์และโซนใหม่ลา่สดุ MYSTIC POINT การผจญภยัในโลกแห่งความลกึลบั และพศิวง 

เร ิม่ตน้ดว้ย Lord Henry นักเดนิทางและนักสะสมของแปลกประหลาดจากทัว่ทกุมุมโลก  และเจา้ลงินอ้ย 

Albert ซึง่จะมรีถเลือ่น จะเคลือ่นทีพ่าทกุทา่นเขา้สูโ่ลกแห่งความพศิวงภายในคฤหาสน ์รถเลือ่น 1 คนั น่ังได ้

6 ที ่และเดนิทางพรอ้มกนั 2 คนั ใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ี    

กอ่นสวนสนุกจะปิด ประมาณ 20.00น. ทา่นจะไดพ้บกบัโชวด์อกไมไ้ฟอันยิง่ใหญ่ตระการตาซึง่เป็น

เอกลกัษณ์ของดสินียแ์ลนด ์Disney in the Stars 

***กฎของดสินียแ์ลนด ์หา้มนําอาหารและเครือ่งดืม่เขา้ไปภายในสวนสนุก เชน่ น้ําอัดลมน้ําผลไมท้ีม่โีลโก ้

(ยกเวน้ น้ําเปลา่นําเขา้ไดท้า่นละ 1 ขวด), ขนมคบเคีย้ว , ขนมปัง , อาหารทานเลน่ , ของว่าง , ขนมห่อใหญ่ 

(ยกเวน้ ลกูอมห่อขนาดเล็ก)*** 
 

 **อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั**  

 

 

 

 

 

 
 

พกัที ่SAV HOTEL/ BEST WESTERN GRAND HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 

 

 

 

 

 
 

ฟร!ี!! สาํหรับทา่นทีไ่ม่ตอ้งการเขา้สวนสนุกฮ่องกง ดสินียแ์ลนด ์สามารถเปลีย่นไปขึน้กระเชา้นองปิง 
สกัการะพระใหญ่โป่หลนิ และเลอืกซอ๊ปป้ิงที ่City Gate Outlet  

มรีถรับ-สง่จากสวนสนุกดสินีย-์ไปกระเชา้นองปิงให ้

หมายเหต:ุ  
- ตอ้งแจง้ความประสงคก์อ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 14 วัน ไม่สามารถไปเปลีย่นในวันเดนิทางได ้

- รถรับ-สง่ จะนัดเวลาไป-กลบัพรอ้มกบักรุ๊ปทีเ่ขา้สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์เวลากลบัโดยประมาณ  

20.30 – 21.00 น. 

 

 



วนัที ่3 
วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – โรงงานจวิเวอรี ่– รา้นหยก  – สนามบนิ  –  กรงุเทพ                                                                                                                 

                                                                                                                  (เชา้ / กลางวนั / -)                                                                                           
 

เชา้ รบัประทานอาหารแบบติม่ซํา ณ ภตัตาคาร (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้นําทา่นสู ่วดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั)  เมือ่ 300 กว่าปีทีแ่ลว้เดมิทีว่ัดนี้เป็นวัดเล็กๆเป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละ

อนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลงัของเรอืนใหม่วัด เรอืนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 

ตารางฟตุดา้นในมรีูปปั้นสงูใหญ่ของทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจําวัดแห่งนี้ซ ึง่ทางดา้นขา้งมอีาวุธรบของทหาร

แบบโบราณและมกีงัหันอยู่หลายตวัมกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกงัหันหรอืทีเ่รยีกว่า

กงัหันนําโชคเพือ่หมุนแตส่ ิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติและปัดเป่าส ิง่ทีไ่ม่ดอีอกไป โดยความหมายของใบพัดทัง้สีด่งันี้ 

ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรงอายุยนื 

ใบที ่3. โชคลาภเงนิทองไหลมาเทมา ใบที ่4. คดิหวังส ิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ  

และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวัดอย่าลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล หลงัจากนัน้นําทา่น

ไหวพ้ระขอพรตอ่ ณ วดัหวงัตา้เซยีน เป็นวัดทีม่อีายุกว่าครึง่ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทีพ่ักอาศยัของการ

เคหะ วัดแห่งนี้ข ึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธิใ์นการ ดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ จงึไดร้ับการนับถอืเป็น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

 

จากนัน้นําทา่นสู ่โรงงานจวิเวอรี ่ ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุบนเกาะฮ่องกง ทีไ่ดแ้รงบันดาลใจนํากงัหันมาพลกิแพลงเป็น

จีล้อ้มเพชรโดยเชญิซนิแสชือ่ดงัมาจัดวางตําแหน่งของเพชรแตล่ะเม็ดซึง่ถอืเป็นเครือ่งรางตามหลกัฮวงจุย้ซ ึง่

จําลองเลยีนแบบมาจาก“แซก้ง๋เมี๋ยว”กงัหันใหญ่4 ใบพัดทีช่าวฮ่องกงเลือ่มใสศรัทธาที“่วัดเชอกงุ”ซึง่เป็นวัดที่

ดงัมากและมตีํานานความเชือ่มายาวนานว่าคนทีม่เีคราะหเ์มือ่จับใบพัดของกงัหันหมุนไปโดยรอบแลว้จะทําให ้

ชวีติหมุนเวยีนไปในทางทีด่แีละสามารถพัดเอาส ิง่ชัว่รา้ยตา่งๆออกไปได ้

นําทา่น ชมรา้นหยก  สนิคา้ข ึน้ชือ่อกีอย่างของจนี แผ่นดนิใหญ่ ทีไ่ม่ว่าทา่นจะเดนิ ทางไปเมอืงไหนของ

ประเทศจนี ทา่นจะไดเ้ขา้ชมรา้นหยก ทา่นสามารถเลอืกซือ้หยกทีม่กีารดดัแปลงเป็นเครือ่งบูชาตา่งๆ 

ทัง้ป๊ีเซี๊ยะ, กําไลหยก, จีห้ยก และอืน่ๆ อกีมากมาย  

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ CHEAK LAP KOK  

18.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่CX613 

 **บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

20.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพและประทบัใจ 
 

*********************** 

 

 

 

 
 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง (ฮ่องกง มาเกา๊ จูไห่ เซนิเจิน้) กําหนดให ้

มกีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้ัก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ , ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, 

ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า 

รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ 

ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่น

เป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้คา่ภาษีสนามบนิ 

ภาษีน้ํามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั **เนือ่งจากหอ้งพกั

โรงแรมในฮอ่งกงจะมขีนาดเล็ก หอ้งพกัสําหรบั 3 ทา่น ขนาดของหอ้งจะเทา่กนักบัหอ้งพกั 1 ทา่น หรอื 2 

ทา่น พืน้ทีใ่ชส้อยก็อาจจะไมเ่พยีงพอ ฉะน ัน้หากลกูคา้ตอ้งการพกัดว้ยกนั 3 ทา่น กรณุา ยอมรบัขนาด

หอ้งพกัของโรงแรมในฮอ่งกง เพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหาทีห่นา้ 

 **ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ ไม่เกนิ 30 กโิล / ทา่น 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เดีย่ว สาํหรับลกูคา้ตา่งชาต ิ

× คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด **เกนิจาก 30 กโิลกรัม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร- เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

× คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 

× ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท / ทา่น / ทรปิ  

× ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามแตส่นิน้ําใจของทกุทา่น (ไม่รวมในคา่ทปิไกด ์คนขบัรถ แตไ่ม่ไดบ้ังคบัคะ่) 

 

เง ือ่นไขการชําระเงนิ 

 ชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน 

 ชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอขอสงวนสทิธิใ์นการยดึเงนิมัดจํา 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจํา

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CharterFlight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้เนื่องจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

**คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หัวหนา้ทวัร*์* 

*** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล *** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน  10 ทา่นขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

สําคญัมาก!!! กรณุาอา่นและทําความเขา้ใจ 

PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ นบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

ขนาดของรถบสัทีใ่ชใ้นการเดนิทาง จะจดัตามจํานวนของผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีจ้ะคํานงึถงึความสะดวกสบาย

ของการเดนิทาง และผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 



 สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยก เลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

**สาํคญั!! บรษัิทฯ ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผดิ

กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและฮ่องกง เซนิเจิน้ จูไห่ ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทวัรแ์ละมัคคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้** 

 

เง ือ่นไขอืน่ๆ  

 สาํหรับผูโ้ดยสาร ทีไ่ม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 สาํหรับ ลกูคา้ชาวตา่งชาต ิเก็บเพิม่ 3,500 บาท/ทา่น (ไม่รวมคา่วซีา่สาํหรับตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ําเนนิการ

ยืน่วซีา่เอง บรษัิททวัรไ์ม่สามารถแทรกแซงได)้ 
 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็ว่ากรุ๊ปมกีาร คอนเฟรมิ

เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวันเดนิทางทีร่ะบุเทา่นัน้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 15 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่ตามความ

เป็นจรงิ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผู ้

เดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 

การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอัน

เนื่องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่เดนิทาง

พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบุไว ้ 

เนื่องจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย ส ิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮ่องกง 


