
 
 
 
 

 

 
 

นัง่รถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค 

หมุนกงัหนัขอโชคลาภและแกช้งตามความเช่ือของคนฮ่องกง ณ วดัแชกงหมิว 

เตม็อ่ิมกบั ดิสนียแ์ลนด ์กบัเครื่องเลน่ทั้งหมด 7 โซนแบบเตม็วนั 

เตม็อ่ิมกบัเครื่องเลน่โซนใหม่ I RONMAN Experience 

ไหวพ้ระใหญ ่ณ วดัโป่วหลิน ตืน่ตาตื่นใจกบั แสง สี SYMPHONY OF LIGHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

พิเศษ1. พกัโรงแรมระดบั 4ดาว 

พิเศษ2. นัง่พีค แทรม ข้ึนสูย่อดเขาวิคตรอเรีย พีค 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลนัเตา-วดัโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights 

04.00 น.     พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์M สายการบิน CATHAY PACIFIC  

พบเจา้หนา้ท่ีทาํการเช็คอินตัว๋ 

06.30 น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX616 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

 (ที่มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.30 น.     ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  ใหค้ณะท่านออก Exit B” 

จากน้ันนําท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซ่ึงเป็นสะพานท่ีถือไดว้า่เป็นสะพานรางคู่ ท่ียาวท่ีสุด

ในโลก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นําท่านนมสัการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลิน หรอื นิยมเรยีกว่าพระ ใหญ่ลนัเตา....องคพ์ระสรา้ง

จากการเช่ือมแผ่นสมัฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระ

พกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบรเิวณทะเลจนีใต ้    จากน้ันอิสระใหท่้านไดส้มัผสักบัหมู่บา้น

วฒันธรรมนองปิง ใหท่้านไดอิ้สระเท่ียวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแส ดงกลางแจง้

มากมาย บริเวณหมู่บา้นจาํลองแหง่น้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหวา่งความ

เจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั  หมายเหตุ: เดินทางข้ึนโดยรถบสัของทางหมู่บา้น

วฒันธรรม เน่ืองจากกระเชา้นองปิงปิดปรบัปรุงตั้งแตว่นัท่ี 9 ม.ค. 60 เป็นเวลา  5 เดือน  

ทางบรษิทัฯ จะท าการคืนสว่นตา่งค่ากระเชา้ใหท้่านละ  40 HKD ในวนัเดินทาง 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ท่ีหา้งดงั CITYGATE OUTLET MALL ใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตาม

อธัยาศยั กบั OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, 

RAUGH LAURENCE หรอืว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยีห่อ้ และ

ชั้นใตด้ินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (2)  นําท่านชม  A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรย์

เร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค า่คืน  การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดร้บัการบนัทึก

ในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพื้ นท่ีอาคารตึก

ระฟ้าสาํคญัต่างๆท่ีตั้งอยูส่องฟากฝัง่ของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดบัไปดว้ย

แสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตชก็์จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนั

คึกคกัของฮ่องกง 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั... PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง ดิสนียแ์ลนดเ์ตม็วนั 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   

นําท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด์ อาณาจกัรแห่งจินตนาการน้ีประกอบดว้ยพ้ืนท่ี 7 ส่วน 

ไดแ้ก่ เมนสตรที-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด ์, แฟนตาซีแลนด ์ , ทูมอรโ์รวแ์ลนด์ , ทอย 

สตอรี ่แลนด์ , กรซิลีย ์กลัช ์ และมิสทิค พอยท์ และพบกับเคร่ืองเล่นใหม่อยา่ง I RONMAN 

Experience บินไปกบัไอรอ่นแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง  หยบิแว่นตา  StarkVision ขึ้ นสวม

ใส่ แลว้เตรียมตวัสาํหรบัการเขา้สู่ยุคใหม่อยา่งเต็มตวั ! การบินแต่ละครั้งของ  Expo Edition Iron 

Wing จะใชพ้ลงังานจากเตาปฏิกรณอ์ารค์ของตนเองและมีเทค โนโลยลี่าสุดจากสตารค์  อินดสัตร้ี 

–รวมถึง ชุดเกราะโลหะท่ีมีความทนทานสงู  ระบบปัญญาประดิษฐ์  และกระจกท่ีซ่อมแซมตวัเอง

ได้ เม่ือคุณพรอ้มสาํหรบัการบินข้ึน  คุณจะไดท่้องฟากฟ้าท่ีต่ืนเตน้เรา้ใจของตวัเมือง  เพื่อชม

มุมมองท่ีแปลกใหม่ล่าสุดและสงูท่ีสุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง  นัน่คือ – Hong Kong Stark Tower 

เพียงอยากเตือนวา่  มีรายงานถึงปฏิบติัการของไฮดรา้อยูบ่ริเวณน้ี  ใหเ้ตรียมพรอ้มสาํหรบัการ

ต่อสู!้ ซ่ึงแต่ละแหง่ต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตวั ท่องอเมริกาฉบบัยอ่ส่วนอยา่งมีชีวิตชีวาท่ี

ถนนเมนสตรีท พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร ์รา้นคา้น่ารกั ๆ และหอสงัเกตการณว์ิคตอเรีย จากน้ันไป

สบูฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภยักบัการล่องเรือท่องป่าท่ีเต็มไปดว้ยสิงสาราสตัว์

ตลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบิดท่ีต่ืนเตน้ เขา้สู่อาณาจกัรแหง่แฟนตาซี ท่ีซ่ึงคุณจะไดพ้บกบั

ปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคก้ีเม าส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคตเ์คล่ือนไหว

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


 
 
 
 

 

ตระการตาแบบ 3 มิติ ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต่์างดาวและขา้มเวลาไปยงัทมูอรโ์รวแ์ลนด ์

ดินแดนแหง่อนาคตและส่ิงท่ีพลาดไม่ไดคื้อ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนวา่อยา่ลืมแวะ

ไปถ่ายรปูกบัมิคก้ี และจบัมือกบัเจา้เป็ดชื่อกอ้งโลก  เดินท่องไปผ่านสวนหยอ่มท่ีเต็มไปดว้ยวตัถุ

โบราณท่ีสรา้งภาพลวงตา 3 มิติ สาํรวจพิพิธภณัฑลึ์กลบัท่ีซ่ึงวตัถุโบราณน่าต่ืนตาจากทัว่โลกมามี

ชีวิตต่อหนา้ต่อตาใน มิสทิค พอยท ์และไม่ควรพลาดกบั   IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชม

เหล่าบรรดาตุก๊ตานานา ชาติ ซ่ึงแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว ้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคล่ือนไหวไป

ตามเสียงเพลง  IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีเป็น เอกลกัษณข์องแต่

ละชาติ และอยา่ลืมแวะทกัทายตุก๊ตาสวมชุดประจาํชาติของไทย  

 

 

 

 

 

 

 

เชิญท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นในดิสนียแ์ลนดแ์ละโซนต่างๆ ต่อตามอธัยาศยั ชมไฮไลท ์ต อน

กลางคืน การแสดงพลุ ประกอบแสง สี เสียง อนัสวยงามตระการตา โซน Toy Story Land น้ีจะ

เป็นโซนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน Hong Kong Disneyland โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์  แอนิเมชัน่ช่ือดงั 

TOY STORY จากของเล่นท่ีเป็นช้ินเล็ก  ๆ กลบักลายเป็นใหญ่โตขึ้ นราวกบัวา่เราตวัเล็กลงและ

หลุดเขา้ไปในอาณาจกัรของเล่นในสวนหลงับา้นขอ ง ANDY เพลิดเพลินกบัของเล่นและกิจกรรม

มากมายในโซนใหม่น้ี อาทิเชน่  TOY SOLDLER PARACHUETE DROP, RC RACER  จากของเล่น

รถบงัคบัคนัโปรดของ Andy จะพาทุกท่านโลดแล่นพรอ้มความต่ืนเตน้และหวาดเสียวสุด ๆ กบั

รถไฟเหาะความสงูถึง 27 เมตร, SLiNKY DOG SPIN เจา้หมา SLINKY ท่ีมีสปริงยดืยาวได้  มนัจะ

วิ่งวนกล้ิงไปกล้ิงมาเพ่ือไล่จบัหางของตวัเอง  จะเป็นหน่ึงในเคร่ืองเล่นสนุก ๆ  ใน TOY STORY 

LAND **อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั**  

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั... PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม นัง่รถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรยี พีค-ร ีพลสัเบย-์วดัแชกงหมิว-ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่  

ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซาํข้ึนช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า , ขนมจีบกุง้

, ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (4)   

จากน้ันนําท่านเปลี่ยนบรรยากาศนัง่รถรางพีคแทรม ข้ึนสูย่อดเขา  VICTORIA PEAK จุดชมวิว

สงูท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮ่องกง สมัผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงาม

ของ เกาะฮ่องกงและเกาลนูไดท้ั้งเกาะอยา่งชดัเจน ทั้งน้ียงัตืน่ตากบัตกึระฟ้ าที่สูงตระหง่าน

และอาคารตา่งๆ ที่ก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตกึเซ็นทรลัพลาซ่า , ตกึไชน่าแบงค์

และตกึอ่ืนๆ อนัเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพรอ้มทั้งถ่ายภาพอนัสวยงามน่า

ประทบัใจ   

นําท่านเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี่  ท่ีขึ้ นช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีได้ รบัรางวลัอนัดบัเยีย่ม 

และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  พรอ้มนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แหง่โชค

ลาภเพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเชื่อกนัวา่ขา้มหน่ึง

ครั้งจะมีอายุเพิ่มข้ึน 3ปี  จากน้ันใหท่้านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดรวมรบัพลงัท่ี

ดีท่ีสุดของฮ่องกง  อีกทั้งยงัใหท่้านไดข้อพรเร่ื องเน้ือคู่ ณ จุดน้ีไดอี้กดว้ย  แลว้นําท่านชมรา้นยา

สมุนไพร เป็นสินคา้โอท๊อปทอ้งถ่ินของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภมิูปัญญาพ้ืนบา้น

ของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค นําท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื่อสกัการะเทพเจา้แชกง และ



 
 
 
 

 

ใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเชื่อกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและ นําแต่ส่ิงดีๆ มาให ้

ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

   นําท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  

จากนั้นอิสระใหท่้านเตม็ อ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจมิซาจุย่  มี

รา้นขายของทั้งเครือ่งหนงั, เครือ่งกีฬา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ี

เป็นของพื้ นเมื องฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมี  SHOPPING COMPLEX 

ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทาง

เชื่อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได้  ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ ไม่ว่าจะ

เป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีก

มากมาย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 

21.20 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่   CX617 

23.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้รกิาร ***  คณะยนืยนัการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

 

 

 

 



 
 
 
 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มี

เตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

19 - 21 พฤษภาคม 60 19,900 19,900 18,900 5,000 

26 - 28 พฤษภาคม 60 19,900 19,900 18,900 5,000 

09 – 11 มถุินายน 60 18,900 18,900 17,900 5,000 

16 - 18 มถุินายน 60 18,900 18,900 17,900 5,000 

23 – 25 มถุินายน 60 18,900 18,900 17,900 5,000 

เ พิ ่ม พ ีเ ร ีย ด ใ ห ม ่
07-09 กรกฎาคม 2560 21,900 21,900 20,900 5,000 

08-10 กรกฎาคม 2560 21,900 21,900 20,900 5,000 

14-16 กรกฎาคม 2560 18,900 18,900 17,900 5,000 

21-23 กรกฎาคม 2560 18,900 18,900 17,900 5,000 

28-30 กรกฎาคม 2560 18,900 18,900 17,900 5,000 

04-06 สงิหาคม 2560 18,900 18,900 17,900 5,000 

11-13 สงิหาคม 2560 21,900 21,900 20,900 5,000 

12-14 สงิหาคม 2560 21,900 21,900 20,900 5,000 

18-20 สงิหาคม 2560 18,900 18,900 17,900 5,000 

25-27 สงิหาคม 2560 18,900 18,900 17,900 5,000 

01-03 กนัยายน 2560 17,900 17,900 16,900 5,000 

08-10 กนัยายน 2560 17,900 17,900 16,900 5,000 

15-17 กนัยายน 2560 17,900 17,900 16,900 5,000 

22-24 กนัยายน 2560 17,900 17,900 16,900 5,000 

29 ก.ย.-01 ต.ค. 2560 17,900 17,900 16,900 5,000 

06-08 ตุลาคม 2560 18,900 18,900 17,900 5,000 

07-09 ตุลาคม 2560 18,900 18,900 17,900 5,000 

13-15 ตุลาคม 2560 18,900 18,900 17,900 5,000 



 
 
 
 

 

14-16 ตุลาคม 2560 18,900 18,900 17,900 5,000 

20-22 ตุลาคม 2560 21,900 21,900 20,900 5,000 

21-23 ตุลาคม 2560 21,900 21,900 20,900 5,000 

27-29 ตุลาคม 2560 19,900 19,900 18,900 5,000 
28-30 ตุลาคม 2560 19,900 19,900 18,900 5,000 

 

 

หมายเหต:ุ หากลกูคา้ไม่ตอ้งการเขา้ดิสนียแ์ลนด ์หกัค่าดิสนียแ์ลนดอ์อกท่านละ  2,000 บาท 

กรุณาตรวจสอบเที่ยวบินของท่านในวนัที่ท่านตอ้งการเดินทางตามตารางรายละเอียดเที่ยวบิน 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลกั 

 หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีชา่งภาพมาถ่ายรปูแลว้มาจาํหน่ายวนัสุดทา้ยลกูทวัรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่

ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลกูทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่า บริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 



 
 
 
 

 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริ ษัทเชน่ แฟกซ ์อีเม ล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเม ล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร  ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใ น

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริ ษัทอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบ

อาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง นอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะ

หกัค่าใ ชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเม ล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 



 
 
 
 

 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหนา้

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยั ธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  

อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราค า ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 



 
 
 
 

 

ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไม้

สด ไข ่เน้ือสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก  

   


