
 

 

รหัสทัวร ZAT1901021 
ทัวรฮองกง ดิสนียแลนด 3 วัน 2 คืน (CX) 

 

น่ังรถรางพีคแทรม จุดชมวิววิคตอเรียพารค หาดทราย REPULSE BAY  
ยานจิมซาจุยและโอเซ่ียนเทอรมินอล Symphony of Lights วัดแชกงหมิว วัดหวังตาเซียน 
ดินแดนแหงความฝน HONGKONG DISNEYLAND  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

 
 
  

  
 
 

 
 
   
06.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เคานเตอร M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจาหนาท่ีคอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรข้ึนเคร่ือง 

08.15 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยาน Check Lap Kok โดยเท่ียวบินท่ี CX700 สายการ
บิน Cathay Pacific 

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

เรียบรอย   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

นําทานสัมผัสประสบการณที่ไมควรพลาดในการมาเที่ยวฮองกง น่ังรถรางพีคแทรม 
1 เท่ียว สูจุดชมวิววิคตอเรียพารค รถรางจะเคล่ือนผานวิวทิวทัศนในมุมสวยงามและ
หาชมที่ไหนไมไดแลวไมวาจะเปนวิวของตึกสูงระฟ�าของเกาะฮองกงหรือทัศนียภาพ
อันแปลกตาของอายวิคตอเรียและเกาลูนพีคแทรมเปนพาหนะเกาแกที่สุดของฮองกง

วันที่ 1 

กรุงเทพฯ – ฮองกง – ชมวิววิคตอเรียพีค (รถรางพีคแทรม 1 เที่ยว) – หาดรีพัลสเบย  
สักการะเจาแมกวนอิม – อิสระช็อปปم�งถนนนาธานยานจิมซาจุย – Avenue of star – 
Symphony  
of light                                                                                                   
( - / กลางวัน / เย็น )  



 

 

เปดใหบริการมาต้ังแตปค.ศ.1888 ถือวาเปนแหงแรกในเอเชียเดิมเปนรถรางที่ใช
พลังงานไอน้ําในการขับเคล่ือนแตในปค.ศ. 1926 ก็ไดถูกเปล่ียนมาเปนระบบเกียร
ไฟฟ�าและเปล่ียนเปนการควบคุมดวยระบบไมโครโพรเซสเซอรซึ่งเปนระบบใหม
ลาสุดจากประเทศสวิตเซอรแลนดในปค.ศ.1989  
จากน้ันนําทานชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเส้ียวแหงน้ีสวยที
สุดแหงหน่ึงและยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเร่ืองแลวนําทาน
สักการะ เจาแมกวนอิม ที่ศักด์ิสิทธ์ิของฮองกง ใหทานไดกราบไหวขอพรจากเจาแม
กวนอิม เจาแมทับทิม , พระสังกัจจายและเทพเจาแหงโชคลาภองค อ่ืนๆ ขาม
สะพานตออายุ ซ่ึงสถานที่แหงน้ีเปนท่ีเคารพและสักการะของชาวประมงในอดีตเพ่ือ
ขอพรใหพนจากภัยตางๆกอนการเดินทางออกทะเล หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู 
ยานจิมซาจุยและโอเซ่ียนเทอรมินอล ใหทานอิสระชอปปم�งเลือกซ้ือสินคาฝากคนท่ี
ทานรักทางบาน สนุกสนานกับการเลือกสินคาราคาพิเศษอาทิเชนเส้ือผา,รองเทา,
กระเป�า,เข็ดขัด,น้ําหอมสินคาแบรนดช่ือดังตางๆ ทั้ง Bvlgari, BURBERRY, 
Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, miu miu, ST.MICHEL, TOY 
R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG, 
ESPRIT, G2000 แลวนําทานชม Avenue of Star ถนนซุปเปอรสตาร ชมรูป
ปم�นของนักแสดงช่ือดัง และรอยเทาพิมพมือของดาราดังๆกวา เชน บลูซลี ทําให
บริเวณน้ีมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา “ถนนฮอลลีวูดแหงเอเชีย” ทางเดินจะเรียบริมน้ําไป
เร่ือยๆ ฝم�งตรงขามก็จะมองเห็นวิวของตึกสูงตางๆอยางสวยงาม จากน้ันใหทุกทาน
ไดชมโชวยิงแสงเลเซอรประกอบแสงเสียงสุดตระการตา ตอบโตกันตามจังหวะ
เสียงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรยเร่ิมตนในเวลา 20.00 น. ทุก
ค่ําคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซ่ึงเปนการแสดง แสงและเสียง
ครอบคลุมพ้ืนที่อาคารตึกระฟ�าสําคัญตางๆ ท่ีต้ังอยูสองฟากฝم�งของอาววิคตอเรีย
โดยบนดาดฟ�าของตึกเหลาน้ีประดับไปดวยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตชก็จะสองแสง
สวางตระการตาเปนสีตางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง 
 



 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 
 
พักที่ SAV HOTEL/ BEST WESTERN GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา ณ 

เมืองฮองกง 
 

วันท่ี 2 

สวนสนุกดิสนียแลนด เต็มวัน (รวมบัตรเขาสวนสนุกแลว) หรือ เปล่ียนไปข้ึนกระเชา
นองปงไดฟรี                         
                                                                                                                         
(เชา / - / - ) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
เชา รับประทานอาหารเชาแบบต่ิมซํา ณ ภัตตาคาร (3) 

จากน้ันนําทานเขาสู ดินแดนแหงความฝน “HONGKONG 
DISNEYLAND” ฮองกงดิสนียแลนด เปนสวนสนุกแหงที่ 5 ของดิสนียแลนดท่ัวโลก 



 

 

เพียบพรอมดวยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเปนสวนสนุกและรีสอรทระ
ดับโลกท่ีถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา ใหทานไดเพลิดพลินกับเครื่องเลนนานชนิด มี
ต้ังแตแบบนารักๆ ไปจนถึงหวาดเสียว ซ่ึงจะแบงออกเปน 7 สวนดวยกันคือ โซน 
MAIN STREET USA สุดสนุกกับรถไฟไอน้ําโบราณรอบสวนสนุก และขบวน
พาเหรด อันย่ิงใหญตระการตา พบกับคาแร็กเตอรและผองเพ่ือนดิสนียขวัญใจเด็กๆ
พรอมถายรูปเปนท่ีระลึก (เวลาประมาณ 15.30 น.) โซน TOMORROW LAND 
ทานจะไดสนุกกับเคร่ืองเลนแนว โลกอนาคตอันทันสมัย เชน Space Mountain 
รถไฟเหาะตะลุยอวกาศสุดสนุกและหวาดเสียว, Buzz Lightyear Astro 
Blasters เคร่ืองเลนท่ีปกป�องจักรวาลยิงตอสูผูรุกรานพรอมเก็บคะแนน, 
Orbitron เคร่ืองเลนขับยานอวกาศสุดสนุก โซน FANTASY LAND สุดสนุกกับ
เมืองเทพนิยาย ทานจะไดพบกับโชวอันย่ิงใหญตระการตาและผองเพ่ือนดิสนียท่ี
ทานช่ืนชอบ อันเปนที่ใฝ�ฝนของทุกคน อาทิเชน สโนวไวท , เจาหญิงนิทรา , ซิลเดอ
เรลา , มิกก้ีเมาท , หมีพู ฯลฯ ถัดมาคือโซน ADVENTURE LAND ดินแดนแหง
การผจญภัยอันต่ืนเตน Jungle River Cruise ลองเรือในป�าอันสนุกสนานผจยภัย
กับสัตวป�าอันนาต่ืนเตนนานาชนิดFestival of the Lion King เพลิดเพลินกับโชว
อันย่ิงใหญตระการตาของเหลาผองเพ่ือนในเร่ืองไลออนคิง, Rafts to Tarzan's 
Tree house สนุกกับการลองแพขามสูเกาะทารซานและปนบานตนไมของทซาน, 
Liki Tikis ทานจะไดเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแหงป�าอันไพเราะพรอมกับต่ืนเตน
กับสายน้ําอันเย็นฉ่ํา และพบกับ โซน TOY STORY LAND  มีเคร่ืองเลนชนิดใหม 
เชน RC RACER, TOY SOLDIER PARACHUTE DROP, SLINKY DOG 
SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็กเตอร พระเอกของเร่ือง 
WOODY  ยืนตอนรับทานที่ทางเขาดานตะวันตก พรอมดวย TOY SOLDIER 3 
คนคอยคําส่ังจากวูดด้ี และ ไดโนเสาร REX ยืนตอนรับทานท่ีทางเขาดาน โซน 
GRIZZLY GULCH หุบเขากริซลียหมีใหญ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถ่ือน รันอเวย
มายนคารส, ไกเซอร กัลช และพบพองเพื่อนในไวลดเวสต มิกก้ี มินน่ี ชิบแอนดเดล 
กริซล่ีแบร หมีนอยโคดาและเคไนย และโซนใหมลาสุด MYSTIC POINT การผจญ
ภัยในโลกแหงความลึกลับ และพิศวง เร่ิมตนดวย Lord Henry นักเดินทางและนัก



 

 

สะสมของแปลกประหลาดจากท่ัวทุกมุมโลก  และเจาลิงนอย Albert ซ่ึงจะมีรถ
เล่ือน จะเคลื่อนท่ีพาทุกทานเขาสูโลกแหงความพิศวงภายในคฤหาสน รถเล่ือน 1 
คัน น่ังได 6 ที่ และเดินทางพรอมกัน 2 คัน ใชเวลาประมาณ 5 นาที     
กอนสวนสนุกจะปด ประมาณ 20.00น. ทานจะไดพบกับโชวดอกไมไฟอันย่ิงใหญ
ตระการตาซ่ึงเปนเอกลักษณของดิสนียแลนด Disney in the Stars 
***กฎของดิสนียแลนด หามนําอาหารและเคร่ืองด่ืมเขาไปภายในสวนสนุก เชน 
น้ําอัดลมน้ําผลไมท่ีมีโลโก (ยกเวน น้ําเปลานําเขาไดทานละ 1 ขวด), ขนมคบเค้ียว , 
ขนมปง, อาหารทานเลน, ของวาง, ขนมหอใหญ (ยกเวน ลูกอมหอขนาดเล็ก)*** 
 

 **อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย**  

ฟรี!!! สําหรับทานที่ไมตองการเขาสวนสนุกฮองกง ดิสนียแลนด สามารถเปล่ียนไปข้ึนกระเชา
นองปง สักการะพระใหญโป�หลิน และเลือกซอปปم�งที่ City Gate Outlet  
มีรถรับ-สงจากสวนสนุกดิสนีย-ไปกระเชานองปงให 
หมายเหตุ:  
- ตองแจงความประสงคกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน ไมสามารถไปเปล่ียนในวัน

เดินทางได 
- รถรับ-สง จะนัดเวลาไป-กลับพรอมกับกรุปท่ีเขาสวนสนุกดิสนียแลนด เวลากลับ

โดยประมาณ  
20.30 – 21.00 น. 

พักท่ี SAV HOTEL/ BEST WESTERN GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา ณ 
เมืองฮองกง 

 

วันที่ 3 
วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – โรงงานจิวเวอร่ี – รานหยก  – สนามบิน  –  กรุงเทพ                                                                 
                                                                                                                  
(เชา / กลางวัน / -)                                                                                          

 
 



 

 

เชา รับประทานอาหารแบบต่ิมซํา ณ ภัตตาคาร (4) 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานสู วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน)  เมื่อ 300 กวาปท่ีแลวเดิมท่ีวัดน้ีเปนวัด
เล็กๆเปนวัดท่ีเกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหมวัด 
เรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเน้ือที่ 50,000 ตารางฟุตดานในมีรูปปم�นสูงใหญ
ของทานแชกงซ่ึงเปนเทพประจําวัดแหงน้ีซ่ึงทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบ
โบราณและมีกังหันอยูหลายตัวมีกลองดานละตัว ประชาชนท่ีเขาวัดแชกงจะตอง
หมุนกังหันหรือที่เรียกวากังหันนําโชคเพ่ือหมุนแตส่ิงดีๆเขามาในชีวิตและปดเป�าส่ิง
ที่ไมดีออกไป โดยความหมายของใบพัดท้ังส่ีดังน้ี 
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืน 
ใบที่ 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ใบที่ 4. คิดหวังส่ิงใดก็สมความปรารถนา
ทุกประการ  
และกอนท่ีทานจะออกจากวัดอยาลืมจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพ่ือความเปนสิริ
มงคล หลังจากน้ันนําทานไหวพระขอพรตอ ณ วัดหวังตาเซียน เปนวัดที่มีอายุกวา
คร่ึงศตวรรษรายลอมดวยอาคารท่ีพักอาศัยของการเคหะ วัดแหงน้ีข้ึนช่ือดาน
อิทธิฤทธ์ิในการ ดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ จึงไดรับการนับถือเปน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  
จากน้ันนําทานสู โรงงานจิวเวอรี่  ที่โดงดังท่ีสุดบนเกาะฮองกง ท่ีไดแรงบันดาลใจนํา
กังหันมาพลิกแพลงเปนจ้ีลอมเพชรโดยเชิญซินแสช่ือดังมาจัดวางตําแหนงของเพชร
แตละเม็ดซ่ึงถือเปนเคร่ืองรางตามหลักฮวงจุยซ่ึงจําลองเลียนแบบมาจาก“แซกง
เมี๋ยว”กังหันใหญ4 ใบพัดที่ชาวฮองกงเล่ือมใสศรัทธาที่“วัดเชอกุง”ซ่ึงเปนวัดท่ีดัง



 

 

มากและมีตํานานความเช่ือมายาวนานวาคนท่ีมีเคราะหเมื่อจับใบพัดของกังหันหมุน
ไปโดยรอบแลวจะทําใหชีวิตหมุนเวียนไปในทางท่ีดีและสามารถพัดเอาส่ิงช่ัวราย
ตางๆออกไปได 
นําทาน ชมรานหยก สินคาข้ึนช่ืออีกอยางของจีน แผนดินใหญ  ที่ไมวาทานจะ
เดินทางไปเมืองไหนของประเทศจีน ทานจะไดเขาชมรานหยก ทานสามารถเลือกซ้ือ
หยกที่มีการดัดแปลงเปนเคร่ืองบูชาตางๆ ท้ังปم�เซ๊ียะ, กําไลหยก, จ้ีหยก และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย  

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน CHEAK LAP KOK  
18.35 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี CX613 
 **บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
20.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขาโดยสวัสดิภาพ
และประทับใจ 
 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2 ทาน พักเด่ียว เที่ยวบิน 

10 – 12 สิงหาคม 2562  
(วันแม) 22,900.- 5,900.- 

CX700 BKKHKG 08.15-
12.10 

CX613 HKGBKK 18.35-
20.35 

:: ราคาโปรโมช่ัน ไมมีราคาเด็ก :: 
ราคาอ่ืนๆ 

1. ทารก INFANT (อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชต๋ัวเคร่ืองบินราคา 14,900 บาท/ทาน 
3. ราคาขางตนสําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน สําหรับพาสปอรตตางชาติ กรุณาเช็คกับเจาหนาที่ 



 

 

หมายเหตุ  
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซิน
เจ้ิน) กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวท่ัวไปไดรูจัก ในนามของราน
รัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวร
ดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกราน
จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการ
บังคับใดๆ ทั้งส้ิน  และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัท
จะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน 

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

*** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล *** 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูเดินทางจํานวน  10 ทานข้ึนไป มีหัวหนาทัวรเดินทาง 
ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทางหรือ 

เปล่ียนแปลงราคา 
สําคัญมาก!!! กรุณาอานและทําความเขาใจ 

PASSPORT ตองมีอายุการใชไมนอยกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-
กลับ 

ขนาดของรถบัสที่ใชในการเดินทาง จะจัดตามจํานวนของผูเดินทาง ทั้งน้ีจะคํานึงถึงความ
สะดวกสบายของการเดินทาง และผูเดินทางเปนหลัก 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตนคาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเท่ียวหรือระดับ

เดียวกัน **เน่ืองจากหองพักโรงแรมในฮองกงจะมีขนาดเล็ก หองพักสําหรับ 3 ทาน ขนาด
ของหองจะเทากันกับหองพัก 1 ทาน หรือ 2 ทาน พ้ืนที่ใชสอยก็อาจจะไมเพียงพอ ฉะน้ัน



 

 

หากลูกคาตองการพักดวยกัน 3 ทาน กรุณายอมรับขนาดหองพักของโรงแรมในฮองกง 
เพ่ือไมใหเกิดปญหาที่หนา 

 **ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหารหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

 คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
 เจาหนาท่ีบริษัทฯ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน ไมเกิน 30 กิโล / ทาน 
 คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 

1,000,000 บาท 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
× คาธรรมเนียมวีซาเด่ียว สําหรับลูกคาตางชาติ 
× คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด **เกินจาก 30 กิโลกรัม 
× คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
× คาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ท่ีจายของแตละประเทศ 
× ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป  
× ทิปหัวหนาทัวรตามแตสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในคาทิปไกด คนขับรถ แตไมไดบังคับ

คะ) 
 
เง่ือนไขการชําระเงิน 
 ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจํา 



 

 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของ
ราคาทัวรท้ังหมด 

 กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง
บริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CharterFlight และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคามัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัวได 
เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําทั้งหมด 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณี
ใดๆ ท้ังส้ิน 
**สําคัญ!! บริษัทฯ ทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและ
ฮองกง เซินเจ้ิน จูไห ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผาน
การตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถให
ความชวยเหลือใดๆ ไดท้ังส้ิน** 

 
เง่ือนไขอ่ืนๆ  
 สําหรับผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสาร

ตองรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง 
 สําหรับ ลูกคาชาวตางชาติ เก็บเพ่ิม 3,500 บาท/ทาน (ไมรวมคาวีซาสําหรับตางชาติและ

ลูกคาเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาเอง บริษัททัวรไมสามารถแทรกแซงได) 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือ

เช็ควากรุปมีการ คอนเฟริมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ท้ังส้ิน 

 ราคาทัวรใชต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุป ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางได ตองเดินทางไป-กลับตาม
วันเดินทางท่ีระบุเทาน้ัน 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ถึง 15 คนขึ้นไป 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับข้ึนภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
คาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสาย
การบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหา
จราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัว
ทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 

 กรณีที่สถานท่ีทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ท้ังส้ิน 

 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการ
ทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ท้ังส้ิน 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจากการครอบครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลฮองกง 


