
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



เดนิทางโดย สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค 

โหลดกระเป๋าได ้30 กโิลกรมั 
พเิศษ !!! เมนตู ิม่ซ า พรอ้มดว้ยอาหารสไตลฮ์อ่งกงอกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิค CATHAY PACIFIC (CX) 

ขาไป CX700 BKK - HKG 08.25 – 12.10 

สายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิค CATHAY PACIFIC (CX) 

ขากลบั CX617 HKG - BKK 21.35 – 23.40 

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง 

หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าท่ีก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่นความล่าช้าของ

เท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์

แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น เหตุผลต่างๆท่ีอยู่เหนือความควบคุม

ของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว เทีย่วบนิ 

 

11 – 13 พฤศจกิายน 61 
 

15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 
 

09 – 11   ธนัวาคม   61 

(วนัรฐัธรรมนญู) 
 

15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 

13 – 15   มกราคม    62 15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 

20 – 22   มกราคม    62 15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 

24 – 26  กมุภาพนัธ ์ 62 15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 

03 – 05   มนีาคม    62 15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 

17 – 19   มนีาคม    62 15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 

24 – 26   มนีาคม    62 15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 

31 มนีาคม – 02 เมษายน 62 15,900.- 5,900.- 
CX700 BKKHKG 08.25-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 

:: ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก :: 
 

ราคาอืน่ๆ 

1. ทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิราคา 9,900 บาท/ทา่น 

3. ราคาขา้งตน้ส าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที ่



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4ประต ู6 ทา่อากาศยานสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร ์M ของ

สายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ

และบัตรข้ึนเคร่ือง 

 
 

      บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

      คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

08.15 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยาน Check Lap Kok โดยเทีย่วบนิที ่CX700 สายการบนิ Cathay Pacific 

 ** บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

12.10 น. ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 น าท่านสู ่จดุชมววิบนเขาวคิตอเรยีพคี ให้ท่านได้ชมวิวิทิวทัศน์ในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไม่ได้แล้วไม่

ว่าจะเป็นวิวของตึกสูงระฟ้าของเกาะฮ่องกงหรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่ายวิคตอเรียและเกาลูนจากน้ันน า

ท่านชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งน้ีสวยทีสุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากในการ

ถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซ่ึงท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง

ชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาดนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้า

แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลข้ามสะพานต่ออายุ 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – จดุชมววิวคิตอเรยีพคี – เจา้แมก่วนอมิ หาดรพีลัเบย ์– ช็อปป้ิงตลาดเลดี ้
มารเ์ก็ต                                                                                                   ( - / กลางวนั / - )  

http://bit.ly/2NMk5YE


 จากน้ันน าท่านเลือกซ้ือสินค้าตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของฮ่องกง เลดีม้ารเ์ก็ต  เป็น

จุดหมายที่ต้องไปเยือนส าหรับคนรักแฟชั่นที่โปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋า, เคร่ืองประดับ, ของเล่น, 

เคร่ืองส าอาง และของแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆ ร้านแผงลอยต่างๆ ที่ตั้งกระจุกรวมตัวกันจนเกิดเป็นตลาดที่มี

บรรยากาศสนุกสนานน้ี ตั้งอยู่บนถนนตุงชอยในมงก๊ก เปิดตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึง 23.30 น.  

 **อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั** 

พกัที ่SAV Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 

วนัที ่2 
สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั (รวมบตัรเขา้สวนสนกุแลว้) หรอื เปลีย่นไปขึน้กระเชา้นองปิงไดฟ้ร ี                        

                                                                                                                         (เชา้ / - / - ) 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร (2) 

จากน้ันน าท่านเข้าสู่ ดนิแดนแหง่ความฝนั “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แห่งน้ี

เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวน

สนุกและรีสอร์ทระดับโลกที่ถูกเนรมิตข้ึนบนเกาะลันเตา ให้ท่านได้เพลิดพลินกับเคร่ืองเล่นนานชนิด มีตั้งแต่

แบบน่ารักๆ ไปจนถึงหวาดเสียว ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 7 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์

แลนด์ แฟนตาซีแลนด์ ทูมอร์โรว์แลนด์ทอย สตอรี่ แลนด์กริซลีย์กัลช์และมิสทิคพอยท์ และพบกับเคร่ืองเล่น

ใหม่อย่าง IRON MAN Experience บินไปกับไอร่อนแมนเหนือฟากฟ้าของฮ่องกงและไม่ควรพลาดกับ   

IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตา

จะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเคร่ืองดนตรีที่เป็น

เอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาติของไทย เชิญท่านสนุกสนานกับ

เคร่ืองเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัยช่วงก่อนสวนสนุกจะปิด ประมาณ 20.00น. ท่านจะได้

พบกับโชว์ดอกไม้ไฟอันย่ิงใหญ่ตระการตาซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ Disney in the Stars 

 **อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟร!ี!! ส าหรับทา่นที่ไมต่้องการเข้าสวนสนุกฮอ่งกง ดิสนีย์แลนด์ สามารถเปลี่ยนไปข้ึนกระเช้า
นองปิง สักการะพระใหญ่โปห่ลิน และเลือกซ๊อปปิ้งที่ City Gate Outlet  

มีรถรับ-ส่งจากสวนสนุกดิสนยี์-ไปกระเชา้นองปิงให ้

หมายเหต:ุ  

- ต้องแจ้งความประสงค์กอ่นการเดินทางเทา่น้ันไม่สามารถไปเปลี่ยนในวันเดินทางได ้

- รถรับ-ส่ง จะนัดเวลาไป-กลบัพร้อมกับกรุ๊ปที่เข้าสวนสนกุดิสนีย์แลนด์ เวลากลบั

โดยประมาณ 20.30 – 21.00 น. 

 

 



 

พกัที ่SAV Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 

วนัที ่3 
วดัแชกงหมวิ – วดัหวอ่งไตส๋นิ – วดัชหีลนิ – โรงงานจวิเวอรี ่– รา้นหยก  – ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่

และโอเชีย่นเทอรม์นิอล – กรงุเทพ                                                           (เชา้ / กลางวนั / -) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร (3) 

จากน้ันน าท่านสู่ วดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั)  เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมที่วัดน้ีเป็นวัดเล็กๆเป็นวัดที่เก่าแก่และ

อนุรักษ์โบราณสถานซ่ึงอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่วัด เรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเน้ือที่ 50 ,000 

ตารางฟุตด้านในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซ่ึงเป็นเทพประจ าวัดแห่งน้ีซ่ึงทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหาร

แบบโบราณและมีกังหันอยู่หลายตัวมีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหันหรือที่เรียกว่า

กังหันน าโชคเพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ดังน้ี 

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืน 

ใบที่ 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ  

และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสน่ันเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากน้ันน าท่าน

ไหว้พระขอพรต่อ ณ วดัหวงัตา้เซยีนเป็นวัดที่มีอายุกว่าคร่ึงศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการ

เคหะ วัดแห่งน้ีข้ึนชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็น 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดันางช ี(Chi Lin Nunnery) วัดน้ีสร้างข้ึนมาเมื่อ 1934 โดยเงินบริจาคของ

ประชาชน ตกแต่งสไตล์ราชวงศ์ถงั โครงสร้างของวัดน้ีจะไม่ใช้ตะปูตอกเลยแม้แต่ที่เดียว และใช้ไม้อย่างเดียว 

ความส าคัญของวัดน้ี เป็นส านักนางชีแห่งเดียวในฮ่องกง ที่ภายในวัดมีเพียงนางชีเท่าน้ัน เป็นที่พ านักส าหรับ

นางชีจากที่ต่างๆ  ไฮไลท์ที่ท าให้ที่นี่ดังได้ก็คือ ตอนเร่ิมเปิดวัดน้ี ได้มีการน าดอกบัวสีชมพูมาปลูก 

พิเศษจากบรรดาคนป่วย จากน้ันน าท่านสู่ โรงงานจวิเวอรี ่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกง ที่ได้แรงบันดาลใจ

น ากังหันมาพลิกแพลงเป็นจี้ล้อมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซ่ึงถือเป็น

เคร่ืองรางตามหลักฮวงจุ้ยซ่ึงจ าลองเลียนแบบมาจาก“แซ้ก๋งเมี๋ยว”กังหันใหญ่4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใส

ศรัทธาที่“วัดเชอกุง”ซ่ึงเป็นวัดที่ดังมากและมีต านานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของ

กังหันหมุนไปโดยรอบแล้วจะท าให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆออกไปได้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

น าท่าน ชมรา้นหยก สินค้าข้ึนชื่ออีกอย่างของจีน แผ่นดินใหญ่ ที่ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเมืองไหนของ

ประเทศจีน ท่านจะได้เข้าชมร้านหยก ท่านสามารถเลือกซ้ือหยกที่มีการดัดแปลงเป็นเคร่ืองบูชาต่างๆ 

ทั้งปี๊เซ๊ียะ, ก าไลหยก, จี้หยก และอื่นๆ อีกมากมาย หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ย่านจมิซาจุ่ยและ

โอเซีย่นเทอรม์นิอล ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซ้ือสินค้าฝากคนที่ท่านรักทางบ้านสนุกสนานกับการเลือก

สินค้าราคาพิเศษอาทิเช่นเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เข็ดขัด,น้ าหอมสินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆทั้งBvlgari, 

BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, miumiu, ST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , 

GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู่ สนามบนิ CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย*** 

21.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่CX617 

 **บริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 

23.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดิภาพและประทับใจ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้นค่าภาษีสนามบิน 

ภาษีน้ ามัน 

 ค่าห้องพกัโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน **เนือ่งจากหอ้งพกั

โรงแรมในฮอ่งกงจะมขีนาดเล็ก หอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น ขนาดของหอ้งจะเทา่กนักบัหอ้งพกั 1 ทา่น หรอื 2 

ทา่น พืน้ทีใ่ชส้อยก็อาจจะไมเ่พยีงพอ ฉะน ัน้หากลกูคา้ตอ้งการพกัดว้ยกนั 3 ทา่น กรณุายอมรบัขนาด

หอ้งพกัของโรงแรมในฮอ่งกง เพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหาทีห่นา้ 

 **ในกรณีที่ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพกัแบบ 

TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามทีร่ะบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้ าหนักสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน ไม่เกิน 30 กิโล / ท่าน 

 ค่าประกันอุบตัิเหตปุระเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว ส าหรับลูกคา้ต่างชาติ 

× ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด **เกินจาก 30 กิโลกรัม 

× ค่าใช้จา่ยส่วนตวั เช่น อาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์ มินิบาร์และทีวีชอ่ง

พิเศษของโรงแรม เป็นต้น 

× ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหกั ณ ที่จา่ยของแตล่ะประเทศ 

× ทิปไกด์และคนขับรถ ทา่นละ 1,000 บาท / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แลว้แต่จะพอใจในการบริการ) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการทอ่งเที่ยวแห่งเมอืงจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเกา๊ จูไห ่เซินเจิ้น) ก าหนดให้

มีการประชาสัมพันธส์ินคา้พืน้เมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บวัหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, 

ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จงึเรียนให้กบันักทอ่งเที่ยวทกุท่านทราบว่า 

ร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซื้อข้ึนอยูก่ับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไมม่ีการบังคบัใดๆ 

ทั้งสิ้น  และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จา่ยทีเ่กดิข้ึนจากท่าน

เป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน 

 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

**ค่าทปิหวัหน้าทวัร์จากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการของ หวัหน้าทัวร์** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน  9 ทา่นขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!! กรณุาอา่นและท าความเขา้ใจ 

PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

ขนาดของรถบสัทีใ่ชใ้นการเดนิทาง จะจดัตามจ านวนของผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความสะดวกสบาย

ของการเดนิทาง และผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 



 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ า ท่านละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 24 ชั่วโมง 

 ช าระเงินค่าทัวร์สว่นที่เหลอืภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอขอสงวนสิทธิใ์นการยึดเงินมดัจ า 

 ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใช้จา่ย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 

 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เช่น ปใีหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจ า

ที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ไมค่ืนคา่มดัจ า หรือ คา่ทัวร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมื่อออกตัว๋แล้ว หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบิน 

 ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมือ่ผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิ

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคา่มัดจ าทั้งหมด 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

    **ส าคัญ!! บริษัทฯ ท าธรุกิจเพื่อการทอ่งเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหลู้กค้าเดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผิด

กฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมอืง ทัง้ไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จไูห่ ขึ้นอยูก่ับการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่เทา่น้ัน ลูกค้าทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเข้าเมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหน้าทวัร์และมัคคเุทศก์ไม่

สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น** 

 

เงือ่นไขอืน่ๆ  

 ส าหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถอื PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างดา้ว ผู้โดยสารตอ้งรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจง้ออกประเทศไทยเอง 

 ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าที่ของบริษัทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมีการ คอนเฟริม

เดินทางกอ่นทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดนิทางได ้ตอ้งเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเทา่น้ัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 คนข้ึนไป 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับข้ึนภาษีน้ ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเกบ็คา่ภาษีน้ ามันเพิ่มตามความ

เป็นจริง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวิสยั หรือ

เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้

เดินทางเป็นหลัก 



 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกดิเหตกุารณ์สุดวสิัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน 

การเมอืง การประท้วง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปญัหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสญูหายอัน

เน่ืองมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง 

 กรณีที่สถานที่ทอ่งเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เน่ืองจากเหตุสดุวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนค่าใช้จา่ยใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนคา่ใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมีปฏเิสธมิให้เดินทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบุไว้  

เน่ืองจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องหา้ม เอกสารเดินทางไมถู่กต้อง หรือไมว่่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดกต็าม 

 กรณีที่ท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดนิทางเพือ่การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากทา่นถูกปฏิเสธในการ

เข้า-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนคา่ทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเงือ่นไข

ข้อตกลงตา่งๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมติ้องแจ้งลว่งหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮอ่งกง 


