
#13080 ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน 3 วัน 2 คืน สวนสนุกดิสนีย
แลนด วัดกวนอู รีพลัสเบย บิน CX
ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร ชมโชวนํ้าพุ วัดแชกงหมิว วัด
หวังตาเซียน รีพลัส เบย อเวนิว ออฟ สตาร ถนนนาธาน ยานจิมซาจุย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ฮองกงดิสนียแลนด
- เซินเจิ้น   

Shanshui Trends
Hotel or Higgert
Business Hotel,
Shenzhen หรือ
เทียบเทา

2 วัดกวนอูเซินเจิ้น - รานหยกจีน - รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ) -
รานยางพารา - หลอหวู ชอปป้ิง เซ็นเตอร - SHEKOU SEA WORLD MUSIC
FOUNTAIN

  
Higgert Business
Hotel, Shenzhen
หรือเทียบเทา 

3 ฮองกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - รีพัลสเบย - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยก
ฮองกง - ถนนฮอลลีวูดฮองกง - ยานถนนนาธาน - จิมซาจุย - ทาอากาศยานฮอ
งกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

9 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 ฿10,555 ฿13,555 ฿13,555 ฿3,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก -
ฮองกงดิสนียแลนด - เซินเจิ้น

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

03.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชั้น 4 เคานเตอรเช็คอิน M สายการบิน Cathay Pacific
โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
หากฝาฝืน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง **

06.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียว
บินท่ี CX616** บริการอาหาร และ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

10.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง ** ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาประเทศไทย
ประมาณ 1 ชั่วโมง ** หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

นําทานเดินทางสู ดิสนียแลนด (Disneyland) (รวมคาเขาเรียบรอยแลว) ดินแดนฝัน เขาสูอาณาจักรแหงเวทยมนตร ท่ีได
รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝัน ท่ีเต็มไปดวยมนตรมายา ความสวยงาม ความตื่นเตน การสํารวจ และตัวละครของดิสนีย
ใหทานเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเลนหลากหลายชนิดท้ัง 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , Adventure Land
, Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ท่ีดินของ Toy Story ทุกอยางไมตองจายเงินเพ่ิม อาทิ การน่ังรถไฟไอน้ําโบราณเพ่ือ
ชมรอบสวนสนุก , ชมขบวนพาเหรดของเหลาตัวการตูนจากดิสนีย, น่ังรถไฟเหาะท่ี Space - Mountain

แนะโซนเครื่องเลนใหม !! หน่ึงในซุปเปอรฮีโรท่ีย่ิงใหญท่ีสุดคนหน่ึงของโลกมาอยูทามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกับโลกท่ี
นาตื่นตาตื่นใจของสตารค อินดัสตรี้! เชิญพบกับนวัตกรรมลาสุดของสตารคดวยตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man Mark III ซ่ึง
เป็นสัญลักษณของไอรอนแมนไดอยางใกลชิดเตาปฏิกรณอารคและผลงานชิ้นเอกดานเทคโนโลยีลาสุด Iron Wing ยานตานแรง
โนมถวง

อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

นําทานเดินทางสู เมืองเซินเจ้ิน หรือ ซําจ่ัน , ซิมจุม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ทานจําเป็นตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระ
ผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน ** เป็นหน่ึงในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง ประเทศจีน เมืองเซินเจ้ิน เป็นเมือง
ชายแดนริมฝ่ังตรงขามกับเกาะฮองกง มีพ้ืนท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร

ไดเวลาอันสมควร นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก

พักท่ี Shanshui Trends Hotel , Higgert Business Hotel , Shenzhen หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 วัดกวนอู เซินเจิ้น - รานหยกจีน - ศูนยสมุนไพร (ยาแผนจีน
โบราณ) - รานยางพารา - หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร -
SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN

มีบริการอาหาร และ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง

ดิสนียแลนด (Disneyland) รวมคาเขาเรียบรอยแลว

อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

การน่ังรถไฟ ทานจําเป็นตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน **

ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ฮองกงดิสนียแลนด

เซินเจ้ิน

 บาย

ฮองกงดิสนียแลนด เป็น 1 ใน 5 ของสวนสนุกดิสนียแลนดท่ัวโลก และเป็นสวนสนุกท่ี
ใหญท่ีสุดในฮองกง ท่ีน่ีเป็นนองใหมสุดจากท้ังหมด ตั้งอยูบนท่ีดินในเขตเพนนีเบยของ
เกาะลันเตา บริหารงานโดย Hong Kong International Theme Parks สวนสนุก
แแหงน้ีมีผูมาเย่ียมชมมากวา 10 ลานคนในทุกๆ ปี

เป็นเมืองติดชายแดนฮองกงท่ีสําคัญ ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันออกของปากแมน้ําไขมุก บน
ชายฝ่ังตอนกลางของมณฑลกวางตุงทางตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็น
สวนหน่ึงของสามเหล่ียมปากแมน้ําไขมุก เมืองน้ีขึ้นชื่อเรื่องแหลงชอปป้ิงของกอปป้ี

 คํ่า  Shanshui Trends Hotel or Higgert Business Hotel, Shenzhen หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจากวนอู สัญลักษณของความซ่ือสัตย ความกตัญูรูคุณความ ความ
จงรักภักดี ความกลาหาญ และ โชคลาภ บารมีทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเด่ียวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู
ทานเป็นคนจิตใจมั่นคงด่ังขุนเขา มีสติปัญญาเลิศ และไมเคยประมาท การบูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไม
ใหเพล่ียงพล้ําแกฝายตรงขาม และใหเกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงท่ีซ่ือสัตย หรือบริวารท่ีไวใจไดน่ันเอง ดังนั้น ประชาชน
คนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหทานเพ่ือความเป็นสิริมงคลตอตนเองและครอบครัวในทุกๆดาน

นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) , ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมืองท่ีมีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง ทาน
สามารถเลือกซ้ือเพ่ือเป็นของฝากไดท่ีน่ี



นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ (Herb Shop Snow Lotus) , รานยา ,รานยางพารา (Chinese Latex
Shop) ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมืองท่ีมีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมืองจูไห ทานสามารถเลือกซ้ือเพ่ือเป็นของฝากไดท่ีน่ี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสู หลอหวู ชอปป้ิง เซ็นเตอร (Lowu Shopping Center) แหลงละลายทรัพยของนักชอปป้ิง เป็นหางชอป
ป้ิงขนาดใหญ ของเมืองเซินเจ้ิน แหลงชอปป้ิงท่ีดึงดูดขาชอปท้ังหลาย นักชอปป้ิงสวนใหญจะเรียกท่ีน่ีวา มาบุญครองของเมือง
จีน ท่ีน่ีจะเหมือนมาบุญครองบานเรา ตึกสูง 5 ชั้น ขางในตึกจะมีสินคาพ้ืนเมืองมากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ซ่ึงเป็นสินคา
เลียนแบบแบรนดเนมสารพัดย่ีหอชื่อดังๆ ท้ังนั้น

ชมโชวน้ําพุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชวน้ําพุกลางแจง ท่ีใหญท่ีสุดในเมืองเซินเจ้ิน ชมโชว
SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทุกวันจันทร)**

ไดเวลาอันสมควร นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวนแดง

พักท่ี Higgert Business Hotel , Shenzhen หรือเทียบเทา

วัดกวนอูเซินเจ้ิน

รานหยกจีน

รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)

รานยางพารา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดในเซินเจ้ินท่ีมีเทพเจากวนอูสัญลักษณของความซ่ือสัตย ความกตัญูรูคุณความ
จงรักภักดีความกลาหาญ โชคลาภ บารมีทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ด
เด่ียวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู ทานเป็นคนจิตใจมั่นคงด่ังขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศ
มาก และไมเคยประมาท การบูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมให
เพล่ียงพล้ําแกฝายตรงขาม และใหเกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงท่ีดี

หยก (Jade) คือชื่อท่ีใชเรียกหินซ่ึงเป็นอัญมณีอันล้ําคามากชนิดหน่ึง โดยเฉพาะชาวจีน
ถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาท้ังมวล

ในรานสมุนไพรและยาแผนจีนโบราณนั้นมีสมุนไพรธรรมชาติตางๆ ท่ีนาสนใจหลายชนิด
แตชนิดท่ีอยากแนะนําท่ีสุดนั้นมีชื่อวา "เปาซูหลิง" ซ่ึงรูจักกันในนาม "บัวหิมะ" ยาประจํา
บานท่ีมีชื่อเสียง ท่ีคนไทยนิยมซ้ือไปเป็นของฝากกลับบาน

ยางพาราสินคาขึ้นชื่อของประเทศจีน

้



วันท่ี 3 ฮองกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - รีพัลสเบย - โรง
งานจิวเวอรร่ี - รานหยกฮองกง - ถนนฮอลลีวูดฮองกง -
ยานถนนนาธาน - จิมซาจุย - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ โชวน้ําพุปิดทุกวันจันทร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง

หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร

SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN

 บาย

เป็นแหลงดึงดูดนักชอปป้ิงของเซินเจ้ิน นักชอปป้ิงสวนใหญจะเรียกท่ีน่ีวา "มาบุญครอง
ของเมืองจีน" ท่ีน่ีจะเหมือนมาบุญครองบานเรา มีท้ังหมด 5 ชั้น ขางในจะมีสินคาพ้ืน
เมืองมากมาย ท้ังกระเปา เสื้อผา รองเทา ซ่ึงเป็นสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดย่ีหอ
ชื่อดังๆ ท้ังนั้น ไมวาจะเป็น กุชชี่ อามาน่ี หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ

SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN เป็นโชวน้ําพุเตนระบําประกอบ
ดนตรี พรอมฉากหลังทีเป็นเรือ MINGHUA เรือยอรช สุดหรู แตเดิมเป็นของ
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชารลส เดอโกล ตอมาทางจีนไดซ้ือตอ และไดนํามาทอดสมอท่ี
ทาเรือ SHE KOU เพ่ือจัดเป็นสถานท่ีทองเทียวท่ีตระการตา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวนแดง

 Higgert Business Hotel, Shenzhen หรือเทียบเทา 

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong) โดยรถไฟ ** ทานจําเป็นตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัว
ทานเอง ทุกทาน ** ฮองกงชื่ออยางเป็นทางการวา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special
Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน ในทาง
ภูมิศาสตรมีสามเหล่ียมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหน่ึงท่ีประชาชนชาวจีนใหความเล่ือมใส
ศรัทธามาเน่ินนาน ประชาชนท่ีเขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือท่ีเรียกวา "กังหันนําโชค" เพ่ือหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต
และกอนท่ีทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสน่ันเพ่ือความเป็นสิริมงคล

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ท่ีไดชื่อวาเป็นวัดไหวพระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุดแมน
ตั้งอยูใจกลางเมือง โดดเดนดวยสถาปัตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม และสงบเงียบ ซ่ึงวัดแหงน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพหวังตา
เซียน แตเปาหมายของคนโสดอยากมีคูไมใชการขอความรักจากเทพเจาองคน้ีแตอยางใด แตเป็นการเดินมาขางๆ ซ่ึงจะมีศาล
กลางแจงของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว เป็นรูปป้ันสีทองมีเสี้ยวพระจันทรอยูดานหลังประทับอยู ซ่ึงชาวจีนตองมาขอ
พรความรักกันท่ีน่ี โดยการขอพรกับเทพเจาองคน้ีตองใชดายแดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูหานยาง

นําทานเดินทางสู รีพลัส เบย (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงน้ี ท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึง และยังใชเป็นฉากใน
การถายทําภาพยนตรหลายเรื่องมีรูปป้ันของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซ่ึงทําหนาท่ีปกปองคุมครองชาวประมง โดดเดนอยู

่ ่



ทามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขาม
สะพานตออายุซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ปี

นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพ่ือเลือกซ้ือเครื่องประดับท่ีสวยงาม ไมเหมือนใคร เป็นของ
ฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เป็นรูปกังหันลมท่ี
มีชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยมกันท่ัวโลก ท่ีถือกําเนิดขึ้นท่ีน่ี

นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) นําทุกทานแวะเลือกซ้ือสินคาหยกคุณภาพดีของฮองกงไดท่ีน่ี

นําทานเดินทางสู ถนนซุปเปอรสตาร (Avenue of Stars) สรางไวเพ่ือเป็นเกียรติใหกับบรรดาบุคคลสําคัญท่ีมีสวนชวยให
ฮองกงไดรับการขนานนามวาเป็น "ฮอลลีวูดแหงตะวันออก"หลังผานการปรับโฉมใหมดวยฝีมือของเจมส คอรเนอร ภูมิ
สถาปนิกชื่อดัง รวมกับดีไซนเนอรทองถิ่นและตางชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร ไดเปิดใหเขาชมอีกครั้งในปี 2562 กับรอยประทับ
มือกวารอยอันของเหลาดาราท่ีมีชื่อเสียง คุณสามารถถายรูปกับซุปเปอรสตารดัง พรอมเพลิดเพลินกับวิวท่ีสวยงามของอาว
วิคตอเรีย

นําทานเดินทางสู ถนนนาธาน (Nathan Road)

ใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปป้ิงยาน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) มักจะตั้งตนกันท่ี สถานีจิมซาจุยมีรานขายของท้ัง เครื่อง
หนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใชไฟฟา , กลอง ถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบท่ีเป็นของพ้ืนเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับ
ซอนมากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญชื่อ Ocean Terminal ซ่ึงประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมี
ทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถึง กันได

ค่ํา

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง

21.35 น./22.25 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay
Pacific เท่ียวบินท่ี CX617/CX709 ** บริการอาหาร และ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

23.30 น./00.20+1 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ

ฮองกง

วัดแชกงหมิว

วัดหวังตาเซียน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขต
ปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหล่ียมปากแมน้ําจู
เจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเป็นท่ีรูจักในสกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือ
ธรรมชาติลึก มีเน้ือท่ี 1,104 กม.2 และประชากรกวาเจ็ดลานคน เป็นเขตท่ีมีประชากรอยู
อาศัยหนาแนนท่ีสุดเขตหน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4%
มาจากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญท่ีพูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑล
กวางตุงท่ีอยูติด ซ่ึงประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต
ในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930

เป็นวัดท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือบูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ของท้ังชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง ท่ีขึ้นชื่อเรื่องการไดอยางท่ีขอเสมอ ซ่ึงสรางขึ้น
มาบูชาหวองตาเซียน



 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูหานยาง

รีพัลสเบย

โรงงานจิวเวอรรี่

รานหยกฮองกง

ถนนฮอลลีวูดฮองกง

ยานถนนนาธาน

จิมซาจุย

 บาย

เป็นอาวท่ีอยูตอนใตของเกาะฮองกง ซ่ึงตํานานวาไววาชื่อรีพัลสท่ีแปลวาขับไลน่ันคือการ
ขับไลโจรสลัดท่ีคอยมาปลนเรือท่ีคาขายในบริเวณอาวน้ี

เขาชมโรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

ในฮองกง ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักท่ีสุดท่ีตลาดหยกในเกาลูน ถึงแมบริเวณน้ีจะไดรับ
การปรับปรุงใหมหลายตอหลายครั้งในชวงท่ีผานมา แตท่ีน่ีก็ยังคงไวซ่ึงรองรอยของอดีต
เชน สถานีตํารวจท่ีเป็นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ในบริเวณใกลเคียง คุณจะพบหิน
หยกขนาด 3 ตันบนถนนแคนตัน ซ่ึงเป็นสัญลักษณของถนนเจด แตถาคุณสนใจในการ
ชอปมากกวาสถาปัตยกรรมและอนุสาวรีย คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของ
หยกท่ีขายอยูท่ีน่ี ซ่ึงมีกวารอยแผง สินคาท่ีคุณจะพบมากท่ีสุดคือเครื่องประดับทําจากหยก
ซ่ึงไดแก แหวน กําไล จ้ี และตางหู แตคุณก็อาจพบของแปลกอ่ืนๆ ดวยเชนกัน

เป็นถนนท่ีออกแบบตาม Hollywood Walk of Fame ซ่ึงตั้งอยูริมทาเรือวิคตอเรียและ
ยานจิมซาจุยทางฝ่ังใต ถนนน้ีมีไวใหคนเดินเลนพักผอนเป็นเหมือนสวนสาธารณะ ซ่ึง
ตลอดทางจะมีรูปป้ันของนักแสดงชื่อดังของโลกตางๆ มากมาย

เป็นถนนหลักในเมืองท่ีว่ิงอยูในยานเกาลูน และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจมซาจุย

ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลก เลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ
อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศ
ของฮองกงมีทุกสิ่งท่ีคุณตองการ ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อท่ี
จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากท่ัวทุกมุมโลก อีกท้ังยังเป็น
ท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ด
ของฮองกง หรือเลือกชอปป้ิงท่ีโอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชั้นนํา
ท่ีมีใหเลือก



 หมายเหตุ การน่ังโดยรถไฟทานจําเป็นตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน

บริการอาหาร และ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
คณะเดินทางจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า 15 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคา

บริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผน
การเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กรุณาอยาเพ่ิงคอนเฟิรมลางาน 

ในกรณีท่ี ตองทํา วีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใชวีซากรุป)

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการวัน
ละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง

เน่ืองจากการทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ ์ทาน
ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนท่ีทานไมตองการไดรับบริการ 

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้น และ จะไมสามารถคืนเงินคา
ทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลว

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทาน
ชํารุด เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสัน
ของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์ม
อนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับ
แจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไม
ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก
เก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดิน
ทาง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเป็นสําคัญ

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ

เกี่ยวกับการจัดท่ีน่ังบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามท่ีสายการบินกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตท้ังน้ีและท้ัง
นั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานท่ีมาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน อยางท่ีดีสุด

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยู
คนละชั้น คนละอาคารกัน ซ่ึงขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาใช
จาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน ,
การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือ
ตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

้ ้



มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของผูจัดกํากับเทานั้น

กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหอง
ใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว อาจไมมีคาใชจายเพ่ิม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก
เก็บตามจริงท้ังหมด 

บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวัน
อิสระจะไมมีน้ําด่ืมแจก

** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ท้ังหมดน้ีแลว **

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน กอนออกเดินทาง ชําระเต็มจํานวน หลังจากท่ีทานสง

เอกสารการจอง 1 วัน 

หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู โดยไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูจอง โปรแกรมท่ีเดินทาง , พีเรียดวันท่ี
เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ท่ีทานสะดวก

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางจําเป็นจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกท่ีมีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน
พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลง
ลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบุชื่อคูพักของ
ทาน(ในกรณีท่ีทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอรโทรศัพทท่ีสะดวกใหติดตอ กรณีท่ีทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกท่ีมีรูป
ถาย และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิด
จากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานท่ีตางๆ ใดๆ ท้ังสิ้น

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการท่ีระบุ ชั้นEconomy Class รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน ตามเงื่อนไขท่ีทางบริษัท กับ สายการบิน CATHAY PACIFIC คือ
อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และ สัมภาระท่ีถือขึ้นเครื่อง มีน้ําหนักไม
เกิน 7 กิโลกรัม เทานั้น�    คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามท่ีรายการระบุ 

คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ
ท่ีทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิง
ตามคุณภาพและความเหมาะสม

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ (กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม)

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  

คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

คาบัตรเขาสวนสนุกดิสนียแลนด

อัตรานี้ไมรวม:
ไมรวมคาวีซากรุป 144 ราคา 1,500 บาท

คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ในกรณีท่ีประเทศจีน มีประกาศใหย่ืนขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิกวีซากรุปมาตรา 144 ) จะมีคาใชจายเพ่ิมทานละ
ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ย่ืนธรรมดา 5 วันทําการ) 3,550 บาท (ย่ืนแบบเรงดวน 3 วันทําการ) 4,150 บาท โดยย่ืนวีซาท่ี
สถานทูตจีน 
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ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไป
ถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได ตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป /

ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ท้ังน้ีทานสามารถให
มากกวาน้ีได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร กรุณาติดตอสอบถามเป็นกรณีพิเศษ **ขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บแยกจากโปรแกรม
ทัวร 100 USD 

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮองกงรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีนและฮองกงเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของราน
รัฐบาล คือ บัวหิมะ ผาไหม ไขมุก ใบชา ใยไผไหม หยก ซ่ึงจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึง
อยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็น
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 500 เหรียญฮองกง / คน / ราน

** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ท่ีสถานะผูเดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสํา
อางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ี เพ่ือแจงรายละเอียด โดยละเอียด
เพ่ือเสนอราคาใหมทุกครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง **

การยกเลิก
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเดินทางท่ีนอนหอง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทางกระทันหัน เป็นเหตุใหหองพักดัง

กลาวเหลือผูพักเพียง 1 ทาน  ผูเดินทางท่ีเหลือ 1 ทานนั้น จําเป็นตองจายคาพักเด่ียวเพ่ิมตามอัตราคาบริการในตารางขางตน

ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว** ยกเวน พีเรียดท่ี
มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก และไมคืนคาใช
จายท้ังหมด
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เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เน่ืองจากตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร
ชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี 

กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบาง
สวน) ผูเดินทางจําเป็นจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น 

กรณีท่ีทานตองการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ
วาตภัย อัคคีภัย ท้ังๆ ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศท่ีทานเดินทางทองเท่ียว ยังคงใหบริการอยูเป็นปกติ ทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทาน

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณีดังน้ี
กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไม

ถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง

กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย


