
 
 

 
           

 
 

 
  
 
 

 
 

 
             
 

เดนิทางโดย สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค 
โหลดกระเป๋าได ้30 กโิลกรมั 

พเิศษ!!! เมนูเป็ดปกักงิ ตมิซํา 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 

หากทา่นตอ้งซอืบัตรโดยสารภายในประเทศเพอืไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุป๊นันจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทยีวบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทกีอ่น กรณุาเลอืกซอืบัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททสีามารถเลอืนวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้ของ
เทยีวบนิ การยกเลกิเทยีวบนิ มีการยบุเทยีวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง เนืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์
แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทอียูเ่หนือความควบคมุ

ของบรษัิท ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

  อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดยีว เทยีวบนิ 

 

12 – 14 เมษายน 62 
(วนัสงกรานต)์ 

 

25,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.25-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.15 

:: ราคาโปรโมชนั ไมม่รีาคาเด็ก :: 



 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู6 ทา่อากาศยานสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร ์M ของ

สายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และบัตรขนึเครอืง 

08.15 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยาน Check Lap Kok โดยเทยีวบนิท ีCX700 สายการบนิ Cathay Pacific 
 ** บรกิารอาหารรอ้นและเครอืงดมืบนเครอืง ** 
12.10 น. ถงึสนามบนิ CHEAK LAP KOK หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ทไีมค่วรพลาดในการมาเทยีวฮอ่งกง นงัรถรางพคีแทรม (รวมรถราง 1 เทยีว) สู่
จุดชมววิบนยอดเขาเดอะพคี รถรางจะเคลือนผ่านววิทวิทัศน์ในมุมสวยงามและหาชมทไีหนไมไ่ดแ้ลว้ไม่ว่าจะ
เป็นววิของตกึสูงระฟ้าของเกาะฮ่องกงหรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอา่ยวคิตอเรียและเกาลูนพีคแทรมเป็น
พาหนะเกา่แกท่สีดุของฮอ่งกงเปิดใหบ้รกิารมาตงัแต่ปีค.ศ.1888 ถอืวา่เป็นแห่งแรกในเอเชยีเดมิเป็นรถรางทใีช ้
พลังงานไอนําในการขับเคลอืนแต่ในปีค.ศ. 1926 ก็ไดถ้กูเปลยีนมาเป็นระบบเกยีร์ไฟฟ้าและเปลยีนเป็นการ
ควบคมุดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอรซ์งึเป็นระบบใหมล่า่สดุจากประเทศสวติเซอรแ์ลนดใ์นปีค.ศ.1989  
จากนันนําทา่นชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเ์สยีวแห่งนีสวยทสีดุแห่งหนงึและยังใชเ้ป็น
ฉากในการถา่ยทําภาพยนตรไ์ปหลายเรอืงแลว้นําทา่นสกัการะ เจา้แม่กวนอมิ ทศัีกดสิทิธขิองฮอ่งกง ใหท้่าน
ไดก้ราบไหวข้อพรจากเจา้แม่กวนอมิ เจา้แม่ทับทมิ , พระสังกัจจายและเทพเจา้แห่งโชคลาภองคอ์นืๆ ขา้ม
สะพานต่ออายุ ซงึสถานทแีห่งนีเป็นทเีคารพและสักการะของชาวประมงในอดตีเพอืขอพรใหพ้น้จากภัยต่างๆ
กอ่นการเดนิทางออกทะเล 
หลังจากนันนําท่านเดนิทางสู่ ยา่นจมิซาจุย่และโอเซยีนเทอรม์นิอล ใหท้่านอสิระชอ้ปปิงเลือกซอืสนิคา้
ฝากคนทที่านรักทางบา้นสนุกสนานกับการเลอืกสนิคา้ราคาพเิศษอาทเิช่นเสอืผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เข็ดขัด,
นําหอมสนิคา้แบรนดช์อืดังต่างๆทัง Bvlgari, BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, 
miumiu,ST.MICHEL,TOYR’US,BOSSINI,GIODANO,TENTEN,DUTYFREE HONGKONG,ESPRIT,G2000 

 จากนันนําทุกท่านไปชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตา ตอบโตก้ันตามจังหวะเสยีงเพลง 
Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์รมิตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกคําคนื การแสดงมัลตมิเีดยีสุดยอด
ตระการตาซงึเป็นการแสดง แสงและเสยีงครอบคลุมพืนทอีาคารตกึระฟ้าสําคัญตา่งๆ ทตัีงอยู่สองฟากฝังของ
อา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่านีประดับไปดว้ยแสงไฟ ซงึเพยีงกดสวติชก็์จะสอ่งแสงสว่างตระการ
ตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคักของฮอ่งกง 

 
 

 

ราคาอนืๆ 
1. ทารก INFANT (อายุตํากวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้วัเครอืงบนิราคา 17,900 บาท/ทา่น 
3. ราคาขา้งตน้สําหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นนั สาํหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ท ี

วนัท ี1 
กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – รถรางพคีแทรมชมจดุววิวคิตอเรยีพคี – หาดรพีลัเบย ์สกัการะเจา้แมก่วนอมิ -  
 

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



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 

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

วนัท ี2 
สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั (รวมบตัรเขา้สวนสนกุแลว้) หรอื เปลยีนไปขนึกระเชา้นองปิงไดฟ้ร ี                       

                                                                                                                         (เชา้ / - / - ) 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบตมิซํา ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนันนําทา่นเขา้สู ่ดนิแดนแหง่ความฝนั “HONGKONG DISNEYLAND” ฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์เป็นสวน
สนุกแหง่ท ี5 ของดสินียแ์ลนดทั์วโลก เพียบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและ
รสีอรท์ระดับโลกทถีกูเนรมติขนึบนเกาะลนัเตา ใหท้า่นไดเ้พลดิพลนิกับเครอืงเลน่นานชนดิ มตีังแต่แบบน่ารักๆ 
ไปจนถงึหวาดเสยีว ซงึจะแบ่งออกเป็น 7 สว่นดว้ยกันคอื โซน MAIN STREET USA สดุสนุกกับรถไฟไอนํา
โบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรด อนัยงิใหญ่ตระการตา พบกับคาแร็กเตอรแ์ละผองเพอืนดสินียข์วัญใจ
เด็กๆพรอ้มถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ (เวลาประมาณ 15.30 น.) โซน TOMORROW LAND ท่านจะไดส้นุกกับ
เครอืงเลน่แนว โลกอนาคตอนัทันสมัย เชน่ Space Mountain รถไฟเหาะตะลุยอวกาศสดุสนุกและหวาดเสยีว, 
Buzz Lightyear Astro Blasters เครอืงเล่นทปีกป้องจักรวาลยงิตอ่สูผู้รุ้กรานพรอ้มเก็บคะแนน, Orbitron 
เครอืงเลน่ขับยานอวกาศสดุสนุก โซน FANTASY LAND สดุสนุกกับเมอืงเทพนยิาย ทา่นจะไดพ้บกับโชวอ์ัน
ยงิใหญ่ตระการตาและผองเพือนดสินีย์ทที่านชนืชอบ อันเป็นทใีฝ่ฝันของทุกคน อาทเิช่น สโนว์ไวท์ , เจา้
หญงินทิรา , ซลิเดอเรลา่ , มกิกเีมาท ์, หมพูี ฯลฯ ถัดมาคอืโซน ADVENTURE LAND ดนิแดนแห่งการ
ผจญภยัอันตนืเตน้ Jungle River Cruise ลอ่งเรอืในป่าอนัสนุกสนานผจยภยักับสตัวป่์าอันน่าตนืเตน้นานาชนดิ
Festival of the Lion King เพลดิเพลนิกับโชวอ์นัยงิใหญ่ตระการตาของเหล่าผองเพอืนในเรอืงไลออ้นคงิ, 
Rafts to Tarzan's Tree house สนุกกับการล่องแพขา้มสูเ่กาะทารซ์านและปืนบา้นตน้ไมข้องทซ์าน, Liki 
Tikis ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับเสยีงดนตรแีห่งป่าอันไพเราะพรอ้มกับตนืเตน้กับสายนําอันเย็นฉํา และพบกับ 
โซน TOY STORY LAND  มเีครอืงเล่นชนิดใหม่ เชน่ RC RACER, TOY SOLDIER PARACHUTE DROP, 
SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็กเตอร ์พระเอกของเรอืง WOODY  ยนืตอ้นรับ



ท่านททีางเขา้ดา้นตะวันตก พรอ้มดว้ย TOY SOLDIER 3 คนคอยคําสังจากวูด้ด ีและ ไดโนเสาร ์REX ยนื
ตอ้นรับท่านททีางเขา้ดา้น โซน GRIZZLY GULCH หุบเขากรซิลยีห์มใีหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถอืน 
รันอเวยม์ายน์คารส,์ ไกเซอร ์กลัช และพบพองเพือนในไวลดเ์วสต ์มกิก ีมนินี ชบิแอนดเ์ดล กรซิลแีบร์ หมี
นอ้ยโคดา้และเคไนย ์และโซนใหมล่่าสดุ MYSTIC POINT การผจญภยัในโลกแห่งความลกึลับ และพศิวง 
เรมิตน้ดว้ย Lord Henry นักเดนิทางและนักสะสมของแปลกประหลาดจากทัวทุกมุมโลก  และเจา้ลงินอ้ย 
Albert ซงึจะมรีถเลอืน จะเคลอืนทพีาทกุทา่นเขา้สูโ่ลกแห่งความพศิวงภายในคฤหาสน์ รถเลอืน 1 คัน นังได ้
6 ท ีและเดนิทางพรอ้มกัน 2 คัน ใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ี    
ก่อนสวนสนุกจะปิด ประมาณ 20.00น. ท่านจะไดพ้บกับโชว์ดอกไมไ้ฟอันยิงใหญ่ตระการตาซึงเป็น
เอกลักษณข์องดสินียแ์ลนด ์Disney in the Stars 
***กฎของดสินียแ์ลนด ์หา้มนําอาหารและเครอืงดมืเขา้ไปภายในสวนสนุก เชน่ นําอัดลมนําผลไมท้มีโีลโก ้
(ยกเวน้ นําเปล่านําเขา้ไดท้่านละ 1 ขวด), ขนมคบเคยีว , ขนมปัง, อาหารทานเลน่, ของว่าง, ขนมห่อใหญ่ 
(ยกเวน้ ลกูอมหอ่ขนาดเล็ก)*** 
 

 **อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคาํ ตามอธัยาศยั**  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

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

วนัท ี3 
วดัแชกงหมวิ – วดัหวอ่งไตส๋นิ – วดัชหีลนิ – โรงงานจวิเวอร ี– รา้นหยก  – ชอ้ปปิงเลดมีารเ์ก็ต – 
กรงุเทพ                                                                                                    (เชา้ / กลางวนั / -) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้วอาหารโรงแรม (4) 

จากนันนําทา่นสู ่วดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั)  เมอื 300 กว่าปีทแีลว้เดมิทวีัดนเีป็นวัดเล็กๆเป็นวัดทเีกา่แกแ่ละ
อนุรักษ์โบราณสถานซงึอยู่ทางดา้นหลังของเรอืนใหม่วัด เรอืนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนือท ี50,000 
ตารางฟตุดา้นในมรูีปปันสงูใหญ่ของทา่นแชกงซงึเป็นเทพประจําวัดแห่งนีซงึทางดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหาร
แบบโบราณและมกัีงหนัอยูห่ลายตัวมกีลองดา้นละตัว ประชาชนทเีขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกงัหันหรอืทเีรยีกว่า
กงัหันนําโชคเพอืหมนุแตส่งิดีๆ เขา้มาในชวีติและปัดเป่าสงิทไีมด่อีอกไป โดยความหมายของใบพัดทังสดีงัน ี
ใบท ี1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั ใบท ี2. สขุภาพแข็งแรงอายยุนื 
ใบท ี3. โชคลาภเงนิทองไหลมาเทมา ใบท ี4. คดิหวังสงิใดก็สมความปรารถนาทกุประการ  
และกอ่นททีา่นจะออกจากวัดอยา่ลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสนันเพอืความเป็นสริมิงคล หลังจากนันนําท่าน
ไหวพ้ระขอพรต่อ ณ วดัหวงัตา้เซยีน เป็นวัดทมีอีายุกว่าครงึศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทพัีกอาศัยของการ
เคหะ วัดแหง่นีขนึชอืดา้นอทิธฤิทธใินการ ดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  

ฟร!ี!! สําหรับทา่นทไีมต่อ้งการเขา้สวนสนุกฮอ่งกง ดสินียแ์ลนด ์สามารถเปลยีนไปขนึกระเชา้
นองปิง สักการะพระใหญ่โป่หลนิ และเลอืกซอ๊ปปิงท ีCity Gate Outlet  

มรีถรับ-สง่จากสวนสนุกดสินีย-์ไปกระเชา้นองปิงให ้

หมายเหต:ุ  

- ตอ้งแจง้ความประสงคก์อ่นการเดนิทางเทา่นันไมส่ามารถไปเปลยีนในวันเดนิทางได ้
- รถรับ-สง่ จะนัดเวลาไป-กลับพรอ้มกับกรุ๊ปทเีขา้สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์เวลากลับ

โดยประมาณ 20.30 – 21.00 น. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) พเิศษ!! เมนูเป็ดปักกงิ 
 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ วดันางช ี(Chi Lin Nunnery) วัดนีสรา้งขนึมาเมอื 1934 โดยเงนิบรจิาคของ
ประชาชน ตกแตง่สไตลร์าชวงศถั์ง โครงสรา้งของวัดนีจะไมใ่ชต้ะปตูอกเลยแมแ้ต่ทเีดยีว และใชไ้มอ้ยา่งเดยีว 
ความสําคัญของวัดน ีเป็นสํานักนางชแีห่งเดยีวในฮอ่งกง ทภีายในวัดมเีพยีงนางชเีท่านัน เป็นทพํีานักสําหรับ
นางชจีากทตีา่งๆ  ไฮไลทท์ทํีาใหท้นีีดังไดก็้คอื ตอนเรมิเปิดวัดน ีไดม้กีารนําดอกบวัสชีมพูมาปลกู 
พเิศษจากบรรดาคนป่วย จากนันนําท่านสู ่โรงงานจวิเวอร ี ทโีด่งดังทสีดุบนเกาะฮอ่งกง ทไีดแ้รงบันดาลใจ
นํากังหันมาพลกิแพลงเป็นจลีอ้มเพชรโดยเชญิซนิแสชอืดังมาจัดวางตําแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซงึถอืเป็น
เครอืงรางตามหลักฮวงจุย้ซงึจําลองเลยีนแบบมาจาก“แซก้ง๋เมยีว”กังหันใหญ่4 ใบพัดทชีาวฮ่องกงเลอืมใส
ศรัทธาท“ีวัดเชอกุง”ซงึเป็นวัดทดัีงมากและมตํีานานความเชอืมายาวนานว่าคนทมีเีคราะหเ์มอืจับใบพัดของ
กงัหันหมนุไปโดยรอบแลว้จะทําใหช้วีติหมนุเวยีนไปในทางทดีแีละสามารถพัดเอาสงิชวัรา้ยต่างๆออกไปได ้
นําท่าน ชมรา้นหยก สนิคา้ขนึชอือกีอย่างของจีน แผ่นดนิใหญ่ ทไีม่ว่าท่านจะเดนิทางไปเมืองไหนของ
ประเทศจีน ท่านจะไดเ้ขา้ชมรา้นหยก ท่านสามารถเลือกซือหยกทีมีการดัดแปลงเป็นเครืองบูชาต่างๆ 
ทังปีเซยีะ, กําไลหยก, จหียก และอนืๆ อกีมากมาย  
จากนันนําทา่นเลอืกซอืสนิคา้ตลาดกลางแจง้ทมีชีอืเสยีงทสีดุแห่งหนงึของฮอ่งกง เลดมีารเ์ก็ต  เป็นจุดหมาย
ทตีอ้งไปเยอืนสําหรับคนรักแฟชันทโีปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋า, เครอืงประดับ, ของเลน่, เครอืงสําอาง 
และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยตา่งๆ ทตัีงกระจกุรวมตัวกันจนเกดิเป็นตลาดทมีบีรรยากาศสนุกสนาน
นี ตังอยู่บนถนนตุงชอย ในมงกก๊ เปิดตังแต่เทยีงไปจนถงึ 23.30 น. สนิคา้ทขีายกันจะมอียู่หลากหลายแบบ 
ส่วนใหญ่จะเป็นของก็อปหรอืของเลยีนแบบ โดยเฉพาะพวกตัวการ์ตูนต่างๆจาก ดสินีย,์ Marvel และจาก
ญปีุ่ น ประเภทสนิคา้ทขีายกนัเชน่ เสอืผา้ นาฬกิา กระเป๋า ตุ๊กตา ของฝาก ของทรีะลกึ ต่างๆ ใครตอ้งการจะซอื
ของทรีะลกึหรอืของฝากต่างๆ ของฮอ่งกงก็สามารถมาเดนิเลอืกซอืกนัไดท้นีี 
 

**อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั** 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

18.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ CHEAK LAP KOK ***กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมาย*** 
22.25 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทยีวบนิท ีCX709 
 **บรกิารอาหารรอ้นและเครืองดมืบนเครอืง** 
00.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพและประทับใจ 
 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 ค่าตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้คา่ภาษีสนามบนิ 

ภาษีนํามัน 
 ค่าหอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทรีะบุในรายการทอ่งเทยีวหรอืระดบัเดยีวกนั **เนอืงจากหอ้งพกั

โรงแรมในฮอ่งกงจะมขีนาดเล็ก หอ้งพกัสาํหรบั 3 ทา่น ขนาดของหอ้งจะเทา่กนักบัหอ้งพกั 1 ทา่น หรอื 2 
ทา่น พนืทใีชส้อยก็อาจจะไมเ่พยีงพอ ฉะนนัหากลกูคา้ตอ้งการพกัดว้ยกนั 3 ทา่น กรณุายอมรบัขนาด
หอ้งพกัของโรงแรมในฮอ่งกง เพอืไมใ่หเ้กดิปญัหาทหีนา้ 

 **ในกรณีททีา่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ 
TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 ค่าอาหาร คา่เขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ ทคีอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่านําหนักสมัภาระรวมในตัวเครอืงบนิ ไมเ่กนิ 30 กโิล / ทา่น 
 ค่าประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

× ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วต่างๆ 
× ค่าธรรมเนียมวซีา่เดยีว สําหรับลกูคา้ต่างชาต ิ
× ค่าระวางกระเป๋านําหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด **เกนิจาก 30 กโิลกรัม 
× ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทยีว ค่าซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
× ค่าภาษีมลูคา่เพมิและภาษีหัก ณ ทจี่ายของแต่ละประเทศ 
× ทปิไกดแ์ละคนขับรถ ทา่นละ 1,000 บาท / ทา่น / ทรปิ (หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 
เงอืนไขการชําระเงนิ 
 ชําระคา่มัดจํา ทา่นละ 10,000 บาท หลังจากทําการจองภายในวันรุ่งขนึ 
 ชําระเงนิค่าทัวรส์ว่นทเีหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกบัการท่องเทยีวแห่งเมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่ เซนิเจนิ) 
กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พนืเมอืงใหนั้กทอ่งเทยีวทวัไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, ผา้ไหม, 
ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทยีว
ทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก 
ไมม่กีารบังคับใดๆ ทังสนิ  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ่้าย
ทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 
 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 
**คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แต่ความพงึพอใจในการบรกิารของ หัวหนา้ทัวร*์* 

*** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล *** 
การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน  20 ทา่นขนึไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการ เลอืนการเดนิทางหรอื เปลยีนแปลงราคา 
สาํคญัมาก!!! กรณุาอา่นและทําความเขา้ใจ 

PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

ขนาดของรถบสัทใีชใ้นการเดนิทาง จะจดัตามจาํนวนของผูเ้ดนิทาง ทงันจีะคาํนงึถงึความสะดวกสบาย
ของการเดนิทาง และผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 



เงอืนไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอขอสงวนสทิธใินการยดึเงนิมดัจํา 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ่้าย 100% ของราคาทัวรท์ังหมด 
 กรณีกรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา

ทนัีงกับทางสายการบนิ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CharterFlight และโรงแรมทพัีกตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธไิมค่นืค่ามัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไม่วา่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมอืออกตัวแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ตวัได ้เนอืงจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้นืวซีา่ให ้ เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ
การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบไุวใ้น
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 
**สําคัญ!! บรษัิทฯ ทําธุรกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิ
กฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและฮอ่งกง เซนิเจนิ จไูห ่ขนึอยูก่บัการพจิารณาของ
เจา้หนา้ทเีทา่นัน ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมัคคเุทศกไ์ม่
สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ังสนิ** 

 
เงอืนไขอนืๆ  
 สําหรับผูโ้ดยสาร ทไีมไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรอืงเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 
 สําหรับ ลกูคา้ชาวตา่งชาต ิเก็บเพมิ 3,500 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรับต่างชาตแิละลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการ

ยนืวซีา่เอง บรษัิททัวรไ์ม่สามารถแทรกแซงได)้ 
 ในกรณีทลูีกคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็คว่ากรุ๊ปมกีาร คอนเฟรมิ

เดนิทางก่อนทกุครัง มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ 
 ราคาทัวรใ์ชตั้วเครอืงบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลอืนวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวันเดนิทางทรีะบเุทา่นัน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงราคา ในกรณีทผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 คนขนึไป 
 ในกรณีทสีายการบนิประการปรับขนึภาษีนํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํามันเพมิตามความ

เป็นจรงิ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทยีวตามความเหมาะสม ในกรณีทเีกดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ทอียูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผู ้
เดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิเหตุการณส์ดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทยีวบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอนั
เนืองมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุัตเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทสีถานททีอ่งเทยีวใดๆ ทไีมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นืองจากเหตุสดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทอียูเ่หนือการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ 

 กรณีทที่านสละสทิธใินการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทใีดๆ ก็ตามทรีะบุในรายการทอ่งเทยีว หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทรีะบไุว ้ 
เนืองจากการครอบครองสงิผดิกฎหมาย สงิของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีทที่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีาเงนิ) เดนิทางเพอืการทอ่งเทยีวกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

 เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันีขนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย
การบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยู่กับอัตราแลกเปลยีนของเงนิสกลุฮอ่งกง 


