
 

 

รหัสทัวร GQH1901562 
ทัวรฮองกง ทองโลกการตูน ฮองกงดิสนียแลนด 3 วัน 2 คืน (HX) 
หาดรีพัลสเบย วิคตอเรียพีค สวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด  วัดหวังตาเซียน วัด
แชกงหมิว อิสระชอปปم�งถนนนาธาน 

 

 
 



 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮองกง (สนามบินฮองกง)(HX768: 08.25-
12.10)-หาดรีพัลสเบย- วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา) 

05.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอร K 
สายการบินฮองกง แอรไลน   โดยมีเจาหนาที่ ... คอยอํานวยความสะดวกจดัเตรียม
เอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

08.25 น. ออกเดินทางสูฮองกงโดยสายการบินฮองกงแอรไลน  เที่ยวบินที่ HX768 
12.10 น. เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport  (เวลาทองถิ่น เร็วกวา

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
 ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 

ชั่วโมง) 
 นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว พรอมกัน ณ ทางออก EXIT B 

สนามบินตั้งอยูบนเกาะลันเตา ฮองกงเปนดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของ
ประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ ง จากน้ันนําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวย อัน
ทันสมัย ผานสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเปนสะพานแขวนทาง
รถยนตที่มีความยาวมากกวา 2.2 กิโลเมตร ซึ่งไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง
ระดับโลก นอรแมน ฟอสเตอร ระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณ วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา) ถายรูปคูกับ

วิวทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกง สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮองกงและ
เกาลูน ไดทั้งเกาะอยางชัดเจน ...จากน้ันนําทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพ
เจาแหงโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลสเบย สรางขึ้นในป ค.ศ.1993 ในแตละปจะมี
นักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิมเจาแม
ทับทิมและเทพเจาแหงโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันวาถาใครมาขอก็มักสมหวัง

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮองกง (สนามบินฮองกง)(HX768: 08.25-12.10)- 
หาดรีพัลสเบย-วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา) 
วันที่ 2. สวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด (เต็มวัน) รวมคาเขาแลว 
วันที่ 3. ศูนยหยกและสมุนไพร-Jewelry Factory-วัดหวังตาเซียน-วัดแชกงหมิว-อิสระชอปปم�งถนน
นาธาน-ฮองกง (สนามบินฮองกง)-กรุงเทพฯ  
(ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) (HX761:21.45-23.55) 
 



 

 

ทุกครั้งไป 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก ฮองกง Panda Hotel หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 2 สวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด (เต็มวัน)  รวมคาเขาแลว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา 

 จากน้ันนําทานเขาสูดินแดนแหงความฝน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮองกง
ดิสนียแลนด แหงน้ีเปนสวนสนุกแหงที่ 5 ของดิสนียแลนดทั่วโลก เพียบพรอมดวย
กิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเปนสวนสนุกและรีสอรทระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้น
บนเกาะลันเตา เปดใหม!!  รอยัล ปริ้นเซส การเดน สถานที่ที่ผูเขาชมจะไดพบกับเจา
หญิงดิสนียในสวนที่งดงาม ในขณะที่แขกตัวนอยเองไดแปลงโฉมเปนเจาหญิงดิสนียที่ตน



 

 

ชื่นชอบดวยเชนกัน  และ เครื่องเลนใหมลาสุดของ ฮองกงดิสนียแลนด อยูในโซน ทูมอร
โรวแลนดครั้งแรกของเครื่องเลนธีมมารเวลนสวนสนุกดิสนีย Iron Man Experience 
ไดรวมสวนสําคัญตางๆที่สมบูรณแบบของฮองกงดวยการจําลองการบิน ฉายภาพ 3มิติ 
เสียงเซอรราวดและสเปเช่ียลเอฟเฟกตอ่ืนๆท่ีทําให คุณไดสัมผัสเร่ืองราวการสูรบของมาร
เวลกับกองกําลังที่ชั่วรายของไฮดรา! MYSTIC POINT  จัดโซนใหเปนลักษณะของโซน
แหงความลึกลับและพิศวง  เนนจุดหลักที่ เครื่องเลนบานลึกลับที่ชื่อวา “MYSTIC  
MANOR” และสวนแหงเทวนิยายรอใหทานพิสูจน ไปสัมผัสแลว  “กริซลียกัลช” 
(GRIZZLY GULCH) สรางสรรคพิเศษสุดเฉพาะฮองกงดิสนียแลนด เปดโลกตะวันตก 
ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม มันส ไมเหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดน
เถื่อน “รัน อเวย มายน คารส ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแนนครั้งแรกกับโค
สเตอรภาคพื้นดินหลากหลายทิศทางรายรอบดวยแดนเถื่อนแปลกตาเลี้ยวเลาะผานโตรก
ธาร น้ําพุรอน “ ไกเซอร กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุงสะเทือนทั่วทั้งพื้นดินแลว
มาเยี่ยมบานชางตีเหล็กหลบสายน้ําที่สาดสาย และรานของแหงที่กลายเปนรานของเปยก 
รวมเฮฮาจองหาเพื่อนใหม เล็งใหแมน แลวพนสายน้ําจากเครื่องสูบลมของชางตีเหล็ก  
สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ํา จากนั้นพบกับการตอนรับแบบไวลด เวสต กับเพ่ือนที่แสนวิเศษ 
มิกกี้, มินน่ี, ชิพ แอนด เดลในชุดเส้ือผานารักและสองเพื่อนดิสนีย กรีซลีย หมีนอยโคดา 
และเคไนย ดินแดนที่ยิ่งใหญเหนือคําบรรยายอีกที่หนึ่งที่ไมควรพลาด “ทอย สตอรี่แลนด” 
(TOY STORYLAND)  ธีมแลนดจากดิสนียพิคซารสําหรับเด็กทุกวัย เมื่อเหลาของเลน
ออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏิบัติการรวมกับกองกําลังของแอนดี้ ทอยโซลเจอร พาราชู
ตดรอป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิ้งดิ่งจากความสูง 25 เมตร ดิ่ง
พสุธารอนจากเวหาสูพื้นโลก,แลวรวมวิ่งไลงับหาง สายหัว สายหางโยกกันหัวหมุน กับ 
สลิ้งกี้ดอกสปน (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด 
บนรางรูปตัว U ที่ความสูง 27 เมตร กับโคสเตอร อารซี เรเซอร (RC RACER)
นอกจากนี้ทานสามารถเลนเครื่องเลนอันทันสมัยและสนุกสนาน อีก 4 โซน โซนแรก “เมน
สตรีท ยู เอส เอ” (MAIN STREET USA) กาวเขาสู ความมีชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิมฉลอง
ของอเมริกันทาวน สนุกสนานไปกับ ไฟลทออฟ แฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทุกวัน ทาน
จะไดพบกับรานคาขายของที่ระลึกและรานอาหารมากมายสนุกกับรถไฟไอน้ําโบราณรอบ
สวนสนุกโซนที่สอง“ทูมอรโรวแลนด”  (TOMORROW LAND)  ตื่นเตน สนุกสนาน เหาะ
ทะยานผานหวงอวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอรโคสเตอร ไฮเปอรสเปซ เมาทเทน 
(Hyperspace Mountain) โซนที่สาม “แฟนตาซีแลนด” (FANTASY LAND) ดื่มดํ่า
ไปกับโลกแหงเทพนิยาย พบกับเจาหญิง ณ ปราสาทเจาหญิงนิทรา สนุกกับเมืองเทพ
นิยายลองเรือตามเรื่องราวรอบโลกที่  “อิทส  อะ สมอล เวิลด” (IT’S A SMALL 



 

 

WORLD) ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย ท่ี“Mickey and the Wondrous 
Book” โซนสุดทายโซนที่สี่ “แอดเวนเจอรแลนด” (ADVANTURE LAND) ดินแดนแหง
การผจญภัยอันนาตื่นเตนสัมผัสความเราใจกับการผจญภัยในป�าลึกลับของเอเชียและ
แอฟริกาในดินแดน “จังเกิล ริเวอร ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึ่งนักทองเที่ยวจะ
เร่ิมตนการผจญภัยบนเรือสํารวจที่ลองไปตามแมน้ําสายใหญหัวใจหลักของแอดเวนเจอร
แลนดผานป�าลึกลับที่ทุกโคงน้ําจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สรางความตื่นเตนตางๆรออยูเพื่อ
สรางความสนุกใหกับผูที่เขาไปเยือนไมวาจะเปนฝูงชางที่เลนน้ําอยางสนุกสนานตื่นเตนกับ
การ ผจญภัยกับสัตวป�านานาชนิด, Tarzan’s Tree House บานตนไมของทารซาน 
และชมขบวนพาเหรด ชวงกอนสวนสนุกจะปด 
                       *รับประทานอาหารกลางวัน-คํ่า อิสระตามอัธยาศัย* 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ฮองกง Panda Hotel หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 
ศูนยหยกและสมุนไพร-Jewelry Factory-วัดหวังตาเซียน-วดัแชกงหมิว-อิสระชอปปم�ง
ถนนนาธาน-ฮองกง (สนามบินฮองกง)-กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
(HX761:21.45-23.55) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา 
 จากน้ันนําชมโรงงานจิวเวอรรี่ ซึ่งเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮองกงในเรื่องการ

ออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ !! และนําทานเลือกซื้อยา
สมุนไพรจีนตางๆ 
จากน้ันนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน  สรางขึ้นในป ค.ศ.1921 เพ่ืออุทิศใหกับWong 
Tai Sin เด็กหนุมผูริเริ่มในการศึกษาลัทธิเตาจนกลายเปนผูมีพลังวิเศษและกลายเปนเทพ
เจาหวังตาเซียนในเวลาตอมา เปนวัดที่ชาวฮองกงเชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์เปนหน่ึงในวัดที่
โดงดังที่สุดของฮองกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บจะมีผูคนมากมายที่นํา
ธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรตางๆ ต้ังแตเรื่องความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทํา
ธุรกิจ สถาปตยกรรมภายในมีลักษณะคลายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญและ
หลังคาสีทองเหลืองอราม 



 

 

จากน้ันเดินทางไป วัดแชกงหมิว เปนวัดเกาแกที่มีความศักดิ์สิทธ์ิมาก มีอายุกวา 300 ป
ตั้งอยูในเขต Shatin วัดแชกงสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเปนทหารมี
ชื่อวาทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีนและทานแชกงได
ทําวีระประวัติไว ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและ
ขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหันนําโชคที่
ตั้งอยูในวัดเพื่อจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดาน
หนาที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถาหากคนที่ดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเปนการ
ชวยหมุนปดเป�าเอาสิ่งรายและไมดีออกไปใหหมด ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 
4 ประการ คือ สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงิน
ทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนักธุรกิจจะ
มาวัดน้ีเพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อวากังหันจะชวยพัดพาสิ่งชั่วรายและโรคภัยไขเจ็บ
ออกไปจากตัวและนําพาแตความโชคดีเขามาแทน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ใหทานอิสระชอปปم�งถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน ชอปปم�งที่ Ocean Terminal และ 

Harbour City กับสินคาแบรนดเนมชื่อดังตางๆ ระดับโลกกวา 700 รานคา อาทิ เชน 
Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, 
Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หางขายของเด็กเลน Toy r'us รานชอปปم�งสินคาปลอด
ภาษีท่ี DFS  Galleria   
                               *รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย* 

 ไดเวลาอันสมควร พรอมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสูสนามบินฮองกง 
21.45 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮองกงแอรไลน เท่ียวบินที่ HX761 
23.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 



 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ 01-03 
มิถุนายน 62 16,900 16,900 16,900 15,900 4,500 

วันที่ 15-17 
มิถุนายน 62 16,900 16,900 16,900 15,900 4,500 

วันที่ 22-24 
มิถุนายน 62 16,900 16,900 16,900 15,900 4,500 

วันที่ 02- มิ.ย.-01 
ก.ค. 62 16,900 16,900 16,900 15,900 4,500 

วันที่ 06-08 
กรกฏาคม 62 16,900 16,900 16,900 15,900 4,500 

วันที่ 20-22 
กรกฏาคม 62 16,900 16,900 16,900 15,900 4,500 

วันที่ 27-29 
กรกฏาคม 62 22,900 22,900 22,900 21,900 6,000 

วันที่ 03-05 
สิงหาคม 62 16,900 16,900 16,900 15,900 4,500 

วันที่ 10-12 
สิงหาคม 62 22,900 22,900 22,900 21,900 6,000 

วันที่ 17-19 
สิงหาคม 62 16,900 16,900 16,900 15,900 4,500 

วันที่ 24-26 
สิงหาคม 62 16,900 16,900 16,900 15,900 4,500 



 

 

วันที่ 07 - 09 
กันยายน  62 16,900 16,900 16,900 15,900 4,500 

วันที่  21-23 
กันยายน 62 16,900 16,900 16,900 15,900 4,500 

วันที่  28-30 
กันยายน 62 16,900 16,900 16,900 15,900 4,500 

วันที่  19-21 
ตุลาคม  62 19,900 19,900 19,900 18,900 6,000 

วันที่  26-28 
ตุลาคม  62 19,900 19,900 19,900 18,900 6,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 6,500 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําคาทัวร ทานละ 10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ

เงินคาทัวรแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร
โดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

5. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  



 

 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
6. การยกเลิการเดินทาง 
 6.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
 6.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 

บาท 
6.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 
6.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง

สายการบินมีการการันตีมัดจําที่ น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

6.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม
คืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดิน
ทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง 
ทั้งไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตอง
ผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความ
ชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

6.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไมเดินทาง 

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 



 

 

6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
10. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอ

มิเรตส Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส Business class 40 กิโล / ฮองกง
แอรไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟค 30 กิโล/ แอรมาเกา 20 กิโล คาประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 600 บาท ตลอดทริป 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ 
REFUND ได 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึน้อยูกับ

สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร 


