


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สะพาน
แขวนซิงหมา	-	A	SYMPHONY	OF	LIGHTS

พักที่	PENTA
HOTEL/REGAL
ORIENTAL	HOTEL/
REGAL	AIRPORT
HOTEL	หรือเทียบเทา

2 กระเชาสถานี	Tung	Chung	-	กระเชานองปิง	360	องศา	-	วัดโป
หลิน	-	Citygate	Outlet	Mall	-	ดิสนียแลนดฮองกง

พักที่	PENTA
HOTEL/REGAL
ORIENTAL	HOTEL/
REGAL	AIRPORT
HOTEL	หรือเทียบเทา

3 รถรางพีคแทรม	-	วิคตอเรียพีค	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	เจาแมกวน
อิม	-	รีพัลสเบย	-	วัดแชกงหมิว	-	จิมซาจุย	-	สนามบินฮองกง
Chek	Lap	Kok	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

18	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿17,999 ฿17,999 ฿16,999 ฿5,000

19	พ.ค.	61	-	21	พ.ค.	61 ฿17,999 ฿17,999 ฿16,999 ฿5,000

25	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿17,999 ฿17,999 ฿16,999 ฿5,000

1	มิ.ย.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿17,999 ฿17,999 ฿16,999 ฿5,000

8	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿17,999 ฿17,999 ฿16,999 ฿5,000

15	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿17,999 ฿17,999 ฿16,999 ฿5,000

22	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿17,999 ฿17,999 ฿16,999 ฿5,000

29	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿17,999 ฿17,999 ฿16,999 ฿5,000

27	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿20,999 ฿20,999 ฿19,999 ฿5,000

28	ก.ค.	61	-	30	ก.ค.	61 ฿20,999 ฿20,999 ฿19,999 ฿5,000

25	ส.ค.	61	-	27	ส.ค.	61 ฿18,999 ฿18,999 ฿17,999 ฿5,000

30	ส.ค.	61	-	1	ก.ย.	61 ฿18,999 ฿18,999 ฿17,999 ฿5,000

31	ส.ค.	61	-	2	ก.ย.	61 ฿18,999 ฿18,999 ฿17,999 ฿5,000

7	ก.ย.	61	-	9	ก.ย.	61 ฿17,999 ฿17,999 ฿16,999 ฿5,000

14	ก.ย.	61	-	16	ก.ย.	61 ฿17,999 ฿17,999 ฿16,999 ฿5,000

21	ก.ย.	61	-	23	ก.ย.	61 ฿17,999 ฿17,999 ฿16,999 ฿5,000

5	ต.ค.	61	-	7	ต.ค.	61 ฿18,999 ฿18,999 ฿17,999 ฿5,000



6	ต.ค.	61	-	8	ต.ค.	61 ฿18,999 ฿18,999 ฿17,999 ฿5,000

12	ต.ค.	61	-	14	ต.ค.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿18,999 ฿5,000

13	ต.ค.	61	-	15	ต.ค.	61 ฿20,999 ฿20,999 ฿19,999 ฿5,000

19	ต.ค.	61	-	21	ต.ค.	61 ฿18,999 ฿18,999 ฿17,999 ฿5,000

20	ต.ค.	61	-	22	ต.ค.	61 ฿18,999 ฿18,999 ฿17,999 ฿5,000

21	ต.ค.	61	-	23	ต.ค.	61 ฿18,999 ฿18,999 ฿17,999 ฿5,000

26	ต.ค.	61	-	28	ต.ค.	61 ฿18,999 ฿18,999 ฿17,999 ฿5,000

27	ต.ค.	61	-	29	ต.ค.	61 ฿18,999 ฿18,999 ฿17,999 ฿5,000



11.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	ประตู	9	เคานเตอร	T	สายการบิน	EMIRATES	พบเจา
หนาที่ทําการเช็คอินตัว๋

14.00	น.	บินลัดฟาสู	ฮองกง	โดย	เทีย่วบิน	EK	384	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ที่น่ัง	3-4-3	มี
จอสวนตัวทุกที่น่ัง)

18.05	น.	ถึง	สนามบิน	CHEK	LAP	KOK	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	ใหคณะทานออก	Exit	B”

จากน้ันนําทานเดินทาง	ผานสะพานชิงหมา	ซึ่งเป็นสะพานที่ถือไดวาเป็นสะพานรางคูที่ยาวที่สุดในโลก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	A	SYMPHONY	OF	LIGHTS	ความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา	20.00	น.	ทุกคํ่าคืน	การแสดง

มัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทึกในกินเนสบุควาเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญที่สุด
ของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟาสําคัญตางๆ	ที่ตั้งอยูสองฟากฝ่ังของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟาของตึก
เหลาน้ีประดับไปดวยแสงไฟ	ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเป็นสีตางๆ	แสดงใหเห็นถึง
บรรยากาศอันคึกคักของฮองกง

นําทานเขาสูที่พัก...	PENTA	HOTEL/REGAL	ORIENTAL	HOTEL/	REGAL	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสะพานขามชองแคบในฮองกง	ตั้งชื่อตามชื่อเกาะที่สะพานเชื่อมอยู	คือ
เกาะซิงยี่และเกาะหมาวัน	มีชวงกลางยาว	1,377	เมตร	สูง	206	เมตร	ขณะ
สรางเสร็จในปี	ค.ศ.	1997	ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีชวงกลางยาวที่สุด
เป็นอันดับ	2	ของโลก	และในปัจจุบันอยูที่อันดับที่	7	ของโลก



(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ที่น่ัง	3-4-3	มีจอสวนตัวทุกที่น่ัง)

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	PENTA	HOTEL/REGAL	ORIENTAL	HOTEL/	REGAL	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นการจัดแสดงแสงสีและเสียง	ซึ่งจะถูกกจัดทุกๆ	สองทุมถาอากาศดี	เป็น
โชวที่ใหญที่สุดในโลกตามกินเนสเวิลเร็คคอรด

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	(บริการทานดวยติ่มซําขึน้ชื่อของฮองกง)
นําทานเดินทางสู	สถานี	TUNG	CHUNG

นําทานเพื่อขึน้	กระเชาลอยฟ านองปิง	360	องศา	ไปยังเกาะลันเตาเพื่อ	นมัสการพระใหญ	ณ	วัดโป วหลิน
หรือ	นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา....องคพระสรางจากการเชื่อมแผนสัมฤทธิถ์ึง	200	แผน	หนัก	250	ตันและสูง
34	เมตร	องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต

อิสระใหทานไดสัมผัสกับ	หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	ใหทานไดอิสระเที่ยวชม	รานคา	รานอาหาร	และชม
การแสดงกลางแจงมากมาย	บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหวาง
ความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไวไดอยางลงตัว	(หมายเหตุ:	กรณีกระเชานองปิงปิดซอมบํารุง	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคชของอุทยาน	เพื่อนําทานขึ้นสูยอดเขาแทน	และจะ
ทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาทานละ	40	เหรียญฮองกง)

อิสระชอปป้ิงที่	หางดัง	CITYGATE	OUTLETS	MALL	ใหทานชอปป้ิงสินคาตามอัธยาศัย	กับ	OUTLET	สินคา
แบรนดเนมระดับโลกมากมาย	เชน	COACH	ESPRIT	POLO	RALPH	LAUREN	หรือวาจะเป็น	BURBERRY
รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายยี่หอ	และชั้นใตดินจะมี	SUPERMARKET	ขนาดใหญใหทานไดจับจายกันได
อยางจุใจ

ชวงเทีย่ง
กลางวัน	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	
นําทานเดินทางสู	ฮองกง	ดิสนียแลนด	อาณาจักรแหงจินตนาการน้ีประกอบดวยพื้นที่	7	สวน	ไดแก	เมน

สตรีท-ยูเอสเอ	แอดเวนเจอรแลนด	แฟนตาซีแลนด	ทูมอรโรวแลนด	ทอยสตอรี่แลนด	มิสทิค	พอยท	กริซลีย	กัลช
และพบกับเครื่องเลนใหมอยาง	IRON	MAN	Experience	บินไปกับไอรอนแมน	เหนือฟากฟาของฮองกง	เชิญทาน
สนุกสนานกับเครื่องเลนในดิสนียแลนดและโซนตางๆ	ตอตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูที่พัก...	PENTA	HOTEL/REGAL	ORIENTAL	HOTEL/	REGAL	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	(บริการทานดวยติ่มซําขึน้ชื่อของฮองกง	อาทิ	ฮะเกา	ขนมจีบกุง	กวยเตีย๋ว
หลอด	โจก	เป็นตน)



(หมายเหตุ:	กรณีกระเชานองปิงปิดซอมบํารุง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเป็นรถโคชของอุทยาน
เพื่อนําทานขึน้สูยอดเขาแทน	และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาทานละ	40	เหรียญฮองกง)

**อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย**	

สถานี	TUNG	CHUNG	เป็นสถานีเพื่อขึน้	กระเชาลอยฟานองปิง	360	องศา	ไป
ยังเกาะลันเตา	เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหวางเดินทาง
จากที่สูง	อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ	พระพุทธรูปน่ังปรางสมาธิทอง
สัมฤทธิก์ลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง	ซึ่งเป็นโปรเจ็คการ
สนับสนุนการทองเที่ยวในเกาะลันเตา

เป็นวัดที่ตั้งอยูที่เมืองNgong	Ping	เกาะ	New	Territories	มีพระใหญที่ชาว
ฮองกงชาวไทย	ชาวจีน	มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมี
ความนาเลื่อมใสศรัทธาและอลังการ

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงที่มีแบรนนานาชาติกวา	80	ยี่หอซึ่งตลอดทั้งปีมี
ซึ่งแทบจะสวนลดอยูอยางนอย	30%	ตลอดปี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

1	ใน	5	ของดิสนียแลนดทั่วโลก	เป็นนองใหมสุดจากทั้งหมด	สามารถเดินทาง
ไปไดสะดวกที่สุด

	พักที่	PENTA	HOTEL/REGAL	ORIENTAL	HOTEL/	REGAL	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	
นําทาน	เปลี่ยนบรรยากาศนัง่รถรางพีคแทรม	ขึน้สู	ยอดเขาVICTORIA	PEAK	จุดชมวิวสูงที่สุดและสวย

ที่สุดของฮองกง	สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิส์ดชื่น	สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮองกงและเกาลูนได
ทั้งเกาะอยางชัดเจน	ทั้งน้ียังตื่นตากับตึกระฟาที่สูงตระหงานและอาคารตางๆ	ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย
อาทิ	ตึกเซ็นทรัลพลาซา	ตึกไชนาแบงคและตึกอื่นๆ	อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ	ชั้นนําของฮองกง

อิสระทานถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ	ตามอัธยาศัย

นําทานเยี่ยมชม	โรงงานจิวเวอรรี	่ที่ขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม	และใชใน
การเสริมดวงเรื่องฮวงจุย

นมัสการขอพรจาก	เจาแมกวนอิม	และเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ	ชายหาด	REPULSE
BAY	ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึน้	3	ปี

จากน้ันใหทานไดรับพลังจาก	ศาลาแปดทิศ	ซึ่งถือวาเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮองกง	อีกทั้งยังใหทาน
ไดขอพรเรื่องเน้ือคู	ณ	จุดน้ีไดอีกดวย

นําทานชม	รานยาสมุนไพร	เป็นสินคาโอทอปทองถิ่นของฮองกง	ใหทานไดชมยาจีนซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้น
บานของคนจีนในการใชยารักษาโรค

นําทานเดินทางสู	วัดแชกงหมิว	เพื่อสักการะเทพเจาแชกง	และใหทานหมุนกังหันทองแดง	ที่เชื่อกันวาถา
หมุน	3	รอบ	จะขับไลสิ่งชั่วรายและนําแตสิ่งดีๆ	มาให	ชาวฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดน้ีในวันขึน้ปีใหม

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	
นําทานชอปป้ิงสินคา	ปลอดภาษี	ณ	DUTY	FREE	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนเนมตางๆ

จากน้ันอิสระใหทานเต็มอิ่มกับการชอปป้ิง	ยานจิมซาจุย	มักจะตั้งตนกันที่	สถานีจิมซาจุย	มีรานขายของทั้ง
เครื่องหนัง	เครื่องกีฬา	เครื่องใชไฟฟา	กลองถายรูป	ฯลฯ	และสินคาแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและ
ตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี	SHOPPING	COMPLEX	ขนาดใหญชื่อ	OCEAN	TERMINAL	ซึ่งประกอบไป
ดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู	และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได	ใหแบรนดดังมากมายให
ทานไดเลือกซื้อ	ไมวาจะเป็น	COACH,	LONGCHAMP,	LOUIS	VUITTON,	HERMES,	PRADA,	GIORDANO,
BOSSINI	และอีกมากมาย

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน

21.50	น.	บินลัดฟากลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	EMIRATES	AIRLINE	เที่ยวบินที่	EK	385

23.45	น.	คณะเดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

พีคแทรม	เปิดใหบริการในปี	1888	แรกเริ่มมีขึน้สําหรับผูวาการรัฐอังกฤษและ
ผูอยูอาศัยในเดอะพีคเทาน้ัน	แตปัจจุบันไมวาใครก็สามารถใชบริการรถรางที่
มีความลาดชันที่สุดในโลกน้ีได	การเดินทางขึน้สูเดอะพีคโดยรถรางใชเวลา
เพียง	7	นาทีแถมยังไดสัมผัสประสบการณที่นาจดจําขณะที่รถรางไตขึน้ไป
ผานวิวทิวทัศนอันเหลือเชื่อ	พีคแทรมเปิดทําการตั้งแต	7	โมงเชาถึงเที่ยงคืน
ทุกวัน	ออกจากสถานีปลายทางพีคแทรมดานลางตรงถนนการเดนในเซ็นทรัล
ทุกๆ	10-15	นาที



ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮองกง	วิคตอเรียพีค	ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด
เพราะนักทองเที่ยวที่ไดไปเยือนวิคตอเรียพีค	จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะ
ฮองกงไดทั้งหมด	ตั้งแตอาววิคตอเรีย	ตึกระฟา	เรือเฟอรรี่	และสีสันของแสงไฟ
ยามคํ่าคืนของฝ่ังเกาลูน	ทั้งหมดสรางตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญที่ตั้งอยูที่บริเวณศาลเจาที่ตั้งอยูบนอาวรี
พัลสเบยและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล	ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อ
กันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึน้	3	ปี

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก	เลือกซื้อสินคา
ประเภทตางๆ	อยางเต็มอิ่มจุใจ	ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน	หรืองบประมาณ
เทาใดศูนยการคาชั้นเลิศของฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ	ศูนยการคาที่กวาง
ขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อที่จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอร
นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก	อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับ
อาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง	หรือ
เลือกชอปป้ิงที่โอเชี่ยนเทอรมินัล	แหลงรวมสินคา	Brand	Name	ชั้นนําที่มีให
เลือก



ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน

2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ีบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	5,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง

2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ

คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	30	กก.

คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ



คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน

คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ

คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	90	เหรียญ/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

Passport	:	ควรมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3.	เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข
เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก

หมายเหตุ:	หากลูกคาไมตองการเขาดิสนียแลนด	สามารถหักคาใชจายไดทานละ	2,000	บาท

โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็น
หลัก

หมายเหตุ:	ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทาน
ใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ	โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	รถทัวร	รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครัง้กอน
ทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวง
หนา	**

***	คณะยืนยันการเดินทางที	่9	ทานมีหัวหนาทัวร



1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	

2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว

2.3	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด

ทัง้หมดทัง้น้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายทีไ่ดจายจริงจากคาบริการทีช่ําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเทีย่วใหแกนักทองเทีย่ว	เชน	การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบิน	การจองทีพ่ักฯลฯ

3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight
กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน	


