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พาเพลนิ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์ชอ้ปป้ิง 

4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคCX 
 

 
 

 

       รายการทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เทีย่วฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั สนุกสดุเหวีย่งกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ 
2. ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทีฮ่อ่งกง.... วดัแชกงและแมก่วนอมิ  ณ หาดรพีลสัเบย ์
3. ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทศันข์องตกึสูงบนเกาะฮอ่งกง 

4. ชอ้ปป้ิงสุดมนัสท์ ี ่ยา่นจมิซาจุย่  
5. เมนูพเิศษ ติม่ซําตน้ตาํหรบั ,หา่นยา่ง 

 

 
กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่09-12, 23-26 พ.ย. 2561 22,888.- 

วนัที ่07-10 ธ.ค. 2561 26,888.- 

 

 

เร ิม่ตน้เพยีง22,888.- 
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เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่  

1. 
กรุงเทพฯ –ฮ่องกง–หาดรพีลสัเบย–์จุดชมววิวคิตอเรยีพคี(จดุ
ก ึง่กลางเขา) 

X O O 
PANDA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 
 

2. 
ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์(เต็มวัน) รวมคา่เขา้แลว้ 
 

O O X 
PANDA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3. อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั X X X 
PANDA HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 
 

4. 

ฮ่องกง –วัดแชกง-วัดหวังตา้เซยีน –Jewelry Factory –ศนูยห์ยก

และสมุนไพร –ชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย–กรุงเทพฯ 
 

O O X  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: กรุงเทพฯ –ฮอ่งกง–หาดรพีลสัเบย–์จดุชมววิวคิตอเรยีพคี (จดุกึง่กลางเขา) 

05.30 น. 

พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิคารเ์ธ่ยแ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่5 เคานเ์ตอร ์M โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีม

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

08.25 น. 
ออกเดนิทางสู ่ฮ่องกง โดยสายการบนิ คาเธ่ยแ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เทีย่วบนิที ่CX700 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.10น. 

เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้โปรดเดนิออก

ทาง Exit Bนําทา่นชมววิทวิทศันข์องเกาะฮ่องกงบรเิวณเขาวคิตอเรยีพคี (Victoria Peak) ถา่ยรูปคูก่บัววิ

ทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮ่องกงจากนัน้นําทา่นนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภณ

ชายหาดรพีัลสเ์บยส์รา้งข ึน้ในปีค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบูชาขอพร

ศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิเจา้แม่ทบัทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภโดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัว่าถา้ใครมา

ขอก็มักสมหวังทกุครัง้ไป 
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คํา่ รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 
สวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์ (เต็มวนั)   รวมคา่เขา้แลว้  
 

เชา้ 
ร ั       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซํา 

 

 
 จากนัน้นําทา่นเขา้สูด่นิแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์แห่งนี้เป็นสวน

สนุกแห่งที ่5 ของดสินียแ์ลนดท์ัว่โลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรี

สอรท์ระดบัโลกทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลนัเตา เปิดใหม!่!  รอยลั ปร ิน้เซส การเ์ดน้ สถานทีท่ีผู่เ้ขา้ชมจะได ้

พบกบัเจา้หญงิดสินียใ์นสวนทีง่ดงาม ในขณะทีแ่ขกตวันอ้ยเองไดแ้ปลงโฉมเป็นเจา้หญงิดสินยีท์ีต่นชืน่ชอบ

ดว้ยเชน่กนั  และ เครือ่งเลน่ใหมล่า่สดุของ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์อยู่ในโซน ทมูอรโ์รวแ์ลนดค์รัง้แรกของ

เครือ่งเลน่ธมีมารเ์วลนสวนสนุกดสินีย ์Iron Man Experience ไดร้วมสว่นสาํคญัตา่งๆทีส่มบูรณ์แบบของ

ฮ่องกงดว้ยการจําลองการบนิ ฉายภาพ 3มติ ิเสยีงเซอรร์าวดแ์ละสเปเชีย่ลเอฟเฟ็กตอ์ืน่ๆทีทํ่าให ้คณุไดส้มัผัส

เรือ่งราวการสูร้บของมารเ์วลกบักองกาํลงัทีช่ัว่รา้ยของไฮดรา! MYSTIC POINT  จัดโซนใหเ้ป็นลกัษณะของ

โซนแห่งความลกึลบัและพศิวง  เนน้จุดหลกัทีเ่ครือ่งเลน่บา้นลกึลบัทีช่ ือ่ว่า “MYSTIC  MANOR” และสวนแห่ง

เทวนยิายรอใหท้า่นพสิจูนไ์ปสมัผัสแลว้  “กรซิลยีก์ลัช” (GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะ

ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์เปิดโลกตะวนัตก ผจญภยัหลากหลายทศิทาง แปลกใหม่ มันส ์ไม่เหมอืนใคร กบัรถราง

ตะลยุขมุทองแดนเถือ่น “รัน อเวย ์มายน ์คารส์ ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแ้น่นครัง้แรกกบัโคสเตอร์

ภาคพืน้ดนิหลากหลายทศิทางรายรอบดว้ยแดนเถือ่นแปลกตาเลีย้วเลาะผา่นโตรกธาร น้ําพรุอ้น “ ไกเซอร ์

กลัช” (GEYSER GULCH) ทีพ่วยพุ่งสะเทอืนทัว่ทัง้พืน้ดนิแลว้มาเยีย่มบา้นชา่งตเีหล็กหลบสายน้ําทีส่าดสา่ย 

และรา้นของแหง้ทีก่ลายเป็นรา้นของเปียก รว่มเฮฮาจอ้งหาเพือ่นใหม่ เล็งใหแ้ม่น แลว้พ่นสายน้ําจากเครือ่งสบู

ลมของชา่งตเีหล็ก  สนุกสนานกนัแบบเย็นฉ่ํา จากนัน้พบกบัการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพือ่นทีแ่สนวเิศษ 

มกิกี,้ มนินี่, ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสือ้ผา้น่ารักและสองเพือ่นดสินีย ์กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และเคไนย ์ดนิแดน
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ทีย่ ิง่ใหญ่เหนือคําบรรยายอกีทีห่นึง่ทีไ่ม่ควรพลาด “ทอย สตอรีแ่ลนด”์ (TOY STORYLAND)  ธมีแลนด์

จากดสินียพ์คิซารส์าํหรับเด็กทกุวัย เมือ่เหลา่ของเลน่ออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏบิัตกิารร่วมกบักองกําลงัของ

แอนดี ้ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดรอ๊ป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิง้ด ิง่จากความสงู 25 เมตร ดิง่

พสธุาร่อนจากเวหาสูพ่ืน้โลก,แลว้ร่วมวิง่ไลงั่บหาง สา่ยหัว สา่ยหางโยกกนัหัวหมุน กบั สลิง้กีด้อ๊กสปิน 

(SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!สดุเสยีง หวาดเสยีว อะดรนีาลนีกระฉูด บนรางรปูตวั U ทีค่วามสงู 27 เมตร กบั

โคสเตอร ์อารซ์ ีเรเซอร ์(RC RACER)นอกจากนี้ทา่นสามารถเลน่เครือ่งเลน่อนัทนัสมัยและสนุกสนาน อกี 4 

โซน โซนแรก “เมนสตรที ยู เอส เอ” (MAIN STREET USA) กา้วเขา้สู ่ความมชีวีติชวีาเทศกาลเฉลมิฉลอง

ของอเมรกินัทาวน ์สนุกสนานไปกบั ไฟลทอ์อฟ แฟนตาซ ีพาเหรด 2 รอบของทกุวนั ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นคา้

ขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหารมากมายสนุกกบัรถไฟไอน้ําโบราณรอบสวนสนุกโซนทีส่อง“ทมูอรโ์รวแ์ลนด”์  

(TOMORROW LAND)  ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านหว้งอวกาศอนัมดืมดิไปกบัโรลเลอรโ์คสเตอร ์

ไฮเปอรส์เปซ เมาทเ์ทน (Hyperspace Mountain) โซนทีส่าม “แฟนตาซแีลนด”์ (FANTASY LAND) ดืม่ดํา่

ไปกบัโลกแห่งเทพนยิาย พบกบัเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา สนุกกบัเมอืงเทพนยิายลอ่งเรอืตาม

เรือ่งราวรอบโลกที ่“อทิส ์อะ สมอล เวลิด์” (IT’S A SMALL WORLD) ประทบัใจไปกบัการแสดงแบบ

บรอดเวย ์ที“่Mickey and the Wondrous Book”โซนสดุทา้ยโซนทีส่ี ่“แอดเวนเจอรแ์ลนด”์ 

(ADVANTURE LAND) ดนิแดนแห่งการผจญภยัอันน่าตืน่เตน้สมัผัสความเรา้ใจกบัการผจญภยัในป่าลกึลบัของ

เอเชยีและแอฟรกิาในดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะเร ิม่ตน้การผจญ

ภยับนเรอืสาํรวจทีล่อ่งไปตามแมน้ํ่าสายใหญ่หวัใจหลกัของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์่านป่าลกึลบัทีท่กุโคง้น้ําจะมี

ส ิง่ลกึลบัและสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ตา่งๆรออยูเ่พือ่สรา้งความสนุกใหก้บัผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืนไม่ว่าจะเป็นฝูงชา้งที่

เลน่น้ําอยา่งสนุกสนานตืน่เตน้กบัการ ผจญภยักบัสตัวป่์านานาชนดิ, Tarzan’s Tree House บา้นตน้ไมข้อง

ทารซ์าน และชมขบวนพาเหรด ชว่งกอ่นสวนสนุกจะปิด  

กลางวนั ฟรคีปูองอาหารกลางวนั 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: 

 

อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 

 

 
ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงเต็มวัน อาท ิย่านดงัจมิซา่จุ่ย และ ตลาดเลดีม้ารเ์ก็ตเป็นตลาดกลางแจง้ทีม่ีชือ่เสยีงแห่ง

หนึง่ของฮ่องกงมสีนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปทัง้เสือ้ผา้แฟชัน่กระเป๋ารองเทา้เครือ่งประดบัเครือ่งสาํอางของ

เลน่ฯลฯมสีนิคา้มากกว่า 100 กว่ารา้นและของกนิซึง่เป็นอาหารทอ้งถิน่ของทีน่ี่ท่านสามารถต่อลองสนิคา้ได ้

มากกว่า30% 

เชา้ +  กลางวนั + เย็น รบัประทานอาหารอสิระตามอธัยาศยั 
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         เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4: 

ฮ่องกง – วดัแชกง –  วดัหวงัตา้เซยีน – Jewelry Factory –ศูนยห์ยกและสมุนไพร –  

ชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ 
 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซํา 

 จากนัน้นําทา่นนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อุทศิ

ใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลทัธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้ี

พลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทีช่าว

ฮ่องกงเชือ่ว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของฮ่องกงมเีทพ

ซึง่ข ึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีนํ่าธูป และของมา

สกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรกัไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีกัษณะ

คลา้ยวัดจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม..จากนัน้เดนิทางไป  

วัดแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศกัดิส์ทิธิม์าก มอีายุกว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่

เป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลสาํคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่ว่าทา่นแชกง เนื่องจากมเีหตกุารณจ์ลาจลเกดิข ึน้ในทาง

ภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทัว่ไปยกย่องและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืว่าหากไดไ้ป

กราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสาํเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหนันําโชคทีต่ัง้อยู่

ในวัดเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศ

ศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาส ิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด 

ในองคก์งัหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความ

ปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมา

วัดนี้เพือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่ว่ากงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและนําพาแต่

ความโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

ทา่นชมโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบัรา้น Jewelry Factory จากนัน้นําทา่นสู ่ศนูยห์ยก

และสมุนไพร ชมวธิกีารเลอืกซือ้หยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซือ้สมุนไพรทีไ่ดร้ับการการนัตคีณุภาพจาก

รัฐบาลฮ่องกง  จากนัน้ใหท้า่นมคีวามสขุกบัการเดนิเทีย่วสมัผัสกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสนิคา้ 

ย่านจมิซาจุ่ย หรอื ศนูยก์ารคา้ตา่งๆ เชน่ HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ย่าน 

TsimShaTsuiทีม่รีา้นคา้แบรนดด์งักว่า 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น หรอื ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้
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ปป้ิงทีฮ่่องกง กบัสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิMARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, 

FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปป้ิงที ่DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงจาก

ทัว่ทกุมุมโลก (อสิระอาหารคํา่..... เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั) 

 ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง 

22.00 น.      เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ คารเ์ธ่ยแ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เทีย่วบนิที ่CX709 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิเจ ิน้)กําหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่

ไหม, หยก ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้น
รฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 
ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็น

จํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 
 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

โปรแกรม: พาเพลนิ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์ชอ้ปป้ิง 4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค CX 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี

(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 
ทา่นละ 

09-12 พ.ย. 2561 22,888 22,888 20,888 6,500 13,943 

23-26 พ.ย. 2561 22,888 22,888 20,888 6,500 13,943 

07-10 ธ.ค. 2561 26,888 26,888 24,888 7,500 19,943 

"ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 6,500 ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิ" 
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 

วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้ 

หมายเหต:ุ สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหต ุ: 

1. สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรบัตา่งชาตแิละลูกคา้เป็นผูด้าํเนนิการยืน่วซี่าเองบรษิทั

ทวัรส์ามารถแนะนําการบืน่วซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์ ทา่นละ 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์าก

เมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 30 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่ง

สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,คา่น้ําหนักเกนิจากทาง

สายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 800 บาท/ทา่น 

 คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  HKG-CX002-DEC61-4D3N-CX-W07 

 

เงือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย

ภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด

เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เกบ็คา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็คา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิท

ตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่าย

บางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณอีอกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 


