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ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วนั 2 คืน   
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ดิสนีย์แลนด์ รวมบัตรเข้าดิสนีย์แลนด์  
พิเศษนอนฮ่องกง 2 คืน 

ชม A SYMPHONY OF LIGHTS /  
หมุนกังหัน แก้ปีชง ที่วัดแชกงหมวิ 
วัดหวังต้าเซียน (ขอสุขภาพแข็งแรง) 

แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ (ขอประทานบุตรเทพเจ้า) – ช้อปป้ิงนาธาน 
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – ฮ่องกง –รีพัลส์เบย์Repulse Bay- จุดชมวิวฮ่องกง-ช้อปป้ิงซิมซาจุ่ย-      
                               A SYMPHONY OF LIGHTS 
7.00 น.  พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์    สายการบิน THAI SMILE  
10.05 น.         ลดัฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน THAI SMILE (WE)           
                       เที่ยวบินที่ WE630 
เที่ยง    รับประทานอาหารบริการบนเคร่ือง 
13.50 น.              เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok (ฮ่องกง) 
            (เวลาเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.)  

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย 
เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผ่าน
การตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 
น าท่านสู่  รีพัลส์เบย์Repulse Bay ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษ
ที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์              อ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืนซ่ึงไดรั้บความนิยม

จากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพกัผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   แต่ที่ 
น่าสนใจคือด้านหน่ึงของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจา้ต่างๆ  ก่อสร้าง
ประดิษฐานไวม้ากมายตามคเช่ือถือศรัทธา พระสังกจัจาย บูชาเพื่อความสุข,  
เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจา้แห่งความมั่งคัง่เหลือกิน
เหลือใช้  มีเทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  รวมทั้งกามเทพ  ที่มีวิธีการ
เส่ียงทายด้วยด้ายแดง    และอธิษฐานด้วยการลูบคล าหินก้อนกลมอย่างตั้ งใจ   อิสระท่านสักการะส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ที่แห่งน้ีคืออีกดา้นของเสน่ห์ที่คน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง 
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จากนั้น น าท่าน ขึน้สู่เขา VICTORIA โดยรถบสัชมจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของฮ่องกง สมัผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชม
ทศันียภาพอนังดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้งเกาะอยา่งชดัเจน ทั้งนี้ยังต่ืนตากับตกึระฟ้าที่สูงตระหง่านและ
อาคารต่างๆ ทีก่่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุ้ย อาท ิตกึเซ็นทรัลพลาซ่า ตกึไชน่าแบงค์และตกึอ่ืนๆ อนัเป็นทีต่ั้งของธุรกจิ ช้ันน าของ
ฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ   

 
 
 
 

 
 

จากนั้นน าท่านอิสระช้อปป้ิงจิมซาจุ่ยเป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเกาะฮ่องกง ที่คนไทยทัว่ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และ
พูดกันหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยูบ่ริเวณริมอ่าว
วคิทอเรีย ของฝ่ังเกาลูน นับเป็นถนนสายช็อปป้ิง
อยา่งแทจ้ริง และเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงของฮ่องกง 
ที่ทั้ งสองฟากฝ่ังของถนน จะเต็มไปด้วยร้านค้า
ต่างๆ มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนด์เนมช่ือดงัทัว่โลก 
เค ร่ือ งหนั งชั้ น ดี  ห้ างสรรพ สินค้าทันสมัย 
ร้านอาหารและภัตตาคารสุดหรู โรงแรมตั้ งแต่
ระดบัเกสตเ์ฮา้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาว บริเวณใกลเ้คียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX 
ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปด้วยห้างสรรพสินคา้เรียงรายกันอยู่ และมีทางเช่ือม
ติดต่อกนั สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกนัว่า ห้างสรรพสินคา้เขาวงกต 
ภายในห้างจะเป็นช้อปป้ิงมอลล์ที่มีร้านคา้ทุกแบบ และทุกแบรนด์จากทัว่โลกจ าหน่าย รวมไปถึงห้างขาย
ของเด็กเล่นช่ือดัง TOY R'US ซ่ึงหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางด้านหลัง จะเป็นบริเวณ
OCEAN HARBOR ซ่ึงในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นที่จอดส าหรับเรือส าราญระดับโลกจากถนนแคนตั้น เดิน
มายงัซาลิสบิวร่ี บริเวณใกล้เคียงกันติดกับอ่าววิคทอเรีย จะเป็นที่ตั้ งของสถานที่น่าเที่ยวมากมาย เช่น 
พพิธิภณัฑอ์วกาศ, ศูนยว์ฒันธรรม, พพิธิภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอนาฬิกา 
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ชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน          การแสดง
มลัติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรั้บการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิง่ใหญ่
ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆที่ตั้งอยูส่องฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้า
ของตึกเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวติช์ก็จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็น
ถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง (หากสภาพอากาศไม่อ านวย หรือปิดปรับปรุงทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การชดเชยสถานที่อ่ืนๆ) 

 
 
 
 
 
 
 

เย็น   อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกต่อการช้อปป้ิง 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั  cruise Hotel / O hotel หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สอง                 วัดหวังต้าเซียน-จิวเวอร่ี-แชกงหมิว-Disneyland (รวมบัตรเคร่ืองเล่น) 
เช้า บริการอาหารเช้าต๋ิมซ า  รสชาติดั้งเดิม 

 
น าท่านเข้าสู่ วัดหวังต้าเซียน  ตั้ งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นที่ประดิษฐาน
ของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือ เทพหวังต้า
เซียน เทพเจ้าตามความเช่ือชาวจีน เดิมท่านช่ือ “หว่องช้อเผ่ง” 
ท่านจะดลบันดาลพรเก่ียวกับ สุขภาพ  ให้ สุขภาพแข็งแรง 
ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ ตอ้งเดิน
มาขา้งๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจง้ของเทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลวรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยู่
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ดา้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึงชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกนัที่น่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้ องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผกูน้ิว
เอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพธีิ 

น าท่านชมงานฮวงจุย้ ร้านจิวเวอร่ี ชมกังหันน าโชคโรงงานที่ขึ้น
ช่ือในการผลิตกังหันน าโชค  องค์กังหันทุกองค์ถูกวางและ
ออกแบบตามหลักฮวงจุย้โดยซินแซของฮ่องกง  ผ่านพิธีจากวดั
แชกงหมิว โดยไต๋ซือ ที่ท  าพิธีผา่นไฟ ปลุกเสกให้ทุกองค ์เพื่อให
ทุกองค ์ที่น ามาสวมใส่เสริมความเฮง ความรวย มีส่ิงดีๆเขา้มาใน
ชีวิต เสริมฮวงจุย้ ตวัใบพดักงัหันหมุนไดร้อบทิศทาง หมุนไปมา
ตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ด้วยความเช่ือที่ว่า กังหันช่วย
หมุนชีวติพลิกผนั จากร้ายกลายเป็นดี   จะช่วย "ดึงดูน าพาส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป" พาชีวิต
ราบร่ืน เจริญกา้วหนา้ ทั้งหนา้ที่การงาน โชคลาภ เงินทองวิง่เขา้หา รับ  ทรัพยเ์หมือนกงัหนัที่ลู่ลม    

น าท่านเขา้ชม ร้านหยก ชมความงามป่ีเซียะที่แกะสลกัมาจากหยก  อญัมณีที่มีชีวิต เช่ือกนัวา่ใครมีไวบู้ชาจะเสริม  
ดวงการเงินคนเกิดปีชงควรมีไวบู้ชาเพราะจะขจดัปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออกจากชีวติรวมทั้งป้องกนัคุณไสยมนตด์ าแล
ผร้ีายต่างๆอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิววดัท่ีชาวฮ่องกงให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนานสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงต านานนกัรบ
แห่งราชวงศ์ซ้งเทพเจ้าแชกง แม่ทพัปราบศึกท่ีกลา้หาญ ในกองทพัของท่านยามท่ีออกรบเพ่ือตา้นขา้ศึกศตัรูทุกทิศทาง
ทุกๆคร้ังท่านจะใชส้ัญลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัติดไวด้า้นหนา้รถศึกน าขบวนในกองทพัของท่าน ซ่ึงท่านมีความเช่ือว่า
เม่ือพกพาสัญลกัษณ์รูปกงัหันน้ีไปณท่ีใดๆกงัหันน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคลน าพาแต่ความโชคดีมีอ านาจเข้มแข็งเสริม
ก าลงัใจให้แก่กองทพัของท่านช่ือเสียงในการน าทพัสู้ศึกของท่านจึงเป็นต านานมาจนทุกวนัน้ี 

 
 
เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตราคาร 

ตะลุยสวนสนุก    ฮ่องกง ดิสนีย์ 
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เป็นความฝันของใครหลายๆ คนที่ตอ้งมาเยอืนสักคร้ังในชีวิต ดินแดนแห่งความสุขที่เหมาะกบัทุกเพศทุกวยั 
แต่!! การจะเล่นเขา้ไปสนุกให้คุม้ค่าบัตรนั้ นไม่ใช่เร่ือง
ง่ายๆ เพราะเขา้ไปแลว้จะมีทั้งเคร่ืองเล่นมากมาย แถมยงั
แบ่งโซน 
ภายใน ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์จะแบ่งเป็น 5 โซน ไดแ้ก่ 
1. Main Street USA เต็มไปด้วยบ้านเรือนในแนวคันทรี 
พร้อมร้านขายของที่ระลึก และรถไฟวนรอบสวนสนุก 

2. Tomorrowlandโซนเคร่ืองเล่นแห่งอนาคต เคร่ืองเล่น
ส่วนใหญ่จะเนน้ไปในแนวต่ืนเตน้ 
3. Fantasyland ดินแดนแห่งเทพนิยาย เค ร่ืองเล่นเบาๆ
เหมาะกบัคุณหนูและเป็นที่ตั้งของปราสาท 
4. Adventurelandโซนที่ เน้นความตื่นเต้นลึกลับ เสมือน
เราก าลงัผจญภยัในป่าอะเมซอน 

5. โซนใหม่ประกอบดว้ย Toy Story Land, Grizzly Gulch, 
Mystic Point 
ส่ิงแรกเลยที่ตอ้งรู้ คือ “Fast Pass” ฟาสต์พาส คือ บตัรนัด 
ใบจองเคร่ืองเล่น เม่ือถึงเวลาแล้วเราก็ค่อยมาที่เคร่ืองเล่น
โดยไม่ตอ้งเสียเวลาต่อคิวใหเ้สียเวลา 
วิธีการแลกบตัรก็ง่ายดาย โดยไปที่ตูแ้ลกบตัรหน้าเคร่ือง
เล่น เอาบตัรผ่านเขา้ประตูดิสนียเ์สียบใส่ เราจะไดบ้ตัรนัด
ออกมา ฟาสตพ์าสไม่ได้มีทุกเคร่ืองเล่น จะมีเพียง 3 เคร่ืองเล่นเท่านั้นที่ให้บริการ คือ Space Mountain, Buzz 
LightyearAstro Blasters และ The Many Adventures of Winnie the Pooh ถ้าให้ผมแนะน า เม่ือไปถึงควรมุ่ง
หนา้ไป เอา Fast Pass ของ Space Mountain ก่อนเลย เพราะเป็นเคร่ืองเล่นที่คนเล่นเยอะมาก ต่อคิวนานสุด 
ชอบหวาดเสียว ตื่นเตน้ มนัส์ๆ 
** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุยจกัรวาล (รถไฟเหาะในที่มืด) เคร่ืองเล่นอนัดบัตน้ๆของ
ที่น่ี ถ้าใครถามว่าเป็นอยา่งไรก็คงตอ้งบอกว่าอารมณ์คล้ายๆ กบั Dream World บา้นเราแต่พวกเทคนิคแสงสี
เสียงที่น่ีเขาเร่ิดเวอ่ร์ 
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** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นั่ งรถไฟตะลุยเหมืองใน
เทือกเขาบิ๊กกริซลี อาจจะดูเป็นแค่รถไฟเหาะธรรมดาแต่จริงๆแลว้มีลูกเล่นที่
แอบเอาไวม้ากมาย เช่น ถอยหลงัวิ่ง พุ่งไปขา้งหน้าแบบความเร็วสูง ส่วนตวั
ผมว่าเคร่ืองเล่นน้ีเด็ดไม่ควรพลาด แม้แถวจะยาวไปเสียหน่อย แต่อย่างไรก็
ตอ้งเล่น! 
** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภาพรางรถไฟเหาะรูปตวั U สูง 
27 เมตร ขึ้นลงไปมาดูซิว่ามนัจะมนัส์ขนาดไหน ดูไปดูมามนัคือ “ไวก้ิง” ดีๆ
น่ีเอง 

** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) ร่วมกระโดดร่มไป
กับกองท าลังทหารของ “Andy” (หนุ่มน้อยเจา้ของของเล่นทั้ งหลายจากเร่ือง 
Toy Story) เคร่ืองเล่นน้ีถือว่าเสียวใชไ้ดแ้ต่ไม่ไดแ้รงมากเพราะจงัหวะลงจะร้ังๆ 
เอาไวไ้ม่ตกลงทีเดียว เด็กๆ ก็สามารถเล่นไดน้ะครับ 
** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นั่งเรือผจญภยัในป่าลึกลับ พบ

เจอกบับรรดาสัตวป่์า ชาวป่า ภูเขาไฟระเบิด ระหวา่งทางจะมีผูบ้รรยาย บิ้วอารมณ์เราตลอดทาง เล่นเสร็จแลว้ก็
อยา่ลืมไปเยีย่มบา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน ดว้ยละ 
** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเล่นใหม่แกะกล่องที่จะพา
คุณนั่งรถชมของสะสมสุดมหัศจรรย์จากทั่วทุกมุมโลกของคุณปู่  
พร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คตสุ์ดตระการตา 
** Buzz LightyearAstro Blasters (โซน Tomorrowland) ร่วมพิทักษ์
จักรวาลไปกับ Buzz Lightyearโดยการนั่งยานอวกาศเข้าไปยิงปืน
เลเซอร์ใส่เหล่าร้ายเพือ่เก็บคะแนน ซ่ึงเป็นเคร่ืองเล่นที่ไดรั้บความนิยมจากเด็กๆ 
** Mickey’s Philharmagic(โซน Fantasyland) ภาพยนต4์ มิติ ที่รวมเอาเหล่าซุป’ตาร์ มาครบทุกเร่ือง 
การแสดงโชว์ 
เห น่ื อยกับการเล่น เค ร่ือ ง เล่น  ม าพัก ดูโชว์ดีๆ  กัน  เร่ิมต้น จากโชว์ Festival of The Lion King (โซน 
Adventureland) รอบโชว์ 12.00, 14.00, 16.30 และ 18.00 , The Golden Mickeys (โซน Fantasyland) รอบโชว ์
12:45, 13:45, 16:00, 17:00 และ 18:15 อยา่งไรควรเช็กรอบกนัก่อนที่ไปหน่อยนะครับเพราะเวลาโชวอ์าจมีการ
เปล่ียนแปลงในแต่ละวนัและอีกหน่ึงไฮไลท์เด็ดของการมาเยือนดิสนียแ์ลนด์ คือการชมขบวนพาเหรดของ
เหล่าซุป’ตาร์เหล่าตวัการ์ตูน โดยจะมีอยู ่2 ช่วง คือเวลา 13:00 น. และ 16:00 น. 
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เย็น       อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกต่อการเล่นเคร่ืองเล่น 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั  cruise Hotel / O hotel หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม  ฮ่องกง –ช้อปป้ิง citygate Outlet –กรุงเทพฯ 

เช้า  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกต่อการเลือกทานอาหารฮ่องกง 
จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงซิตีเ้กทเอาท์เลต ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินคา้แบรนดเ์นมระดบั
โลกมากมาย เช่น Coach Esprit PoloRaugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยีห่้อ 
และชั้นใตดิ้นจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

11.30 น.      ถึงเวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่จุดนัดหมาย 

15..00 น.     ลดัฟ้าเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE631  (มีอาหารบริการบนเคร่ือง)       

16.45 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความ   
                           ประทบัใจไปแสนนาน 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใบริการ *** 
อัตราค่าบริการ 

PERIOD ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว ขนาดกรุ๊ป 

8-10 มีค 62  14,999 14,999 4,500 14  

9-11 มีค 62 14,999 14,999 4,500 14  

15-17 มีค 62 14,999 14,999 4,500 14  

17-19 มีค 62 13,999 13,999 4,500 14  

28-30 มีค 62 13,999 13,999 4,500 14  

29-31 มีค 62 14,999 13,999 4,500 14  
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บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณอ่ืีนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทรา
ล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจร  
และการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 

หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มี
การแจ้งทางบริษัทก่อนท าการออกต๋ัวภายใน หากไฟต์มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 
 
 

หมายเหตุ 
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหมี้การ 3ประชาสัมพนัธสิ์นคา้พื้นเมืองให้

นกัท่องเที่ยวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภณัฑจ์ากไผ,่ จิวเวอร่ี, ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้
เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่า
ฮ่องกง *** 

2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วันเดินทาง มีเหตุจ าเป็นที่
ไม่สามารถเดินทางร่วมกันกับคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จัดห้องให้เป็น ห้อง TRIPLE 
ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มค่าห้องพักเดีย่ว และส าหรับท่านที่เดินทาง 2 ท่าน แต่อีก 1ท่านไม่สามารถเดินทาง
ได้ต้องช าระเพิ่มค่าพกัเดี่ยว 

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดนิทางได้ทั้งนี้เพ่ือป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการ

เปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบินการยกเลิก
เที่ยวบินมีการยุบเที่ยวบินรวมกนัตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือความควบคุม

หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ
ได้ในทุกกรณี 
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3. ส่งหนา้พาสปอร์ต พร้อมช าระเงิน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทางได ้กรณีส่งหนา้บตัรประชาชน ตอ้งสะกดตรง
ตามที่ส่งมาเท่านั้น กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  ช่ือที่ส่งมาสะกดไม่ตรงกบับตัรประชาชนที่ส่งในคร้ังแรกไม่สามารถเปล่ียนแปลง
แกไ้ขได ้ฉะนั้นลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือเอง 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ ามนั  
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
3. โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2 ท่าน/หอ้ง)  
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
6. ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 
7. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม  

 
 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อน
การใชบ้ริการ) 

2. ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน )ช าระพร้อมค่าทัวร์ 
3. ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคบั ขึน้อยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
5. โรงแรมที่พกัที่อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
6. กรณีชาวต่างชาติ ไม่ไดถื้อพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที ่
7. วซ่ีาเด่ียวส าหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งช าระและจดัการเองที่สถานฑูต 
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เง่ือนไขการจองทัวร์  
ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาทช าระส่วนที่ก่อนเดนิทาง 30 วัน และส่งหน้าพาสปอร์ตหลังท าการจอง พร้อมแจ้งสลปิการโอนเงิน  
 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์  
เน่ืองจากเป็นราคาทัวร์โปรโมช่ันเม่ือช าระแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณ ี 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไว้
แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกันว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทกุประการ 
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