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ฮ่องกง นองปิง ฟิน..ฟินน ดสิน่ีย์แลนด์ 3 วนั 2 คืน 

โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค CX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท.์....ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

1. ไหวพ้ระขอพรวดัดงัที่ฮ่องกง.... วดัแชกงและแม่กวนอิม  ณ หาดรีพลสัเบย ์

2. ไหวอ้งคพ์ระใหญ่ลนัเตาพรอ้มนั่งกระเชา้นองปิงชมววิ 360 องศา 

3. ตื่นเตน้กบัเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด Iron Man Experience 

4. ข้ึนรถรางพีคแทรมชมววิจุดสุงสุดของฮ่องกง 

5. ชอ้ปป้ิงสุดมนัสท์ี่ ย่านจิมซาจุ่ย , ซิตี้เกทเอาทเ์ลท 

6. เมนูพิเศษ ติ่ มซ าตน้ต าหรบั ,ห่านย่าง 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง :  

31 ส.ค. -02 ก.ย. 60      รำคำ  17,999 บำท 

01-03,08-10,15-17,22-24 ก.ย.60    รำคำ 17 ,999 บำท 
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     **ยงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ  ท่านละ 800 บาท /ท่าน/ทริป** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ –ฮ่องกง-พระใหญ่ลนัเตา+กระเชา้นองปิง+City Gate 
Outlet ✈ O X PANDA  HOTEL หรือเทียบเท่า 

2 ฮ่องกง – ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ O X X PANDA  HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 
ยอดเขาวคิตอเรีย(นัง่รถรางพีคแทรม) -หาดรีพลสัเบย-์วดัแชกง- 
Jewelry Factory –ศูนยห์ยกและสมุนไพร- ชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย –
กรุงเทพฯ 

O O ✈  

วนัแรก             กรุงเทพฯ –ฮ่องกง-พระใหญ่ลนัเตา+กระเช้านองปิง+City Gate Outlet 

06.00 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) 

อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 5 เคาน์เตอร์ M โดยมีเจา้หน้าท่ี คอยอ านวยความสะดวก

จดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหก้บัท่าน 

08.25 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX700 (มีบริการ

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้โปรดเดินออก

ทาง Exit B  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตาขึ้นกระเช้านองปิง เพื่อสัมผสัประสบการณ์อนัน่าต่ืนเตน้

ชมวิวทิวทศัน์หมู่เกาะทะเลจีนใตแ้ละภูเขาสูงแบบ360องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กิโลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 

25 นาที จากนั้นน าท่านนมสัการพระโพธิสัตวก์วนอิม พระมญัชูศรีโพธิสัตว ์และพระสมนัตภทัรโพธิสัตว ์ณ 

วดัโปหลิน ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 

1924 ไดเ้ปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มข้ึนท าให้ปัจจุบนัมีพระภิกษุ

เดินทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวนมาก วดัโป่หลินเป็นวดัเจห้ามเซ่นไหวอ้าหารท่ีเน้ือสัตวทุ์กชนิด วดัโปหลิน

ตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูง 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิประทบักลางแจง้องคใ์หญ่ท่ีสุดใน

โลกจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ท่ีดา้นล่าง ไต่ข้ึนบนัได 268 ขั้นสู่ฐานท่ีองคพ์ระ

นัง่ประทบัอยูเ่หนือระดบัน ้ าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสร้างจากการเช่ือมแผน่สัมฤทธ์ิถึง 200 แผน่ หนกั 250 

ตนัและสูง 34 เมตร องค์พระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใตท่ี้ฐานองค์พระมีรูปป้ัน

เทพธิดาก าลงัถวายเคร่ืองสักการะแด่พระพุทธบนสวรรคต์ามความเช่ือของนิกายมหายาน จึงเป็นท่ีมาของช่ือ
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พระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขาน้ีเทียนถานแปลวา่แท่นบูชาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมีภาพศิลปะจีน

โบราณมากมาย จากนั้นเท่ียวชมหมู่บา้นนองปิงท่ีจ าลองชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ

แทรกตวัดว้ยร้านน ้าชา ร้านอาหาร ร้ายขายของท่ีระลึก 

ทีพ่กั PANDA  HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง               ฮ่องกง – ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบ ติ่มซ า 

 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ แห่งน้ี

เป็นสวนสนุกแห่งท่ี 5 ของดิสนียแ์ลนด์ทัว่โลก เพียบพร้อมดว้ยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็น

สวนสนุกและรีสอร์ทระดบัโลกท่ีถูกเนรมิตข้ึนบนเกาะลนัเตา ล่าสุดดินแดนท่ีเพิ่งเปิดตวั MYSTIC POINT 

เม่ือปลายพฤษภาคม 2556 ท่ีผ่านมา จดัโซนให้เป็นลกัษณะของโซนแห่งความลึกลบัและพิศวง  เน้นจุด

หลักท่ีเคร่ืองเล่นบ้านลึกลับท่ีช่ือว่า “MYSTIC  MANOR” และสวนแห่งเทวนิยายรอให้ท่านพิสูจน์ไป

สัมผสัแลว้  “กริซลียก์ลัช” (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรคพ์ิเศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ เปิดโลก

ตะวนัตก ผจญภยัหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มนัส์ ไม่เหมือนใคร กบัรถรางตะลุยขุมทองแดนเถ่ือน “รัน 

อเวย ์มายน์ คาร์ส ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่นคร้ังแรกกบัโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลาย

ทิศทางรายรอบด้วยแดนเถ่ือนแปลกตาเล้ียวเลาะผ่านโตรกธาร น ้ าพุร้อน “ ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER 

GULCH) ท่ีพวยพุ่งสะเทือนทัว่ทั้งพื้นดินแลว้มาเยี่ยมบา้นช่างตีเหล็กหลบสายน ้ าท่ีสาดส่าย และร้านของ

แห้งท่ีกลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แลว้พ่นสายน ้ าจากเคร่ืองสูบลมของ

ช่างตีเหล็ก  สนุกสนานกนัแบบเยน็ฉ ่า จากนั้นพบกบัการตอ้นรับแบบไวลด์ เวสต ์กบัเพื่อนท่ีแสนวเิศษ มิก

ก้ี, มินน่ี, ชิพ แอนด ์เดลในชุดเส้ือผา้น่ารักและสองเพื่อนดิสนีย ์กรีซลีย ์หมีนอ้ยโคดา้ และเคไนย ์ดินแดนท่ี

ยิ่งใหญ่เหนือค าบรรยายอีกท่ีหน่ึงท่ีไม่ควรพลาด “ทอย สตอร่ีแลนด์” (TOY STORYLAND)  ธีมแลนด์

จากดิสนียพ์ิคซาร์ส าหรับเด็กทุกวยั เม่ือเหล่าของเล่นออกมาสนุกสนาน ระวงั! ปฏิบติัการร่วมกบักองก าลงั

ของแอนด้ี ทอยโซลเจอร์ พาราชู้ตดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิ้งด่ิงจากความสูง 25 

เมตร ด่ิงพสุธาร่อนจากเวหาสู่พื้นโลก,แลว้ร่วมวิง่ไล่งบัหาง ส่ายหวั ส่ายหางโยกกนัหวัหมุน กบั สล้ิงก้ีด๊อก

สปิน (SLINKY DOG SPIN), กร๊ีด!สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตวั U ท่ีความสูง 27 

เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC RACER)นอกจากน้ีท่านสามารถเล่นเคร่ืองเล่นอนัทันสมยัและ
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สนุกสนาน อีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรีท ย ูเอส เอ” (MAIN STREET USA) กา้วเขา้สู่ ความมีชีวิตชีวา

เทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกนัทาวน์ สนุกสนานไปกบั ไฟลทอ์อฟ แฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทุกวนั 

ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ขายของท่ีระลึกและร้านอาหารมากมายสนุกกบัรถไฟไอน ้ าโบราณรอบสวนสนุก

โซนท่ีสอง“ทูมอร์โรวแ์ลนด์”  (TOMORROW LAND)  ต่ืนเตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านห้วงอวกาศ

อนัมืดมิดไปกบัโรลเลอร์โคสเตอร์ “สเปซเมาทเ์ท่น” (SPACE MOUNTAIN) และ“บซัไลทเ์ยยีร์  แอสโทร 

บลาสเทอร์” (BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS) เคร่ืองเล่นท่ีปกป้องจกัรวาลยิงต่อสู้ผูรุ้กราน

พร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เคร่ืองเล่นขับยานอวกาศ โซนท่ีสาม “แฟนตาซีแลนด์” (FANTASY 

LAND) ด่ืมด ่าไปกบัโลกแห่งเทพนิยาย พบกบัเจา้หญิง ณ ปราสาทเจา้หญิงนิทรา สนุกกบัเมืองเทพนิยาย

ล่องเรือตามเร่ืองราวรอบโลกท่ี “อิทส์ อะ สมอล เวิล์ด” (IT’S A SMALL WORLD) ประทบัใจไปกบัการ

แสดงแบบบรอดเวย์ ท่ี “Mickey and the Wondrous Book”  โซนสุดท้ายโซนท่ีส่ี “แอดเวนเจอร์แลนด์” 

(ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภยัอนัน่าต่ืนเต้นสัมผสัความเร้าใจกับการผจญภยัในป่า

ลึกลบัของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จงัเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise) ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะ

เร่ิมตน้การผจญภยับนเรือส ารวจท่ีล่องไปตามแม่น ้ าสายใหญ่หัวใจหลกัของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่า

ลึกลบัท่ีทุกโคง้น ้ าจะมีส่ิงลึกลบัและส่ิงท่ีสร้างความต่ืนเตน้ต่างๆรออยูเ่พื่อสร้างความสนุกให้กบัผูท่ี้เขา้ไป

เยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงช้างท่ีเล่นน ้ าอย่างสนุกสนานต่ืนเตน้กบัการ ผจญภยักบัสัตวป่์านานาชนิด, Tarzan’s 

Tree House บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ช่วงก่อนสวนวนุกจะปิด ประมาณ 20.00น. ท่านจะได้พบกับโชว์

ดอกไมไ้ฟอนัยิง่ใหญ่ตระการตาซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด ์Disney in the Stars               

 (อสิระอาหารกลางวนัและเยน็..... เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงตามอธัยาศัย) 

ทีพ่กั PANDA   HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม     ยอดเขาวิคตอเรีย(น่ังรถรางพีคแทรม) -หาดรีพลสัเบย์-วัดแชกง- Jewelry Factory –ศูนย์หยกและสมุนไพร- ช้อป

ป้ิงย่านจิมซาจุ่ย –สุวรณภูมิ -กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ติ่มซ า 

 น าท่านชมววิทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak  หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูป
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คู่กบัวิวทิวทศัน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุด และสวยท่ีสุดของฮ่องกงสัมผสับรรยากาศสด

ช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ไดท้ั้งเกาะอยา่งชดัเจน  เป็นจุดชมววิ ชมไฟ

ตึกสูงในฮ่องกง ยอดเขาท่ีสูง 552 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ตั้งอยูใ่นเกาะฮ่องกง ท่ีดา้นบนของ The Peak มี

อาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรือ คร่ึงวงกลมสูง 7 ชั้น ภายในอาคารมีพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ึผึ้งมาดาม

ทุสโซ่ (Madame Tussauds) หา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหาร และร้านขายของท่ีระลึกหลายร้านจะเป็นห้าง ร้าน

ขายของฝาก ร้านขายของ Brand name เป็นแหล่งชอปป้ิงท่ีสูงท่ีสุดในฮ่องกง ...จากนั้นน าท่านนมสัการขอ

พรจากเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมี

นกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แม่กวนอิมเจา้แม่ทบัทิมและเทพเจา้

แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกท่ีเช่ือกนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกคร้ังไป.. .จากนั้นเดินทางไป วัด

แชกงหมิว หรือ วดักงัหัน ในทุกๆ วนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดัน้ี

เพื่อถวายกงัหนัลมเพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาส่ิงชัว่ร้ายและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและน าพาแต่

ความโชคดีเขา้มาแทน 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชมโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน Jewelry Factory จากนั้นน าท่านสู่ 

ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซ้ือหยกแทห้รือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีไดรั้บการการันตี

คุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง   จากนั้นให้ท่านมีความสุขกบัการเดินเท่ียวสัมผสักบัแหล่งชอ้ปป้ิงไม่วา่จะเป็น 

ย่านขายสินคา้ ย่านจิมซาจุ่ย หรือ ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุด

แห่งหน่ึงย่าน Tsim Sha Tsui ท่ีมีร้านคา้แบรนด์ดงักว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาช้อป

พลาดไม่ได้ ...ช้อป ป้ิงท่ี ฮ่องกง กับ สินค้าหลากหลายชนิด อาทิ  MARK&SPENSER, TOY’R US, 

GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นต้น หรือช้อปป้ิงท่ี  DUTY FREE ร้านค้า

ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก  จนถึงเวลานัดหมายน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
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************************************************************************ 

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลบัรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็นส าคัญ** 

“ราคาทวัร์ส าหรับคนไทยเท่าน้ัน ” 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจ้ิน)ก าหนดให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผไ่หม, 
หยก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  และถา้
หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้ร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 
หยวน / คน / ร้าน 
 
 
 
 

นานาชาติฮ่องกง (อสิระอาหารค ่า..... เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงตามอธัยาศัย) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

19.50/17.05  น. 

21.45/19.00  น. 

เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX703 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

22.00 น. 

23.55 น. 

เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX709 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

วนัทีเ่ดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่เสริมเตียง) 

 
พกัเดี่ยว 

31 ส.ค.-02 ก.ย.60 17,999.- 15,999.- 5,500 
01-03/08-10/15-17/22-24 ก.ย.60 17,999.- 15,999.- 5,500 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
- กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล์ 
จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง 
เท่านั้น  
2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารห้องพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบริษทัอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ
เรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
     1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
   2. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
   3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
   4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
   5. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
   6. ค่าทิปส าหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  ท่านละ 800 บาท /ทริป/ต่อท่าน  (ประมาณ 180 เหรียญฮ่องกงดอลล่า ) 
    
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1.กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท(ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้
เท่านั้น)หากตอ้งยืน่วซ่ีา ตอ้งเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีาใหเ้รียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7วนั
ท าการ)  
2.การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อยก่อน
ก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
1.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 
2.บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯไม่สามารถควบคุม
ไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย
ทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั) 
4.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5.กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า
อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  
6.เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
7.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่ขอ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  
 
การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 
1. การยกเลิกการเดินทางตั้งแต่วนัจองจนถึงก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขอยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
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5. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการ
บินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า   หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิก
ดว้ยกรณีใดๆ 
6. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
**ส าคญั!! บริษทั ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่น ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 
7. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
1.ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ด าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ 
REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
2.ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
3.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
4.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน   ก าหนด เช่น ตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้
(น ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทาง
เจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1.เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว  (Single) และห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจมีห้องพกัแบบ 3 ท่าน
จ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
2.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 
โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก
กงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้ง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณี
ท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมี
การเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้ งน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 


