
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดนิทางโดย สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค 

โหลดกระเป๋าได ้30 กโิลกรมั 
พเิศษ!!! เมนูเป็ดปกักิง่ ต ิม่ซ า พรอ้มดว้ยอาหารสไตลฮ์อ่งกงอกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิค CATHAY PACIFIC (CX) 

ขาไป CX700 BKK - HKG 08.15 – 12.10 

สายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิค CATHAY PACIFIC (CX) 

ขากลบั CX709 HKG - BKK 22.25 – 00.15+1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 6 ทา่อากาศยานสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร ์M ของ

สายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ

และบัตรขึน้เครือ่ง 

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

 ** บรกิารอาหารรอ้นและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง ** 

12.10 น. ถงึสนามบนิ CHEAK LAP KOK หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 

 

 

  

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณเีกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้ของ

เทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์

แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนอืความควบคมุ

ของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว เทีย่วบนิ 

 

12 – 14 เมษายน 62 

(วนัสงกรานต)์ 
 

25,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX709 HKGBKK 22.25-00.15 

:: ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก :: 
 

ราคาอืน่ๆ 

1. ทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิราคา 17,900 บาท/ทา่น 

3. ราคาขา้งตน้ส าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที ่

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – รถรางพคีแทรมชมจดุววิวคิตอเรยีพคี – หาดรพีลัเบย ์สกัการะเจา้แมก่วนอมิ -  
 

อสิระช็อป้ิงจมิซาจุย่และโอเชีย่นเทอรม์นิอล -  Symphony of light        ( - / กลางวนั / เย็น )  



 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านสมัผัสประสบการณท์ีไ่ม่ควรพลาดในการมาเทีย่วฮอ่งกง น ัง่รถรางพคีแทรม (รวมรถราง 1 เทีย่ว) สู่

จุดชมววิบนยอดเขาเดอะพีค รถรางจะเคลือ่นผ่านววิทวิทัศน์ในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไม่ไดแ้ลว้ไม่วา่จะ

เป็นววิของตกึสูงระฟ้าของเกาะฮ่องกงหรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่ายวคิตอเรียและเกาลูนพีคแทรมเป็น

พาหนะเกา่แก่ทีส่ดุของฮอ่งกงเปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปีค.ศ.1888 ถอืวา่เป็นแห่งแรกในเอเชยีเดมิเป็นรถรางทีใ่ช ้

พลังงานไอน ้าในการขับเคลื่อนแต่ในปีค.ศ. 1926 ก็ไดถู้กเปลีย่นมาเป็นระบบเกยีรไ์ฟฟ้าและเปลีย่นเป็นการ

ควบคมุดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอรซ์ ึง่เป็นระบบใหม่ลา่สดุจากประเทศสวติเซอรแ์ลนดใ์นปีค.ศ.1989  

จากนัน้น าท่านชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้วแห่งน้ีสวยทสีดุแห่งหนึง่และยังใชเ้ป็น

ฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งแลว้น าท่านสักการะ เจา้แมก่วนอมิ ทีศ่ักดิส์ทิธิข์องฮ่องกง ใหท้่าน

ไดก้ราบไหวข้อพรจากเจา้แม่กวนอมิ เจา้แม่ทับทมิ , พระสังกัจจายและเทพเจา้แห่งโชคลาภองคอ์ืน่ๆ ขา้ม

สะพานตอ่อายุ ซึง่สถานที่แห่งน้ีเป็นทีเ่คารพและสักการะของชาวประมงในอดตีเพือ่ขอพรใหพ้น้จากภัยต่างๆ

กอ่นการเดนิทางออกทะเล 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่านจมิซาจุย่และโอเซีย่นเทอรม์นิอล ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อสนิคา้

ฝากคนที่ท่านรักทางบา้นสนุกสนานกับการเลือกสนิคา้ราคาพิเศษอาทเิช่นเสื้อผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เข็ดขัด,

น ้ าหอมสินค า้แบรนด์ชื่อดังต่างๆทั ้ง  Bvlgari, BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, 

miumiu,ST.MICHEL,TOYR’US,BOSSINI,GIODANO,TENTEN,DUTYFREE HONGKONG,ESPRIT,G2000 

 จากนัน้น าทุกท่านไปชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสุดตระการตา ตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลง 

Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดงมัลตมิีเดียสุดยอด

ตระการตาซึง่เป็นการแสดง แสงและเสยีงครอบคลมุพืน้ที่อาคารตกึระฟ้าส าคญัต่างๆ ทีต่ัง้อยู่สองฟากฝ่ังของ

อา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก็์จะส่องแสงสว่างตระการ

ตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮอ่งกง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 

พกัที ่I CLUB MA TAU WAI HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที2่      สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั (รวมบตัรเขา้สวนสนุกแลว้) หรอื เปลีย่นไปขึน้กระเชา้นองปิงไดฟ้ร ี                        

                                                                                                                         (เชา้ / - / - ) 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนัน้น าท่านเขา้สู ่ดนิแดนแหง่ความฝนั “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์เป็นสวน

สนุกแห่งที ่5 ของดสินียแ์ลนดท์ั่วโลก เพียบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและ

รสีอรท์ระดบัโลกทีถู่กเนรมติขึน้บนเกาะลนัเตา ใหท้่านไดเ้พลดิพลนิกบัเครือ่งเลน่นานชนดิ มตีัง้แตแ่บบน่ารักๆ 

ไปจนถงึหวาดเสยีว ซึง่จะแบ่งออกเป็น 7 สว่นดว้ยกนัคอื โซน MAIN STREET USA สุดสนุกกับรถไฟไอน ้า

โบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรด อนัยิง่ใหญ่ตระการตา พบกบัคาแร็กเตอรแ์ละผองเพือ่นดสินียข์วญัใจ

เด็กๆพรอ้มถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ (เวลาประมาณ 15.30 น.) โซน TOMORROW LAND ท่านจะไดส้นุกกับ

เครือ่งเล่นแนว โลกอนาคตอนัทันสมัย เชน่ Space Mountain รถไฟเหาะตะลยุอวกาศสดุสนุกและหวาดเสยีว, 

Buzz Lightyear Astro Blasters เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสูผู้รุ้กรานพรอ้มเก็บคะแนน, Orbitron 

เครือ่งเลน่ขบัยานอวกาศสดุสนุก โซน FANTASY LAND สดุสนุกกบัเมอืงเทพนยิาย ท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์ัน

ยิง่ใหญ่ตระการตาและผองเพื่อนดสินียท์ี่ท่านชื่นชอบ อันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน อาทเิช่น สโนวไ์วท์ , เจา้

หญิงนิทรา , ซลิเดอเรล่า , มิกกีเ้มาท์ , หมีพู ฯลฯ ถัดมาคือโซน ADVENTURE LAND ดนิแดนแห่งการ

ผจญภัยอนัตืน่เตน้ Jungle River Cruise ลอ่งเรอืในป่าอนัสนุกสนานผจยภัยกบัสตัวป่์าอนัน่าตืน่เตน้นานาชนิด

Festival of the Lion King เพลดิเพลนิกับโชวอ์ันยิง่ใหญ่ตระการตาของเหล่าผองเพื่อนในเรื่องไลออ้นคงิ, 

Rafts to Tarzan's Tree house สนุกกับการล่องแพขา้มสู่เกาะทารซ์านและปืนบา้นตน้ไมข้องท์ซาน, Liki 

Tikis ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับเสยีงดนตรีแห่งป่าอันไพเราะพรอ้มกับตืน่เตน้กับสายน ้าอันเย็นฉ ่า และพบกับ 

โซน TOY STORY LAND  มีเครื่องเล่นชนิดใหม่ เช่น RC RACER, TOY SOLDIER PARACHUTE DROP, 

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

ท่านทีท่างเขา้ดา้นตะวนัตก  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

พรอ้มดว้ย TOY SOLDIER 3 คนคอยค าสั่งจากวูด้ดี ้และ ไดโนเสาร ์REX ยนืตอ้นรับท่านที่ทางเขา้ดา้น โซน 

GRIZZLY GULCH หุบเขากรซิลยีห์มใีหญ่ รถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่น รันอเวยม์ายนค์ารส,์ ไกเซอร ์กลัช 

และพบพองเพือ่นในไวลดเ์วสต ์มกิกี ้มนิน่ี ชบิแอนดเ์ดล กรซิลีแ่บร ์หมนีอ้ยโคดา้และเคไนย ์

และโซนใหม่ล่าสุด MYSTIC POINT การผจญภัยในโลกแห่งความลึกลับ และพิศวง เริ่มตน้ดว้ย Lord 

Henry นักเดนิทางและนักสะสมของแปลกประหลาดจากทั่วทุกมุมโลก  และเจา้ลงินอ้ย Albert ซึง่จะมีรถ

เลือ่น จะเคลือ่นทีพ่าทุกท่านเขา้สูโ่ลกแห่งความพศิวงภายในคฤหาสน ์รถเลือ่น 1 คนั น่ังได ้6 ที ่และเดนิทาง

พรอ้มกนั 2 คนั ใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ี    

ก่อนสวนสนุกจะปิด ประมาณ 20.00น. ท่านจะไดพ้บกับโชว์ดอกไมไ้ฟอันยิ่งใหญ่ตระการตาซึ่งเป็น

เอกลกัษณข์องดสินียแ์ลนด ์Disney in the Stars 

***กฎของดสินียแ์ลนด ์หา้มน าอาหารและเครื่องดืม่เขา้ไปภายในสวนสนุก เชน่ น ้าอัดลมน ้าผลไมท้ี่มีโลโก ้

(ยกเวน้ น ้าเปล่าน าเขา้ไดท้่านละ 1 ขวด), ขนมคบเคี้ยว , ขนมปัง, อาหารทานเล่น, ของว่าง, ขนมห่อใหญ่ 

(ยกเวน้ ลกูอมห่อขนาดเล็ก)*** 
 

 **อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั**  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

พกัที ่I CLUB MA TAU WAI HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 

 

 

 

 

 

 

 

ฟร!ี!! ส าหรับท่านทีไ่ม่ตอ้งการเขา้สวนสนุกฮอ่งกง ดสินียแ์ลนด ์สามารถเปลีย่นไปขึน้กระเชา้

นองปิง สกัการะพระใหญ่โป่หลนิ และเลอืกซอ๊ปป้ิงที ่City Gate Outlet  

มรีถรบั-สง่จากสวนสนุกดสินีย-์ไปกระเชา้นองปิงให ้

หมายเหต:ุ  

- ตอ้งแจง้ความประสงคก์อ่นการเดนิทางเท่านัน้ไม่สามารถไปเปลีย่นในวนัเดนิทางได ้

- รถรับ-สง่ จะนัดเวลาไป-กลบัพรอ้มกบักรุ๊ปทีเ่ขา้สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์เวลากลบั

โดยประมาณ 20.30 – 21.00 น. 

 

 



 

 

วนัที ่3 
วดัแชกงหมวิ – วดัหวอ่งไต๋สนิ – วดัชหีลนิ – โรงงานจวิเวอรี ่– รา้นหยก  – ชอ้ปป้ิงเลดีม้ารเ์ก็ต – 

กรงุเทพ                                                                                                    (เชา้ / กลางวนั / -) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้วอาหารโรงแรม (4) 

จากนัน้น าท่านสู่ วดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั)  เมือ่ 300 กวา่ปีที่แลว้เดมิที่วดัน้ีเป็นวัดเล็กๆเป็นวดัที่เกา่แกแ่ละ

อนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลังของเรือนใหม่วดั เรือนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเน้ือที่ 50,000 

ตารางฟตุดา้นในมรีูปปั้นสงูใหญ่ของท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวัดแห่งน้ีซึง่ทางดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหาร

แบบโบราณและมกีงัหันอยู่หลายตวัมกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกงัหันหรอืที่เรยีกว่า

กงัหันน าโชคเพือ่หมุนแตส่ ิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติและปัดเป่าสิง่ทีไ่ม่ดอีอกไป โดยความหมายของใบพัดทัง้สีด่งัน้ี 

ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภัย ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรงอายุยนื 

ใบที ่3. โชคลาภเงนิทองไหลมาเทมา ใบที ่4. คดิหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทุกประการ  

และก่อนทีท่่านจะออกจากวัดอย่าลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล หลงัจากนัน้น าท่าน

ไหวพ้ระขอพรตอ่ ณ วดัหวงัตา้เซยีน เป็นวัดที่มอีายุกวา่ครึง่ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารที่พักอาศัยของการ

เคหะ วดัแห่งน้ีขึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธิใ์นการ ดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ จงึไดร้ับการนับถอืเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) พเิศษ!! เมนูเป็ดปกักิง่ 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดันางชี (Chi Lin Nunnery) วัดน้ีสรา้งขึ้นมาเมื่อ 1934 โดยเงินบริจาคของ

ประชาชน ตกแตง่สไตลร์าชวงศถ์ัง โครงสรา้งของวดัน้ีจะไม่ใชต้ะปูตอกเลยแมแ้ตท่ีเ่ดยีว และใชไ้มอ้ย่างเดยีว 

ความส าคญัของวดัน้ี เป็นส านักนางชแีห่งเดยีวในฮอ่งกง ที่ภายในวัดมีเพยีงนางชเีท่านัน้ เป็นทีพ่ านักส าหรับ

นางชจีากทีต่า่งๆ  ไฮไลทท์ีท่ าใหท้ีน่ี่ดงัไดก็้คอื ตอนเริม่เปิดวดัน้ี ไดม้กีารน าดอกบัวสชีมพูมาปลกู 

พเิศษจากบรรดาคนป่วย จากนัน้น าท่านสู่ โรงงานจวิเวอรี ่ ทีโ่ดง่ดงัที่สดุบนเกาะฮ่องกง ที่ไดแ้รงบันดาลใจ

น ากงัหันมาพลกิแพลงเป็นจี้ลอ้มเพชรโดยเชญิซนิแสชือ่ดงัมาจัดวางต าแหน่งของเพชรแตล่ะเม็ดซึง่ถือเป็น

เครื่องรางตามหลักฮวงจุย้ซ ึง่จ าลองเลยีนแบบมาจาก“แซก้๋งเมี๋ยว”กังหันใหญ่4 ใบพัดที่ชาวฮอ่งกงเลือ่มใส

ศรัทธาที่“วดัเชอกุง”ซึง่เป็นวัดที่ดังมากและมีต านานความเชือ่มายาวนานว่าคนที่มีเคราะหเ์มื่อจับใบพัดของ

กงัหันหมุนไปโดยรอบแลว้จะท าใหช้วีติหมุนเวยีนไปในทางทีด่แีละสามารถพัดเอาสิง่ชัว่รา้ยตา่งๆออกไปได ้

น าท่าน ชมรา้นหยก สนิคา้ขึน้ชือ่อกีอย่างของจีน แผ่นดนิใหญ่ ที่ไม่ว่าท่านจะเดนิทางไปเมืองไหนของ

ประเทศจีน ท่านจะไดเ้ขา้ชมรา้นหยก ท่านสามารถเลือกซื้อหยกที่มีการดัดแปลงเป็นเครื่องบูชาต่างๆ 

ทัง้ป๊ีเซี๊ยะ, ก าไลหยก, จีห้ยก และอืน่ๆ อกีมากมาย  

จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงที่สดุแห่งหนึง่ของฮอ่งกง เลดีม้ารเ์ก็ต  เป็นจุดหมาย

ทีต่อ้งไปเยอืนส าหรับคนรักแฟชัน่ทีโ่ปรดปรานการตอ่รองราคากระเป๋า, เครือ่งประดบั, ของเลน่, เครือ่งส าอาง 

และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยตา่งๆ ที่ตัง้กระจุกรวมตวักนัจนเกดิเป็นตลาดทีม่ีบรรยากาศสนุกสนาน

น้ี ตัง้อยู่บนถนนตุงชอย ในมงก๊ก เปิดตัง้แต่เที่ยงไปจนถงึ 23.30 น. สนิคา้ที่ขายกันจะมีอยู่หลากหลายแบบ 

ส่วนใหญ่จะเป็นของก็อปหรือของเลียนแบบ โดยเฉพาะพวกตัวการ์ตูนต่างๆจาก ดสินีย์, Marvel และจาก



 

 

ญีปุ่่ น ประเภทสนิคา้ทีข่ายกนัเชน่ เสือ้ผา้ นาฬกิา กระเป๋า ตุ๊กตา ของฝาก ของทีร่ะลกึ ตา่งๆ ใครตอ้งการจะซือ้

ของทีร่ะลกึหรอืของฝากตา่งๆ ของฮอ่งกงก็สามารถมาเดนิเลอืกซือ้กนัไดท้ีน่ี่ 
 

**อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

18.00 น. สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิ CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรงตอ่เวลานัดหมาย*** 

22.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่CX709 

 **บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

00.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวสัดภิาพและประทับใจ 
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห่ เซนิเจิน้) ก าหนดให ้

มกีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้ัก ในนามของรา้นรฐับาล คอื บัวหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, 

ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบวา่ 

รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ 

ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่าน

เป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 

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

**คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หัวหนา้ทัวร*์* 

*** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล *** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน  20 ทา่นขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!! กรณุาอา่นและท าความเขา้ใจ 

PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ นบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

ขนาดของรถบสัทีใ่ชใ้นการเดนิทาง จะจดัตามจ านวนของผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความสะดวกสบาย

ของการเดนิทาง และผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้คา่ภาษีสนามบนิ 

ภาษีน ้ามัน 

✓ คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั **เนือ่งจากหอ้งพกั

โรงแรมในฮอ่งกงจะมขีนาดเล็ก หอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น ขนาดของหอ้งจะเทา่กนักบัหอ้งพกั 1 ทา่น หรอื 2 

ทา่น พืน้ทีใ่ชส้อยก็อาจจะไมเ่พยีงพอ ฉะน ัน้หากลูกคา้ตอ้งการพกัดว้ยกนั 3 ทา่น กรณุายอมรบัขนาด

หอ้งพกัของโรงแรมในฮอ่งกง เพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหาทีห่นา้ 

✓ **ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

✓ คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

✓ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ ไม่เกนิ 30 กโิล / ท่าน 

✓ คา่ประกนัอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เดีย่ว ส าหรับลกูคา้ตา่งชาต ิ

× คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด **เกนิจาก 30 กโิลกรัม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

× คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 

× ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท / ท่าน / ทรปิ (หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

➢ ช าระคา่มัดจ า ท่านละ 10,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 

➢ ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

➢ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษัิทฯ ขอขอสงวนสทิธิใ์นการยดึเงนิมัดจ า 

➢ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

➢ กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CharterFlight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

➢ เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 

➢ ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษัิทฯ ท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิ

กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจิน้ จไูห่ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้** 

 

 

 



 

 

เง ือ่นไขอืน่ๆ  

➢ ส าหรับผูโ้ดยสาร ทีไ่ม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

➢ ส าหรับ ลูกคา้ชาวตา่งชาต ิเก็บเพิม่ 3,500 บาท/ทา่น (ไม่รวมคา่วซีา่ส าหรับตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์ม่สามารถแทรกแซงได)้ 

➢ ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร คอนเฟรมิ

เดนิทางกอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

➢ ราคาทัวรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 

➢ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 15 คนขึน้ไป 

➢ ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรบัขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความ

เป็นจรงิ 

➢ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผู ้

เดนิทางเป็นหลกั 

➢ บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณส์ุดวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 

การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิหรอืทรพัยส์นิสญูหายอนั

เน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุัตเิหตจุากความประมาทของตวัท่านเอง 

➢ กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

➢ กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่เดนิทาง

พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบุไว ้ 

เน่ืองจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดก็ตาม 

➢ กรณีทีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

➢ เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

➢ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง 


