
 

 

รหัสทัวร 1900090 
ทัวรฮองกง สวนสนุกดิสนียแลนด 3 วัน 2 คืน (CX) 
น่ังรถรางพีคแทรม    ชมหาดทราย REPULSE BAY   เที่ยวดิสนีแลนดเต็มวันหรือ
เลือกขึ้นกระเชานองปง   วัดแชกงหมวิ-วัดหวังตาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ฮองกง – รถรางพคีแทรมชมจดุววิวคิตอเรียพคี –  
  หาดรีพัลเบย สกัการะเจาแมกวนอิม - ชอปปم�งเลด้ี มารเกต็                                       
06.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เคานเตอร M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเคร่ือง 

08.15 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยาน Check Lap Kok โดยเที่ยวบินที่ CX700 สายการบิน 
Cathay Pacific 

 ** บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
12.10 น. ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ

เรียบรอย   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

นําทานสัมผัสประสบการณที่ไมควรพลาดในการมาเที่ยวฮองกง น่ังรถรางพีคแทรม (รวม
รถราง 1 เที่ยว) สูจุดชมวิวบนยอดเขาเดอะพีค รถรางจะเคลื่อนผานวิวทิวทัศนในมุม
สวยงามและหาชมที่ไหนไมไดแลวไมวาจะเปนวิวของตึกสูงระฟ�าของเกาะฮองกงหรือ
ทัศนียภาพอันแปลกตาของอายวิคตอเรียและเกาลูนพีคแทรมเปนพาหนะเกาแกที่สุดของ
ฮองกงเปดใหบริการมาตั้งแตปค.ศ.1888 ถือวาเปนแหงแรกในเอเชียเดิมเปนรถรางที่ใช
พลังงานไอน้ําในการขับเคลื่อนแตในปค.ศ. 1926 ก็ไดถูกเปลี่ยนมาเปนระบบเกียรไฟฟ�า
และเปลี่ยนเปนการควบคุมดวยระบบไมโครโพรเซสเซอรซึ่งเปนระบบใหมลาสุดจาก
ประเทศสวิตเซอรแลนดในปค.ศ.1989  
จากน้ันนําทานชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงน้ีสวยทีสุด
แหงหน่ึงและยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเร่ืองแลวนําทานสักการะ เจา
แมกวนอิม ที่ศักด์ิสิทธิ์ของฮองกง ใหทานไดกราบไหวขอพรจากเจาแมกวนอิม เจาแม
ทับทิม , พระสังกัจจายและเทพเจาแหงโชคลาภองคอื่นๆ ขามสะพานตออายุ ซึ่งสถานที่
แหงน้ีเปนที่เคารพและสักการะของชาวประมงในอดีตเพื่อขอพรใหพนจากภัยตางๆกอน
การเดินทางออกทะเล จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาตลาดกลางแจงที่มีช่ือเสียงที่สุดแหง
หน่ึงของฮองกง เลด้ีมารเก็ต  เปนจุดหมายที่ตองไปเยือนสําหรับคนรักแฟช่ันที่โปรดปราน



 

 

การตอรองราคากระเป�า, เคร่ืองประดับ, ของเลน, เคร่ืองสําอาง และของแตงบาน
เล็กๆนอยๆ รานแผงลอยตางๆ ที่ต้ังกระจุกรวมตัวกันจนเกิดเปนตลาดที่มีบรรยากาศ
สนุกสนานน้ี ต้ังอยูบนถนนตุงชอย ในมงกก เปดต้ังแตเที่ยงไปจนถึง 23.30 น. สินคาที่
ขายกันจะมีอยูหลากหลายแบบ สวนใหญจะเปนของก็อปหรือของเลียนแบบ โดยเฉพาะ
พวกตัวการตูนตางๆจาก ดิสนีย, Marvel และจากญี่ ปุ�น ประเภทสินคาที่ขายกัน
เชน เสื้อผา นาฬิกา กระเป�า ตุกตา ของฝาก ของที่ระลึก ตางๆ ใครตองการจะซื้อของที่
ระลึกหรือของฝากตางๆ ของฮองกงก็สามารถมาเดินเลือกซื้อกันไดที่น่ี 
**อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย** 

พักที่ PENTA HOTEL/ BEST WESTERN GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา ณ 
เมืองฮองกง 

 

วันที่ 2 สวนสนุกดิสนียแลนด เต็มวัน (รวมบัตรเขาสวนสนุกแลว) หรือ 
เปลี่ยนไปขึ้นกระเชานองปงไดฟรี                                                

เชา รับประทานอาหารเชาแบบต่ิมซํา ณ ภตัตาคาร (3) 
จากน้ันนําทานเขาสู ดินแดนแหงความฝน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮองกง
ดิสนียแลนด เปนสวนสนุกแหงที่ 5 ของดิสนียแลนดทั่วโลก เพียบพรอมดวยกิจกรรมและ
ความสนุกสนานมากมายเปนสวนสนุกและรีสอรทระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา 
ใหทานไดเพลิดพลินกบัเคร่ืองเลนนานชนิด มีตั้งแตแบบนารักๆ ไปจนถึงหวาดเสียว ซึ่งจะ
แบงออกเปน 7 สวนดวยกันคือ โซน MAIN STREET USA สุดสนุกกับรถไฟไอน้ํา
โบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรด อันยิ่งใหญตระการตา พบกับคาแร็กเตอรและ
ผองเพื่อนดิสนียขวัญใจเด็กๆพรอมถายรูปเปนที่ระลึก (เวลาประมาณ 15.30 น.) โซน 
TOMORROW LAND ทานจะไดสนุกกับเคร่ืองเลนแนว โลกอนาคตอันทันสมัย เชน 
Space Mountain รถไฟเหาะตะลุยอวกาศสุดสนุกและหวาดเสียว, Buzz Lightyear 
Astro Blasters เคร่ืองเลนที่ปกป�องจักรวาลยิงตอสูผู รุกรานพรอมเก็บคะแนน, 
Orbitron เคร่ืองเลนขับยานอวกาศสุดสนุก โซน FANTASY LAND สุดสนุกกับเมือง
เทพนิยาย ทานจะไดพบกับโชวอันยิ่งใหญตระการตาและผองเพื่อนดิสนียที่ทานช่ืนชอบ 



 

 

อันเปนที่ใฝ�ฝนของทุกคน อาทิเชน สโนวไวท , เจาหญิงนิทรา , ซิลเดอเรลา , มิกกี้เมาท , 
หมีพู ฯลฯ ถัดมาคือโซน ADVENTURE LAND ดินแดนแหงการผจญภัยอันต่ืนเตน 
Jungle River Cruise ลองเรือในป�าอันสนุกสนานผจยภัยกับสัตวป�าอันนาต่ืนเตน
นานาชนิดFestival of the Lion King เพลิดเพลินกับโชวอันยิ่งใหญตระการตาของ
เหลาผองเพื่อนในเร่ืองไลออนคิง, Rafts to Tarzan's Tree house สนุกกับการลอง
แพขามสูเกาะทารซานและปนบานตนไมของทซาน, Liki Tikis ทานจะไดเพลิดเพลินกับ
เสียงดนตรีแหงป�าอันไพเราะพรอมกับตื่นเตนกับสายน้ําอันเย็นฉ่ํา และพบกับ โซน TOY 
STORY LAND  มี เค ร่ื อ ง เล น ช นิ ด ให ม  เช น  RC RACER, TOY SOLDIER 
PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP 
และคาแร็กเตอร พระเอกของเร่ือง WOODY  ยืนตอนรับทานที่ทางเขาดานตะวันตก 
พรอมดวย TOY SOLDIER 3 คนคอยคําสั่งจากวูดด้ี และ ไดโนเสาร REX ยืนตอนรับ
ทานที่ทางเขาดาน โซน GRIZZLY GULCH หุบเขากริซลียหมีใหญ รถรางตะลุยขุมทอง
แดนเถื่อน รันอเวยมายนคารส, ไกเซอร กัลช และพบพองเพื่อนในไวลดเวสต มิกกี้ มินน่ี 
ชิบแอนดเดล กริซลี่แบร หมีนอยโคดาและเคไนย และโซนใหมลาสุด MYSTIC POINT 
การผจญภัยในโลกแหงความลึกลับ และพิศวง เร่ิมตนดวย Lord Henry นักเดินทางและ
นักสะสมของแปลกประหลาดจากทั่วทุกมุมโลก  และเจาลิงนอย Albert ซึ่งจะมีรถเล่ือน 
จะเคลื่อนที่พาทุกทานเขาสูโลกแหงความพิศวงภายในคฤหาสน รถเลื่อน 1 คัน น่ังได 6 ที่ 
และเดินทางพรอมกัน 2 คัน ใชเวลาประมาณ 5 นาที    กอนสวนสนุกจะปด ประมาณ 
20.00น. ทานจะไดพบกับโชวดอกไมไฟอันยิ่งใหญตระการตาซึ่งเปนเอกลักษณ
ของดิสนียแลนด Disney in the Stars 
***กฎของดิสนียแลนด หามนําอาหารและเคร่ืองดื่มเขาไปภายในสวนสนุก เชน น้ําอัดลม
น้ําผลไมที่มีโลโก (ยกเวน น้ําเปลานําเขาไดทานละ 1 ขวด), ขนมคบเค้ียว , ขนมปง, 
อาหารทานเลน, ของวาง, ขนมหอใหญ (ยกเวน ลูกอมหอขนาดเล็ก)*** 

 **อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย**  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
พักที่ PENTA HOTEL/ BEST WESTERN GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา ณ 

เมืองฮองกง 
 

วันที่ 3 วัดแชกงหมวิ – วัดหวองไตสิน – วดัชีหลิน – โรงงานจวิเวอร่ี – รานหยก  – ชอปปم�งจมิ
ซาจุยและโอเช่ียนเทอรมินอล – กรุงเทพ                                                            

เชา รับประทานอาหารแบบต่ิมซาํ ณ ภัตตาคาร (4) 
จากน้ันนําทานสู วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน)  เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมที่วัดน้ีเปนวัดเล็กๆ
เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหมวัด เรือนใหม
สรางเสร็จในป 1993 บนเน้ือที่ 50,000 ตารางฟุตดานในมีรูปปم�นสูงใหญของทานแชกง
ซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงน้ีซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณและมีกังหันอยู
หลายตัวมีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหันหรือที่เรียกวากังหัน
นําโชคเพื่อหมุนแตสิ่งดีๆเขามาในชีวิตและปดเป�าสิ่งที่ไมดีออกไป โดยความหมายของ
ใบพัดทั้งสี่ดังน้ี 
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืน 
ใบที่ 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุก
ประการ  
และกอนที่ทานจะออกจากวัดอยาลืมจะตองตีกลองใหเสียงดังสน่ันเพื่อความเปนสิริมงคล 
หลังจากน้ันนําทานไหวพระขอพรตอ ณ วัดหวังตาเซียน เปนวัดที่มีอายุกวาคร่ึงศตวรรษ
รายลอมดวยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแหงน้ีขึ้นช่ือดานอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแล
รักษาโรคภัยไขเจ็บ จึงไดรับการนับถือเปน 

ฟรี!!! สําหรับทานที่ไมตองการเขาสวนสนุกฮองกง ดิสนียแลนด สามารถเปลี่ยนไปขึ้นกระเชานองปง สักการะพระใหญโป�
หลิน และเลือกซอปปم�งที่ City Gate Outlet  

มีรถรับ-สงจากสวนสนุกดิสนีย-ไปกระเชานองปงให 
หมายเหต:ุ  

- ตองแจงความประสงคกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน ไมสามารถไปเปล่ียนในวันเดินทางได 
- รถรับ-สง จะนัดเวลาไป-กลับพรอมกับกรุปที่เขาสวนสนุกดิสนียแลนด เวลากลับโดยประมาณ 20.30 – 21.00 น. 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  
จากน้ันนําทานเดินทางสู วดันางชี (Chi Lin Nunnery) วดัน้ีสรางขึ้นมาเมือ่ 1934 โดย
เงินบริจาคของประชาชน ตกแตงสไตลราชวงศถงั โครงสรางของวดัน้ีจะไมใชตะปูตอกเลย
แมแตที่เดียว และใชไมอยางเดียว ความสําคัญของวดัน้ี เปนสํานักนางชีแหงเดียวใน
ฮองกง ทีภ่ายในวดัมีเพียงนางชีเทาน้ัน เปนทีพ่ํานักสาํหรับนางชีจากทีต่างๆ  ไฮไลทที่ทาํ
ใหที่น่ีดังไดก็คอื ตอนเร่ิมเปดวดัน้ี ไดมกีารนําดอกบัวสีชมพมูาปลกูพิเศษจากบรรดาคน
ป�วย จากน้ันนําทานสู โรงงานจิวเวอร่ี  ที่โดงดงัที่สดุบนเกาะฮองกง ที่ไดแรงบันดาลใจนํา
กังหันมาพลกิแพลงเปนจี้ลอมเพชรโดยเชิญซินแสช่ือดงัมาจดัวางตําแหนงของเพชรแต
ละเมด็ซึ่งถือเปนเคร่ืองรางตามหลักฮวงจุยซึง่จําลองเลียนแบบมาจาก“แซกงเมี๋ยว”กังหัน
ใหญ4 ใบพดัทีช่าวฮองกงเลื่อมใสศรัทธาที่“วดัเชอกุง”ซึ่งเปนวดัทีดั่งมากและมีตาํนาน
ความเช่ือมายาวนานวาคนที่มีเคราะหเมื่อจบัใบพัดของกงัหันหมุนไปโดยรอบแลวจะทาํให
ชีวติหมุนเวียนไปในทางทีดี่และสามารถพดัเอาสิ่งช่ัวรายตางๆออกไปได นําทาน ชมราน
หยก สินคาขึ้นช่ืออีกอยางของจีน แผนดินใหญ ที่ไมวาทานจะเดินทางไปเมอืงไหนของ
ประเทศจีน ทานจะไดเขาชมรานหยก ทานสามารถเลือกซื้อหยกทีม่กีารดัดแปลงเปน
เคร่ืองบูชาตางๆ ทัง้ปم�เซี๊ยะ, กําไลหยก, จี้หยก และอ่ืนๆ อีกมากมาย หลังจากนั้นนําทาน
เดินทางสู ยานจิมซาจุยและโอเซ่ียนเทอรมินอล ใหทานอิสระชอปปم�งเลือกซื้อสินคาฝาก
คนที่ทานรักทางบานสนุกสนานกับการเลือกสนิคาราคาพิเศษอาทิเชนเสื้อผา,รองเทา,
กระเป�า,เข็ดขัด,น้ําหอมสินคาแบรนดช่ือดังตางๆทัง้Bvlgari, BURBERRY, 
Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, miumiu, ST.MICHEL,TOY R’US , 
BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE 
HONGKONG,ESPRIT,G2000 
 

18.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรงตอ
เวลานัดหมาย*** 
22.25 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที ่CX709 
 **บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 



 

 

00.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาเขาโดยสวัสดิภาพและ
ประทบัใจ 

 

สายการบินคาเธยแปซิฟค CATHAY PACIFIC (CX) 
ขาไป CX700 BKK - HKG 08.15 – 12.10 

สายการบินคาเธยแปซิฟค CATHAY PACIFIC (CX) 
ขากลับ CX709 HKG - BKK 22.25 – 00.15+1 

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอนเฟรมกอน
ประมาณ 10 วันกอนเดินทางหากทานตองการจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบิน
คอนเฟรมกับเจาหนาที่กอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและ
เวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชนความลาชาของเที่ยวบิน 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 
 1 ทาน 

พักหองละ 
 2 ทาน 

พักเด่ียว เที่ยวบิน 

28 – 30 เมษายน 2562  17,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

18 – 20 พฤษภาคม 2562  
(วันวิสาขบูชา) 18,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

26 – 28 พฤษภาคม 2562 16,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

09 – 11 มิถุนายน 2562  16,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

30 มิถุนายน – 02กรกฎาคม 
2562 16,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.30 
:: ราคาโปรโมช่ัน ไมมีราคาเด็ก :: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทกุแหงตามรายการทวัร
ขางตนคาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 

  คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน 
**เน่ืองจากหองพักโรงแรมในฮองกงจะมีขนาดเล็ก หองพกัสําหรับ 3 ทาน ขนาดของหองจะ
เทากันกับหองพกั 1 ทาน หรือ 2 ทาน พื้นที่ใชสอยก็อาจจะไมเพียงพอ ฉะน้ันหากลกูคาตองการ
พักดวยกัน 3 ทาน กรุณายอมรับขนาดหองพกัของโรงแรมในฮองกง เพื่อไมใหเกิดปญหาทีห่นา 

ราคาอ่ืนๆ 
1. ทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ป) ราคา 8,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชต๋ัวเครื่องบินราคา 9,900 บาท/ทาน 
3. ราคาขางตนสําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน สําหรับพาสปอรตตางชาติ กรุณาเช็คกับเจาหนาที่ 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซินเจิ้น) กําหนดใหมีการ
ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซึ่ง
จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตอง
รบกวนทุกทานแวะชม ซือ้หรือไมซือ้ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  และถาหากลูกคาไมมีความ
ประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน 
 

**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน ** 
**คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ หัวหนาทัวร** 

*** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล *** 
การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูเดินทางจํานวน  10 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวรเดินทาง 

ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดงักลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
เลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

สําคัญมาก!!! กรุณาอานและทําความเขาใจ 
PASSPORT ตองมีอายุการใชไมนอยกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ 

ขนาดของรถบัสที่ใชในการเดินทาง จะจัดตามจํานวนของผูเดินทาง ทั้งน้ีจะคํานึงถึงความสะดวกสบาย
ของการเดินทาง และผูเดินทางเปนหลัก 



 

 

  **ในกรณีทีท่านจองหองพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถ
จัดหารหองพกัแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมกีารจดัหองพกัใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวในรายการทวัรขางตน 
  เจาหนาทีบ่ริษัทฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน ไมเกิน 30 กิโล / ทาน 
  คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 

1,000,000 บาท 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
× คาธรรมเนียมวีซาเด่ียว สําหรับลูกคาตางชาติ 
× คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด **เกินจาก 30 กิโลกรัม 
× คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซกัรีด คาโทรศัพท 

มินิบารและทีวชีองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
× คาภาษมีูลคาเพิม่และภาษหีัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
× ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป (หัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจในการ

บริการ) 
 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

  ชําระคามดัจํา ทานละ 5,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน 
  ชําระเงินคาทวัรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอขอสงวนสิทธิใ์นการยดึเงินมดัจาํ 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เกบ็คาใชจาย 100% ของราคา

ทัวรทั้งหมด 



 

 

  กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุ เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษทัฯ 
ตองมกีารการันตีมัดจาํที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเทีย่วบินพิเศษ เชน CharterFlight 
และโรงแรมทีพ่ักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคามดัจํา หรือ คาทวัรทัง้หมด ไมวา
ยกเลิกกรณีใดกต็าม 

  เมื่อออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทาํใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัวได 
เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

  สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถอืหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผาน
แลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจาํทัง้หมด 

  กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 
**สําคัญ!! บริษัทฯ ทําธรุกิจเพือ่การทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลกูคาเดินทางเขาประเทศ
ฮองกงโดยผดิกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและฮองกง เซินเจิ้น 
จูไห ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทกุทานตองผานการตรวจคนเขาเมอืง
ดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทวัรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทัง้สิน้** 

 
เงื่อนไขอ่ืนๆ 

  สําหรับผูโดยสาร ที่ไมไดถอื PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผดิชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง 

  สําหรับ ลกูคาชาวตางชาต ิเก็บเพิ่ม 3,500 บาท/ทาน (ไมรวมคาวีซาสําหรับตางชาติและลกูคา
เปนผูดาํเนินการยื่นวีซาเอง บริษัททวัรไมสามารถแทรกแซงได) 

  ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯเพื่อเช็ควา
กรุปมกีาร คอนเฟริมเดินทางกอนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

  ราคาทวัรใชต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุป ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางได ตองเดินทางไป-กลับตามวัน
เดินทางทีร่ะบุเทาน้ัน 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีทีผู่เดินทางไมถงึ 
15 คนขึ้นไป 



 

 

  ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคา
ภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปนจริง 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณี
ที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณทีอ่ยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะคํานงึถึง
ความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

  บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน หากเกิดเหตกุารณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน 
การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยดุงาน การกอจลาจล ปญหาจราจร 
อุบัติเหต ุภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง หรือ
จากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 

  กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆ 
ทั้งสิ้น 

  กรณีทีท่านสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการ
ทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

  กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมปีฏิเสธมิใหเดินทางเขา-
ออกตามประเทศทีร่ะบุไว  เน่ืองจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสาร
เดินทางไมถกูตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดกต็าม 

  กรณีทีท่านใชหนังสอืเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพือ่การทองเที่ยวกับคณะทวัร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและ
รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

  เมื่อทานตกลงชําระเงนิมดัจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมติองแจงลวงหนา ทัง้นี้ขึ้นอยูกบัสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกง 


