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10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบนิ และมไีกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง) 
15 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ และมีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบนิ และมไีกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง) 

ยงัไม่รวมค่าทปิไกด์และทปิคนขบัรถ 1,500.-บาท/ท่าน (ช าระพร้อมค่าทวัร์) 
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ก าหนดเดนิทาง : ต.ค.-ธ.ค. 2561 
                             

วนัแรก  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ตลาดเลดีม้าร์เกต็                                                                   
10.30 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี

9 เคาน์เตอร์ T  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 384 นาํท่านเหินฟ้าสู่ฮ่องกงดว้ย Air Bus A380 เคร่ืองบิน 2 
ชั้น สุดอลงัการ!! ท่านจะพบกบัท่ีนัง่ Economy รุ่นใหม่นัง่สบาย มีทีวีจอ 10.6 น้ิวไวทส์กรีนดิจิตอลส่วนตวั ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัช่องเอ็นเตอร์เทนเมน้ทก์ว่า 1,000 ช่อง และทุกท่ีนัง่มีจุดเช่ือมต่อ USB ซ่ึงท่านสามารถดู
ภาพยนตจ์าก Lap Top ของท่านเอง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

18.05 น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชัน่แนลแอร์พอร์ต (Chek Lap Kok) ลงทุนดว้ยเงินจาํนวนมหาศาลร่วม
แสนลา้นดว้ยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากรแลว้โปรดเดินออกทาง Exit Bจากนั้นไกด์นาํท่านเดินทางโดยรถโค๊ชตามเส้นทางไฮเวยอ์นั
ทนัสมยั  ผา่นสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนตแ์ละรถไฟท่ียาว
ท่ีสุดในโลก ความยาวมากกวา่ 2.2  กิโลเมตรซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอ
สเตอร์ ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงตลอดเส้นทาง จากนั้นนาํท่าน อิสระช้อปป้ิงเลดีม้าร์เก็ต 
ซ่ึงเป็นตลาดกลางแจง้ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของฮ่องกง มีสินคา้มากมายให้ไดเ้ลือกชอ้ป ทั้งเส้ือผา้แฟชัน่ กระเป๋า 
รองเทา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองสําอาง ของเล่น ฯลฯ  มีสินคา้มากกว่า 100 กว่าร้าน และของกิน ซ่ึงเป็นอาหาร
ทอ้งถ่ินของท่ีน่ี ท่านสามารถต่อลองสินคา้ไดม้ากกวา่ 50% 

http://bit.ly/2NMk5YE
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**อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
  ทีพ่กั PANDA HOTEL/ HARBOUR PLAZA 8 DEGREES หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่อง ดีสนีย์แลนด์เต็มวนั          (อาหารเชา้) 
เชา้          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ แห่งน้ีเป็น
สวนสนุกแห่งท่ี 5 ของดิสนียแ์ลนดท์ัว่โลก เพียบพร้อมดว้ยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุก
และรีสอร์ทระดบัโลกท่ีถูกเนรมิตข้ึนบนเกาะลนัเตา เปิดใหม่!!  รอยลั ปร้ินเซส การ์เดน้ สถานท่ีท่ีผูเ้ขา้ชมจะได้
พบกบัเจา้หญิงดิสนียใ์นสวนท่ีงดงาม ในขณะท่ีแขกตวันอ้ยเองไดแ้ปลงโฉมเป็นเจา้หญิงดิสนียท่ี์ตนช่ืนชอบดว้ย
เช่นกนั  และ เคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุดของ ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ อยู่ในโซน ทูมอร์โรวแ์ลนด์ คร้ังแรกของเคร่ือง
เล่นธีมมาร์เวลนสวนสนุกดิสนีย ์Iron Man Experience ไดร้วมส่วนสําคญัต่างๆท่ีสมบูรณ์แบบของฮ่องกงดว้ย
การจาํลองการบิน ฉายภาพ 3มิติ เสียงเซอร์ราวดแ์ละสเปเช่ียลเอฟเฟ็กตอ่ื์นๆ ท่ีทาํให้ คุณไดส้ัมผสัเร่ืองราวการสู้
รบของมาร์เวลกบักองกาํลงัท่ีชัว่ร้ายของไฮดรา! MYSTIC POINT  จดัโซนให้เป็นลกัษณะของโซนแห่งความ
ลึกลบัและพิศวง  เนน้จุดหลกัท่ีเคร่ืองเล่นบา้นลึกลบัท่ีช่ือวา่ “MYSTIC  MANOR” และสวนแห่งเทวนิยายรอให้

ท่านพิสูจน์ไปสัมผสัแลว้  “กริซลียก์ลัช” (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรคพ์ิเศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์
เปิดโลกตะวนัตก ผจญภยัหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มนัส์ ไม่เหมือนใคร กบัรถรางตะลุยขุมทองแดนเถ่ือน 
“รัน อเวย ์มายน์ คาร์ส ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่นคร้ังแรกกบัโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลาย

ทิศทางรายรอบดว้ยแดนเถ่ือนแปลกตาเล้ียวเลาะผา่นโตรกธาร นํ้ าพุร้อน “ ไกเซอร์ กลัช” (GEYSER GULCH) 
ท่ีพวยพุ่งสะเทือนทัว่ทั้งพื้นดินแลว้มาเยี่ยมบา้นช่างตีเหล็กหลบสายนํ้ าท่ีสาดส่าย และร้านของแห้งท่ีกลายเป็น
ร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพื่อนใหม่ เล็งใหแ้ม่น แลว้พน่สายนํ้าจากเคร่ืองสูบลมของช่างตีเหล็ก  สนุกสนาน
กนัแบบเยน็ฉํ่า จากนั้นพบกบัการตอ้นรับแบบไวลด์ เวสต ์กบัเพื่อนท่ีแสนวิเศษ มิกก้ี, มินน่ี, ชิพ แอนด์ เดลใน
ชุดเส้ือผา้น่ารักและสองเพื่อนดิสนีย ์กรีซลีย ์หมีน้อยโคดา้ และเคไนย ์ดินแดนท่ียิ่งใหญ่เหนือคาํบรรยายอีกท่ี

หน่ึงท่ีไม่ควรพลาด “ทอย สตอร่ีแลนด์” (TOY STORYLAND)  ธีมแลนด์จากดิสนียพ์ิคซาร์สําหรับเด็กทุกวยั 
เม่ือเหล่าของเล่นออกมาสนุกสนาน ระวงั! ปฏิบติัการร่วมกบักองกาํลงัของแอนด้ี ทอยโซลเจอร์ พาราชูต้ดร๊อป 
(TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิ้งด่ิงจากความสูง 25 เมตร ด่ิงพสุธาร่อนจากเวหาสู่พื้นโลก,แลว้ร่วม
วิ่งไล่งบัหาง ส่ายหัว ส่ายหางโยกกนัหัวหมุน กบั สล้ิงก้ีด๊อกสปิน (SLINKY DOG SPIN), กร๊ีด!สุดเสียง 
หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตวั U ท่ีความสูง 27 เมตร กบัโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC RACER)

นอกจากน้ีท่านสามารถเล่นเคร่ืองเล่นอนัทนัสมยัและสนุกสนาน อีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรีท ยู เอส เอ” 
(MAIN STREET USA) กา้วเขา้สู่ ความมีชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกนัทาวน์ สนุกสนานไปกบั 
ไฟลทอ์อฟ แฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทุกวนั ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ขายของท่ีระลึกและร้านอาหารมากมาย

สนุกกบัรถไฟไอนํ้ าโบราณรอบสวนสนุกโซนท่ีสอง“ทูมอร์โรวแ์ลนด์”  (TOMORROW LAND)  ต่ืนเตน้ 
สนุกสนาน เหาะทะยานผา่นหว้งอวกาศอนัมืดมิดไปกบัโรลเลอร์โคสเตอร์ ไฮเปอร์สเปซ เมาทเ์ทน (Hyperspace 
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Mountain) โซนท่ีสาม “แฟนตาซีแลนด”์ (FANTASY LAND) ด่ืมดํ่าไปกบัโลกแห่งเทพนิยาย พบกบัเจา้หญิง ณ 

ปราสาทเจา้หญิงนิทรา สนุกกบัเมืองเทพนิยายล่องเรือตามเร่ืองราวรอบโลกท่ี “อิทส์ อะ สมอล เวิล์ด” (IT’S A 
SMALL WORLD) ประทบัใจไปกบัการแสดงแบบบรอดเวย ์ท่ี “Mickey and the Wondrous Book”  โซน

สุดทา้ยโซนท่ีส่ี “แอดเวนเจอร์แลนด์” (ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภยัอนัน่าต่ืนเตน้สัมผสั

ความเร้าใจกบัการผจญภยัในป่าลึกลบัของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จงัเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River 
Cruise) ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะเร่ิมตน้การผจญภยับนเรือสํารวจท่ีล่องไปตามแม่นํ้ าสายใหญ่หวัใจหลกัของแอดเวน
เจอร์แลนด์ผ่านป่าลึกลบัท่ีทุกโคง้นํ้ าจะมีส่ิงลึกลบัและส่ิงท่ีสร้างความต่ืนเตน้ต่างๆรออยู่เพื่อสร้างความสนุก
ให้กบัผูท่ี้เขา้ไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงชา้งท่ีเล่นนํ้ าอยา่งสนุกสนานต่ืนเตน้กบัการ ผจญภยักบัสัตวป่์านานาชนิด, 
Tarzan’s Tree House บา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน ล่องเรือไปกบัโมอาน่า ในบรรยากาศของการแสดงละครเวที 
MOANA: A HOMECOMING CELEBRATION ซ่ึงจะเร่ิมแสดงในสถานท่ีใหม่ ณ แอดเวนเจอร์แลนด์ เร่ืองน้ี
เป็นการแสดงพิเศษท่ีเต็มไปดว้ยความสนุกสําหรับผูช้มทุกเพศทุกวยั และชมขบวนพาเหรด ช่วงก่อนสวนวนุก
จะปิด 

 
 
 
 
 
     
   ทีพ่กั  PANDA HOTEL/ HARBOUR PLAZA 8 DEGREES หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม วดักงัหัน-JewelryFactory-วดัหวงัต้าเซียน-ศูนย์หยกและสมุนไพร-วดัโป่หลนิ (Polin Monastery)-
หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)-ซิตีเ้กท เอาท์เลต                 (อาหารเชา้/กลางวนั) 

เชา้   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซ า)   
จากนั้นนาํท่านสู่ วัดกังหัน หรือ วัดแชกง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายุมากกวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขต
ซาถ่ินวดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึง เป็นทหารมีช่ือว่าท่านแชกง เน่ืองจากมี
เหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้าํวีระประวติัไว ้ทาํให้คนทัว่ไปยกยอ่งและคน
จีนมีความเช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้ง
ไปหมุนกงัหนันาํโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มุนเวียนชีวิตของเราและครอบ ครัวให้มีความเจริญกา้วหนา้ดา้น
หนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้าย
และไม่ดีออกไปให้หมด ในองคก์งัหนันาํโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทาง
ปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา หลงัจากนั้นจะนาํท่านชมโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน Jewelry Factory จากนั้นนาํท่านนมสัการ วัดหวังต้าเซียน (เทพเจ้าหวังต้าเซียน) 
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ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีอายุกวา่คร่ึงศตวรรษ วดัมีความงดงามดว้ยอาคารท่ีตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือ
วา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นหน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกงมีเทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  จะมี
ผูค้นมากมายท่ีนาํธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการทาํธุรกิจ 
วดัแห่งน้ีคนไทยนิยมมาสักการะขอพรเป็นจาํนวนมากท่ีลานบูชาจะเห็นคนหนุ่มสาว จนถึงคนสูงวยัเขยา่เซียมซี
กราบไหวข้อพรกนั 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนาํท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวธีิการเลือกซ้ือหยกแทห้รือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีไดรั้บ
การการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะ
ฮ่องกง (นั่งกระเช้านองปิง)  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนวิธีการเดินทางข้ึนนองปิงในกรณีท่ี
กระเชา้ปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอ้ืออาํนวย โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้และสวงนสิทธ์ิการคืนเงินทุก
กรณี ใชเ้วลาประมาณ 25 นาที เพื่อมุ่งหนา้สู่ “เกาะลนัเตา” ซ่ีงท่านจะไดด่ื้มดํ่ากบัเส้นทางแห่งอารยธรรมและ
มนตเ์สน่ห์ของธรรมชาติอนังดงามของ “อ่าวตุงชุง” ท่ีอยู่ใกลก้บั “วนอุทยานแห่งชาติลนัเตาเหนือ” มีหมู่บา้น
ศิลปะชาวจีนท่ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมแห่งนองปิง พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบน
พื้นท่ี 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดบันํ้ าทะเล พระใหญ่ หรือเรียกวา่ พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) 
ท่ีตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผา องค์พระหันพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้องค์พระ
ใหญ่ไดถู้กสร้างข้ึนโดยคณะสงฆแ์ห่งวดัโปหลิน   วดัโป่หลนิ (Polin Monastery) เป็นวดัท่ีตั้งอยูต่รงขา้มกบัองค์
พระ ซ่ึงแลว้เสร็จและเปิดให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปกราบไหวเ้ม่ือปี พศ 2536 ซ่ึงใชเ้วลารวมในการก่อสร้างก่อ
ราวๆ 10  ปีองคพ์ระทาํจากทองสัมฤทธ์ิหนกั 250 ตนั สูง 34 เมตร นัง่อยูบ่นฐานกลีบบวั ยกพระหตัถ์ขวาและแบ
พระหัตถ์ดา้นซ้ายไวบ้นตกั พระเนตรจอ้งมองลงมาเหมือนดงัว่ากาํลงัประทานพรให้แก่ผูท่ี้ไปกราบไหว ้หาก
ตอ้งการสัมผสักบัองคพ์ระแบบใกล้ๆ  ตอ้งเดินเทา้ข้ึนบนัได 268 ขั้น ตลอดการเดินข้ึนบนัได เคา้จะมีจุดแวะพกั
ไปเร่ือยๆ เม่ือถึงดา้นบนแลว้ เราจะเห็นววิทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ีบริเวณใตฐ้านบวัมีห้องให้
เขา้ไปชมได ้ภายในห้องมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี ส่วนแรก เป็นภาพวาดสีนํ้ ามนับอกเล่าเร่ืองราวประวติั
ความเป็นขององคส์ัมมาสัมพุทธเจา้ ส่วนท่ีสอง เป็นวงลอ้พระพุทธธรรม มีบทสวดคมัภีร์ทั้งหมด 8 บท ส่วนท่ี
สาม เป็นพระบรมสารีริกธาตุท่ีไดน้าํมาจากประเทศศรีลงักา ถา้เราสังเกตุให้ดีตรงบริเวณฐานบวัแต่ละกลีบ จะมี
การสลกัช่ือของเศรษฐีผูมี้จตัศรัทธา ร่วมบริจาคในการสร้างองคพ์ระใหญ่ อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะมีช่ือเราปรากฏ
บทกลีบบวัแต่ละกลีบได ้ก็ตอ้งแลกมาดว้ยการบริจาคเงินขั้นตํ่าถึง 1 ลา้นเหรียญฮ่องกง และอิสระให้ท่านได้
สัมผสักบั หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ใหท้่านไดอิ้สระเท่ียวชม ร้านคา้ ร้านอาหาร และชม
การแสดงกลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจาํลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหว่าง
ความเจริญและวฒันธรรมดั้ งเดิมไวไ้ด้อย่างลงตวั จากนั้ นให้ท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ห้าง ซิตี้เกท เอาท์เลต 
(Citygate Outlet) ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมร้านคา้แบรนด์ดงัทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas, 
Giordano, Nike, Bally, CK และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงลดราคามาก ถึง 70%    
(อิสระอาหารคํ่า เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั)  
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21.50 น. เดินทางจากฮ่องกงโดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 
23.45 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจไม่รู้ลืม 
 
 
 
 

************************************************************************ 
ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา  

ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลบัรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็นส าคัญ** 

“ราคาทัวร์ส าหรับคนไทยเท่าน้ัน” 

**ชาวต่างชาติโปรดสอบถาม** 
***เดก็คดิราคาเท่ากับผู้ใหญ่*** 

ส าหรับเดก็ทารก อายุไม่เกนิ 2 ปี เกบ็ 5,000บาท/ท่าน 

โปรแกรม ฮ่องกง ดสีนีย์แลนด์ 3 วนั 2 คืน 

วนัทีเ่ดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่

พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปื พกั
กบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(เสริมเตียง) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่เสริมเตียง) 

พกัเดี่ยว 

07-09 ต.ค. 61 17,900 17,900 17,900 17,900 4,500 

14-16 ต.ค. 61 
วนัหยุดชดเชย 

19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 

19-21 ต.ค. 61 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 
25-27 ต.ค. 61 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 

01-03 พ.ย.61 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 

02-04 พ.ย.61 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 
03-05 พ.ย.61 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 
04-06 พ.ย.61 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 
08-10 พ.ย.61 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 
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ยงัไม่รวมค่าทปิไกด์และทปิคนขบัรถ 1,500.-บาท/ท่าน (ช าระพร้อมค่าทวัร์) 
 

อตัราค่าบริการรวม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ชั้นประหยดั) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
2. ค่าท่ีพกั 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตัว

ท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้เข้าพกั** 

3. ค่าอาหารตามท่ีระบุ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 
5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีนํ้ามนั (ราคา ณ วนัท่ี 4 ม.ค. 2556)  
6. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึน้ไป) 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ (เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด และอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ)  
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %  
3. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 30 กก.) 

09-11 พ.ย.61 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 
10-12 พ.ย.61 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 
11-13 พ.ย.61 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 
15-17 พ.ย.61 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 
16-18 พ.ย.61 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 
17-19 พ.ย.61 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 
18-20 พ.ย.61 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 
22-24 พ.ย.61 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 
24-26 พ.ย.61 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 
25-27 พ.ย.61 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 

29 พ.ย.-01 ธ.ค.61 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 
30 พ.ย.-02 ธ.ค.61 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 
07 - 09 ธ.ค.61 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 
15 - 17 ธ.ค.61 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 
22 - 24 ธ.ค.61 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 
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4. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจ 
5. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง  
6. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามขอ้กาํหนดของสายการบิน) 
7.ทปิไกด์และทปิคนขับรถ 1,500.-บาท/ท่าน (ช าระพร้อมค่าทวัร์) 
 
เง่ือนไขในการจอง 
1. แจง้จองพร้อมช่ือผูเ้ดินทาง และเบอร์ติดต่อกลบัพร้อมแฟ็กซ์สาํเนาพาสปอร์ตเขา้มาจองท่ีบริษทั 
2. ชาํระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท เพื่อยนืยนัการเดินทางและชาํระเงินส่วนท่ีเหลือก่อนออกเดินทาง 30 วนัทาํการ 
หมายเหตุ.. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํเม่ือชาํระเงินแลว้ เน่ืองจากทางบริษทัฯตอ้งวางเงินมดัจาํค่าตัว๋และค่าท่ีพกักบัทาง
สายการบินและตวัแทนต่างประเทศ 

 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั   คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการ  

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํทั้งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

จาํนวนท่ีบริษทัฯกาํหนดไว ้(15ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนับริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะทาํการเล่ือนการ 
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรม 
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เนียมในการมดัจาํตัว๋ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้
7. กรณีท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกั 

ค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย
, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม
ท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้
แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) จะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
11. ราคาน้ีสําหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น  กรณีผูเ้ดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือ

พาสปอร์ตไทยต่างดา้ว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
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12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้ งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความเหมาะสม 

13. กรุ๊ปออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป  -10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และมีไกด์ไทยรอรับที่
ฮ่องกง) 

            - 15 ท่าน (มีหัวหน้าทวัร์ร่วมเดินทางพร้อมคณะ) 


