
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นมัสการองคพ์ระใหญล่ันเตาพรอ้มชมววิทวิทัศน ์รอบอทุยานแหง่ชาตลิันเตา 

 เทีย่วสวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์  (รวมคา่เขา้แลว้) 
 ภายในสวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดม์บีรกิารฟร ีWi-Fi  
 สมัผสัดนิแดนใหมท่ีเ่ปิดตวัอยา่งเป็นทางการ สตาร ์วอรส์ : ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์เทคโอเวอร ์
 เทีย่วดสินยีแ์ลนดเ์ต็มวัน สนุกกบัเครือ่งเลน่ไมจํ่ากดัรอบ ถา่ยรปูกบัตัวการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบ 

 อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย เชน่ กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ และอืน่ๆ ที ่OUTLET MALL และถนนนาธาน 

 ลิม้ลองติม่ซําตน้ตําหรับแสนอรอ่ย  หา่นยา่งฮอ่งกง อาหารจนีสไตลก์วางตุง้ หลากหลายเมนู 

   กาํหนดการเดนิทาง 

วนัที ่09-11,16-18,17-19,24-26  ก.ย. 2559 ราคา  18,900  บาท 

วนัที ่ 10-12 ก.ย. 2559 ราคา  17,900  บาท 

วนัที ่ 20-22,23-25,24-26,27-29 ต.ค. 2559 ราคา  17,900  บาท 

วนัที ่ 21-23,28-30 ต.ค. 2559 ราคา  18,900  บาท 

วนัที ่ 22-24 ต.ค. 2559 ราคา  19,900  บาท 

วนัที ่ 30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2559  ราคา  18,900  บาท 

วนัที ่ 04-06,05-07,10-12,12-14,17-19,18-20, 

        19-21,24-26,25-27,26-28  พ.ย. 2559 

ราคา  17,900  บาท 

 
 

HONKONG COMBO SET (A)..!! 
3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิ Emirate Airline (EK) 



  

  

 
1. กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง- & Symphony of Light 

2. ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา + กระเชา้
นองปิง –สวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์

3. ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(น่ังรถรางพคีแทรม)-
หาดรพัีสเบย-์อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-
กรงุเทพฯ 

 
 
 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – Symphony of Light 

10.30 น. พรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 
เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ Emirate Airline โดยมเีจา้หนา้ที ่GO HOLIDAY TOUR 
อํานวยความสะดวกดา้นเอกสารเดนิทางและสมัภาระ  

14.00 น. ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกงโดยสายการบนิ Emirate Airline เทีย่วบนิที ่EK384  

18.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) ซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ
ลันเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกับ
มณฑลกวางตุง้ หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT 
B จากนัน้นําท่านเดนิทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหม่า 
(TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนต ์ทีม่คีวามยาวมากกวา่ 2.2 
กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร ์
ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร –  พเิศษ เมนหูา่นยา่ง  

 

นําท่านชมโชวย์งิแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสยีงสุดตระการตาตอบโตก้ันตามจังหวะ
เสยีงเพลง Symphony of Lights (โชวร์อบ 20.00 น.  ในกรณีเดนิทางมา
ทนัเวลา)  

 เขา้สูท่ ีพ่กั  ฮอ่งกง Panda Hotel /Regal Riverside Hotel  หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่อง   ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิง -สวนสนกุฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซํา  

 

จากนัน้เดนิทาง สูเ่กาะลนัเตา ซึง่ถอืไดว้่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วอันมีเอกลักษณ์ระดับ
โลกของฮ่องกงนําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจากกระเชา้ลอยฟ้า
นองปิง(Ngong Ping Skyrail 360) เสน้ทางการทอ่งเทีย่วบนรถกระเชา้เคเบลิทีส่ามารถ
ชมทัศนียภาพอันงดงามไดแ้บบพาโนรามคิ เชือ่มจากใจกลางเมืองตุงชุงถงึหมู่บา้น
นองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกวา่ 5.7 ก.ม.จากรถกระเชา้ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพอัน
งดงามของสนามบนินานาชาตฮิ่องกงทวิทัศน์เหนือทอ้งทะเลของทะเลจนีใต ้ทวิทัศน์
ของเนนิเขาอันเขยีวขจ ีลําธาร น้ําตกและป่าอันเขยีวชอุม่ของอทุยานลันเตาเหนือ เมือ่  



  

กระเชา้ไปถงึสุดทางท่านจะไดส้ักการะพระใหญ่เกาะลันเตาซึง่เป็นพระพุทธรูปทอง
สมัฤทธิก์ลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก องคพ์ระทําขึน้จากการเชือ่มแผ่นทองสัมฤทธิ ์กวา่ 
200 แผ่น เขา้ดว้ยกัน น้ําหนักรวม 250 ตัน และสูง34เมตร หันพระพักตไ์ปทางดา้น
ทะเลจนีใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายังหบุเขาและโขดหนิเบือ้งลา่งซึง่เป็นพระพุทธรปูน่ัง 
ทําจากทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้นําท่านเขา้สูด่นิแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮอ่งกง
ดสินีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดสินีย์แลนด์ท่ัวโลก เพียบพรอ้มดว้ย
กจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรสีอรท์ระดับโลกทีถู่กเนรมติขึน้
บนเกาะลันเตา ลา่สดุดนิแดนทีเ่พิง่เปิดตัว MYSTIC POINT เมือ่ปลายพฤษภาคม 2556 
ที่ผ่านมา จัดโซนใหเ้ป็นลักษณะของโซนแห่งความลกึลับและพศิวง  เนน้จุดหลักที่
เครือ่งเลน่บา้นลกึลับทีช่ ือ่วา่ “MYSTIC  MANOR” และสวนแหง่เทวนยิายรอใหท้า่น
พสิจูน์ไปสัมผัสแลว้  “กรซิลยีก์ัลช” (GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะ
ฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทศิทาง แปลกใหม ่มันส ์ไม่
เหมอืนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถือ่น “รัน อเวย ์มายน์ คารส์ ” (RUNAWAY 
MINE CARS) เกาะใหแ้น่นครัง้แรกกบัโคสเตอรภ์าคพืน้ดนิหลากหลายทศิทางรายรอบ
ดว้ยแดนเถือ่นแปลกตาเลีย้วเลาะผ่านโตรกธาร น้ําพุรอ้น “ ไกเซอร ์กัลช” (GEYSER 
GULCH) ทีพ่วยพุ่งสะเทอืนท่ัวทัง้พืน้ดนิแลว้มาเยีย่มบา้นชา่งตเีหล็กหลบสายน้ําทีส่าด
สา่ย และรา้นของแหง้ทีก่ลายเป็นรา้นของเปียก ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพือ่นใหม ่เล็งใหแ้ม่น 
แลว้พ่นสายน้ําจากเครือ่งสบูลมของชา่งตเีหล็ก  สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ํา จากนัน้พบ
กบัการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพือ่นทีแ่สนวเิศษ มกิกี,้ มนินี่, ชพิ แอนด ์เดลในชดุ
เสือ้ผา้น่ารักและสองเพือ่นดสินีย ์กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และเคไนย ์ดนิแดนทีย่ ิง่ใหญ่
เหนอืคําบรรยายอกีทีห่นึง่ทีไ่มค่วรพลาด “ทอย สตอรีแ่ลนด”์ (TOY STORYLAND)  ธมี
แลนดจ์ากดสินียพ์คิซารสํ์าหรับเด็กทุกวัย เมือ่เหล่าของเล่นออกมาสนุกสนาน ระวัง! 
ปฏบิัตกิารร่วมกับกองกําลังของแอนดี ้ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดร๊อป (TOY SOLDIER 
PARACHUTE DROP) ทิง้ดิง่จากความสงู 25 เมตร ดิง่พสธุารอ่นจากเวหาสูพ่ืน้โลก,
แลว้ร่วมวิง่ไล่งับหาง ส่ายหัว ส่ายหางโยกกันหัวหมุน กับ สลิง้กีด้๊อกสปิน (SLINKY 
DOG SPIN), กรี๊ด!สดุเสยีง หวาดเสยีว อะดรนีาลนีกระฉูด บนรางรปูตัว U ทีค่วามสงู 27 
เมตร กบัโคสเตอร ์อารซ์ ีเรเซอร ์(RC RACER)นอกจากนี้ทา่นสามารถเลน่เครือ่งเลน่อัน
ทันสมัยและสนุกสนาน อกี 4 โซน โซนแรก “เมนสตรที ย ูเอส เอ” (MAIN STREET 
USA) กา้วเขา้สู ่ความมชีวีติชวีาเทศกาลเฉลมิฉลองของอเมรกินัทาวน ์สนุกสนานไปกบั 
ไฟลทอ์อฟ แฟนตาซ ีพาเหรด 2 รอบของทุกวัน ทา่นจะไดพ้บกับรา้นคา้ขายของที่
ระลกึและรา้นอาหารมากมายสนุกกับรถไฟไอน้ําโบราณรอบสวนสนุกโซนทีส่อง“ทูมอร์
โรวแ์ลนด”์  (TOMORROW LAND)  ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผา่นหว้งอวกาศอัน
มดืมดิไปกบัโรลเลอรโ์คสเตอร ์“สเปซเมาทเ์ทน่” (SPACE MOUNTAIN) และ“บัซไลท์
เยยีร ์  แอสโทร บลาสเทอร”์ (BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS) เครือ่งเลน่ที่
ปกป้องจักรวาลยงิต่อสูผู้รุ้กรานพรอ้มเก็บคะแนน ORBITORN เครื่องเล่นขับยาน
อวกาศ โซนทีส่าม “แฟนตาซแีลนด”์ (FANTASY LAND) ดืม่ดํ่าไปกับโลกแห่งเทพ  



  

นยิาย พบกับเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา สนุกกับเมอืงเทพนิยายล่องเรือตาม
เรือ่งราวรอบโลกที ่“อทิส ์อะ สมอล เวลิด์” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกบั
การแสดงแบบบรอดเวย ์ที ่“เดอะโกลเดน้ มกิกีส้”์ (THE GOLDEN MICKEYS) โซน
สดุทา้ยโซนทีส่ี ่“แอดเวนเจอรแ์ลนด”์ (ADVANTURE LAND) ดนิแดนแหง่การผจญภัย
อันน่าตื่นเตน้สัมผัสความเรา้ใจกับการผจญภัยในป่าลกึลับของเอเชยีและแอฟรกิาใน
ดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะเริม่ตน้การ
ผจญภัยบนเรือสํารวจทีล่่องไปตามแม่น้ําสายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอรแ์ลนด์
ผ่านป่าลกึลับทีทุ่กโคง้น้ําจะมสี ิง่ลกึลับและสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ต่างๆรออยู่เพือ่สรา้ง
ความสนุกใหก้ับผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืนไม่ว่าจะเป็นฝูงชา้งทีเ่ล่นน้ําอย่างสนุกสนานตืน่เตน้กับ
การ ผจญภัยกบัสตัวป่์านานาชนดิ, Tarzan’s Tree House บา้นตน้ไมข้องทารซ์าน ชว่ง
ก่อนสวนวนุกจะปิด ประมาณ 20.00น. ท่านจะไดพ้บกับโชว์ดอกไมไ้ฟอันยิง่ใหญ่
ตระการตาซึง่เป็นเอกลักษณ์ของดสินยีแ์ลนด ์Disney in the Stars  
                  *** อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั *** 

 เขา้สูท่ ีพ่กั  ฮอ่งกง Panda Hotel /Regal Riverside Hotel  หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัสาม      ฮอ่งกง – ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(น ัง่รถรางพคีแทรม) – รพีลัสเ์บย ์– หมูบ่า้นชาวประมง 
ลีห่ยนุมุน่-อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – กรงุเทพ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซํา  

 

นําท่านชมววิทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกงบรเิวณเขา The Peak  หรอื วคิตอเรยี พคี 
(Victoria Peak) ถา่ยรูปคูก่บัววิทวิทัศนข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจุดชมววิทีส่งูทีส่ดุ 
และสวยทีส่ดุของฮอ่งกงสัมผัสบรรยากาศสดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ
เกาะฮ่องกงและเกาลูน ไดทั้ง้เกาะอย่างชัดเจน  เป็นจุดชมววิ ชมไฟตกึสูงในฮ่องกง 
ยอดเขาทีส่งู 552 เมตรจากระดับน้ําทะเล ตัง้อยู่ในเกาะฮอ่งกง ทีด่า้นบนของ The 
Peak มอีาคาร Peak Tower เป็นอาคารรปูชาม หรอื ครึง่วงกลมสงู 7 ชัน้ ภายในอาคาร
มพีพิธิภัณฑห์ุน่ขึผ้ ึง้มาดามทสุโซ ่(Madame Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร 
และรา้นขายของที่ระลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของฝาก รา้นขายของ Brand 
name เป็นแหลง่ชอปป้ิงทีส่งูทีส่ดุในฮอ่งกง ...จากนัน้นําทา่นนมัสการขอพรจากเจา้แม่
กวนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแต่
ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดนิทางมาสักการบูชาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่
กวนอมิเจา้แมทั่บทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กันวา่ถา้ใคร
มาขอก็มักสมหวังทุกครัง้ไป..จากน ัน้นําชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ซึง่เป็นโรงงานทีม่ ี
ชือ่เสยีงทีสุ่ดของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบัทา่นสามารถหาซือ้

ไดใ้นราคาพเิศษ !! และนําทา่นเลอืกซือ้ยาสมนุไพรจนีตา่งๆ อกีมากมาย 
  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร –พเิศษทานอาหารทะเลซฟีู๊ ต ณ 
หมูบ่า้นชาวประมง Lei Yue Mun ทีร่า้น Fair Moon Seafood Restaurant  
อาทเิช่น...กุง้ทะเลลวก , ปลาทะเลนึง่ซอี ิว้ , เปาฮือ้น ึง่ซอี ิว้ , ปลาหมกึทอด
ก ร ะ เ ทีย ม  ,   กุ ้ ง ม ัง ก ร อ บ เ น ย  ,  ห อ ย เ ช ล ล์น ึ่ ง ก ร ะ เ ทีย ม -วุ ้น เ ส้น  
**รายการอาหารอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
  



  

 
 
 
 
 
 
**รปูอาหารใชสํ้าหรับอา้งองิเทา่นัน้ 

บา่ย จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย อาท ิเชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ 
Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ เชน่ Armani, 
Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, 
Chole, ของเด็กเลน่ทีห่า้ง Toy r’us แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS Galleria  
เชน่  Burberry, Cartier, Chane , Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  

 *** อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ***  

 สมควรแกเ่วลาพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง  

21.50 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ Emirate Airline เทีย่วบนิที ่EK385  

23.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ….                            

 
** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิ
เจ ิน้)กาํหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวั
หมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคา
ทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทุกทา่นทราบว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้
หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวาม
ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 
หยวน / คน / รา้น 

โปรแกรม :  HONGKONG COMBO SET 3 วนั 2 คนื บนิ EK 

กาํหนดการเดนิทาง ราคา 
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 
(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ่

ราคาเด็ก 
(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ่

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

วนัที ่09-11,16-18,17-19,24-26  
ก.ย. 2559 17,900 17,900 16,900 4,500 

วนัที ่ 10-12 ก.ย. 2559 18,900 18,900 17,900 5,000 
วนัที ่ 20-22,23-25,24-26,27-29
ต.ค. 2559 17,900 17,900 16,900 4,500 

วนัที ่ 21-23 , 28-30 ต.ค. 2559 18,900 18,900 17,900 5,000 

วนัที ่ 22-24 ต.ค. 2559 19,900 19,900 18,900 5,500 

วนัที ่ 30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2559 18,900 18,900 17,900 5,000 



  

วนัที ่ 04-06,05-07,10-12,12-
14,17-19,18-20, 19-21,24-
26,25-27,26-28  พ.ย. 2559 

17,900 17,900 16,900 4,500 

 
    กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 
หมายเหต ุ 1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง 

ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 
บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

  3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
  4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดนิทางจํานวน  15 ทา่น ขีน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จีํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15   
ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางดว้ยโดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง  

*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 
มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ ***  

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
 

อตัรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงค์

อยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน จํานวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิกําหนด) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง 
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. คา่ยกกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กโิลกรัม) / (โรงแรมทีพั่กบางแหง่อาจไมม่คีนขนกระเป๋า) 
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไว ้

กบับรษัิทประกนัชวีติ  
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   
 รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
  ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
   เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
  ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 



  

 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 
 คา่ธรรมเนยีมการทําวซีา่กรณีทีล่กูคา้เป็นพาสตา่งชาต ิเชน่ พาสสปอรต์เยอรมัน พาสสปอรต์ลาว 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 
 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มคัคเุทศก ์) 
 คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

 
เง ือ่นไขการจอง 

1. วางเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 
2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย
อตัโนมตั ิ

3.  หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 
 กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 
    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรทั์ง้หมด 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15  
  ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ 
 แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบ 
  ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม
 เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้  
 การชาํระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวร์
 ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้
 จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ



  

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
 สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ
 เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 
 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะ
 เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกาํหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท
 และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะทําการ
 เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
 คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั๋ว  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
 กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
 การหักคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารใน
 สว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้
 แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุล
 ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท 
แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ คา่ใชจ้า่ย
ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ
กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   
สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้ (น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย    
และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

4. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น
จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูก้ําหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดนิทางและไดดํ้าเนนิการ
ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้(กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

 
 
 
 



  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ
 หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั
 และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 
2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ
 ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
3. โรงแรมในฮอ่งกงมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งมขีนาดกะทัดรัต ซึง่ขึน้อยูก่บัการ
 ออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย 
 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมง
ตดิตอ่กนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ
เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  
อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย
การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น
สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื 
ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่ม
เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 
เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤติกรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดา้นการความคุม
โรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ย
ใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจน
ความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 


