
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เดินทางโดย สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค 

โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโลกรมั 
พิเศษ!!! เมนูต่ิมซ า พร้อมด้วยอาหารสไตลฮ่์องกงอีกมากมาย 

 

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

สายการบินคาเธยแ์ปซิฟิค CATHAY PACIFIC (CX) 
ขากลบั CX709 HKG - BKK 22.25 – 00.20+1 

หากท่านต้องซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วนัก่อนเดินทาง กรุณาสอบถามเที่ยวบนิคอน
เฟิรม์กบัเจา้หน้าที่ก่อน กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผิดพลาดจากสายการ
บนิ เช่นความล่าชา้ของเที่ยวบนิ การยกเลกิเที่ยวบนิ มีการยุบเที่ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพจิารณาสถานการณ์
แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่เหนือความควบคุมของบรษิทั ผู้จดัจะไม่
รบัผดิชอบและไม่สามารถ 
คนืค่าใชจ้่ายต่างๆไดใ้นทุกกรณี 

 



 
 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดวนัเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว เท่ียวบิน 

06 – 08 กรกฏาคม 2562  17,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.20 

12 – 14 กรกฏาคม 2562 17,900.- 5,900.- 
CX616 BKKHKG 06.35-10.25 
CX709 HKGBKK 22.25-00.20 

27 – 29 กรกฏาคม 2562 
(วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) 

21,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.20 

03 – 05 สิงหาคม 2562 17,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.20 

24 – 26 สิงหาคม 2562 17,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.20 

01 – 03 กนัยายน 2562 16,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

08 – 10 กนัยายน 2562 16,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

28 – 30 กนัยายน 2562 17,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.20 

11 – 13 ตุลาคม 2562 
(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 

21,900.- 6,900.- 
CX616 BKKHKG 06.35-10.25 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

13 – 15 ตุลาคม 2562 
(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 

21,900.- 6,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

27 – 29 ตุลาคม 2562 19,900.- 6,900.- 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

:: ราคาโปรโมชัน่ ไม่มรีาคาเดก็ :: 
ราคาอ่ืนๆ 

1. ทารก INFANT (อายตุ า่กว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์ม่ใช้ตัว๋เครื่องบินราคา 10,900 บาท/ท่าน 
3. ราคาข้างต้นส าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ ส าหรบัพาสปอรต์ต่างชาติ กรณุาเชค็กบัเจ้าหน้าท่ี 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – ชมวิววิคตอเรียพีค – หาดรีพลัสเ์บย ์สกัการะเจ้าแม่กวนอิม -  
ช้อปป้ิงเลด้ี มารเ์กต็                                                                                     ( - / กลางวนั / - )  



 
 

 
  
  
 
 
 
04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจ้าหน้าที่คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรขึน้เครื่อง 

06.35 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยาน Check Lap Kok โดยเท่ียวบินท่ี CX616 สายการบิน Cathay Pacific 
 ** บริการอาหารร้อนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 
06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 ท่าอากาศยานสวุรรณภมิูเคาน์เตอร ์M ของ

สายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและ
บตัรขึน้เครื่อง 

08.15 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยาน Check Lap Kok โดยเท่ียวบินท่ี CX700 สายการบิน Cathay Pacific 
 ** บริการอาหารร้อนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 
12.10 น. ถงึสนามบนิ CHEAK LAP KOK หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ทีไ่ม่ควรพลาดในการมาเทีย่วฮ่องกง จดุชมวิวบนยอดเขาเดอะพีค ใหท้า่นไดช้ม
ววิทวิทศัน์ในมุมสวยงามและหาชมทีไ่หนไม่ไดแ้ลว้ ชมทศันียภาพอนัแปลกตาของอ่าววคิตอเรยีและเกาลูน  
จากนัน้น าทา่นชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทร์เสีย้วแหง่นี้สวยทสีดุแหง่หนึ่งและยงัใช้เป็น
ฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรื่องแลว้น าทา่นสกัการะ เจ้าแม่กวนอิม ทีศ่กัดิส์ทิธิข์องฮ่องกง ใหท้า่น
ได้กราบไหวข้อพรจากเจ้าแม่กวนอมิ เจ้าแม่ทบัทมิ , พระสงักจัจายและเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆ ขา้ม
สะพานต่ออายุ ซึ่งสถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีเ่คารพและสกัการะของชาวประมงในอดตีเพื่อขอพรใหพ้้นจากภยัต่างๆ
ก่อนการเดนิทางออกทะเล จากนัน้น าท่านเลอืกซื้อสนิค้าตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ื่อเสยีงทีส่ดุแห่งหนึ่งของฮ่องกง 
เลด้ีมาร์เก็ต  เป็นจุดหมายที่ต้องไปเยือนส าหรับคนรักแฟชัน่ที่โปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋า , 
เครื่องประดบั, ของเล่น, เครื่องส าอาง และของแต่งบ้านเลก็ๆน้อยๆ รา้นแผงลอยต่างๆ ทีต่ัง้กระจุกรวมตวักนั
จนเกดิเป็นตลาดทีม่บีรรยากาศสนุกสนานนี้ ตัง้อยู่บนถนนตุงชอย ในมงก๊ก เปิดตัง้แต่เทีย่งไปจนถงึ 23.30 
น. สนิค้าที่ขายกนัจะมอียู่หลากหลายแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นของก็อปหรอืของเลยีนแบบ โดยเฉพาะพวกตัว
การ์ตูนต่างๆจาก ดสินีย ,์ Marvel และจากญี่ปุ่ น ประเภทสนิค้าทีข่ายกนัเช่น เสือ้ผา้ นาฬกิา กระเป๋า ตุ๊กตา 
ของฝาก ของทีร่ะลกึ ต่างๆ ใครตอ้งการจะซื้อของทีร่ะลกึหรอืของฝากต่างๆ ของฮ่องกงกส็ามารถมาเดนิเลอืก
ซื้อกนัไดท้ีน่ี่ 
 
**อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 



 
พกัท่ี SAV HOTEL/ BEST WESTERN GRAND HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า ณ เมืองฮ่องกง 
 

วนัท่ี 2 
สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์เตม็วนั (รวมบตัรเข้าสวนสนุกแล้ว) หรือ เปล่ียนไปข้ึนกระเช้านองปิงได้ฟรี                         

                                                                                                  (เช้า / - / - ) 

 

 

 

 

  

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าแบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดสินียแ์ลนด์ เป็นสวน
สนุกแหง่ที ่5 ของดสินียแ์ลนดท์ัว่โลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและ
รสีอร์ทระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึน้บนเกาะลนัเตา ใหท้่านได้เพลดิพลินกับเครื่องเล่นนานชนิด มีตัง้แต่แบบ
น่ารักๆ ไปจนถงึหวาดเสยีว ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 7 ส่วนด้วยกนัคอื โซน MAIN STREET USA สุดสนุกกับ
รถไฟไอน ้าโบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรด อนัยิง่ใหญ่ตระการตา พบกบัคาแร็กเตอรแ์ละผองเพื่อน
ดสินียข์วญัใจเด็กๆพร้อมถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ (เวลาประมาณ 15.30 น.) โซน TOMORROW LAND ท่านจะได้
สนุกกบัเครื่องเล่นแนว โลกอนาคตอันทนัสมยั เช่น Space Mountain รถไฟเหาะตะลุยอวกาศสุดสนุกและ
หวาดเสยีว, Buzz Lightyear Astro Blasters เครื่องเล่นทีป่กป้องจกัรวาลยงิต่อสูผู้รุ้กรานพร้อมเก็บคะแนน, 
Orbitron เครื่องเล่นขบัยานอวกาศสดุสนุก โซน FANTASY LAND สดุสนุกกบัเมอืงเทพนิยาย ท่านจะได้พบ
กบัโชวอ์นัยิง่ใหญ่ตระการตาและผองเพื่อนดสินียท์ีท่่านชื่นชอบ อนัเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน อาทเิช่น สโนว์
ไวท ์, เจ้าหญงินิทรา , ซิลเดอเรล่า , มกิกี้เมาท์ , หมพีู ฯลฯ ถัดมาคอืโซน ADVENTURE LAND ดนิแดน
แห่งการผจญภยัอนัตื่นเต้น Jungle River Cruise ล่องเรอืในป่าอนัสนุกสนานผจยภยักับสตัวป่์าอนัน่าตื่นเต้น
นานาชนิดFestival of the Lion King เพลดิเพลนิกบัโชวอ์นัยิง่ใหญ่ตระการตาของเหล่าผองเพื่อนในเรื่องไล
ออ้นคงิ, Rafts to Tarzan's Tree house สนุกกบัการล่องแพขา้มสู่เกาะทารซ์านและปืนบา้นต้นไม้ของทซ์าน, 
Liki Tikis ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัเสยีงดนตรแีหง่ป่าอนัไพเราะพร้อมกบัตื่นเต้นกบัสายน ้าอนัเยน็ฉ ่า และพบ
กับ โซน TOY STORY LAND  มีเครื่องเล่นชนิดใหม่ เช่น RC RACER, TOY SOLDIER PARACHUTE 
DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็กเตอร์ พระเอกของเรื่อง WOODY  
ยนืต้อนรบัท่านทีท่างเขา้ด้านตะวนัตก พรอ้มด้วย TOY SOLDIER 3 คนคอยค าสัง่จากวูด้ดี้ และ ไดโนเสาร ์
REX ยนืต้อนรบัท่านทีท่างเขา้ด้าน โซน GRIZZLY GULCH หบุเขากรซิลยีห์มใีหญ่ รถรางตะลุยขมุทองแดน
เถื่อน รนัอเวยม์ายน์คารส,์ ไกเซอร ์กลัช และพบพองเพื่อนในไวลดเ์วสต ์มิกกี ้มนินี่ ชบิแอนดเ์ดล กรซิลีแ่บร ์



หมน้ีอยโคดา้และเคไนย ์และโซนใหม่ล่าสุด MYSTIC POINT การผจญภยัในโลกแห่งความลกึลบั และพศิวง 
เริ่มต้นด้วย Lord Henry นักเดินทางและนักสะสมของแปลกประหลาดจากทัว่ทุกมุมโลก  และเจ้าลิงน้อย 
Albert ซึ่งจะมรีถเลื่อน จะเคลื่อนทีพ่าทุกทา่นเขา้สู่โลกแห่งความพศิวงภายในคฤหาสน์ รถเลื่อน 1 คนั นัง่ได ้
6 ที ่และเดนิทางพรอ้มกนั 2 คนั ใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ี    
ก่อนสวนสนุกจะปิด ประมาณ 20.00น. ทา่นจะไดพ้บกบัโชวด์อกไมไ้ฟอนัยิง่ใหญ่ตระการตาซึ่งเป็นเอกลกัษณ์
ของดสินียแ์ลนด ์Disney in the Stars 
***กฎของดสินียแ์ลนด์ ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปภายในสวนสนุก เช่น น ้าอดัลมน ้าผลไม้ที่มโีลโก ้
(ยกเวน้ น ้าเปล่าน าเขา้ได้ท่านละ 1 ขวด), ขนมคบเคี้ยว , ขนมปัง, อาหารทานเล่น, ของว่าง, ขนมห่อใหญ่ 
(ยกเวน้ ลูกอมหอ่ขนาดเลก็)*** 
 

 **อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั**  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พกัท่ี SAV HOTEL/ BEST WESTERN GRAND HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า ณ เมืองฮ่องกง 
 

วนัท่ี 3 
วดัแชกงหมิว – วดัหว่องไต๋สิน – วดัชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก  – ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ยและโอ
เช่ียนเทอรมิ์นอล – กรงุเทพ                                                                 (เช้า / กลางวนั / -)                                                                                           

 

เช้า รบัประทานอาหารแบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนัน้น าทา่นสู ่วดัแชกงหมิว (วดักงัหนั)  เมื่อ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทีว่ดันี้เป็นวดัเลก็ๆเป็นวดัทีเ่ก่าแก่และ
อนุรกัษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลงัของเรอืนใหม่วดั เรอืนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่50 ,000 
ตารางฟุตดา้นในมรีูปปัน้สงูใหญ่ของทา่นแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวดัแหง่นี้ซึ่งทางด้านขา้งมอีาวุธรบของทหาร

ฟร!ี!! ส ำหรับท่ำนทีไ่มต่อ้งกำรเขำ้สวนสนุกฮอ่งกง ดสินียแ์ลนด ์สำมำรถเปลีย่นไปขึน้กระเชำ้นองปิง 

สกักำระพระใหญ่โป่หลนิ และเลอืกซอ๊ปป้ิงที ่City Gate Outlet  

มรีถรับ-สง่จำกสวนสนุกดสินีย-์ไปกระเชำ้นองปิงให ้

หมายเหต:ุ  
- ตอ้งแจง้ควำมประสงคก์อ่นกำรเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 14 วนั ไมส่ำมำรถไปเปลีย่นในวนัเดนิทำงได ้

- รถรับ-สง่ จะนัดเวลำไป-กลบัพรอ้มกบักรุ๊ปทีเ่ขำ้สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์เวลำกลบัโดยประมำณ  

20.30 – 21.00 น. 

 

 



แบบโบราณและมกีงัหนัอยูห่ลายตวัมกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้วดัแชกงจะตอ้งหมุนกงัหนัหรอืทีเ่รยีกว่า
กงัหนัน าโชคเพื่อหมุนแต่สิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติและปัดเป่าสิง่ทีไ่ม่ดอีอกไป โดยความหมายของใบพดัทัง้สีด่งันี้  
ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั ใบที ่2. สขุภาพแขง็แรงอายยุนื 
ใบที ่3. โชคลาภเงนิทองไหลมาเทมา ใบที ่4. คดิหวงัสิง่ใดกส็มความปรารถนาทกุประการ  
และก่อนทีท่่านจะออกจากวดัอยา่ลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสริมิงคล หลงัจากนัน้น าทา่น
ไหวพ้ระขอพรต่อ ณ วดัหวงัต้าเซียน เป็นวดัทีม่อีายกุวา่ครึง่ศตวรรษรายลอ้มด้วยอาคารทีพ่กัอาศยัของการ
เคหะ วดัแหง่นี้ข ึน้ชื่อดา้นอทิธฤิทธิใ์นการ ดูแลรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ จงึไดร้บัการนับถอื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  
 

จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่  วัดนางชี (Chi Lin Nunnery) วดันี้ สร้างขึ้นมาเมื่อ 1934 โดยเงินบริจาคของ
ประชาชน ตกแต่งสไตลร์าชวงศ์ถงั โครงสรา้งของวดันี้จะไม่ใชต้ะปูตอกเลยแมแ้ต่ทีเ่ดยีว และใช้ไมอ้ย่างเดยีว 
ความส าคญัของวดันี้ เป็นส านักนางชแีหง่เดยีวในฮ่องกง ทีภ่ายในวดัมเีพยีงนางชเีท่านัน้ เป็นทีพ่ านักส าหรบั
นางชจีากทีต่่างๆ  ไฮไลทท์ีท่ าใหท้ีน่ี่ดงัไดก้็คอื ตอนเริม่เปิดวดันี้ ได้มกีารน าดอกบัวสชีมพูมาปลูกพเิศษจาก
บรรดาคนป่วย จากนัน้น าทา่นสู่ โรงงานจิวเวอรี่  ทีโ่ด่งดงัทีส่ดุบนเกาะฮ่องกง ทีไ่ดแ้รงบนัดาลใจน ากงัหนัมา
พลกิแพลงเป็นจีล้อ้มเพชรโดยเชญิซินแสชื่อดงัมาจดัวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ซึ่งถอืเป็นเครื่องรางตาม
หลกัฮวงจุย้ซึ่งจ าลองเลยีนแบบมาจาก“แซ้ก๋งเมีย๋ว”กงัหนัใหญ่4 ใบพดัทีช่าวฮ่องกงเลื่อมใสศรทัธาที่“วดัเชอ
กุง”ซึ่งเป็นวดัที่ดังมากและมตี านานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกงัหนัหมุนไป
โดยรอบแล้วจะท าใหช้วีติหมุนเวยีนไปในทางทีด่แีละสามารถพัดเอาสิง่ชัว่ร้ายต่างๆออกไปได้  น าท่าน ชม
ร้านหยก สนิคา้ขึน้ชื่ออกีอยา่งของจนี แผ่นดนิใหญ่ ทีไ่ม่ว่าทา่นจะเดนิทางไปเมอืงไหนของประเทศจนี ทา่น
จะไดเ้ขา้ชมรา้นหยก ทา่นสามารถเลอืกซื้อหยกทีม่กีารดดัแปลงเป็นเครื่องบูชาต่างๆ ทัง้ป๊ีเซี๊ยะ, ก าไลหยก, จี้
หยก และอื่นๆ อกีมากมาย หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซ่ียนเทอรมิ์นอล ให้ท่าน
อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อสนิคา้ฝากคนทีท่า่นรกัทางบา้นสนุกสนานกบัการเลอืกสนิค้าราคาพเิศษอาทเิช่นเสือ้ผา้ ,
รองเทา้,กระเป๋า,เขด็ขดั,น ้าหอมสนิคา้แบรนดช์ื่อดงัต่างๆทัง้Bvlgari, BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, 



Louis vuitton, miumiu, ST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE 
HONGKONG,ESPRIT,G2000 
 
 
 
 
 
 

 
17.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย*** 
21.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี CX617 
 **บรกิารอาหารรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
23.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 
 

*********************** 

18.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย*** 
22.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี CX709 
 **บรกิารอาหารรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
00.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 
 

*********************** 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

หมายเหต ุ: ตำมนโยบำยของรัฐบำลจนีร่วมกบักำรท่องเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มำเกำ๊ จไูห ่เซนิเจิน้) ก ำหนดให ้

มกีำรประชำสมัพันธส์นิคำ้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้กั ในนำมของรำ้นรัฐบำล คอื บัวหมิะ, ผำ้ไหม, ไขม่กุ, ใบชำ, 

ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทีย่วทุกท่ำนทรำบวำ่ 

รำ้นรัฐบำลทุกรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซือ้หรือไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบังคบัใดๆ 

ทัง้ส ิน้  และถำ้หำกลกูคำ้ไมม่คีวำมประสงคจ์ะเขำ้รำ้นรัฐบำลจนีทุกเมอืง ทำงบรษัิทจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำน

เป็นจ ำนวนเงนิ 300 หยวน / คน / รำ้น 

 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

**คำ่ทปิหวัหนำ้ทัวรจ์ำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของ หวัหนำ้ทัวร*์* 

*** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล *** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน  10 ทา่นข ึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!! กรณุาอา่นและท าความเขา้ใจ 

PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

ขนาดของรถบสัทีใ่ชใ้นการเดนิทาง จะจดัตามจ านวนของผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความสะดวกสบาย

ของการเดนิทาง และผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 



 
 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
✓ ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ค่าภาษสีนามบนิ 

ภาษนี ้ามนั 
✓ ค่าหอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั **เน่ืองจากห้องพกั

โรงแรมในฮ่องกงจะมีขนาดเลก็ ห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน ขนาดของห้องจะเท่ากนักบัห้องพกั 1 ท่าน หรือ 2 
ท่าน พื้นท่ีใช้สอยกอ็าจจะไม่เพียงพอ ฉะนัน้หากลกูค้าต้องการพกัด้วยกนั 3 ท่าน กรณุายอมรบัขนาดห้องพกั
ของโรงแรมในฮ่องกง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาท่ีหน้า 

✓ **ในกรณทีีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ 
TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

✓ ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
✓ เจา้หน้าทีบ่รษิัทฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าน ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครื่องบนิ ไม่เกนิ 30 กโิล / ทา่น 
✓ ค่าประกนัอุบตัเิหตุประเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

× ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเดีย่ว ส าหรบัลูกคา้ต่างชาติ 

× ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด **เกนิจาก 30 กโิลกรมั 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ มนิิบารแ์ละทวีชี่อง
พเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

× ค่าภาษมีูลค่าเพิม่และภาษหีกั ณ ทีจ่่ายของแต่ละประเทศ 

× ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท / ทา่น / ทรปิ  

× ทปิหวัหน้าทวัรต์ามแต่สนิน ้าใจของทกุทา่น (ไม่รวมในค่าทปิไกด ์คนขบัรถ แต่ไม่ไดบ้งัคบัค่ะ) 
 
เงื่อนไขการช าระเงิน 
➢ ช าระค่ามดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 
➢ ช าระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 
➢ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัฯ ขอขอสงวนสทิธิใ์นการยดึเงนิมดัจ า 
➢ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร์ทัง้หมด 



➢ กรณกีรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุ เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษิทัฯ ต้องมกีารการนัตมีดั
จ าทีน่ัง่กบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมทีพ่กัต่างๆ ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจ า หรอื ค่าทวัร์ทัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิกรณใีดกต็าม 

➢ เมื่อออกตัว๋แล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได้ เนื่องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

➢ ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯ เป็นผูย้ ืน่วซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ
เดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ าทัง้หมด 

➢ กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น
รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่วา่กรณใีดๆ ทัง้สิน้  
**ส าคญั!! บรษิทัฯ ท าธุรกจิเพื่อการทอ่งเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผดิกฎหมาย
และในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและฮ่องกง เซนิเจิน้ จูไห ่ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หน้าที่
เทา่นัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหน้าทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์ม่สามารถให้
ความช่วยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้สิน้** 

 
เงื่อนไขอ่ืนๆ  
➢ ส าหรบัผูโ้ดยสาร ทีไ่ม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผดิชอบเรื่องเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 
➢ ส าหรบั ลกูค้าชาวต่างชาติ เกบ็เพ่ิม 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวซ่ีาส าหรบัต่างชาตแิละลูกคา้เป็นผูด้ าเนินการยืน่วี

ซ่าเอง บรษิทัทวัรไ์ม่สามารถแทรกแซงได)้ 
➢ ในกรณทีีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯเพื่อเชค็วา่กรุ๊ปมกีาร คอนเฟรมิ

เดนิทางก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
➢ ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวนัเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 
➢ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลื่อนการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณทีีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 15 คนขึน้ไป 
➢ ในกรณทีีส่ายการบนิประการปรบัขึน้ภาษนี ้ามนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
➢ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณทีีเ่กดิเหตุสดุวสิยั หรอื

เหตุการณ์ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะค านึงถงึความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผู้
เดนิทางเป็นหลกั 

➢ บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สดุวสิยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิหรอืทรพัยส์นิสญูหายอนั
เนื่องมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัทา่นเอง 

➢ กรณทีีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตุสดุวสิยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ทีอ่ยู่เหนือการ
ควบคุมของบรษิทัฯ เป็นตน้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

➢ กรณทีีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่เดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 



➢ กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเข้า-ออกตามประเทศทีร่ะบุไว ้ 
เนื่องจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่วา่กรณใีดกต็าม 

➢ กรณทีีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูกปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

➢ เมื่อทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

➢ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย
การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลฮ่องกง 


