
 

 
 
  

 

 
 

เดนิทางสู่เกาะฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค 
นั่งรถรางพคี แทรม ชมววิเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วคิตอเรีย พคี 

หมุนกงัหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเช่ือของคนฮ่องกง ณ วดัแชกงหมวิ  
เตม็อิม่กบั ดิสนีย์แลนด์ กบัเคร่ืองเล่นโซนใหม่ TOY’S STORY และ กริซลย์ี กลัช 

สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลนิ ต่ืนตาต่ืนใจกบัโชว์ แสง สี  SYMPHONY OF LIGHT 
+ช้อปป้ิงย่านถนนนาธาน 



 

 
04.00 น.      พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC  พบ

เจา้หนา้ท่ีท าการเช็คอินตัว๋ 
06.30 น.      บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX616 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ทีม่ีจอส่วนตัวทุกทีน่ั่ง) 
10.30 น.      ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก EXIT B” จากนั้นน า

ท่านเดินทางผา่นสะพานชิงหม่า ซ่ึงเป็นสะพานท่ีถือไดว้า่เป็นสะพานรางคู่ท่ียาวท่ีสุดในโลก 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

น าท่านนมสัการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกวา่พระใหญ่ลนัเตา องคพ์ระสร้างจากการเช่ือม
แผ่นสัมฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่าง
บริเวณทะเลจีนใต ้  จากนั้นอิสระใหท้่านไดส้ัมผสักบัหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอิ้สระเท่ียวชม 
ร้านคา้ ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจ าลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความ
สนุกท่ีสามารถผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ย่างลงตวั หมายเหตุ: เดินทาง
ขึน้โดยรถบัสของทางหมู่บ้านวัฒนธรรม เน่ืองจากกระเช้านองปิงปิดปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 60 เป็น
เวลา  5 เดือน  ทางบริษัทฯ จะท าการคืนส่วนต่างค่ากระเช้าให้ท่านละ  40 HKD ในวันเดินทาง จากนั้น
อิสระชอ้ปป้ิงท่ีหา้งดงั CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET 
สินคา้แบรนด์เนมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะ
เป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาด
ใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม  A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน  การแสดง

มลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดรั้บการบนัทึกในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพื้นท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆท่ีตั้งอยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรียโดยบน
ดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ 
แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 

วนัแรก กรุงเทพฯ  – ฮ่องกง  – น่ั งกระ เช้ านองปิ ง  – วัด โป่ วหลิน  - CITYGATE OUTLET –                                 
A SYMPHONY OF LIGHTS 

http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=22.0


 

 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจกัรแห่งจินตนาการน้ีประกอบดว้ยพื้นท่ี 4 ส่วน ไดแ้ก่ เมน
สตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์โรว์แลนด์ ซ่ึงแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่น
ความพิเศษเฉพาะตวั ท่องอเมริกาฉบบัย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาท่ีถนนเมนสตรีท พร้อมดว้ยทาวน์สแควร์ 
ร้านคา้น่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด ์ผจญภยั
กับการล่องเรือท่องป่าท่ีเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดท่ีต่ืนเต้น เข้าสู่
อาณาจกัรแห่งแฟนตาซี ท่ีซ่ึงคุณจะไดพ้บกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคก้ีเมาส์ 
พร้อมดว้ยเอฟเฟคตเ์คล่ือนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต่์างดาวและขา้มเวลา
ไปยงัทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและส่ิงท่ีพลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN 
แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกบัมิคก้ี และจบัมือกบัเจา้เป็ดช่ือกอ้งโลก และไม่ควรพลาดกับ  IT’S A 
SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซ่ึงแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว ้โดยตุ๊กตา
จะมีการเคล่ือนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของแต่ละชาติ และอยา่ลืมแวะทกัทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาติของไทย  เชิญท่านสนุกสนาน
กบัเคร่ืองเล่นในดิสนียแ์ลนด์และโซนต่างๆ ต่อตามอธัยาศยั ชมไฮไลท์ ตอนกลางคืน การแสดงพลุ 
ประกอบแสง สี เสียง อนัสวยงามตระการตาโซน TOY STORY LAND น้ีจะเป็นโซนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน 
HONG KONG DISNEYLAND โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ช่ือดงั TOY STORY จากของ
เล่นท่ีเป็นช้ินเล็ก ๆ กลบักลายเป็นใหญ่โตข้ึนราวกบัวา่เราตวัเล็กลงและหลุดเขา้ไปในอาณาจกัรของเล่น
ในสวนหลงับา้นของ ANDY เพลิดเพลินกบัของเล่นและกิจกรรมมากมายในโซนใหม่น้ี อาทิเช่น TOY 
SOLDLER PARACHUETE DROP, RC RACER  จากของเล่นรถบงัคบัคนัโปรดของ ANDY จะพา
ทุกท่านโลดแล่นพร้อมความต่ืนเตน้และหวาดเสียวสุด ๆ กบัรถไฟเหาะความสูงถึง 27 เมตร, SLINKY 
DOG SPIN เจา้หมา SLINKY ท่ีมีสปริงยดืยาวได ้ มนัจะวิง่วนกล้ิงไปกล้ิงมาเพื่อไล่จบัหางของตวัเอง จะ

วนัทีส่อง ดิสน่ีย์แลนด์เต็มวนั  



 

เป็นหน่ึงในเคร่ืองเล่นสนุก ๆ ใน TOY STORY LAND **อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า ตาม
อธัยาศัย**  

 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า        รับประทานอาหารอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซ าขึน้ช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบ

กุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น  
จากนั้น เปลี่ยนบรรยากาศน่ังรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงท่ีสุดและ
สวยท่ีสุดของฮ่องกง สัมผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกง
และเกาลูนไดท้ั้งเกาะอยา่งชดัเจน ทั้งน้ียงัต่ืนตากบัตึกระฟ้าท่ีสูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ท่ีก่อสร้างตรง
ตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอ่ืนๆ อนัเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้นน าของ
ฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ  น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกง
พบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  พร้อมนมสัการขอพรจาก
เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพาน
ต่ออายซ่ึุงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพิ่มข้ึน 3ปี  จากนั้นใหท้่านไดรั้บพลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือวา่
เป็นจุดรวมรับพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง  อีกทั้งยงัให้ท่านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ จุดน้ีไดอี้กดว้ย แลว้น าท่าน
ชม ร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถ่ินของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญา
พื้นบา้นของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจา้แชกง และ
ให้ท่านหมุนกงัหันทองแดง ท่ีเช่ือกนัว่าถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให้ ชาว
ฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

วนัทีส่าม รถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกง - ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง           
- กรุงเทพฯ 



 

   หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมต่างๆ  
จากนั้นอิสระใหท้่านเต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ยมกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้ง
เคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่
ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ ช่ือ  OCEAN 
TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทางเช่ือมติดต่อกนัสามารถเดิน
ทะลุถึงกนัได ้ให้แบรนด์ดงัมากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ ไม่วา่จะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS 
VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง
สู่สนามบิน 

 
21.20 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  CATHAY PACIFIC เทีย่วบินที ่  CX617 
23.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

****หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม **** 
 

** หากท่านทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง 

 
รายละเอยีด 
เทีย่วบิน 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มเีตียง 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

19 - 21 พฤษภาคม 60 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

26 - 28 พฤษภาคม 60 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

09 – 11 มถุินายน 60 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

07-09 กรกฎาคม 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

21,900 21,900 20,900 5,000 



 

08-10 กรกฎาคม 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

21,900 21,900 20,900 5,000 

14-16 กรกฎาคม 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

21-23 กรกฎาคม 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

28-30 กรกฎาคม 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

04-06 สิงหาคม 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

11-13 สิงหาคม 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

21,900 21,900 20,900 5,000 

12-14 สิงหาคม 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

21,900 21,900 20,900 5,000 

18-20 สิงหาคม 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

25-27 สิงหาคม 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

01-03 กนัยายน 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

08-10 กนัยายน 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

15-17 กนัยายน 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

22-24 กนัยายน 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

29 ก.ย.-01 ต.ค. 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

06-08 ตุลาคม 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

18,900 18,900 17,900 5,000 



 

07-09 ตุลาคม 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

13-15 ตุลาคม 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

14-16 ตุลาคม 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

20-22 ตุลาคม 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

21,900 21,900 20,900 5,000 

21-23 ตุลาคม 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

21,900 21,900 20,900 5,000 

27-29 ตุลาคม 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

28-30 ตุลาคม 2560 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

 
หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ หักค่าดิสนีย์แลนด์ออกท่านละ  2,000 บาท 

กรุณาตรวจสอบเทีย่วบินของท่านในวันที่ท่านต้องการเดินทาง รายละเอยีดดังนี้ 
โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

 หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้ท่านใด
ไม่สนใจกไ็ม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 



 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
กรุณามัดจ า 5,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 
 เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือ
ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 

 นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ
ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 
 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 



 

o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้าย
ท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การ
ส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการ
ทั้งหมด   

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ
ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม
จากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะให้บริการ
ต่อไป 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั
ของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

 อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

 มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  



 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ 
เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับ
ในอตัราท่ีสูงมาก  

   


