
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เทีย่วสวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์!! (รวมคา่เขา้แลว้) 
 สมัผสัดนิแดนใหมท่ีเ่ปิดตวัอยา่งเป็นทางการ สตาร ์วอรส์ : ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์เทคโอเวอร ์

 ภายในสวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดม์บีรกิารฟร ีWi-Fi  

 เทีย่วดสินียแ์ลนดเ์ต็มวนั  สนุกกบัเครือ่งเลน่ไดไ้ม่จ ากดัรอบ  ถ่ายรูปกบัเหลา่การต์นูทีท่่านชืน่ชอบ 

 ไหวอ้งคเ์จา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้องคอ์ืน่ๆ และขา้มสะพานตอ่อาย ุณ หาดรพีัสเบย ์ 

 ไหวพ้ระวดัชือ่ดงั  ณ วดัหวงัตา้เซยีน เพือ่ขอพรอนัศกัดิส์ทิธิ ์  

 อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย เชน่ กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ และอืน่ๆ ที ่ถนนนาธาน 

 ลิม้ลองติม่ซ าตน้ต าหรับแสนอร่อย  อาหารจนีสไตลก์วางตุง้ หลากหลายเมนู 

 

 

    ก าหนดการเดนิทาง       

 

 

1. กรุงเทพฯ-ฮอ่งกง-วคิตอเรยีพคี-รพีัสเบย-์    

วดัหวงัตา้เซยีน-จวิเวอรร์ี ่

2. ฮอ่งกง-ดสินียแ์ลนด ์ 

3. ฮ่องกง-อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-สนามบิน

ฮอ่งกง-กรุงเทพฯ 

 

 

 

21 – 23 ตลุาคม 2559 

HONGKONG WONDERFUL DISNEYLAND 
3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก(CX) 

บรษิทั รุ่งทรพัยก์ารท่องเทีย่ว จ ากดั 
ROONGSARP TRAVEL SERVICE  CO., LTD. 
  

 

466 - 468 YAOWARAT RD. SAMPANTAWONG 
B A N G K O K   1 0 1 0 0 .  T H A I L A N D  
TEL: (662) 2240039 FAX: (662) 2248057 
E-mail: discovery@roongsarp.co.th 
Website:  ht tp: / /www.roongsarp.co. th  
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วคิตอเรียพคี – รีพสัเบย์ – วดัหวงัต้าเซียน – ร้านจวิเวอร์ร่ี 

04.40 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์
แปซิฟิก   โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

06.40 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก   เท่ียวบินท่ี CX616 

10.25 น. เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่า ไทย 1 ชัว่โมง)   
สนามบินอนัทนัสมยัสะดวกสบายแห่งใหม่ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทาง
ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน 
และเกาะเลก็ๆอีก 235 เกาะ  หลงัผา่นพิธีการศุลกากรเรียบร้อย  เดินออกทาง EXIT B  พบกนั ณ จุดนดัพบ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
 น าท่านชมทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วคิตอเรียพคี (ระดบั MID LEVEL) ถ่ายรูปคู่กบัวิว

ทิวทศัน์ของตึกสูงต่างๆ ซ่ึงไดส้ร้างตามหลกัฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง  น าท่านนมสัการ วดัเจ้าแม่กวนอมิ  ณ 
หาดรีพลัส์เบย์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมี
นกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสกัการะบูชา ขอพร
ศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แม่กวนอิม  และขอพรจากเทพเจา้องค์
อ่ืนๆ ดว้ย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร ่ ารวยจากเทพ
ไฉ่ซิงเอ้ีย ,ขอพรเร่ืองความรัก ใหส้มหวงัในรัก ขอพรได้
จากเทพแห่งความรัก และเทพเจา้แห่งโชคลาภองคอ่ื์นๆ 
ณ ชายหาดรีพลัส์เบย ์ ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกคร้ังไป   

 น าท่านไปนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัหว่องไท่ซิน (WONG TAI SIN TEMPLE) หรือคนไทยนิยม
เรียกว่า วดัหวงัต้าเซียน ถือเป็นวดัท่ีเคารพบูชาอยา่งสูงของ
ชาวฮ่องกงและชาวไทย เป็นวดัในลทัธิเต๋า ซ่ึงข้ึนช่ือในดา้น
อิทธิฤทธ์ิ เล่ืองลือว่ามีคนมาสกัการะขอพรท่ีน่ีจะไดส้ม
ปรารถนา  จากนั้นน าท่านสู่ โรงงานจวิเวอร์ร่ี  ชมผลิตภณัฑท่ี์
สร้างข้ึนตามหลกัฮวงจุย้ของคนจีน  กลายเป็นเคร่ืองรางของ
ขลงัท่ีมากดว้ยคุณค่า  เพื่อเป็นของฝากใหก้บัตนเองและคนท่ี
คุณรักไดต้ามอธัยาศยั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 
 เขา้สู่ท่ีพกัฮ่องกง EMPIRE KOWLOON  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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วนัที่สอง ฮ่องกง – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบต่ิมซ า  
 น าท่านเขา้สู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONGDISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ แห่งน้ีเป็นสวน

สนุกแห่งท่ี 5 ของดิสนียแ์ลนดท์ัว่โลก เพียบพร้อมดว้ยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุก
และรีสอร์ทระดบัโลกท่ีถูกเนรมิตข้ึนบนเกาะลนัเตา  ล่าสุดดินแดนที่เพิง่เปิดตวั  MYSTIC POINT เม่ือ
พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา   จดัโซนใหเ้ป็นลกัษณะของ
โซนแห่งความลึกลบัและพิศวง  เนน้จุดหลกัท่ีเคร่ืองเล่น
บา้นลึกลบัท่ีช่ือว่า “MYSTIC  MANOR” และสวนแห่ง
เทวนิยาย  รอใหท่้านพิสูจน์ไปสมัผสัแลว้   เมื่อปีท่ีผา่นมา 
วนัท่ี 14 ก.ค. 55 เปิดตวัเขตสวนสนุกใหม่ท่ีมีช่ือว่า “กริซ
ลียก์ลัช”  (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรคพ์ิเศษสุด
เฉพาะฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ เปิดโลกตะวนัตก ผจญภยั
หลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มนัส์ ไม่เหมือนใคร กบัรถรางตะลุยขุมทองแดนเถ่ือน “รัน อเวย ์มายน์ คาร์ส 
”  (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแ้น่นคร้ังแรกกบัโคสเตอร์ภาคพ้ืนดินหลากหลายทิศทางรายรอบ
ดว้ยแดนเถ่ือนแปลกตาเล้ียวเลาะผา่นโตรกธาร น ้ าพุร้อน “ ไกเซอร์ กลัช” (GEYSER GULCH) ท่ีพวยพุ่ง
สะเทือนทัว่ทั้งพ้ืนดินแลว้มาเยีย่มบา้นช่างตีเหลก็หลบสายน ้ าท่ีสาดส่าย และร้านของแหง้ท่ีกลายเป็นร้าน
ของเปียก ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพ่ือนใหม่ เลง็ใหแ้ม่น แลว้พ่นสายน ้ าจากเคร่ืองสูบลมของช่างตีเหลก็  สนุกสนาน
กนัแบบเยน็ฉ ่า จากนั้นพบกบัการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพ่ือนท่ีแสนวิเศษ มิกก้ี, มินน่ี, ชิพ แอนด ์เดล
ในชุดเส้ือผา้น่ารักและสองเพ่ือนดิสนีย ์ กรีซลีย ์ หมีนอ้ยโคดา้ ดินแดนท่ียิง่ใหญ่เหนือค าบรรยายอีกท่ีหน่ึงท่ี
ไม่ควรพลาด “ทอย สตอร่ีแลนด์”   (TOY STORY LAND)  ธีมแลนดจ์ากดิสนียพ์ิคซาร์ส าหรับเด็กทุกวยั 
เมื่อเหล่าของเล่นออกมาสนุกสนาน ระวงั! ปฏิบติัการ
ร่วมกบักองก าลงัของแอนด้ี ทอยโซลเจอร์ พาราชูต้ดร๊อป 
(TOY SOLDIER PARACHUTE DROP)  ท้ิงด่ิงจาก
ความสูง 25 เมตร ด่ิงพสุธาร่อนจากเวหาสู่พ้ืนโลก,แลว้
ร่วมวิ่งไล่งบัหาง ส่ายหวั ส่ายหางโยกกนัหวัหมุน กบั 
สล้ิงก้ีด๊อกสปิน (SLINKY DOG SPIN), กร๊ีด!สุดเสียง 
หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตวั U ท่ีความ
สูง 27 เมตร กบัโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC RACER)นอกจากน้ีท่านสามารรถเล่นเคร่ืองเล่นอนัทนัสมยั
และสนุกสนานอีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรีท ยู เอส เอ” (MAIN STREET USA) กา้วเขา้สู่ ความมี
ชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกนัทาวน์ สนุกสนานไปกบั ไฟลทอ์อฟแฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของ
ทุกวนั ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ขายของท่ีระลึกและร้านอาหารมากมายสนุกกบัรถไฟไอน ้ าโบราณรอบสวน
สนุก   โซนที่สอง“ทูมอร์โรว์แลนด์” (TOMORROW  LAND)  ต่ืนเตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผา่นหว้ง
อวกาศอนัมืดมิดไปกบัโรลเลอร์โคสเตอร์ “สเปซเมาทเ์ท่น” (SPACE MOUNTAIN) และ“บซัไลทเ์ยยีร์แอ
สโทร บลาสเทอร์” (BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS)เคร่ืองเล่นท่ีปกป้องจกัรวาลยงิต่อสูผู้รุ้กราน 
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 พร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เคร่ืองเล่นขับยานอวกาศ โซนที่สาม “แฟนตาซีแลนด์” (FANTASY 

LAND) ด่ืมด ่าไปกบัโลกแห่งเทพนิยาย พบกบัเจา้หญิง ณ ปราสาทเจา้หญิงนิทรา สนุกกบัเมืองเทพนิยาย
ล่องเรือตามเร่ืองราวรอบโลกท่ี “อิทส์ อะ สมอล เวิลด์” (IT’S A SMALL WORLD) ประทบัใจไปกบัการ
แสดงแบบบรอดเวย ์มิวสิคคลัท่ี “เดอะโกลเดน้ มิกก้ีส์” (THE GOLDEN MICKEYS) โซนสุดท้ายโซนที่ส่ี
“แอดเวนเจอร์แลนด์” (ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภยัอนัน่าต่ืนเตน้สัมผสัความเร้าใจ
กบัการผจญภยัในป่าลึกลบัของเอเชียและแอฟริกา
ในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River 

Cruise) ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะเร่ิมตน้การผจญภยับน
เรือส ารวจท่ีล่องไปตามแม่น ้ าสายใหญ่หัวใจหลกั
ของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่าลึกลบัท่ีทุกโคง้น ้ า
จะมีส่ิงลึกลบัและส่ิงท่ีสร้างความต่ืนเตน้ต่างๆรอ
อยู่เพื่อสร้างความสนุกให้กบัผูท่ี้เขา้ไปเยือนไม่ว่า
จะเป็นฝูงชา้งท่ีเล่นน ้ าอย่างสนุกสนานต่ืนเตน้กบัการ ผจญภยักบัสัตวป่์านานาชนิด, Tazan’s Tree House 
บา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน สมควรแก่เวลา  ช่วงก่อนสวนสนุกจะปิด ประมาณ 20.00น. ท่านจะไดพ้บกบัโชว์
ดอกไมไ้ฟอนัยิง่ใหญ่ตระการตาซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด ์Disney in the Stars  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั แบบคูปอง  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 
 เขา้สู่ท่ีพกัฮ่องกง EMPIRE KOWLOON  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่สาม ฮ่องกง – อสิระช้อปป้ิงถนนนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  ภตัตาคาร แบบต่ิมซ า 
เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้ แบรนด์ชั้นน าของฮ่องกง 
และแบนดช์ั้นน าจากต่างประเทศทัว่โลกกว่า 700 ร้านคา้ เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier 

, Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นท่ีหา้ง Toy r’us หรือจะเลือกซ้ือ
สินคา้คุณภาพดีจากทั่วโลกไดท่ี้ร้านคา้ปลอดภาษีท่ี DFS Galleria  เช่น  Burberry , Cartier , Chanel , 

Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ มีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆอยา่งจุใจ 
(เพ่ือความคล่องตวั อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัยไม่รวมอยู่ในรายการ) 

16.30  สมควรแก่เวลาพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย  น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
19.55  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธย์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX703 

21.45  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

** ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเก๊า จูไห่ เซนิ

เจ ิน้)ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวั

หมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์

จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้

ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้

รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน,เหรยีญ

ฮอ่งกง / คน / รา้น 

 

โปรแกรม :  HONGKONG WONDERFUL DISNEYLAND BY CX  3 วนั 2 คนื  

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคา 

ผูใ้หญ ่1  

+ เด็ก 1 

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

21 – 23 ตุลาคม 2559 23,900.- 21,900 19,900.- 17,900.- 4,900.- 

      

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทั้ง 5 ข้อ 
หมายเหตุ 1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง 

ของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน  

  3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
  4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. คณะผู้เดินทางจ านวน  15 ท่าน ขีน้ไปจงึออกเดินทางในกรณทีี่มจี านวนผู้เดินทางไม่ถึง 15   ท่านไม่มี
หัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

*** ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะนั้นทางบริษัทฯ 
จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน ***  

 
 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ  
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
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อตัรานีร้วม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนกัท่องเท่ียว (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป – กลบัพร้อมคณะ (ในกรณมีคีวาม
ประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิจ านวนวนั จ านวนคนและมค่ีาใช้จ่ายที่ทางสายการบินก าหนด) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

     7. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและพนกังานขบัรถตลอดรายการเดินทาง 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าหอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 
3. ค่าธรรมเนียมการท าวีซ่ากรณีท่ีลูกคา้เป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอร์ตเยอรมนั พาสสปอร์ตลาว 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้ าหนัก
เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการของ มคัคุเทศก์ ) 
8. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 

 

เง่ือนไขการจอง 

1. วางเงินมดัจ  าท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยืน่วีซ่า ภายใน  3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวร์โดยอตัโนมตั ิ
3. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณลีูกค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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หมายเหตุ 

1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ใน
กรณีน้ีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
อุบติัเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ  า 10,000 บาท พร้อมกบัเตรียมเอกสาร
ส่งใหเ้รียบร้อย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้  
2. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้
เรียบร้อยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั   คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั    เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการ
เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ  าทั้งหมด 
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมผีลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  
6.กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะท าการเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋  ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้
7.กรณีท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
ค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้  าระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณี
ไป 
8.กรณผีู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
1. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ  าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ่้ายตามท่ี
เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น   สามารถเปิด
ประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย    และอ านาจในการ
ใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินและบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้  าเนินการออกตัว๋
เคร่ืองบินไปแลว้(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 
2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในฮ่องกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งมีขนาดกะทดัรัต ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบ
ของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมง
ติดต่อกนัท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มเีกยีรตซ่ึิงร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหาโร งแรมท่ีพัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั
เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะท้องถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกบัสถานเอกอคัรราชทูต 
รวมถึงผูม้ีอ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่
เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี
ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ี
ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือ
การเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลง
ไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว 
บริษัท จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มเีกยีรต ิซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 


