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นัง่รถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค 

หมุนกงัหนัขอโชคลาภและแกช้งตามความเช่ือของคนฮ่องกง ณ วดัแชกงหมิว 

เตม็อ่ิมกบั ดิสนียแ์ลนด ์กบัเครื่องเล่นทั้งหมด 7 โซนแบบเตม็วนั 

เตม็อ่ิมกบัเครื่องเลน่โซนใหม่ I RONMAN Experience 

ไหวพ้ระใหญ ่ณ วดัโป่วหลิน ตืน่ตาตื่นใจกบั แสง สี SYMPHONY OF LIGHT 

พิเศษ1. พกัโรงแรมระดบั 4ดาว 

พิเศษ2. นัง่พีค แทรม ข้ึนสูย่อดเขาวิคตรอเรีย พีค 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลนัเตา-วดัโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights 

04.00 น.     พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร ์M สายการบิน CATHAY PACIFIC  

พบเจา้หนา้ท่ีท าการเช็คอินตัว๋ 

06.30 น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX616 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

 (ที่มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.30 น.     ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B” 

จากน้ันน าท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซ่ึงเป็นสะพานท่ีถือไดว้่าเป็นสะพานรางคู่ท่ียาวท่ีสุด

ในโลก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สถานี TUNG CHUNG เพ่ือขึ้ น กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไป

ยงัเกาะลนัเตาเพ่ือ นมสัการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลิน หรือ นิยมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา....องค์

พระสรา้งจากการเช่ือมแผ่นสมัฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระ

หันพระพักตรไ์ปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้  จากน้ันอิสระใหท่้านไดส้ัมผัสกับ

หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ใหท่้านได้อิสระเท่ียวชม รา้นค้า รา้นอาหาร และชมการแสดง

กลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจ าลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสาน
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ระหว่างความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั (หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิด

ซ่อมบ ารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพ่ือน าท่านข้ึนสู่

ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าสว่นตา่งกระเชา้ท่านละ 40 เหรยีญฮ่องกง) 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ท่ีหา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตาม

อัธยาศัย กับ OUTLET สินคา้แบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, 

RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้ และ

ชั้นใตด้ินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (2)  น าท่านชม  A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์

เร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค า่คืน  การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดร้บัการบันทึก

ในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึก

ระฟ้าส าคญัต่างๆท่ีตั้งอยูส่องฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดบัไปดว้ย

แสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตชก็์จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนั

คึกคกัของฮ่องกง 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั... PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง ดิสนียแ์ลนดเ์ตม็วนั 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   

http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=22.0
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น าท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์อาณาจกัรแห่งจินตนาการน้ีประกอบดว้ยพ้ืนท่ี 7 ส่วน 

ไดแ้ก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซีแลนด ์, ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์, ทอย 

สตอรี่ แลนด  ์, กริซลีย ์กัลช ์และมิสทิค พอยท  ์และพบกับเคร่ืองเล่นใหม่อย่าง I RONMAN 

Experience บินไปกบัไอรอ่นแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง  หยบิแว่นตา StarkVision ขึ้ นสวม

ใส่ แลว้เตรียมตวัส าหรบัการเขา้สู่ยุคใหม่อย่างเต็มตวั! การบินแต่ละครั้งของ Expo Edition Iron 

Wing จะใชพ้ลงังานจากเตาปฏิกรณ์อารค์ของตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตารค์ อินดสัตร้ี 

–รวมถึง ชุดเกราะโลหะท่ีมีความทนทานสูง ระบบปัญญาประดิษฐ์ และกระจกท่ีซ่อมแซมตวัเอง

ได ้เม่ือคุณพรอ้มส าหรับการบินขึ้ น คุณจะไดท่้องฟากฟ้าท่ีต่ืนเตน้เรา้ใจของตัวเมือง เพ่ือชม

มุมมองท่ีแปลกใหม่ล่าสุดและสูงท่ีสุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง นัน่คือ – Hong Kong Stark Tower 

เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดรา้อยู่บริเวณน้ี ใหเ้ตรียมพรอ้มส าหรบัการ

ต่อสู!้ ซ่ึงแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตวั ท่องอเมริกาฉบับยอ่ส่วนอยา่งมีชีวิตชีวาท่ี

ถนนเมนสตรีท พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร ์รา้นคา้น่ารกั ๆ และหอสงัเกตการณว์ิคตอเรีย จากน้ันไป

สูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภยักบัการล่องเรือท่องป่าท่ีเต็มไปดว้ยสิงสาราสตัว์

ตลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบิดท่ีต่ืนเตน้ เขา้สู่อาณาจกัรแห่งแฟนตาซี ท่ี ซ่ึงคุณจะไดพ้บกับ

ปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคก้ีเมาส์ พรอ้มดว้ยเอฟเฟคต์เคล่ือนไหว

ตระการตาแบบ 3 มิติ ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต่์างดาวและขา้มเวลาไปยงัทูมอรโ์รวแ์ลนด ์

ดินแดนแห่งอนาคตและส่ิงท่ีพลาดไม่ไดคื้อ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอยา่ลืมแวะ

ไปถ่ายรูปกบัมิคก้ี และจบัมือกบัเจา้เป็ดชื่อกอ้งโลก เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมท่ีเต็มไปดว้ยวตัถุ

โบราณท่ีสรา้งภาพลวงตา 3 มิติ ส ารวจพิพิธภณัฑลึ์กลบัท่ีซ่ึงวตัถุโบราณน่าต่ืนตาจากทัว่โลกมามี
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ชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท ์และไม่ควรพลาดกับ  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชม

เหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซ่ึงแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว ้โดยตุ๊กตาจะมีการเคล่ือนไหวไป

ตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่

ละชาติ และอยา่ลืมแวะทกัทายตุก๊ตาสวมชุดประจ าชาติของไทย  

 

 

 

 

 

 

เชิญท่านสนุกสนานกับเคร่ืองเล่นในดิสนียแ์ลนดแ์ละโซนต่างๆ ต่อตามอธัยาศยั ชมไฮไลท ์ตอน

กลางคืน การแสดงพลุ ประกอบแสง สี เสียง อันสวยงามตระการตาโซน Toy Story Land น้ีจะ

เป็นโซนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน Hong Kong Disneyland โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ชื่อดงั 

TOY STORY จากของเล่นท่ีเป็นชิ้ นเล็ก ๆ กลับกลายเป็นใหญ่โตขึ้ นราวกับว่าเราตัวเล็กลงและ

หลุดเขา้ไปในอาณาจกัรของเล่นในสวนหลงับา้นของ ANDY เพลิดเพลินกบัของเล่นและกิจกรรม

มากมายในโซนใหม่น้ี อาทิเช่น TOY SOLDLER PARACHUETE DROP, RC RACER  จากของเล่น

รถบังคบัคนัโปรดของ Andy จะพาทุกท่านโลดแล่นพรอ้มความต่ืนเตน้และหวาดเสียวสุด ๆ กับ

รถไฟเหาะความสูงถึง 27 เมตร, SLiNKY DOG SPIN เจา้หมา SLINKY ท่ีมีสปริงยดืยาวได ้ มนัจะ

วิ่งวนกล้ิงไปกล้ิงมาเพ่ือไล่จับหางของตัวเอง จะเป็นหน่ึงในเคร่ืองเล่นสนุก ๆ ใน TOY STORY 

LAND **อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั**  
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น าท่านเขา้สูท่ี่พกั... PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม นัง่รถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรยี พีค-ร ีพลสัเบย-์วดัแชกงหมิว-ชอ้ปป้ิงจมิซาจุ่ย  

ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซ าขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้

, ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (4)   

จากน้ันน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศนัง่รถรางพีคแทรม ข้ึนสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK จุดชมวิว

สูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮ่องกง สมัผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงาม

ของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้งเกาะอย่างชดัเจน ทั้งน้ียงัตื่นตากับตึกระฟ้าท่ีสูงตระหง่าน

และอาคารต่างๆ ที่ก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรลัพลาซ่า,  ตึกไชน่าแบงค์

และตึกอ่ืนๆ อันเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพรอ้มทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่า

ประทบัใจ   

น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ีขึ้ นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยม 

และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  พรอ้มนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชค

ลาภเพ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเชื่อกนัว่าขา้มหน่ึง

ครั้งจะมีอายุเพิ่มข้ึน 3ปี  จากน้ันใหท่้านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดรวมรบัพลงัท่ี

ดีท่ีสุดของฮ่องกง  อีกทั้งยงัใหท่้านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ จุดน้ีไดอี้กดว้ย แลว้น าท่านชมรา้นยา

สมุนไพร เป็นสินคา้โอท๊อปทอ้งถ่ินของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบา้น
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ของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพ่ือสกัการะเทพเจา้แชกง และ

ใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเชื่อกนัว่าถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้

ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

   น าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมต่างๆ  

จากนั้นอิสระใหท่้านเต็มอ่ิมกับการชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งตน้กันท่ีสถานีจิมซาจุ่ย มี

รา้นขายของทั้งเครือ่งหนงั, เครือ่งกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ี

เป็นของพ้ืนเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอันซับซอ้นมากมายมี  SHOPPING COMPLEX 

ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทาง

เชื่อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ใหแ้บรนดด์ังมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ ไม่ว่าจะ

เป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีก

มากมาย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 

21.35 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่   CX617 

23.35 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***  คณะยนืยนัการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวัหนา้ทวัร 
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อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียด 

เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กมี

เตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มี

เตยีง 

พกั

เดี่ยว

เพิ่ม 

01-03 กนัยายน 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

08-10 กนัยายน 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

22-24 กนัยายน 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

29 ก.ย.-01 ต.ค. 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

06-08 ตลุาคม 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

07-09 ตลุาคม 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

13-15 ตลุาคม 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

14-16 ตลุาคม 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
19,900 19,900 18,900 5,000 

20-22 ตลุาคม 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
21,900 21,900 20,900 5,000 

21-23 ตลุาคม 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

21,900 21,900 20,900 5,000 

27-29 ตลุาคม 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
19,900 19,900 18,900 5,000 

28-30 ตลุาคม 2560 

** Bus 1 ** 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

28-30 ตลุาคม 2560 

** Bus 2 ** 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
19,900 19,900 18,900 5,000 

03 - 05 พฤศจิกายน 2560 ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

04 – 06 พฤศจกิายน 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
18,900 18,900 17,900 5,000 
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10 - 12 พฤศจิกายน 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

11 - 13 พฤศจิกายน 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

24 - 26 พฤศจิกายน 2560 ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

25 - 27 พฤศจิกายน 2560 ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

02 – 04 ธนัวาคม 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
21,900 21,900 20,900 5,000 

08 - 10 ธนัวาคม 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

21,900 21,900 20,900 5,000 

14 - 16 ธนัวาคม 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
19,900 19,900 18,900 5,000 

15 - 17 ธนัวาคม 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
19,900 19,900 18,900 5,000 

22 - 24 ธนัวาคม 2560 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

21,900 21,900 20,900 5,000 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 

** Bus 1 ** 

ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

26,900 26,900 25,900 5,000 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 

** Bus 2 ** 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

26,900 26,900 25,900 5,000 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

26,900 26,900 25,900 5,000 

12 – 14 มกราคม 2561 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

13 - 15 มกราคม 2561 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

26 - 28 มกราคม 2561 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

27 - 29 มกราคม 2561 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

03 – 05 กุมภาพนัธ ์2561 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

02 – 04 มีนาคม 2561 

**Bus 1** 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

02 – 04 มีนาคม 2561 

**Bus2** 
ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
18,900 18,900 17,900 5,000 
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03 – 05 มีนาคม 2561 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

10 - 12 มีนาคม 2561 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

16 - 18 มีนาคม 2561 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

17 - 19 มีนาคม 2561 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
19,900 19,900 18,900 5,000 

23 - 25 มีนาคม 2561 ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
19,900 19,900 18,900 5,000 

หมายเหต:ุ หากลกูคา้ไม่ตอ้งการเขา้ดิสนียแ์ลนด ์หกัค่าดิสนียแ์ลนดอ์อกท่านละ  2,000 บาท 

กรุณาตรวจสอบเที่ยวบินของท่านในวนัที่ท่านตอ้งการเดินทางตามตารางรายละเอียดเที่ยวบิน 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลกั 

 หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีชา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลกูทวัรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่

ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 
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1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะ

หกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ HKG08 LUN DIS PEEKTEM 3D2N MAR18-CX-W12 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
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6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 

ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้า ท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก  

   


