
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK)   
 

 
 
 

 สนุกสดุเหวีย่งทีส่วนสนุก “Disneyland”  
 ชอ้ปป้ิงสดุมันสย์า่นจมิซาจุย่  
 จดุชมววิวคิตอเรยีพคี  (Peak-Tram)  
 ขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล Repulse Bay + วัดแชกงหมวิ 
 ชม A Symphony of Lights ณ อา่ววคิตอเรยี     
 พเิศษ!!! พักฮอ่งกง 2 คนื...โรงแรมระดับ 4 ดาว 

ทวัรฮ่์องกง : รหสั HKG889 



** อรอ่ยเลศิรสกบัหา่นยา่ง // ต ิม่ซ าตน้ต ารบั // 
อาหารกวางตุง้รสชาตใินแบบฮอ่งกงแท้ๆ  ** 

วันแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – Symphony of Lights           (-/บนเครือ่ง/เย็น)                                                            

10.30 น.       คณะพรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  ประตู 9 เคาเตอร ์T สายการบนิ Emirates 

Airlines (EK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

13.45 น.      ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ EK 384  ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
17.30 น.      ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ใหค้ณะทา่นออกทาง  Exit 

B จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นสะพานชงิหมา่ ซึง่เป็นสะพานทีถ่อืไดว้า่เป็นสะพานรางคู ่ทีย่าว
ทีส่ดุในโลก   

ค า่            บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1)  
 น าทา่นชม  A Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุค า่คนื การ
แสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสงและเสยีง
ถาวรทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของโลกครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคัญตา่งๆทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ังของ
อา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นีป้ระดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก็์จะสอ่งแสง
สวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮอ่งกง จนไดเ้วลาอันสมควร 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PENTA / HABOUR PLAZA 8 DEGREES/ BEST WESTERN 
PLUS / SAV / REGAL RIVERSIDE / SILKA TSUEN WAN HOTEL 4*หรอื
เทยีบเทา่ 

วันทีส่อง ฮอ่งกง – จดุชมววิวคิตอเรยีพคี(พคีแทรม) – รพีลสัเบย ์– จวิเวอรร์ี ่– รา้นหยก – 
วัดแชกงหมวิ – วัดหวงัตา้เซยีน – อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน จมิซาจุย่                                                                 
(เชา้/เทีย่ง/เย็น) 

เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า) (มือ้ที ่2)  
จากนัน้น าท่านเทีย่วเกาะฮอ่งกงขึน้สูย่อดเขา VICTORIA จากสถานี พคีแทรม  เพือ่โดยสาร
รถราง ดว้ยระยะทาง 1.4 กโิลเมตร  ไปยังยอดเขาวคิตอเรียพีค สูงประมาณ 400 เมตรจาก

ระดับน ้าทะเล  พคีแทรมเปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ 28 พฤษภาคม 
ค.ศ.1888 สูงประมาณ 400 เมตร
จากระดับน ้าทะเล  ระหว่างเสน้ทาง
ท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับทัศนียภาพ
ของเกาะฮ่องกง ฝ่ังและเกาลูน ซึง่
เต็มไปดว้ยตึกสูงระฟ้า และอาคาร
ต่างๆที่สรา้งตามหลักฮวงจุย้  เช่น 
เซ็นทรัลพลาซ่า ไชน่าแบงค ์และตกึ

อืน่ๆอันเป็นธุรกจิชัน้ น าของฮ่องกง ของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศ
บรสิุทธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกง
และเกาลูนไดทั้้งเกาะอย่างชัดเจน ทัง้นี้ยังตืน่ตากับตกึระฟ้าที่สูง
ตระหงา่นและอาคารตา่งๆ ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ อาท ิตกึ 
เซ็นทรัลพลาซา่, ตกึไชน่าแบงคแ์ละตกึอืน่ๆ อันเป็นทีต่ัง้ของธรุกจิ 
ชัน้น าของฮ่องกงพรอ้มทัง้ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ ...พรอ้มนมัสการขอพรจากเจา้แม่
กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคลที่บรเิวณชายหาด REPULSE BAY ขา้ม



สะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี จากนัน้ใหท้า่นไดรั้บพลังจากศาลา
แปดทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง อกีทัง้ยังใหท้่านไดข้อพรเรือ่งเนื้อคู ่ณ 
จุดนี้ไดอ้ีกดว้ย จากนั้นน าท่านแวะชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่มีเครื่องประดับมากมาย อาท ิเช่น 
แหวน, สรอ้ย , ก าไล  ฯลฯ  ซึง่เป็นดไีซน์ทีไ่ดรั้บรางวัลระดับเยีย่ม  พรอ้มกับน าท่านชม รา้น
หยก ทีม่ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกงอกีดว้ย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่3) เมนพูเิศษ...หา่นยา่ง 
จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั เป็นวดัเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายุ

กวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วดัแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคล
ส าคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนือ่งจากมเีหตกุารณ์จลาจล
เกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวตัไิว ้ท าใหค้น
ท่ัวไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจาก
ทา่นแชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันน า
โชคทีต่ัง้อยูใ่นวดัเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวาม
เจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่
ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปให ้
หมด ในองคก์ังหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกาย
แข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา 

ในทกุๆวนัที ่2 ของเดอืนแรกตามปฎทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันีเ้พือ่ถวายกังหันลม
เพราะเชือ่วา่กังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วาม
โชคดเีขา้มาแทน    จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน หนึง่
ในวดัทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกง ไหวเ้ทพเจา้หวงัตา้เซยีน ซึง่ข ึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภัยไข ้
เจ็บและ พบกับผูค้นมากมายทีน่ าธปู และ ของมาสักการะเพือ่
ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท า
ธรุกจิ หรอืตามทีค่นไทยเรยีกกันอยา่งคุน้ปากเป็นภาษาจนี
แตจ้ิว๋วา่ “วดัหวงัตา้เซยีน” นัน้เป็นวดัลัทธเิตา๋ทีช่าวฮอ่งกง
และนักทอ่งทอ่งที ่เดนิทางมาเทีย่วฮอ่งกงโดยเฉพาะชาว
ไทยเชือ้สายจนีใหค้วามศรัทธากันมาก วดันีม้อีายกุวา่รอ้ยปี 
ละไดช้ือ่วา่เป็น วดัทีใ่ครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสยี
ทกุสิง่ เดมิทวีดันีเ้ป็นเพยีงศาลเจา้เล็กๆ ในยา่น Wan Chai 
ทางเกาะฮอ่งกง ภายหลังไดม้กีารรวบรวมเงนิบรจิาคแลว้ยา้ยวดัมาตัง้อยูบ่นเกาะเกาลนูใน
ปัจจบุันนี ้  จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ถนนนาธาน จมิซาจุย่ แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name 
ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT,EMPORIO,ARMANI, 
GIORGIO ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us  ... สนิคา้
ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ จากนัน้อสิระใหท้า่นเต็ม
อิม่กับการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ มักจะตัง้ตน้กันทีส่ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง, 
เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปูฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ย
และตามซอกตกึอันซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่ OCEAN 
TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู ่และมทีางเชือ่มตดิตอ่กัน
สามารถเดนิทะลถุงึกันได ้

 
ค า่            บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4)  

จนไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PENTA / HABOUR PLAZA 8 DEGREES/ BEST WESTERN 
PLUS / SAV / REGAL RIVERSIDE / SILKA TSUEN WAN HOTEL 4*หรอื
เทยีบเทา่ 



วันทีส่าม ฮอ่งกง –  สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์– กรงุเทพฯ    (เชา้/-/บนเครือ่ง) 
เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า) (มือ้ที ่5)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ “ สวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์”  ซึง่เมือ่วันที ่14 กรกฎาคม 2555 
ที่ ผ่ านมาได ม้ีก ารเปิดตั วเขตสวนส นุ ก ใหม่ที่ มีชื่อ ว่า  “กริซลีย ์ ก ัลช ” (GRIZZLY 
GULCH) สรา้งสรรค์พิเศษสุดเฉพาะฮ่องกง
ดิสนี ย์แล นด์  เปิ ด โลกตะวันตก  ผจญ ภั ย
หลากหลายทศิทาง แปลกใหม ่มันส ์ไม่เหมอืน
ใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน  “รนั 
อ เวย์ มายน์ ค าร ์ส” (RUNAWAY MINE 
CARS) เกาะใหแ้น่น!!!  ครัง้แรกกับโคสเตอร์
ภาคพืน้ดนิหลากหลายทศิทาง รายรอบดว้ยแดน
เถื่อนแปลกตา เลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร น ้ าพุ
รอ้น “ไกเซอร ์กลัช” (GEYSER GULCH) ที่
พวยพุ่งสะเทือนท่ัวทัง้พื้นดนิ แลว้มาเยีย่มบา้น
ชา่งตเีหล็ก หลบสายน ้าทีส่าดสา่ย และรา้นของ
แหง้ทีก่ลายเป็นรา้นของเปียก รว่มเฮฮาจอ้งหาเพือ่นใหม ่เล็งใหแ้มน่ แลว้พ่นสายน ้าจากเครือ่ง
สบูลมของชา่งตเีหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ ่า จากนัน้พบกับการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กับ
เพื่อนที่แสนวเิศษ มกิกี,้ มนินี,่ ชพิ แอนด ์เดลในชุดเสือ้ผา้น่ารกั และสองเพือ่นดสินยี ์
กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และ เคไนย ์...ดนิแดนทีย่ ิง่ใหญ่เหนอืค าบรรยายอกีทีห่น ึง่ทีไ่ม่
ควรพลาด!!! แห่งเดียวในเอเชีย “ทอย สตอรีแ่ลนด ”์(TOY STORYLAND) ธีมแลนด์
จากดสินีย์ พิคซาร์ ส าหรับเด็กทุกวัย เมื่อเหล่าของเล่นออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏบิัตกิาร
ร่วมกั บกองก าลั งของแอนดี้  ทอย  โซล เจอร ์ พ าราชู้ต  ด ร๊อป  (TOY SOLDIER 
PARACHUTE DROP) ทิง้ดิง่จากความสงู 25 เมตร ดิง่พสธุารอ่นจากเวหาสูพ่ืน้โลก, แลว้รว่ม
วิง่ไลงั่บหาง สา่ยหัว สา่ยหาง โยกกันหัวหมนุ กับ สลิง้ก ี ้ดอ๊ก สปิน (SLINKY DOG SPIN), 
กรี๊ ด! สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตัว U ที่ความสูง 27 เมตร กับโค
สเตอร ์อารซ์ ีเรสเซอร ์(RC RACER) ….จากนัน้พบกับเครือ่งเล่นอันทันสมัยและสนุกสนาน
อีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรที ยู เอส เอ” (MAIN STREET USA) กา้วเขา้สู่ ความมี
ชีวติชีวา เทศกาลเฉลมิฉลองของอเมรกิันทาวน์ สนุกสนานไปกับ ไฟลท์ ออฟ แฟนตาซ ี
พาเหรด 2 รอบของทุกวัน ท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหารมากมาย สนุก
กับรถไฟไอน ้ าโบราณรอบสวนสนุก  โซนที่สอง “ทูมอรโ์รว ์แลนด์” (TOMORROW 
LAND) ตื่นเตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านหว้งอวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอร์โค
สเตอร์ “สเปซเมาทเ์ท่น” (SPACE MOUNTAIN) และ “บซั ไลทเ์ยยีร ์แอสโทร บลาส
เทอร”์ (BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS) เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยงิต่อสูผู้ ้
รุกรานพรอ้มเก็บคะแนน ORBITORN เครื่องเล่นขับยานอวกาศ  โซนที่สาม “แฟนตาซี

แลนด”์ (FANTASY LAND) ดืม่ด ่าไปกับโลกแห่งเทพนยิาย พบกับเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้
หญิงนิทรา สนุกกับเมืองเทพนิยาย ล่องเรือตามเรื่องราวรอบโลกที่  “อิทส์ อะ สมอล 
เวลิด์ (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย ์มวิสคิคัลที ่“เดอะ 
โกล เด้น  ม ิก กี้ส ์” (THE GOLDEN MICKEYS) โซ นที่ส ี่  “แอด เวน เจอร ์แลนด์” 
(ADVENTURE LAND) เดนิทางเขา้สูป่่าใหญ ่ดนิแดนแหง่การผจญภัยอันตืน่เตน้ “จงัเกลิ ร ิ
เวอร ์ครซู” (JUNGLE RIVER CRUISE) ลอ่งเรอืในป่าอันน่าสนุกสนาน ผจญภัยกับสัตวป่์า
อันน่าตื่นเตน้นานาชนิด  TARZAN’S TREEHOUSE บา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน ชมมิวสิคัล 
โชว์  FESTIVAL OF THE LION KING ตื่นตะลึงกับเครื่องแต่งกาย เหล่าแดนซ์เซอร ์
เทคนคิพเิศษ และกายกรรม เมือ่ส ิน้แสงอาทติยท์่านจะตืน่ตะลงึกับความสวยงามจนมอิาจละ
สายตาของปราสาทSLEEPY ปราสาทเทพนยิายซึง่ถกูตกแตง่ดว้ยไฟท่ัวทัง้ปราสาท  
จ าก นั้ น อิ ส ร ะช ้อ ป ป้ิ ง สิน ค ้า แ ต่ ล ะแ บ รน ด์ พ า เห รด กั น ล ด ราค าอ ย่ า ง ก ร ะห น ่ า   
กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ  

21.00 น.     เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่ EK385 
 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  
23.15 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

.…….HAVE A NICE TRIP……… 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

พกัคู ่ทา่นละ 
พกัผูใ้หญ ่

2ทา่น 
พกัผูใ้หญ ่

2ทา่น 
เพิม่ 

13 - 15 เม.ย. 2562 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,900.- 
  

** ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่น 
และภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิทีเ่กนิกวา่ทีก่ าหนด ** 

** โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีค้ านงึถงึผลประโยชน ์ของลกูคา้เป็นหลัก ** 
** ไมส่ามารถ ยกเลกิไดแ้ละไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงชือ่ได ้ พรอ้มสง่หนา้พาสปอรต์ภายใน 2 วนั ** 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม     : 
 คา่บัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วโปรโมชัน่) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

 คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
 **กรณุาระบลุกัษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายของตัวทา่นเอง TWIN (หอ้ง 2 เตยีง) 

// DOUBLE (หอ้ง 1 เตยีงใหญ)่ // SINGLE (หอ้งเตยีงเดีย่ว) // TRIPLE (หอ้ง 3 เตยีง)  
หากไมม่กีารระบ ุทางบรษัิท ขออนุญาตจัดเป็นเตยีง Twin ใหก้ับผูเ้ขา้พัก** 

 คา่อาหารตามทีร่ะบอุยูใ่นรายการ **หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคนืเงนิไดแ้ละ    
  ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเมนูอาหาร ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น** 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 หัวหนา้ทัวร ์และหรอืไกดข์องบรษัิททัวร ์Land Operator ทีฮ่อ่งกง ผูช้ านาญเสน้ทาง 

 ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 1 ,000,000 บาท )งือ่นไขตามกรมธรรม์เ(  

 สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่น 30 กก. 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม 

 Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 วซีา่เขา้ฮอ่งกง  ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ฮอ่งกง 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่ ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท า

เรือ่งแจง้ เขา้ -อก หรอือ Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ + คนขบัรถ 1500 บาท /ลกูคา้ ตลอดทรปิการเดนิทาง (เก็บ ณ วนั

เดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ   
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามสนิน า้ใจของทกุทา่น ไมบ่งัคบัใดๆ 

เง ือ่นไขเพิม่เตมิ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้  

ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน รายการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 
 เทีย่วบนิราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ 
 เมือ่ตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน  

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ด ้ระบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 

การส ารองทีน่ ัง่ 
1. กรณุาส ารองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท หลงัจากวนัจอง 3 วนั  

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระท ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 21 วนัท าการ 



เมื่อท่านได้ท ารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลับ 
เพ่ือแจ้งนัดวัน ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้ 

ธนาคาร สาขา ชือ่บญัช ี ประเภท หมายเลขบญัช ี

 

เดอะมอลล ์บางกะปิ บ.เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ากดั ออมทรัพย ์ 281-222986-8 

 

สาขายอ่ยเดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนทิขวัญ ออมทรัพย ์ 732-2-31864-9 

 

การยกเลกิ 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มี

การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-29 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท 
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้ -ะเทศไทยและกเมอืงทัง้จากปรออ ฮอ่งกง ไมม่ ี

การคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมี
ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ
ตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจ าตั๋วทา่น
ละ 10 ,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดเนือ่งจากคา่
ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

7. กรณีคณะออกเดนิทางได ้  
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่น ออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
3.คณะจองจ านวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 10 ทา่น (บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย  ,ยการถกูท ารา้ ,ายการสญูห ,ตา่งๆเหตุความลา่ชา้ หรอืจากอบุตั ิ  

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่
รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน
เครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุ
ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่ว
สถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม ่
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     เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ  
     ทัง้ส ิน้ 
11. ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ มิ

เชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
12. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ดังกลา่ว  คอื รา้นชา รา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ ี***ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 60 
นาท ี- 90 นาท ีซึง่ไมม่กีารบังคับใหท้า่นซือ้ ซือ้หรอืไมข่ ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีาร
บังคับใดใดทัง้ส ิน้หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้***รายการทัวรโ์รงแรม และตารางการบนิดังกลา่วขา้งตน้ อาจมี
การเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของทา่นเอง ** 
 

 


