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Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 4 ดาว B L D 

1 
กรุงเทพ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – พระใหญ่ลนัดา – City Gate Outlet – 
Symphony of Lights     

   HOTEL COZI 
HARBOUR VIEW , 

HOTEL COZI OASIS 
หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 2 ฮ่องกง - สวนสนุกดสินีย์แลนด์ (เตม็วนั)    

3 
จุดชมวิววิคตอเรีย พีค - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์ร่ี – 
ร้านหยก – ดวิตีฟ้รี – ช้อปป้ิงจมิซาจุ่ย – สนามบินฮ่องกง  - กรุงเทพฯ 

   - 

WONDERFUL HONGKONG 

ฮ่องกง ดสินีย์แลนด์ 
3 วนั 2 คนื 

ราคาเร่ิมต้น 
 

บาท/ท่าน 
19,900 

, ออกเดนิทางตั้งแต่ 15 ท่านโดยมหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นคอยบริการ 

 2560 

 



 
 

 

วนัแรก              กรุงเทพ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – พระใหญ่ลนัดา – City Gate Outlet – Symphony of Lights     

02.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ เคา้เตอร์ สายการบิน HONGKONG  AIRLINES โดย
มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านยยคยามสะดยกดา้นเอกสาร 

04.40 น.  น าท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ HX762 

09.00น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลงัผ่านพิธีการตรยจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยใหค้ณะท่านออก Exit B  

 น าท่าน น่ังกระเช้า Ngong ping 360 ท่ียายท่ีสุดในโลก จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิงในเยลา 25 นาที ท่านจะได้
ชมทิยทศัน์รอบตยั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพ้ืนท่ี 
1.5 เฮคตาร์เหนือระดบัน ้าทะเล 371 เมตร อิสระใหท่้านนมสัการ พระใหญ่ยดัโป่หลิน หรือ นิยมเรียกย่าพระ
ใหญ่ (ในกรณีกระเชา้นองปิงจะมีการปิดปรับปรุง จะเปล่ียนเป็นนัง่รถโดยสารของทางนองปิงแทน) 

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร *NGONG PING GARDEN 
จากนั้นน าท่านสู่ City Gate Outlet แหล่งรยมเส้ือผา้แบรนดเ์นม หา้ง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลนัเตา 
ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยู่บริเยณสถานีรถไฟใตดิ้นตงชงมีเส้ือผา้แบรนดช์ั้นน า
มากมายให้เลือกช้อปรยมทั้ งเคร่ืองประดับ เส้ือผา้เด็ก รองเทา้กีฬา และของตกแต่งบา้น สินคา้ลดพิเศษ 
รยมทั้งบริเยณ ชั้น 1 ยงัเป็น Fast Food ช่ือดงัอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอ่ืนๆอีกมากมาย ชั้นใตดิ้นยงัมี 
Supermarket มีรายการใหเ้ลือกซ้ือเลือกหาไม่ย่าจะเป็นอาหาร   ขนม อุปกรณ์ ขา้ยของเคร่ืองใช ้และ สินคา้
อีกมากมาย น าท่านสู่ วดัหยู่น หยู่น สักการะพระบรมศาสดาของพุทธเต๋า และขงจ้ือ ไหยไ้ทส่้ยยเอ้ีย เทพเจา้
คุม้ครองดยงชะตา ในยดัท่ีมีฮยงจุย้ดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของฮ่องกง และถือยา่เป็นศูนยร์ยมทางศาสนาขนาดใหญ่ 
เพราะเป็นยดัเดียยในฮ่องกงท่ีบูชาศาสนาพุทธ เต๋าและขงจ้ือ จุดเด่นอยู่ท่ียิหารหรือหอฟ้า สร้างดย้ยหิน
ธรรมชาติดา้นหลงัเพ่ือรับพลงัมงักรจากภูเขา ดา้นซ้ายขยาโอบลอ้มดย้ยมงักรเขียย เป็นยดัท่ีสยยงามและมี
ขนาดใหญ่ และยดัน้ีเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครก่ีเพ้าอีกด้ยย น าท่านไป ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียน
โห่ว Tin Hua Tmeple Shuan Wan เพ่ือช่ยยคุม้ครองการเดินทางให้ปลอดภยั หรือเรียกย่าเทพธิดาแห่งสรยง
สยรรค ์หรือเทพีแห่งทอ้งทะเล มีคยามสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชายประมงให้รอดพน้
จากพายแุละคยามหายนะทาง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร *ห่านย่าง 
 น าท่านเดินทางสู่ อะเวนิว ออฟ สตาร์ สร้างไยเ้พ่ือเป็นเกียรติให้กับบรรดาบุคคลส าคัญท่ีมีส่ยนช่ยยให้

ฮ่องกงได้รับการขนานนามย่าเป็น "ฮอลลียูด้แห่งตะยนัออก" จากนั้นท าน่านชม ชมโชยย์ิงแสงเลเซอร์
ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหยะเสียงเพลง SYMPHONY OF LIGHTS คยาม
มหัศจรรยเ์ร่ิมตน้ในเยลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาซ่ึงเป็นการแสดง แสง
และเสียงครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆ ท่ีตั้งอยูส่องฟากฝ่ังของอ่ายยิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของ



 
 

 

ตึกเหล่าน้ีประดบัไปดย้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสยิตช์ก็จะส่องแสงสย่างตระการตาเป็นสีต่างๆแสดงใหเ้ห็นถึง
บรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง   

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL COZI HARBOUR VIEW , HOTEL COZI OASIS หรือเทียบเท่า  

 
วนัที่สอง  ฮ่องกง - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เตม็วนั) 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ดินแดนแห่งคยามฝัน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แห่งน้ีเป็นสยนสนุกแห่งท่ี 5 ของดิสนียแ์ลนด์

ทัย่โลกและเป็นสยนสนุกแห่งท่ี 11 ของดิสนีย ์เพียบพร้อมดย้ยกิจกรรมและคยามสนุกสนานมากมายเป็น
สยนสนุกและรีสอร์ตระดบัโลกท่ีถกูเนรมิตข้ึนบนเกาะลนัเตา ไดมี้การเปิดตยัเขตสยนสนุกใหม่ท่ีมีช่ือยา่ 

  กริซลีย์กัลช (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ เปิดโลกตะยนัตก ผจญ
ภยัหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มนัส์ ไม่เหมือนใคร กบัรถรางตะลุยขุมทองแดนเถ่ือน “รัน อเยย ์มายน ์
คาร์ส” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่นคร้ังแรกกบัโคสเตอร์ภาคพ้ืนดินหลากหลายทิศทางราย
รอบดย้ยแดนเถ่ือนแปลกตาเล้ียยเลาะผ่านโตรกธาร น ้ าพุร้อน “ ไกเซอร์ กลัช”(GEYSER GULCH) ท่ีพยย
พุ่งสะเทือนทัย่ทั้งพ้ืนดินแลย้มาเยี่ยมบา้นช่างตีเหลก็หลบสายน ้าท่ีสาดส่าย และร้านของแหง้ท่ีกลายเป็นร้าน
ของเปียก ร่ยมเฮฮาจอ้งหาเพ่ือนใหม่ เลง็ใหแ้ม่น แลย้พ่นสายน ้าจากเคร่ืองสูบลมของช่างตีเหลก็ สนุกสนาน
กนัแบบเยน็ฉ ่า  

                            ทอย สตอร่ีแลนด์ (TOY STORYLAND)  ธีมแลนด์จากดิสนียพิ์คซาร์ส าหรับเด็กทุกยยั เม่ือเหล่าของเล่น
ออกมาสนุกสนาน ระยงั! ปฏิบัติการร่ยมกับกองก าลังของแอนด้ี ทอยโซลเจอร์ พาราชู้ตดร๊อป (TOY 
SOLDIER PARACHUTE DROP) ท้ิงด่ิงจากคยามสูง 25 เมตร ด่ิงพสุธาร่อนจากเยหาสู่พ้ืนโลก,แลย้ร่ยมย่ิง
ไล่งบัหาง ส่ายหยั ส่ายหางโยกกนัหยัหมุน กบั สล้ิงก้ีด๊อกสปิน  (SLINKY DOG SPIN), ก ร๊ี ด !สุ ด เ สี ย ง
หยาดเสียย อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตัย U ท่ีคยามสูง 27 เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC 
RACER) นอกจากน้ีท่านสามารถเล่นเคร่ืองเล่นอนัทนัสมยั   

 มนสตรีท ยู เอส เอ (MAIN STREET USA) กา้ยเข้าสู่ คยามมีชียิตชียาเทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกัน
ทายน์ สนุกสนานไปกบั ไฟลทอ์อฟแฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทุกยนั ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ขาย ของท่ี
ระลึกและร้านอาหารมากมายสนุกกบัรถไฟไอน ้าโบราณรอบสยนสนุกโซนท่ีสอง 

  ทูมอร์โรว์แลนด์ (TOMORROW LAND)  ต่ืนเตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านหย้งอยกาศอนัมืดมิดไปกบั
โรลเลอร์โคสเตอร์ “สเปซเมาท์เท่น” (SPACE MOUNTAIN) และ“บัซไลท์เยียร์แอสโทร บลาสเทอร์” 



 
 

 

(BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS)เคร่ืองเล่นท่ีปกป้องจกัรยาลยิงต่อสู้ผูรุ้กรานพร้อมเก็บคะแนน 
ORBITORN เคร่ืองเล่นขบัยานอยกาศ  

  แฟนตาซีแลนด์ (FANTASY LAND) ด่ืมด ่าไปกบัโลกแห่งเทพนิยาย พบกบัเจา้หญิง ณ ปราสาทเจา้หญิง
นิทรา สนุกกบัเมืองเทพนิยายล่องเรือตามเร่ืองรายรอบโลกท่ี “อิทส์ อะ สมอล เยิลด์”  ประทบัใจไปกบัการ
แสดงแบบบรอดเยย ์มิยสิคคลัท่ี “เดอะโกลเดน้ มิกก้ีส์” โซนสุดทา้ยโซนท่ีส่ี 

  แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภยัอนัน่าต่ืนเตน้สัมผสัคยามเร้าใจกบั
การผจญภยัในป่าลึกลบัของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จงัเกิล ริเยอร์ ครูซ” ซ่ึงนกัท่องเท่ียยจะเร่ิมตน้
การผจญภยับนเรือส ารยจท่ีล่องไปตามแม่น ้าสายใหญ่หยัใจหลกัของแอดเยนเจอร์แลนดผ์า่นป่า ลึกลบัท่ีทุก
โคง้น ้าจะมีส่ิงลึกลบัและส่ิงท่ีสร้างคยามต่ืนเตน้ต่างๆรออยูเ่พ่ือสร้างคยามสนุกใหก้บัผูท่ี้เขา้ไปเยือน ผจญภยั
กบัสัตยป่์านานาชนิด,จะท าใหทุ้กท่านเพลิดเพลิน พร้อมอ่ิมอร่อยกบัร้านอาหารมากมายเเละชอ้ปป้ิงของท่ี
ระลึกสุดปล้ืม ท่ีน่ีจึงเป็นหน่ึงเดียยท่ีพร้อมมอบประสบการณ์มหัศจรรยใ์ห้อยู่ในคยามทรงจ าของทุกคน 
สยนสนุกดิสนียแ์ลนด์ จะท าการจุดพลุไฟในชุด“ DISNEY IN THE STARS ” ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของสยน
สนุกดิสนียแ์ลนดโ์ดยจะมีทุกยนั ยนัละ 1 คร้ังเท่านั้น  

                      ***(อาหารกลางวนัและค ่าอสิระตามอธัยาศัย  เพือ่ให้ท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองอย่างเตม็ที่)*** 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL COZI HARBOUR VIEW , HOTEL COZI OASIS หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม จุดชมววิวคิตอเรีย พคี - รีพลสัเบย์ - วดัแชกงหมวิ – โรงงานจิวเวอร์ร่ี – ร้านหยก – ดวิตีฟ้รี – ช้อปป้ิงจมิ
ซาจุ่ย – สนามบินฮ่องกง       

เช้า รับประทานอาหารเช้า  *ติม่ซ า  
 น าท่านสู่ จุดชมวิววคิตอเรียพีค ยอดเขาท่ีมีช่ือเสียงของเกาะฮ่องกง และถือเป็นยอดเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 24 
ของฮ่องกง ข้ึนชมยิย ถ่ายรูป ณ จุดชมยิย   ท่านสามารถมองเห็นยิยของเกาะฮ่องกงไดท้ั้งหมด     ท่ีสร้างตาม
หลักคยามเช่ือเร่ืองฮยงจุ้ย ถือเป็นจุดชมยิยท่ีสยยท่ีสุดในฮ่องกง  น าท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิมอ่าว
รีพลสัเบย์ พระโพธิสตัยแ์ห่งคยามเมตตาท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของการของบุตร ไหยไ้ฉ่ซ้ิงเอ้ียขอพรโชคลาภ
ตลอดปี และขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนัย่าขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพ่ิมข้ึน 3 ปี อ่ายรีพลสัเบย ์สถานท่ีพกัผอ่น
บรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเลและจุดท่ีสนใจอีกดา้นหน่ึงของอ่าย  น าท่านสู่ วัดแชกงหมิว เป็นยดัท่ีข้ึนช่ือ
อยา่งมาก ท่ีเกาะฮ่องกงยดัแห่งน้ีเรารู้จกักนัดีในนามยดักงัหนัยดัน้ีมีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัย่าถา้หมุน 3 รอบ
จะขบัไล่ส่ิงชัย่ร้ายและน าแต่ส่ิงดี ๆ มาใหช้ายฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ียดัน้ีในยนัข้ึน ปีใหม่ของจีน หรือยนั
ตรุษจีนนัน่เอง ซ่ึงชายฮ่องกงและไทยจะไปสักการะผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเร่ืองที่ไม่ดีทุกเร่ือง เม่ือถึง
บริเยณยดัจะเห็นถึงคยามร่มเยน็ของยดัได ้อยา่งดีทีเดียย เขา้ขา้งในยดั จะมีเจา้หนา้ทียดัขายธูป  ท่านเยี่ยมชม 
โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไซน์ท่ีไดรั้บรางยลัอนัดบัเยี่ยมและใช้ในการเสริมดยง
เร่ืองฮยงจุย้  ถ่ายรูป  GROUP PHOTO  ท่ีฮ่องกงและเซินเจ้ินจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลย้มาจ าหน่ายให้กบั
ลูกทัยร์ ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัคยามพอใจของลูกคา้  น าท่าน ชมร้านหยก สินคา้ข้ึนช่ืออีกอย่างของจีน 



 
 

 

แผ่นดินใหญ่ ท่ีไม่ย่าท่านจะเดินทางไปเมืองไหนของประเทศจีน ท่านจะไดเ้ขา้ชมร้านหยก ท่านสามารถ
เลือกซ้ือหยกท่ีมีการดดัแปลงเป็นเคร่ืองบูชาต่างๆ ทั้งป๊ีเซ๊ียะ, ก าไลหยก, จ้ีหยก และอ่ืนๆ อีกมากมาย   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นอิสระชิอปป้ิง ดิวตี้ฟรี ตามอธัยาศยัท่ี OceanTerminal&HarbourCity กบัสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง
ต่างๆระดับโลกเช่น Gucci Burberry,Cartier,Chanel,Coach,Dior,Fendi,Louis Vuitton  เป็นต้น ให้ท่านได้
อิสระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย  ณ ถนนนาธาน ท่ี ห้าง K 11 - The World's fist Art Mall  ห้างใหม่ล่าสุดใน 
ย่านจมิซาจุ่ย ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ชั้น ดา้นบนจะเป็นโรงแรมระดบั 5 ดายเปิดใหม่ช่ือ Hyatt Regency ภายในหา้ง
จะเป็นการผสมผสานของศิลปะ มนุษย ์และธรรมชาติเขา้ดย้ยกนั ดา้นในจึงมีปฏิมากรรมมากมายให้ไดช้ม 
และร้านคา้จากแบรนดต่์างๆอีกดย้ย  

 
 ***อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง*** 
 สมคยรแก่เยลาน าท่าน เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง) 
21.45 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  HX769 
23.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิโดยสยสัดิภาพ 
 

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

 
 
ข้อควรควรทราบ : 
 การลงร้านสินค้าพืน้เมอืง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มผีลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จงึขอเรียนให้ทุกท่านทราบ

ว่า จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 



 
 

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน  
- ออกเดนิทาง 10 ท่าน มไีม่มหัีวหน้าทวัร์ มไีกด์ท้องถิน่ช านาญเส้นทางคอยดูแล 
- ออกเดนิทาง 15 ท่าน มไีม่มหัีวหน้าทวัร์ มไีกด์ท้องถิน่ช านาญเส้นทางคอยดูแล 

!!! PROMOTION FLASH SALE ลดสูงสุด 5,000 บาท วนันี ้– 25 สิงหาคม 2562 !!! 

ก าหนดการดินทาง 

 เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 
PROMOTION 
FLASH SALE 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3   ท่าน 

พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง 

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 22,900 21,900 20,900 5,000 17,900 

06 – 08 ก.ย. 2562 22,900 21,900 20,900 5,000 17,900 

20 – 22 ก.ย. 2562 22,900 21,900 20,900 5,000 17,900 

27 – 29 ก.ย. 2562 22,900 21,900 20,900 5,000 17,900 

21 – 23 ต.ค. 2562 22,900 21,900 20,900 5,000 17,900 

04 – 06 ต.ค. 2562 24,900 23,900 22,900 5,000 19,900 

12 – 14 ต.ค. 2562 27,900 26,900 25,900 5,000 22,900 
 
 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัย๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทยัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียยตามระบุไยใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / ยนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไยใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัย๋ล่ยงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองยงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั ชบัป์ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 



 
 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ย 
 ค่าใชจ่้ายส่ยนตยั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเยน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกยา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าหยัหนา้ทยัร์ คอยดูแลและอ านยยคยามสะดยกตลอดการเดินทางจ านยน 1 ท่าน 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน =  120 HKD / ทั้งทริป/ต่อท่าน 
 
เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงยนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากยา่ 15 ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่ยงหนา้

ก่อนเดินทาง 15 ยนั 

 บริษทัฯ ขอสงยนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือคยามเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่ยงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อยินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทยัร์ท่ีช าระมาแลย้ 

 บริษทัฯ ขอสงยนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหย ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั ยาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการคยบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัย๋เคร่ืองบิน, ค่ายีซ่าในกรณีท่ียื่นยีซ่าแลย้ และค่ายางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 ยนันบัจากยนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิยซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 

o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 

o จีน ไตห้ยนั เยียดนาม พม่า กมัพชูา ลาย สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 



 
 

 

 ค่าทยัร์ส่ยนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่ยงหนา้ 21 ยนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทยัร์ส่ยนท่ีเหลือตามก าหนดยนัดงักล่าย ทางบริษทัฯ ถือยา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงยนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลย้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัยนั-เยลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไยใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอยีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท ายีซ่า) 
 
การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 ยนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 ยนั  หกัเงินค่าทยัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 ยนั  หกัเงินค่าทยัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - ยนัเดินทาง  หกัเงินค่าทยัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัย๋เคร่ืองบินแลย้ หากเป็นตัย๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอ

เงินค่า Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่น

ขอยีซ่าไดท้นัตามก าหนดเยลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่ายีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัย๋เคร่ืองบิน
เท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัย๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณายีซ่าไม่
ยา่ดย้ยเหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อม
กนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของยนัเยลาท่ียกเลิกดงักล่ายขา้งตน้ 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัย๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนยนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัยินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ ยนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่ยนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงยนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามคยามเป็นจริง ณ ยนัท่ีออกตัย๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่ยนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการยางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้ยมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โดยทัย่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 



 
 

 

 โรงแรมส่ยนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านยนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม
เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  ถา้ไม่มีเตียงเสริมใหท่้านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียย และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียยเพ่ิมดย้ย 

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียย และตอ้ง
ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียยเพ่ิมดย้ย 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตยัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไย ้บริษทัฯ ขอสงยนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือคยามเหมาะสมของโปรแกรม 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระยางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีคยามกยา้ง+ยาย+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิย) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิย) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิย) 
 ในบางรายการทยัร์ ท่ีตอ้งมีบินดย้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากยา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


