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วนัที่ โปรแกรม 
อาหาร ทีพ่กั  

เช้า เทีย่ง ค ่า หรือเทยีบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – โรงแรมดิสนีย ์ x x x Disney's Hollywood Hotel 

2 ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์(เตม็วนั)  ABF x x Eaton Hotel 

3 
เจา้แม่กวนอิมรีพลัส์เบย ์– HKJ – วดัแชกงหมิว – เจา้แม่
กวนอิมฮงฮ า –  อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – กรุงเทพฯ ABF X x - 
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แพคเกจทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน 
ราคาเร่ิม (บาท)   
23,900.-/ท่าน 

วนัเดนิทาง 27-29 และ 28-30 กรกฎาคม  62 สายการบิน  คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX) แพคเกจเดนิทาง 2ท่านขึน้ไป 

ทีพ่กั Disney's Hollywood Hotel 1คืน / Eaton Hotel 1คืน 

รถรับ-ส่ง บริการดว้ยรถโคช้แบบจอยน์บสั*สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน  

อาหาร อาหารเชา้ทุกม้ือ   
วนัที ่27-29 กรกฎาคม 62   คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX) 

ขาไป CX700 กรุงเทพ (BKK) -  ฮ่องกง  (HKG) 08.15-12.10 น. 
ขากลบั CX613  ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK) 18.35-20.30 น. 

วนัที ่28-30 กรกฎาคม 62   คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX) 

ขาไป CX700 กรุงเทพ (BKK) -  ฮ่องกง  (HKG) 08.15-12.10 น. 
ขากลบั CX617  ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK) 21.35 – 23.30 น. 

 

 

 

  

โรงแรม ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเดก็อายุ  

3 - 11 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 คน  

ทารก 

วนัที ่27-29 กรกฎาคม  62   

Disney’s Hollywood Hotel 25,900 19,900 3,500 

Disney Explorers Lodge 27,900 21,900 3,500 
Hong Kong Disneyland Hotel 29,900 23,900 3,500 
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Disney’s Hollywood Hotel 
 
 
 
 
 
 
Disney Explorers Lodge 
 
 
 
 
 

 
Hong Kong Disneyland Hotel 
 
 
 
 
 

โรงแรม ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเดก็อายุ  

3 - 11 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 คน  

ทารก 

วนัที ่28-30 กรกฎาคม 62 

Disney’s Hollywood Hotel 23,900 17,900 3,500 

Disney Explorers Lodge 24,900 18,900 3,500 
Hong Kong Disneyland Hotel 25,900 19,900 3,500 
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วนัแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Hong Kong International Airport                       (-/-/-) 

05.30 น. เดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M  สายการบิน
คาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์(CX) 

08.15 น. เดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการ บินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์(CX) เท่ียวบินท่ี CX700  

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง หลงัจากรับกระเป๋าเรียบร้อยให้เดิน
ไปท่ีทางออก B ใหท้่านเดินมายงัเสาเลขท่ี 9. ซ่ึงเป็นจุดนดัพบของกรุ๊ปทวัร์ใหส้ังเกตป้าย C.P.Holidays ไกด์
ทอ้งถ่ินจะรอท่านบริเวณดงักล่าวท าการเช็คช่ือและโรงแรมท่ีท่านพกัและนดัหมายเวลาส าหรับการไปซิต้ี
ทวัร์หรือเวลาส าหรับรถรับกลบัในวนัเดินทางกลบัตามท่ีท่านไดท้  าการจองไว ้                                        

                            

 

 

 

                           หลงัจากนั้นน าท่านเดินสู่ ท่ีพกั โรงแรมธีมดิสนีย  ์ โดยข้ึนรถท่ีบริษทัฯไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้เป็นรถโคช้แบบ
จอยน์ร่วมกบัท่านอ่ืน เอาใจคุณหนูๆ และครอบครัว กบัโรงแรมท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน และชม
สวนสวยของทวปีต่างๆ ท่ีจดัไวต้อ้นรับผูท่ี้มาเขา้พกัอยา่งสวยงาม อีกทั้งยงัมีการตกแต่งภายในโรงแรมและ
ห้องพกัท่ีมาในธีม การออกส ารวจ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีรอให้คุณได้ร่วมสนุก (กิจกรรมทั้ งหมดอาจ
เปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เม่ือถึงโรงแรมท่ีพกัท่านสามารถเช็คอินห้องพกัด้วย
พาสปอร์ตไดเ้ลย ส าหรับการเขา้พกัในแต่ละโรงแรมเจา้หนา้ท่ีของโรงแรมจะท าการขอมดัจ าการเขา้ห้องพกั
อาจจะเป็นบตัรเครดิตหรือเงินสดทั้งน้ีเงินมดัจ าจะข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม หลงัจากท าการเช็คเอา้ทแ์ลว้ทาง
เจา้หน้าท่ีโรงแรมจะคืนเงินให้ท่าน หากท่านมดัจ าเป็นเงินสดจะคืนเป็นเงินสดหรือหากมดัจ าด้วยบตัร
เครดิตวงเงินจะคืนกลบัมาภายในบตัรประมาณ 2อาทิตย ์
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 กลางวนั             อิสระรับประทานอาหารกลางวนั 
ช่วงบ่าย ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัส่ิงอ านวยความสะดวกของโรงแรม และ เลือกท ากิจกรรรม
สันทนาการตามความสนใจ โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม เช่น 
-ฝึกไทเก็กกบัมาสเตอร์กู๊ฟฟ่ีช่วงเชา้  
-การผจญภยัริมสระน ้าของนกัส ารวจ 
-ตามหามิกก้ีท่ีซ่อนอยู ่
-กิจกรรมงานฝีมือสไตลดิ์สนียท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละโรงแรม 

เยน็                   อิสระรับประทานอาหารเยน็ 

พกัท่ี โรงแรม Disney's Hollywood Hotel (Standard Room) 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวนั)                                                                 (ABF/-/-) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   มื้อที ่1 

รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมท่ีพกั  ห้องอาหารเหล่าตวัการ์ตูนดิสนีย ์โอบลอ้มตวัคุณดว้ยโลก

แห่งแอนิเมชนัของดิสนียเ์ม่ือคุณไดพ้บกบัเชฟมิกก้ี ดารายอดนิยมและอ่ิมอร่อยกบัอาหารจากทัว่

โลกท่ีเขาเตรียมตวัไวเ้ป็นพิเศษส าหรับคุณ อยา่ลืมพกกลอ้งไปถ่ายภาพช่วงเวลาสุดพิเศษกบัมิกก้ี! 
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**กรุณาเช็คเอาท์ก่อนเวลา 11.00 น. และท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ทีล่อ็บบีข้องโรงแรมได้** 
ให้ท่านได้อิสระใน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ โดยท่านสามารถใช้บริการรถ Shuttle Bus ของโรงแรม
เพ่ือไปยงัสวนสนุกได้ 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอนัยิง่ใหญ่ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์  
**บัตรเข้าสวนสนุก แบบ 1วนั**  หากต้องการอพัเกรดเป็นบัตร 2วนั ผู้ใหญ่ เพิม่ 700บาท เด็กเพิม่ 500บาท 
ให้ท่านเพลิดเพลินไปกบันานาเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด ทั้ง 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , 
Adventure land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และท่ีดินของ Toy Story ทุกอยา่งไม่ตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม อาทิ 
การนัง่รถไฟไอน ้ าโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการ์ตูนจากดิสนีย,์ นัง่รถไฟ
เหาะท่ี SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติท่ี MICKEY’S PHILHAR MAGIC, ชมละคร
เพลงพร้อมแสง สี เสียงอนัตระการตาท่ี FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภยัไปกบัการล่องเรือ
เขา้ไปในป่าดงดิบท่ี RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE , หุบเขากริซลียห์มีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทอง
แดนเถ่ือนกบั  Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจกัรของเล่นในสวนหลงับา้นของ Andy  เพลิดเพลินกบั
ของเล่นและกิจกรรมมากมาย 
 
 
 
 
 
 

ห้ามพลาด!!  หน่ึงในซุปเปอร์ฮีโร่ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดคนหน่ึงของโลกมาอยูท่่ามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกบัโลก

ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจของสตาร์ค อินดสัตร้ี! เชิญพบกบันวตักรรมล่าสุดของสตาร์คดว้ยตาของคุณเอง ชมชุด Iron 

Man MARK III ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของไอร่อนแมนได้อย่างใกล้ชิดเตาปฏิกรณ์อาร์คและผลงานช้ินเอกด้าน

เทคโนโลยล่ีาสุด Iron Wing ยานตา้นแรงโนม้ถ่วง   

 

 

 

 

ให้ท่านได้สัมผสักบัเคร่ืองเล่นใหม่ Ant-Man and The Wasp : Nano Battle ท่ีศูนยร์วมมาร์เวลแห่งเอเชีย ณ 

ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ท่ีคุณจะไดร่้วมต่อสู้เคียงขา้ง Iron Man, Ant-Man และ The Wasp ไปพร้อมๆ กนัใน 
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D/AGR (The Defense/Assault Ground Rover) หรือ Dagger ยานต่อสู้ล าใหม่ล่าสุดจากหน่วย S.H.I.E.L.D. ท่ี

ช่วยยอ่ส่วนคุณใหเ้หลือตวัเท่ามด เพื่อโค่นแก๊ง Zola ใหแ้พร้าบดว้ยทกัษะการต่อสู้จากพลงัพิเศษของ Ant-Man 

and the Wasp รับรองวา่สนุกสุดมนัแน่นอน      

 

 

 

 

**อาหารกลางวัน และ อาหารค ่าไม่รวมอยู่ในรายการท่องเทีย่ว เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิเต็มทีก่บัเคร่ืองเล่นนานาชนิด**  

15.00-17.00 น. ไดเ้วลานดัหมาย น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง และเดินทางสู่ท่ีพกั Eaton Hotel 4* 

                            **เวลานดัรับเพื่อยา้ยโรงแรม ทั้งน้ีจะคอนเฟิร์มอีกคร้ังก่อนกรุ๊ปออกเดินทาง**  

ท่ีพกั Eaton Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั หอ้งพกัสไตลโ์มเดิร์น ริมถนนนาธาน  

 

 

 

 

วนัทีส่าม เจ้าแม่กวนอมิรีพลัส์เบย์ – HKJ – วดัแชกงหมวิ – วดัฮงฮ า –  อสิระช้อปป้ิงถนนนาธาน – กรุงเทพฯ             (ABF/-/-) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มื้อที ่2 

น าท่านสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์หรืออ่าวน ้าตื้น (Repulse Bay) ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอด
เพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่น ซ่ึงดา้น
หน่ึงของอ่าวมี วัดเทียนโฮ่ว (Tin Hau Temple) ในวดัแห่งน้ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหลายองค์ประดิษฐานอยู่ทั้ ง
โพธิสัตวก์วนอิมท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาและข้ึนช่ือเร่ืองการขอลูก องคเ์ทียนโฮ่วท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาในฐานะ
เทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผูป้กปักรักษาคนเดินทาง เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียท่ีผูค้นนิยมมาขอโชคลาภโดยใช้มือหรือ
ธนบตัรลูบรูปป้ันท่าน องค์พระสังกจัจายน์ท่ีชาวจีนเช่ือกนัว่าสามารถขอเพศของลูกได ้นอกจากนั้นยงัมี
พระพุทธรูปแบบไทย สะพานแห่งการต่อชะตาท่ีเช่ือวา่เม่ือขา้มสะพานไปแลว้จะเป็นดินแดนแห่งสวรรคท่ี์มี
สัญลกัษณ์มงคลอยูห่ลายอยา่ง เช่น แพะสามตวั ซ่ึงหมายถึงการเร่ิมตน้ชีวติท่ีดี เทพแห่งความรัก ท่ีผูค้นนิยม
ไปขอเร่ืองคู่ครองโดยน าริบบิ้นสีแดงไปผูกไวรู้ปป้ันปลา ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของนักท่องเท่ียวในการโยน
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เหรียญเขา้ปากปลาและมีอาคารคลา้ยเก๋งจีนซ่ึงมีค ามงคล 100ตวัอกัษรเป็นภาษจีนโบราณติดอยูห่ลายท่าน
นิยมไปอธิษฐานขอพรเพื่อใหมี้ส่ิงดีๆเกิดข้ึนในชีวติ 

 

 

 

 

 

 น าท่านสู่ ร้านฮ่องกงจิวเวอร์ลี่ (HKJ) ท่ีโด่งดงัท่ีสุดบนเกาะฮ่องกง ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ น ากงัหนั มาพลิก
แพลงเป็น จ้ี ลอ้มเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดงั มาจดัวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองรางตาม
หลกัฮวงจุย้ซ่ึงจ าลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเม๋ียว” กงัหันใหญ่ 4 ใบพดัท่ีชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรัทธาท่ีวดั
เชอกุงซ่ึงเป็นวดัท่ีดงัมากและมีต านานความเช่ือมายาวนานวา่คนท่ีมีเคราะห์เม่ือจบัใบพดัของกงัหนัหมุนไป
โดยรอบแลว้จะท าใหชี้วติหมุนเวยีนไปในทางท่ีดีและสามารถพดัเอาส่ิงชัว่ร้ายต่างๆ ออกไปได ้

  

 

 

  

 หลงัจากนั้นน าท่านสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหันน าโชค (Che Kung Temple) ถา้มาวดัน้ีตอ้งอธิฐานขอใน
ดา้น โชคลาภ ทรัพยสิ์นเงินทอง ธุรกิจการงานใหเ้จริญรุ่งเร่ือง มีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะ
ขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆมาให้ และวดัน้ียงัเป็นจุดหมายของนกัธุรกิจท่ีอยากสมหวงัในเร่ืองงาน ท า
ธุรกิจราบร่ืนเน่ืองจาก *แชกง*ข้ึนช่ือวา่เป็นเซียนผูผ้ดุงความยติุธรรม ซ่ือสัตยแ์ละรบชนะเสมอ สาเหตุท่ีวดั
น้ีช่ือว่าวดั *กงัหัน*เพราะเป็นสัญลกัษณ์ในการปัดเป่าเร่ืองร้ายให้ออกจากผูท่ี้มาไหวน้ั่นเอง  และในวดั
กงัหนัยงัมีอีก 2 จุดท่ีหลายๆท่านอาจจะยงัไม่ทราบคือ จุดไหวไ้ทส่้วยเอ๊ีย หรือเทพเจา้คุม้ครองดวงชะตาอยู่
ดา้นซา้ยมือองเทพเจา้แชกง และเทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียหรือเทพเจา้โชคลาภทั้ง 5 องคอ์ยูด่า้นขวาของเทพเจา้แชกง 
ในจุดน้ีมีกอ้นเงินทองแบบจีนใหเ้ราน ากลบัไปตั้งบูชาไวท่ี้บา้นไดด้ว้ย 
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น าท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงอ า  อีกหน่ึงวดัเจ้าแม่กวนอิมท่ีได้รับความนิยมจากชาวฮ่องกงและบรรดา

นกัท่องเท่ียวมากมาย เพราะวดัแห่งน้ีมีอายุถึง 150 ปีในบวกกบัช่ือเสียงในเร่ืองการเส่ียงเซียมซีท่ีแม่นย  าสุดๆ 

และอีกหน่ึงส่ิงท่ีน่าสนใจคือในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือเทศกาลพิเศษ ทางวดัจะจดัพิธีเปิดคลงัพระโพธิสัตว์

กวนอิมมีการแจกซองอัง่เปาเพื่อเป็นของขวญัแก่ผูม้ากราบไหว ้โดยแต่ละซองจะเขียนตวัเลขไวแ้ตกต่างกนัไป 

ชาวจีนเช่ือวา่ตวัเลขท่ีอยูใ่นซองจะเป็นเงินขวญัดุงท่ีพระโพธิสัตวก์วนอิมประทานให้เพื่อไปท าธุรกิจ ท าให้ผูท่ี้

ไดรั้บไปมีแต่โชคลาภ คา้ขายร ่ ารวยและคนไทยจะเรียกพิธีน้ีกนัวา่ *พิธีกูเ้งินเจา้แม่กวนอิม* 

 

  

 

 

 

 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวนั  

ให้ท่านไดช้้อปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ย่านถนนนาธาน(Nathan Road) เส้นทางช้อปป้ิงตั้งแต่จิม

ซาจุ่ยยาวจนถึงมงก๊ก โดยจะมีเส้ือผา้ยี่ห้อต่างๆมากมายท่ีคนไทยคุน้เคยอยา่ง Giordano,G2000,ZARA แลว้

ยงัมีร้านขายมือถือ,กลอ้ง,ร้านอาหาร และร้านขนมเป็นตน้หรือเราจะเดินขา้มไปยงัฝ่ังถนน แคนตั้น (Canton 

Road) เพื่อชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมภายในหา้ง Harbour City แหล่งรวมสินคา้ส าหรับนกัชอ้ปป้ิงตวัยง มีแบ

รนด์ระดบัโลกอย่าง Louis Vuitton, Dior , Gucci , Chanel , Hermes ฯลฯก็ตอ้งมาท่ีถนนสายน้ีส่วนราคาก็

ถูกกว่าเมืองไทยพอสมควร แถมยงัมีแบบใหม่ๆมาให้เลือกอย่างจุใจ หรือจะเลือกเดินต่อไปยงัOcean 

Terminal ซ่ึงอยูภ่ายในอาคารเดียวกนัก็ไดมี้ร้านของเล่นอยา่ง Toy R’us ไวค้อยเอาใจคุณหนูๆอีกดว้ย 

 

 

 

 

ไดเ้วลานดัหมาย น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก เพื่อท าการเช็คอินสัมภาระเดินทาง
กลบักรุงเทพฯ** 



 

 
      | HKG-DISNEY 

วนัที ่29 ก.ค. 62 

 18.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่  กรุงเทพ ฯ สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์(CX)  เท่ียวบินท่ี CX613 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)   

20.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 

วนัที ่30 ก.ค. 62 

 21.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่  กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์(CX)  เท่ียวบินท่ี CX617 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)   

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 

 

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

อตัรานีร้วม  

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั เส้นทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุ ชั้นประหยดัไป-กลบั และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี

ส าหรับเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเป็นไปตามเง่ือนไขของตัว๋ตามท่ีสายการบินระบุ 

2. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุ  กรุณาระบุลกัษณะห้องท่ีคุณตอ้งการ TWN / DBL / SGL / 

TRP หากไม่มีการระบุทางบริษทัขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผูเ้ขา้พกัทั้งน้ีการจดัห้องจะเป็นดุลยพินิจและสถานะ

ห้องของทางโรงแรมเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูป้ระสานงานและท าการรีเควสตามท่ีลูกคา้ไดแ้จง้มา กรณีเดินทาง 3ท่าน

หากตอ้งการพกัท่านเดียวมีแต่พกัเด่ียวเพิ่มหรือพกั 1 หอ้งเตียงจะเป็นแบบเตียงเสริมท่ีทางโรงแรมจดัให้ 

3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

4. ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 

5. ค่าน า้หนักสัมภาระช้ันประหยดัตามทีส่ายการบินก าหนด 

อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 

3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  
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5. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (คิดค านวณจากค่าบริการ กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ค านวณจาก

ค่าบริการ) 

6. ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น / คนขับรถ คนละ 50 HKD/ทริป  ยกเว้นเด็กทารก 

7. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 

เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ ส าหรับแพคเกจทัวร์ 

1. กรุณาช าระค่าบริการเตม็จ านวนเน่ืองจากแพคเกจทวัร์ทางบริษทัตอ้งท าการออกตัว๋เคร่ืองบินและท าการันตีห้อง 

2. เง่ือนไขการยกเลิก  

2.1 ยกเลิกก่อนเดินทางกรณีตัว๋ไดมี้การออกตัว๋ไปแลว้เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด  

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมาเดินทางแทนได ้และ

ตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้  าการออกแลว้และตอ้งท าการแกไ้ขช่ือหรือเง่ือนไขเป็นไปตามชนิด

ของตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋เรือหรือเง่ือนไขของทางโรงแรมเป็นตน้ 

3. เม่ือท่านออกเดินทางแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุใช้งาน ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

(หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6เดือน บริษทัไม่รับผดิชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือ

วา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 

7. ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า 

8. ท่านจะต้องเดินทางตามโปรแกรมทีท่างบริษัทฯ ก าหนดเท่าน้ัน  

9. การลงร้านฮ่องกงจิวเวลล่ีหากลูกคา้ไม่ตอ้งการเขา้ไปชมสินคา้ในร้าน ขอสงวนสิทธ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 2,500

บาท เน่ืองจากทางร้านเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยค่ารถให้กบัทางทวัร์เพื่อท่ีตอ้งการให้น าลูกคา้ไปเลือกซ้ือหรือชมสินคา้ 

ส าหรับการซ้ือสินคา้ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อยา่งใด  

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา

ต่างประเทศและจากการปรับข้ึนค่าน ้ามนัของสายการบิน 
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2. รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีจะยดึถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3. บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นดัหยุดงาน การเมือง 

ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขใน

การท่องเท่ียว การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผดิพลาดของสายการบิน แต่ทางบริษทัจะแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด 

4. หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหายซ่ึงจะมีผลในการเดินทางของคณะทวัร์ หรือคณะท่ีสูญหายให้ถือเป็น

ความรับผดิชอบส่วนบุคคล 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบจากเหตุอนัเน่ือง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทางการเมือง  

 


