
 
 

 

 HKG05 ฮองกง ดสินียแลนด ลนัเตา 
 

 

 
 

บินดวยสายการบิน HONGKONG AIRLINE(HX):ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ(BKK) 



 
 

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 

7 ก.ก. ** 

 

วันที ่1 
กรงุเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ - เมืองฮองกง (สนามบินเชก็แล็บกอก) - กระเชานองปง – พระ

ใหญนองปง -  ซติี้เกท เอาทเลท –   ชมโชว แสง สี เสียง                                   (-/L/-) 

 

01.00 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรเช็คอิน K สายการ

บิน HONG KONG AIRLINES โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย

ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอินและหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม

กอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก 

ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่

ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

04.40 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน 

HONG KONG AIRLINES เที่ยวบินที่ HX 762 ** บริการ Snack และ น้ําด่ืมบน

เครื่องบิน / ใชเวลาบินโดยประมาณ 4 ชั่วโมง 45 นาที **  

09.00 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง ** ตามเวลาทองถิ่น จะ

เร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง **  

** เนื่องจากมหีลายไฟลทบิน เช็คไฟลทการเดินทางทายโปรแกรมคะ ** 

         

  

 

  

หลงัผานขัน้ตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

 นําทานเดินทางสูสถานี กระเชานองปง 360 องศา (Ngong Ping 360) ที่ยาวที่สุดในโลก 

จากตุงชุงสูที่ราบนองปงใน เวลา 25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศาของ



 
 

เกาะลันเตา พบกับ สถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตารเหนือ

ระดับน้ําทะเล 371 เมตร นําทานเดินทางสู วัดพระใหญโปหลนิ (Polin Monastery) 

เพื่อใหทานนมัสการพระใหญวัดโปหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญแหงเกาะลันเตา เพื่อ

เปนสิริมงคล ** ในกรณีที่กระเชานองปง งดใหบริการ ไมวาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ ปรับเปล่ียนโปรแกรมเปนนั่งรถโดยสารของทางนองปง เปนการทดแทน **                

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางสู ซิตี้ เกท เอาทเลท็ (City Gate Outlet) เปนเอาทเล็ทขนาดใหญที่สุดของ

ฮองกง อยูใกลกับสนามบินฮองกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึ่งเปน

สถานท่ีขึ้นกระเชาไปไหวพระใหญนองปง 

มีแบรนดตางประเทศใหเลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทั้งคนฮองกงและ

นักทองเที่ยวตางพากันมาชอปปงกันที่น่ีจนเต็มหางเลยทีเดียว นอกจากสวนของหางแลว

ยังมีรานอาหารตางๆ , ศูนยอาหาร Food Republic , ซุปเปอรมารเก็ต , โรงภาพยนตร 

และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong หาง City Gate Outlet มีแบรนดตางๆให

เลือกมากกวา 90 แบรนด เชน Nike , Addidas , New Balance , Burburry , Coach , 

Michel Kor , Kate Spade , Polo Ralph Lauren , The Northface , Armani 

Exchange , Bally , Crocs , Columbia , Esprit , Evisu , Guess , Giordano , Levis , 

Lacoste , Puma , Tumi และ Timberland  

 

 

 

 

      

    ค่ํา        อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปง  

พิเศษ !! ชมโชวแสง ส ีเสียง กลางแจง ทีย่ิ่งใหญที่สุดในโลก (Symphony of Lights) ได

ชื่อวาเปนการ   

 แสดงแสงสีเสียงกลางแจงที่ใหญที่สุดซึ่งบันทึกโดย Guinness World Records การ

แสดงจะประกอบดวย  



 
 

 44 อาคารช้ันนําที่อยูในฝงฮองกง และฝงเกาลูน การแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟ

ตางๆ ประกอบ 

 เพลง บวกกับเวลาคํ่าๆ ของอาวฮองกง แสงไฟที่กระทบจากน้ําในอาวที่มีเรือว่ิงผานไปมา

เปนฉาก 

 ประกอบแบบธรรมชาติ  

     พักที ่    PENTA (TUEN MUN) HOTEL หรือเทยีบเทา   

 

 

 

วันที ่2 
 ดิสนียแลนด เต็มวนั (มีรถบริการรับสง ดิสนยีแลนด – โรงแรม)                                   

(B/-/-)                         

เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซํา) 

นําทานเดินทางสู ดิสนียแลนด (Disneyland) (รวมคาเขาเรยีบรอยแลว) ดินแดนฝน เขาสู

อาณาจักรแหงเวทยมนตร ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝน ที่เต็มไปดวยมนตร

มายา ความสวยงาม ความต่ืนเตน การสํารวจ และตัวละครของดิสนีย ใหทานเพลิดเพลิน

ไปกับนานาเคร่ืองเลนหลากหลายชนิดทั้ง 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , 

Adventure Land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ที่ดินของ Toy Story ทุกอยาง

ไมตองจายเงินเพิ่ม อาท ิการนัง่รถไฟไอน้ําโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก , ชมขบวน

พาเหรดของเหลาตัวการตนูจากดิสนยี, นัง่รถไฟเหาะที่ Space - Mountain , ชม

ภาพยนตรการตนูสามมิตทิี่ Mickey’s PhillarMagic , ชมละครเพลงพรอมแสง สี เสียงอนั

ตระการตาที่ Festival of the Lion King และผจญภยัไปกับการลองเรือเขาไปในปาดงดบิ

ที ่Rafts to Tarzan’s Tree House , หุบเขากรซิลียหมใีหญ รถรางตะลุยขมุทองแดน



 
 

เถื่อนกับ Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเลนในสวนหลงับานของ Andy 

เพลิดเพลินกับของเลนและกจิกรรมมากมายในโซน Toy Story Land 

 แนะโซนเครื่องเลนใหม !! หน่ึงในซุปเปอรฮีโรที่ย่ิงใหญที่สุดคนหนึ่งของโลกมาอยู

ทามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกับโลกที่นาต่ืนตาตื่นใจของสตารค อินดัสตรี้! เชิญพบกับ

นวัตกรรมลาสุดของสตารคดวยตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man Mark III ซึ่งเปน

สัญลักษณของไอรอนแมนไดอยางใกลชิดเตาปฏิกรณอารคและผลงานช้ินเอกดาน

เทคโนโลยีลาสุด Iron Wing ยานตานแรงโนมถวง  

               

                    อสิระ อาหารกลางวนั และอาหารเยน็ เพื่อใหทุกทานสะดวกตอการทองเที่ยว 

พักที ่            PENTA (TUEN MUN) HOTEL หรือเทียบเทา   

วันที ่3 

เมืองฮองกง – วิคตอเรยีพีค- รพีลัส เบย – วดัแชกงหมวิ - รานจวิเวอรี่ - ถนนนาธาน –  

ยานจมิซาจุย - ดิวตี ้ฟร ี- เมืองฮองกง (สนามบินเชก็แล็บกอก) - กรงุเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ             

                                                                                                                             

(B/L/-)  

 

เชา              บรกิารอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซาํ) 

 นําทานเดินทางสูจุดชมวิวเกาะฮองกง ณ วิคตอเรียพีค โดยรถบัส ในชวงจุดชมวิว

กลางเขา (Mid-Level) สัมผัสบรรยากาศบริสุทธ์ิสดชื่น   ชมทัศนียภาพเกาะฮองกงและ

ฝงเกาลูน และอาคารตางๆ ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย เชนตึกเซ็นทรัลพลาซา  ตึก

ไชนาแบงค และตึกอื่นๆ อันเปนที่ต้ังของธุรกิจชั้นนําของฮองกง  

นําทานเดินทางสู รีพลสั เบย (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทนเส้ียวแหงนี้ ที่สวย



 
 

ที่สุดแหงหนึ่ง และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรหลายเรื่องมีรูปปนของเจาแม

กวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาท่ีปกปองคุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลาง

สวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจา

แหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุ

เพิ่มขึ้น 3 ป 

เที่ยง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกงัหนัลม (Che Kung Temple) เปนวัดหน่ึงที่

ประชาชนชาวจีนใหความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงตํานานแหง

นักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศเปนปกแผนเฉกเชนปจจุบัน

นี้ แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิงอาณาจักรนอยใหญ 

ตํานาน แชกงหมิว ศาลของทานแชกง ซึ่งมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะน้ันเองยังมี

นักรบเอกชื่อ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยํา

เกรงตอกําลังพลที่กลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุก

ทิศทาง ทุกๆครั้ง ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนําขบวนใน

กองทัพ เหลาทหารกลา มีความเชื่อวาเม่ือพกพาสัญลักษณรูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ 

กังหันน้ีจะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจ

ใหแกกองทัพของทาน ชื่อเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันนี้ 

เม่ือ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดนี้เปนวัดเล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถาน

ซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่ 50,000 

ตารางฟุต ดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซ่ึงเปนเทพประจําวัดแหงนี้ ซึ่ง

ทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละ

ตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือท่ีเรียกวา "กังหันนําโชค" เพื่อหมุน

แตส่ิงดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อ

ความเปนสิริมงคล  

นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซื้อ 

เครื่องประดับที่สวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อ

เปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูปกังหัน



 
 

ลมที่มีชื่อเสียงและเปนที่นิยมกันทัว่โลก ที่ถือกําเนิดขึ้นที่นี่และเพราะหาง City Gate 

Outlet อยูใกลกับสนามบินมาก นั่งรถบัสประมาณ 15 นาทีก็ถึง ทําใหที่นี่เปนแหลงช

อปปงที่นักทองเที่ยวหลายคนนิยมมาแวะชวงขากลับ นําทานเดินทางสู รานหยก 

(Chinese Jade Shop) ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง ทาน

สามารถเลือกซื้อเพื่อเปนของฝากไดที่นี่   นําทานเดินทางสู ถนนนาธาน (Nathan 

Road) ใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปงยาน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) มักจะต้ังตนกันที่ 

สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง เครื่องหนัง , เคร่ืองกีฬา , เคร่ืองใชไฟฟา , กลอง 

ถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอัน

ซับซอนมากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญชื่อ Ocean Terminal ซึ่ง

ประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถึง 

กันได  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เชก็แล็บกอก ประเทศฮองกง  

 

 

 

 

** เนื่องจากมหีลายไฟลทบิน เช็คไฟลทการเดินทางทายโปรแกรมคะ ** 

21.45  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX 761** บริการ Snack และ น้ําด่ืมบน

เครื่องบิน / ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที ** 

23.55 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

และความประทับใจ 

 

** หากลกูคาทานใดทีจ่ําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาทีข่องบรษิทั ทกุครัง้กอนทาํการออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยน



 
 

ไฟลท หรือ เวลาบนิ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมไีฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง

ใหบรษิทัฯทราบในวันจองทัวร ทัง้นี้เพื่อประโยชนของตวัทานเอง ** 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการ

เดินทาง 

รายละเอียดไฟลทบนิ 

 และ เวลาบิน 

ราคา 

ผูใหญ 

ทานละ 

(พัก 1 หอง 

2 ทาน) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใหญ 

(เด็กต่ํา

กวา18มี

เตียง) 

หองพกั

เดี่ยว 

เพิ่ม 

ไมใชตั๋ว

เครื่องบิน 

ทานละ 

เดือนตลุาคม 2561 

05 – 07 ตลุาคม 

2561 

05OCT  HX762 BKKHKG 

04.40-09.00 

07OCT  HX761 HKGBKK 

21.45-23.55 

17,999 17,999 4,500 9,900 

12 – 14 ตลุาคม 

2561 

12OCT  HX768 BKKHKG 

08.25-12.20 

14OCT  HX761 HKGBKK 

21.45-23.55 

 

19,900 19,900 4,500 11,900 

14 – 16 ตลุาคม 

2561 

14OCT  HX762 BKKHKG 

04.40-09.00 

16OCT  HX761 HKGBKK 

21.45-23.55 

17,999 17,999 4,500 9,900 

19 – 21 ตลุาคม 

2561 

19OCT  HX768 BKKHKG 

08.25-12.20 

21OCT  HX761 HKGBKK 

21.45-23.55 

19,900 19,900 4,500 11,900 

21 - 23 ตลุาคม 

2561 

21OCT  HX762 BKKHKG 

04.40-09.00 
19,900 19,900 4,500 11,900 



 
 

 

 

** อัตราคาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ หวัหนาทวัร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรม

เนียม ทานละ 1,000 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเดนิทาง 1 ทาน รวมไปถงึเดก็ และ ผูใหญ 

ยกเวนเฉพาะ เดก็อายไุมถงึ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลับ ทั้งนีท้านสามารถใหมากกวานีไ้ด ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน ** 

 

 

** ราคาเดก็อายุต่ํากวา 2 ป(Infant) ราคาภาษีสนามบนิ ทานละ 5,900 บาท **   

                                 (ไมมทีีน่ัง่บนเครื่องบนิ) 

** บริษทัขอสงวนสทิธิ ์อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ทีถ่ือหนงัสือเดนิทางไทยเทานัน้ กรณถีือหนงัสือ

เดินทางตางประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนยีมเพิ่มจากราคาทวัร โดยเก็บแยก

จากโปรแกรมทัวร  

100 USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรตของผูเดนิทาง ตองมีอายมุากกวา 6 เดือนขึน้ไป!!!** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงฮองกงเพ่ือโปรโมทสินคา

พืน้เมือง ในนามของรานรฐับาล คือ บัวหิมะ หยก จิวเวอร่ี ฯลฯ ซึง่จําเปนตองระบไุวในโปรแกรม

ทัวร เพราะมผีลกับราคาทวัร ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรียนชีแ้จงลูกคาทกุทานวา รานรัฐบาลทุกราน

จําเปนตองรบกวนทกุทานแวะชม ซือ้หรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลกั ไมมกีาร

บังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถาหากลกูคาไมมีความประสงคจะเขารานทกุเมือง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเปนจํานวนเงิน 500 เหรยีญฮองกง / คน / ราน 

24OCT  HX769 HKGBKK 

00.35-02.35  

(เช็คอนิวนัที� 23 ต.ค.) 

26 – 28 ตลุาคม 

2561 

26OCT  HX768 BKKHKG 

08.25-12.20 

28OCT  HX761 HKGBKK 

21.45-23.55 

19,900 19,900 4,500 11,900 



 
 

** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดนิทางเปน เดก็นกัเรยีน นักศกึษา ครู 

ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาต ิหรือคณะทีต่องการใหเพิ่มสถานทีข่อดู

งาน กรณุาติดตอเจาหนาที ่เพื่อแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อเสนอราคาใหมทกุครัง้ ไมสามารถ

อางองิโปรแกรมจากในซรีี่สได กรณทีี่โปรแกรมมกีารเปลี่ยนแปลง ** 

 

อัตราคาบรกิารนี ้รวม 

 

 คาต๋ัวเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงคา

ภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันทุกแหง 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเง่ือนไขที่ทาง

บริษัท กับ สายการบิน HONGKONG AIRLINE อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลด

กระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกนิ 20 กิโลกรัม เทานั้น และ สัมภาระที่ถือขึ้น

เครื่อง มีน้ําหนักไมเกนิ 7 กโิลกรัม เทานั้น 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามทีร่ายการระบุ  

 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิง

ตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีใน

โปรแกรม) 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามความ

เหมาะสม   

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท 

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

 

อัตราคาบรกิารนี ้ไมรวม 



 
 

 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ

สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป

แลว 

× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิน่ ตามธรรมเนียม ทานละ 1,000 บาท/ทริป/

ตอลูกคา ผูเดนิทาง 1 ทาน รวมไปถงึเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายไุมถงึ 2 ป ณ 

วันเดนิทางกลับ ทัง้นีท้านสามารถใหมากกวานีไ้ด ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจ

ของทาน 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม

บริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงนิ 

 กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน กอนออกเดินทาง 

พรอมชาํระเงนิมดัจําจาํนวน 10,000 บาท หลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 

โดยไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมี

เงื่อนไข 

 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขและ

ขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุช่ือ

ผูจอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ 

ไลน ที่ทานสะดวก 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย 

และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ 



 
 

วันเดนิทางกลับถงึประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลงลายมือชื่อ

พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของ

ทานมีใครบาง ,ระบุชื่อคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอร

โทรศัพทที่สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย 

และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ - นามสกุล 

และ อ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินหรือ บัตรเขาชมสถานท่ีตางๆ ใดๆ ท้ังส้ิน 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดนิทาง 

 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วนั กอนวนัเดนิทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 

                ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน

เดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วนั กอนวนัเดนิทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่

ชําระแลว 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั กอนวนัเดนิทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่

ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว

เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน 

การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี

ใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณตีองการเปลี่ยนแปลงผูเดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบรษิทัทราบลวงหนา 

อยางนอย 20 วนั กอนออนออกเดนิทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย

แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ

ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 



 
 

 กรณตีองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การหักคาใชจายการดําเนนิการตางๆ ที่เกดิขึน้จรงิสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม

จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีนราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทาํการจองและชาํระเงนิมาแลว ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลิก และไมคนืคาใชจายทัง้หมด 

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากต๋ัวเคร่ืองบิน เปนต๋ัวเคร่ืองบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) 

ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 

เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  

 กรณยีกเลิกการเดนิทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว (กรณีตั๋ว 

Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตาม

ระบบของสายการบินเทาน้ัน  

 กรณทีีท่านตองการยกเลิกการเดนิทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สาย

การบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการ

บริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

 บรษิทัฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคนืคาทัวรทัง้หมด หรือบางสวนใหกับ

ทานในกรณีดงันี ้

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

ส่ิงของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง

เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ 

หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

เงื่อนไขสําคญัอื่นๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 

 

 คณะเดินทางจําเปนตองมขีึน้ต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได 

หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่

จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน



 
 

การงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอยาเพิ่งคอน

เฟรมลางาน  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก

สภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ

ของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการวันละ 10 

ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน 

ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรับ

ประทับตราที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง 

 เนื่องจากการทองเที่ยวในครัง้นี ้เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกบับรษิทัตัวแทนใน

ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน

ที่ทานไมตองการไดรับบริการ  

 กรณทีีท่านถกูปฎิเสธการเดนิทางเขาเมือง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มรับผิดชอบคาใชจาย

ที่จะเกิดขึน้ และ จะไมสามารถคนืเงนิคาทัวรทีท่านชาํระเรียบรอยแลว 

 หากวันเดนิทาง เจาหนาที่สายการบนิ หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 

หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มี

หนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของ

เลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจ

คนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนญุาตใหทานเดนิทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ

สภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอ

กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกา

ไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลง

ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกต๋ัว

เครื่องบิน จะสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกต๋ัวเคร่ืองบินเรียบรอยแลว 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัว



 
 

เครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดินทาง ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ 

 ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบนิ ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - 

กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สาย

การบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 

 เกี่ยวกับการจัดทีน่ัง่บนเครื่องบนิ จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม

สามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน 

ไดนั่งดวยกัน อยางที่ดีสุด 

 ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรม

แตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ 

หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยูคนละ

ชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง 

การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย 

หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทาง

บริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

 หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก

เก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทกุแหงเพ่ิม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้

กอนวนัเดินทาง  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเทีย่วบนิ โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  

 บรษิทัฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบนิ , การยกเลิก

บิน , การประทวง , การนดัหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของ

ผดิกฎหมาย ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิทัฯ  



 
 

 บรษิทัฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาท

ของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนกัทองเทีย่วเอง  

 เม่ือทานตกลงชาํระเงนิมัดจําหรือคาทวัรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบรษิทัฯ จะถือวา

ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบรษิทัฯอกีครั้งหนึง่ หลังจากได

สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง

อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 กรณผีูเดนิทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวลีแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 

อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถ

จัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจัด ไมมีสิทธใินการใหคาํสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

 กรณตีองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง Triple ไม

เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 

หองพักเด่ียว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

ตามจริงทั้งหมด  

 บริการน้าํด่ืมทานวนัละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวัน

สุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําด่ืมแจก 

 

 

** เม่ือทานชาํระเงนิคาทวัรใหกับทางบรษิทัฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึง่ก็ตาม ทางบรษิทัฯ จะถือวา

ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทัง้หมดนี้แลว ** 

 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 

 


