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วันแรก กรุงเทพฯ – ฮองกง 

 

11.00 น.     พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 เคานเตอร T สายการบิน EMIRATES  พบเจาหนาที่ทํา

การเช็คอินตั๋ว 

14.00 น.     บินลัดฟาสูฮองกง โดยเที่ยวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

18.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหคณะทานออก Exit B 

จากนั้นนําทานเดินทาง ผานสะพานชิงหมา ติดอันดับเปนสะพานแขวนที่มีชวงกลางยาวที่สุดเปนอันดับ 2 

ของโลก และในปจจุบันอยูที่อันดับที่ 7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกวาง 41 เมตร มีสองช้ัน ช้ันบนมี

เสนทางรถว่ิงจํานวน 6 ชองทาง สวนช้ันลางใชสําหรับรถไฟ 2 ชองทาง และชองทางสํารองสําหรับรถยนต 

ในชวงฤดูมรสุมอีก 4 ชองทาง เร่ิมกอสรางในป ค.ศ. 1992 แลวเสร็จในป ค.ศ. 1997 ดวยงบประมาณ 7.2 

พันลานเหรียญฮองกง 

 

 
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1) 

 

นําทานเขาสูที่พัก... DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเทา 
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วันที่สอง ดิสนียแลนดเต็มวัน (รวมคาเขาและคาเครื่องเลนทุกชนิดเรียบรอยแลว) 

เชา          บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นช่ือของฮองกง อาทิ ฮะเกา ขนมจีบกุง กวยเตี๋ยว

หลอด โจก เปนตน (2)   

นําทานเดินทางสู  ฮองกง ดิสนียแลนด อาณาจักรแหงจินตนาการนี้ประกอบดวยพื้นที่ 7 สวน  ไดแก เมน

สตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแลนด , แฟนตาซีแลนด , ทูมอรโรวแลนด , ทอย สตอรี่ แลนด , กริซ

ลีย กัลช และมิสทิค พอยท  จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอรแลนด ผจญภัยกับการลองเรือ

ทองปาที่เต็มไปดวยสิงสาราสัตวตลอดเสนทางและโชวแรงระเบิดที่ตื่นเตน เขาสูอาณาจักรแหงแฟนตาซี ที่

ซึ่งคุณจะไดพบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส พรอมดวยเอฟเฟคต

เคล่ือนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษยตางดาวและขามเวลาไปยังทูมอรโรวแลนด 

ดินแดนแหงอนาคตและสิ่งที่พลาดไมไดคือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แนนอนวาอยาลืมแวะไปถายรูป

กับมิคกี้ และจับมือกับเจาเปดช่ือกองโลก เดินทองไปผานสวนหยอมที่เต็มไปดวยวัตถุโบราณที่สรางภาพ

ลวงตา 3 มิติ สํารวจพิพิธภัณฑลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบราณนาตื่นตาจากทั่วโลกมามีชีวิตตอหนาตอตาใน มิสทิค 

พอยท และไมควรพลาดกับ  IT’S A SMALL WORLD ลองเรือชมเหลาบรรดาตุกตานานาชาติ ซึ่ง

แบงเปนโซนของแตละชาติไว โดยตุกตาจะมีการเคล่ือนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD 

และแทรกดวยเสียงเคร่ืองดนตรีที่เปนเอกลักษณของแตละชาติ และอยาลืมแวะทักทายตุกตาสวมชุดประจํา

ชาติของไทย สนุกกับเกมตางๆ  การแสดงแสงสี “เรารักมิกกี้!” จากนั้นเชิญทานสนุกสนานกับเคร่ืองเลน

ในดิสนียแลนดและโซนตางๆ  
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พบกับเคร่ืองเลนใหมลาสุดธีมมารเวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ทานสามารถรวมความ

สนุกไดโดยการขี่ยานพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการตอสูอยางกลาหาญแบบอินเทอรแอคทีฟ

ในพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพรอมกับ Ant-Man and The Wasp เพื่อตอสูกับ

เหลาราย Arnim Zola และกองทพัของ Hydra Swarm-bots ผูช่ัวราย 

 

 
 

และสนุกไปกับ Iron Man Experience บินไปกับไอรอนแมน เหนือฟากฟาของฮองกง หยิบแวนตา 

Stark Vision ขึ้นสวมใส แลวเตรียมตัวสําหรับการเขาสูยุคใหมอยางเต็มตัว! การบินแตละคร้ังของ Expo 

Edition Iron Wing จะใชพลังงานจากเตาปฏิกรณอารคของตนเองและมีเทคโนโลยีลาสุดจากสตารค อินดัสต

ร้ี – รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปญญาประดิษฐ และกระจกที่ซอมแซมตัวเองได เมื่อ

คุณพรอมสําหรับการบินขึ้น คุณจะไดทองฟากฟาที่ตื่นเตนเราใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหม

ลาสุดและสูงที่สุดบนขอบฟาของฮองกง นั่นคือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนวา มีรายงาน

ถึงปฏิบัติการของไฮดราอยูบริเวณนี้ ใหเตรียมพรอมสําหรับการตอสู! ซึ่งแตละแหงตางมีจุดเดนความพิเศษ

เฉพาะตัว ทองอเมริกาฉบับยอสวนอยางมชีีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พรอมดวยทาวนสแควร รานคานารัก ๆ 

และหอสังเกตการณวิคตอเรีย 
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ขบวนพาเหรด ไฟลทส ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชม

ขบวนพาเหรดไดที่เมนสตรีท ยูเอสเอ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ)  ชมและเชียรตัวละครดิสนีย ที่

รวมขบวนมากมายไมวาจะเปนตัวการตูนดัง อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  

ตามดวยเจาหญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเร่ือง อาทิ  Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   

หรือตัวละครจากภาพยนตดังอาทิ The Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ  

 
**อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย** 

 

นําทานเขาสูที่พัก... DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเทา 
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วันที่สาม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลสเบย – วัดแชกงหมิว – ชอปปงจิมซาจุย - ฮองกง - กรุงเทพฯ 

เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)   

 

จากนั้นนําทาน สูจุดชมวิวเขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสชมจุดวิวสวยที่สุดของฮองกง ทุกทานจะได

สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดช่ืน สามารถชมทัศนียภาพอนังดงามของ เกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยาง

ชัดเจน สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามจุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮองกงไดทั้งวันซึ่งในแตละชวงเวลาก็จะมี

วิวที่สวยงามแตกตางกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเปนวิวของตึกและอาคารสูงระฟาของฮองกง ที่กอสรางตรง

ตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซา, ตึกไชนาแบงคและตึกอ่ืนๆ อันเปนที่ตั้งของธุรกิจ ช้ันนํา

ของฮองกงพรอมทั้งถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ 

 

 
 

จากนั้นนําทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลสเบย โดยเช่ือวา ณ 

บริเวณหาดรีพัลสเบย เปนจุดที่มีฮวงจุยที่ดีที่สุดของเกาะฮองกง  นําทานเร่ิมขอพร   เจาแมกวนอิม  

จากนั้นนําทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอ๊ีย  เทพเจาแหงโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง  หรือถาทาน

ไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเร่ืองลูกจากพระสังฆจาย ได  
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จากนั้นนําทาน ขามสะพานตออายุ ซึ่งเช่ือกันวาขามหนึ่งคร้ังจะมอีายเุพิ่มขึ้น 3 ป  หรือคนโสด จะเลือกขอ

คู หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได  จากนั้นขอพรเร่ืองการเดินทาง ใหเดินทาง

ปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากนั้นใหทานไดรับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวาเปนจุดรวมรับพลังที่ดี

ที่สุดของฮองกง 

 

 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
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ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานไดตั้งจิตอธิษฐาน

ดานหนาองคเจาพอแชกง จากนั้นใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แตละใบหมายถึง เดินทาง

ปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร้ัง จะชวย

ปดเปาสิ่งช่ัวรายออกไป และนําพาสิ่งดีๆเขามา 

 

 
 

ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา “วัดกังหันลม” เปน

อีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน สรางมาตั้งแต 300 

ปกอน ตามตํานานเลากันวาไดมีโจรสลัดตองการที่จะมาปลนชาวบาน 

เมื่อนายพลแชกงรูเขาก็ไดบอกใหชาวบานพับกังหันลมแลวนําไปติดไวที่

หนาบาน ปรากฎวาโจรสลัดไดจากไปและไมไดทําการปลน ชาวบานจึง

มีความเช่ือวากังหันลมนั้นชวยขจัดสิ่งช่ัวรายที่กําลังจะเขามา และนําพา

สิ่งดีๆมาสูตน จึงไดสรางวัดแชกงแหงนี้ช้ึน เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง 

และเปนที่สักการะบูชาเพื่อไมใหมีสิ่งไมไดเกิดขึ้น 

นําทานเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชใน

การเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย โดยการยอใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเปนเคร่ืองประดับ ไมวาจะเปน จี้  

แหวน  กําไล เพื่อใหเปนเคร่ืองประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา 
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นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก  หรือสัตวนําโชคอยางปเสี่ยะ  อิสระให

ทานไดเลือกช้ือเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลึก หรือนําโชคแดตัวทานเอง  

   นําทาน ชอปปงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนเนมตางๆ  จากนั้น

อิสระใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปงยานจิมซาจุยมักจะตั้งตนกันที่สถานีจิมซาจุย มีรานขายของทั้ง

เครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยู

ดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ OCEAN TERMINAL 

ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเช่ือมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบ

รนดดังมากมายใหทานไดเลือกซ้ือ ไมวาจะเปน  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, 

HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

21.30 น.    บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK 385 

23.45 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทาํการ 

ออกต๋ัวเนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***  คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหัวหนาทัวร 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 

หองละ 2-3 

ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 

พักเดี่ยว

เพ่ิม 

05 – 07 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 5,000 

06 – 08 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 5,000 

11 – 13 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 5,000 

12 – 14 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 5,000 

13 – 15 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 5,000 

18 – 20 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 5,000 

19 – 21 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 5,000 
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20 – 22 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 5,000 

26 – 28 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 5,000 

02 – 04 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 5,000 

03 – 05 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 5,000 

08 – 10 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 5,000 

09 – 11 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 5,000 

10 – 12 สิงหาคม 2562 16,999 16,999 5,000 

15 – 17 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 5,000 

16 – 18 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 5,000 

17 – 19 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 5,000 

23 – 25 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 5,000 

24 – 26 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 5,000 

 

หมายเหตุ: หากลูกคาไมตองการเขาดิสนียแลนด สามารถหักคาใชจายไดทานละ 2,000 บาท 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 200 เหรียญ /ทริป/ทาน 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ใน

นามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก และรานจิวเวอรรี่ ซ่ึงจําเปนตองระบุไว

ในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกราน

จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ 

ทั้งส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกแหง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

คาใชจายที่เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน 

• โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปน
หลัก 

• หมายเหตุ ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทาน

ใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 
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อัตราคาบริการนีร้วม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.      คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดนิทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา

อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 200 เหรียญ/ทริป/ตอทาน 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เง่ือนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการ

จายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและ

วันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่

(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง

เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไม

วากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเร่ือง

ขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระ

เงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน

คาบริการดังนี้ 

2.1ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 
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2.2ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

2.3ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนํา

เที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและ

วันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  

และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระ

คาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรา

ยินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่

หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือ

เดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสัยอื่น เปนตน 

12 | P a g e  
 
 



 
65 / 98 Moo 4, Jorrakeabua, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand Tel : (662) 061-0101 (AUTO)  Fax : (662) 553-3016 (AUTO) 

E-mail: thaigooddeal@hotmail.com   URL : www.newgenstravel.com   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่ 11/03014 

 

 
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ คาตั๋วเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

ขอแนะนาํกอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน 

และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมา

ใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาด

บรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น 

3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข 

เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสีย

คาปรับในอัตราที่สูงมาก   
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