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บินด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้า้หนักไม่เกิน 20 ก.ก.  และถอืขึ้นเครือ่งบินได้น้า้หนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
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**พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ** 

FD508 DMK – HKG 06.25 – 10.10 
FD505 HKG - DMK 19.50 – 21.45 

       
DAY 1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก  
  (HKZMB) – เมืองมาเก๊า - โบสถ์เซนต์ปอล – The vanetian Resort – The Parisian Macao (-/-/D) 
04.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 เคาน้เตอร้สายการบิน THAI AIR ASIA โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร้ให้
ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก้อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ: ประเทศฮ้องกงไม้อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เนื้อสัตว้ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ้าฝ้น จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู้กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด้านตรวจ
คนเข้าเมือง  

06.25 ออกเดินทางสู้ เช็กแล็บก๊อก ฮ่องกง (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ 
FD508 

 

10.10 เดินทางถึง ท้าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก้อก ฮ้องกง (เขตการปกครองพิเศษ)  
(ตามเวลาท้องถิ่น จะเร็วกว้าเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผ้านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย น าคณะเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ   
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*ไม่มีอารหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง หากลูกค้าต้องการซื้อกรุณาแจ้งพนักงานบนเครื่อง* 

น าท้านเดินทางไปยัง สะพาน HZMB หรือสะพานเชื่อฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เป้นสะพานข้ามทะเล

ที่ยาวที่สุดในโลก โดยข้ามร้องน้ า Lingdingyang บริเวณปากแม้น้ าจูเจียง เป้นเส้นทางคมนาคมส าคัญแห้งใหม้
ล้าสุด ที่เชื่อมดินแดนระหว้างเขตปกครองพิเศษฮ้องกง – เมืองจูไห้แห้งมลฑลกวางตุ้ง และเขตปกครองพิเศษ
มาเก้า ซึ่งสามารถย้นระยะเวลาการเดินทางโดยรถยนต้ระหว้างเมืองทั้งสาม จากเดิม 3-4 ชั่วโมงลงเหลือเพียง 
40-50 นาทีเท้านั้น 

น าท้านเดินทางสู้ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ช เป้นพื้นที่บนชายฝ้้งทางใต้ของประเทศจีน ปกครอง

โดยประเทศโปรตุเกสก้อน พ.ศ. 2542 เป้นอาณานิคมของยุโรปที่เก้าแก้ที่สุดในจีน ตั้งแต้คริสต้ศตวรรษที่ 16 
อ านาจอธิปไตยเหนือมาเก้าได้ย้ายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเป้นเขตปกครองพิเศษของ
จีน มาเก้าได้มีบทบาทที่มี อิทธิพลต้อจีนและตะวันตกโดยเฉพาะระหว้างคริสต้ศตวรรษที่  16 และ 
คริสต้ศตวรรษที่ 19 ผู้ที่อาศัยอยู้ในมาเก้าส้วนใหญ้พูดภาษากวางตุ้งเป้นภาษาแม้ ภาษาแมนดาริน ภาษา
โปรตุเกส และภาษาอังกฤษก็มีพูดด้วย  

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 
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น าท้านเดินทางสู้ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป้นซากโบสถ้คาทอลิกในเขตซานตู

อันโตนีโอ มาเก้า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหม้และพายุไต้ฝุ้นถล้มในช้วงป้ ค.ศ. 1835 จน
เหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเป้นโบสถ้ส าคัญของมาเก้า ก้อสร้างเมื่อป้ ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต 
ในสมัยนั้น เป้นหนึ่งในโบสถ้คาทอลิกที่ใหญ้ที่สุดในเอเชีย 

น าท้านเดินทางสู้ จตุรัสเซนาโด้ (Senado Square) เป้นจัตุรัสเมืองมาเก้า และเป้นส้วนหนึ่งของ 

Unesco ศูนย้ประวัติศาสตร้ของมาเก้ามรดกโลก เป้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสามเหลี่ยมยาวและเชื่อมต้อ , 
Largo ท า São Domingos ที่ปลายด้านหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ที่อ่ืนๆ ครอบคลุมพ้ืนที่ 
3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสได้รับการตั้งชื่อตาม Leal Senado ซึ่งเป้นสถานที่นัดพบของชาวจีน
และโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึ่งตั้งอยู้ตรงหน้าจัตุรัสที่อาคาร Leal Senado ตั้งอยู้ในป้จจุบัน สวน
เล็กๆ ที่ตั้งอยู้ตรงกลางของจัตุรัสเนื้อเรื่องรูปป้้นทองสัมฤทธิ์เบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยู้เหนือเสาหิน
ดึง 

น าท้านเดินทางสู้ เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า (The Venetian Macau) เป้นชื่อโรงแรมหรูในมาเก้า 

ภายในมีห้องพักรับรองหลายพันห้อง มีห้องคอมพิวเตอร้ขนาดใหญ้ให้บริการ และมีคาสิโนที่นักพนันและ
นักท้องเที่ยวระดับไฮโซมาเล้นกันเพ่ือความสนุกสนาน มากกว้าเล้นเพ่ือผลาญทรัพย้เชิงอบายมุข ตลอดจนมี
แหล้งจับจ้ายระดับโลกรวมอยู้ในที่เดียวกัน และยังมีเรือกอนโดล้าบริการส าหรั บผู้ต้องการล้องเรือใน
บรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาลี่ แบบจ าลองด้วยเช้นกัน ในส้วนที่เป้นตัวตึก ซึ่งเป้นที่ตั้งของโรงแรมและคาสิโน
นั้น มีพ้ืนที่มากถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชั้น จนได้รับการบันทึกสถิติว้าเป้นโรงแรม ที่ตั้งอยู้แบบเดี่ยวๆ
ที่ใหญ้ที่สุดในเอเชีย และยังเป้นอาคารที่มีขนาดใหญ้ที่สุดเป้นอันดับ 6 ของโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคาร
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ทั้งหมด ถูกออกแบบตามสไตล้อิตาเลียน และท่ีโดดเด้นที่สุด คงหนีไม้พ้นบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไว้อย้าง
วิจิตรบรรจง ส าหรับพ้ืนที่ ที่แบ้งเป้นคาสิโนนั้น มีมากถึง 50 ,700 ตารางเมตร แบ้งเป้น 4 โซนใหญ้ๆ คือ 
Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พร้อมกับเครื่อง Slot Machines อีกกว้า 
3,400 เครื่อง และโต้ะเล้นการพนันอีก 900 โต้ะ อีกทั้ง ยังมีห้องโถงขนาดใหญ้ ที่มีที่นั่งมากถึง 15 ,000 ที่นั่ง 
ไว้ส าหรับการจัดงานพิเศษ เช้น การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษต้างๆ และการแข้งขันบาสเก็ตบอล เป้นต้น และ
ถ้าใครที่รักการช้อปป้้งนั้น การมาเยือนเวเนเชียน มาเก้า คงกลายเป้นสวรรค้ไปเลยทีเดียว เพราะท่ีนี่ได้จัดแบ้ง
พ้ืนที่ให้นักท้องเที่ยวได้ช้อปป้้งมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเป้นที่ตั้งของร้านค้าแบรนด้เนม กว้า 350 
ร้าน ที่ตั้งอยู้รายรอบของแกรนด้ คาเนล ซึ่งจ าลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พร้อมกับเรือกอนโด
ลามากกว้า 50 ล า ส าหรับนักท้องเที่ยวที่ต้องการล้องเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเก้าแบบเต็มๆ โดย
เรือกอนโดลาเหล้านี้ จะล้องไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยู้ภายในอาคาร และมีทางออกเชื่อมกับทะเลสาบด้าน
นอกอีกด้วย และท่ีโดดเด้นที่สุดในย้านช็อปป้้งนี้ คงหนีไม้พ้นเพดานสีฟ้าสดใส ที่ถูกเพนท้เป้นลวดลายของก้อน
เมฆน้อยใหญ้ จนท าให้คนที่เดินช้อปป้้งอยู้นั้น ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า 
ประมาณ 140 เหรียญมาเก๊า และ บริการเสริมอ่ืนๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการให้บริการที่ท่านต้องการ 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หัวหน้าทัวร์)  
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บริเวณเดียวกัน จะเป้น เดอะ ปารีชียน มาเก๊า (The Parisian Macao) หรือที่รู้จักกันในนาม

ของ หอไอเฟลแห้งเมืองมาเก้า ที่นี่จ าลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส มาตั้งไว้ที่หน้าโรงแรม ซึ่ง
มีขนาดเล็กกว้าของจริงประมาณ 1 เท้า ความสูงเทียบได้กับตึก 33 ชั้น เป้ดตัวเมื่อปลายป้ 2016 เพ่ือเฉลิม
ฉลอง ป้ 2017 (ยังไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) 

ได้เวลาเดินทางกลับมายังเมืองฮ่องกง  
ค่้า   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร 

ที่พัก         I CLUB MA TAU WAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

** เนื่องจากโรงแรมมีห้องนอนประเภท TRP ROOM หรือห้องนอน 3 ท่าน จ้านวนจ้ากัด กรุณากับเช็คกับ

เจ้าหน้าที่ก่อนจอง ** 

DAY 2  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!!        (B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซ้าขึ้นชื่อของ
ฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก 

น้าท่านเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) อาณาจกัรแห่ง

จินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 7 ส่วน  ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , 
แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซีแลนด ์, ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์, ทอย สตอ
ร่ี แลนด ์, กริซลีย ์กลัช์ และมิสทิค พอยท์  จากนัน้ไปสูบฉีดอะดรนีา
ลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกบัการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วย
สงิสาราสตัวต์ลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบดิทีต่ื่นเต้น เขา้สู่อาณาจกัรแห่งแฟนตาซ ีทีซ่ึง่คุณจะไดพ้บกบัปราสาทซนิ
เดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสยีงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลดัไปยัง
อาณาจกัรของมนุษยต่์างดาวและขา้มเวลาไปยงัทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ดนิแดนแห่งอนาคตและสิง่ทีพ่ลาดไม่ไดค้อื รถไฟเหาะ 
SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก เดินท่องไปผ่าน
สวนหย่อมทีเ่ตม็ไปดว้ยวตัถุโบราณทีส่รา้งภาพลวงตา 3 มติ ิส ารวจพพิธิภณัฑล์กึลบัทีซ่ึง่วตัถุโบราณน่าตื่นตาจากทัว่
โลกมามชีวีติต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท์ และไม่ควรพลาดกบั  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรอืชมเหล่าบรรดา
ตุ๊กตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมกีารเคลื่อนไหวไปตามเสยีงเพลง  IT’S A SMALL 
WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครื่องดนตรทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชาต ิซึง่แบ่งเป็นโซนของแต่ละชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะ
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มกีารเคลื่อนไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครื่องดนตรทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแต่
ละชาต ิและอย่า 
ลมืแวะทกัทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาตขิองไทย สนุกกบัเกมต่างๆ  การแสดงแสงส ี“เรารกัมกิกี!้” 

 

จากนัน้เชญิท่านสนุกสนานกบัเครื่องเล่นในดสินียแ์ลนดแ์ละโซนต่างๆ พบกบัเครื่องเล่นใหม่ล่าสดุธมีมารเ์วล Ant-Man 
and The Wasp: Nano Battle! ท่านสามารถร่วมความสนุกไดโ้ดยการขีย่านพาหนะอนัทนัสมยัของ S.H.I.E.L.D. ใน
การต่อสูอ้ย่างกลา้หาญแบบอนิเทอรแ์อคทฟีในพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีS.H.I.E.L.D. ไปพรอ้มกบั Ant-
Man and The Wasp เพื่อต่อสูก้บัเหล่าร้าย Arnim Zola และกองทพัของ Hydra Swarm-bots ผู้ชัว่ร้าย และสนุกไป
กบั Iron Man Experience บนิไปกบัไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยบิแว่นตา Stark Vision ขึน้สวมใส่ แลว้
เตรยีมตวัส าหรบัการเขา้สู่ยุคใหม่อย่างเตม็ตวั! การบนิแต่ละครัง้ของ Expo Edition Iron Wing จะใชพ้ลงังานจากเตา
ปฏกิรณ์อาร์คของตนเองและมเีทคโนโลยล่ีาสุดจากสตาร์ค อนิดสัตรี้ – รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มคีวามทนทานสูง 
ระบบปัญญาประดษิฐ ์และกระจกทีซ่่อมแซมตวัเองได ้เมื่อคุณพร้อมส าหรบัการบนิขึน้ คุณจะไดท้่องฟากฟ้าทีต่ื่นเตน้
เร้าใจของตวัเมอืง เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหม่ล่าสุดและสูงที่สุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง นัน่คอื – Hong Kong Stark 
Tower เพยีงอยากเตอืนว่า มรีายงานถงึปฏบิตักิารของไฮดรา้อยู่บรเิวณนี้ ใหเ้ตรยีมพรอ้มส าหรบัการต่อสู!้ ซึง่ แต่ละ
แห่งต่างมจีุดเด่นความพเิศษเฉพาะตวั ท่องอเมรกิาฉบบัย่อส่วนอย่างมชีวีติชวีาทีถ่นนเมนสตรที พรอ้มดว้ยทาวน์ส
แควร ์รา้นคา้น่ารกั ๆ และหอสงัเกตการณ์วคิตอเรยี 
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ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี จะจดัแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวนั โดยสามารถชมขบวนพาเหรด

ไดท้ีเ่มนสตรที ยเูอสเอ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนันัน้ๆ)  ชมและเชยีรต์วัละครดสินีย ์ทีร่่วมขบวนมากมายไม่ว่าจะ
เป็นตวัการต์ูนดงั อาท ิMickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามดว้ยเจา้หญงิแสนสวยจากนิทาน
หลากหลายเรื่อง อาท ิ Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   หรอืตวัละครจากภาพยนต์ดงัอาท ิThe Jungle 
Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ 

ชมไฮไลทก์ารแสดงดอกไมไ้ฟทีป่ราสาทเจา้หญงิ ช่วงเวลา 2-3 ทุ่ม  *อาจมกีารยกเลกิการแสดงหากสภาพอากาศไม่
เอือ้อ านวย* 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
ค่้า   อิสระอาหารค่้าเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 
ที่พัก         I CLUB MA TAU WAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

** เนื่องจากโรงแรมมีห้องนอนประเภท TRP ROOM หรือห้องนอน 3 ท่าน จ้านวนจ้ากัด กรุณากับเช็คกับ

เจ้าหน้าที่ก่อนจอง ** 
DAY 3  รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งย่านจิม

  ซาจุ่ย- ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (ดอนเมือง)    (B/L/-) 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซ้า 

จากนั้นน าท้านเดินทางสู้หาด รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) 
หาดทรายรูปจันทน้เสี้ยวแห้งนี้ ที่สวยที่สุดแห้งหนึ่ง และยังใช้เป้น
ฉากในการถ้ายท าภาพยนตร้หลายเรื่อง มีรูปป้้นของเจ้าแม้กวนอิม
และเจ้าแม้ทินโห้วซึ่งท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด้น
อยู้ท้ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู้ชายหาด ให้ท้านนมัสการขอพร
จากเจ้าแม้กวนอิมและเทพเจ้าแห้งโชคลาภเพ่ือเป้นสิริมงคล และข้ามสะพานต้ออายุซึ่งเชื่อกันว้าข้ามหนึ่งครั้ง
จะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป้ 

 น าท้านเดินทางสู้ วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป้นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนให้ความ

เลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ต านาน แชกงหมิว มีประวัติเล้าต้อกันมาว้า ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" 
เป้นแม้ทัพปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ้นดินใหญ้ต้างก็ย าเกรงต้อก าลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท้าน ยาม
ที่ออกรบเพ่ือต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ท้านใช้สัญลักษณ้รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกน า
ขบวนในกองทัพ เหล้าทหารกล้ามีความเชื่อว้าเมื่อพกพาสัญลักษณ้รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะช้วยเสริม
สิริมงคล น าพาแต้ความโชคดี มีอ านาจเข้มแข็ง เสริมก าลังใจให้แก้กองทัพของท้าน ชื่อเสียงในการน าทัพสู้ศึก
ของท้านจึงเป้นต านานมาจนทุกวันนี้ ป้จจุบัน ด้านในมีรูปป้้นสูงใหญ้ของท้านแชกงซึ่งเป้นเทพประจ าวัดแห้งนี้ 
ด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู้หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้ามากราบ
ไหว้จะต้องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว้า "กังหันน าโชค" เพื่อหมุนแต้สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และก้อนที่ท้านจะออก 
จากวัดจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป้นสิริมงคล 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร  

น าท้านเดินทางสู้ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้ชื่อว้าเป้นวัดไหว้พระสละโสด 

เสี่ยงเซียมซีสุดแม้น โดดเด้นด้วยสถาป้ตยกรรมแบบเซนที่งดงาม วัดแห้งนี้เป้นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีน

หลายองค้อย้างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน แต้เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู้ไม้ใช้การขอความรัก

จากเทพเจ้าองค้นี้แต้อย้างใด แต้เป้นการเดินมาข้างๆ ซึ่งจะมีศาลของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว 

เป้นรูปป้้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร้อยู้ด้านหลังประทับอยู้ ชาวจีนมักมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับ

เทพเจ้าองค้นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม้ให้หลุดระหว้างพิธีนั่นเอง 

น าท้านเดินทางสู้ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพ่ือเลือกซื้อเครื่องประดับส าหรับ

เสริมดวงชะตาของตัวท้านเอง เป้นรูปกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเป้นที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือก าเนิดขึ้นที่นี่ 
สวยงามโดดเด้นไม้เหมือนใคร  

น าท้านเดินทางสู้ ร้านหยก (Jade Shop) ให้ทุกท้านได้เลือกซื้อสินค้าหยกคุณภาพดีของเมือง 

อิสระท่องเที่ยวย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ตามอัธยาศัยจนกว่าถึงเวลานัด  

แหล้งช้อปป้้งที่ ย่านจิมซาจุย่ถนนนาธาน ซึ่งเป้นแหล้งรวบรวมสินค้าแบรนด้เนมจากท่ัวทุกมุมโลก ท้านจะได้เลือก

ซื้อสินค้าประเภทต้างๆ อย้างเต็มอิ่มจุใจ ไม้ว้าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท้าใดศูนย้การค้าช้ันเลิศของฮ้องกงมี
ทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย้การค้าที่กว้างขวางเหล้านี้เป้นแหล้งรวมห้องเสื้อท่ีจ าหน้ายสินค้าแบรนด้เนมของดีไซน้เนอร้นานาชาติ
ช่ือดังจากท่ัวทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป้นท่ีที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารช้ันเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร้อยกับร้านอาหารรสเด็ด
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ของฮ้องกง หรือเลือกช้อปป้้งที่ โอเชี่ยนเทอร้มินัล แหล้งรวมสินค้า Brand Name ช้ันน าที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว้า 700 
ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy'sR Us 
ได้เวลาอันสมควรน าท้านเดินทางสู้ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก๊อก  

19.50 ออกเดินทางสู้ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA 

เที่ยวบินที่ FD505  

21.45           เดินทางถึง ท้าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

**รายละเอียดไฟล์ทบนิ โปรดดูท้ายโปรแกรม** 

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

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ้าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของ

บริษัท ทุกครั้งก่อนท้าการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์  

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ห้องพัก

เดี่ยว เพิ่ม 

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน 

ท่านละ 

13 – 15 เมษายน 66 
FD508 DMK-HKG 06.25 – 10.10 

FD505 HKG-DMK 19.50 – 21.45 
29,999 7,500 15,999 

14 - 16 เมษายน 66 
FD508 DMK-HKG 06.25 – 10.10 

FD505 HKG-DMK 19.50 – 21.45 
29,999 7,500 15,999 

15 – 17 เมษายน 66 
FD508 DMK-HKG 06.25 – 10.10 

FD505 HKG-DMK 19.50 – 21.45 
29,999 7,500 15,999 
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** อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 
บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วัน

เดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 
** ราคาเด็กอายุต่้ากว่า 2 ปี (Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 6,500 บาท **  (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์  

100 USD กรุณาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอร์ตของผู้เดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองฮ่องกงเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้าน
รัฐบาล คือ จิวเวอรี่ หยก สมุนไพร ฯลฯ ซึ่งจ้าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึง
อยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ้าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจ
ของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ้านวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 
 
** กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือ กรุ๊ปเหมา ที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขาย

เครื่องส้าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้ง

รายละเอียด โดยละเอียด เพื่อสนอราคาใหม่ทุกครั้ง ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่ส์ได้ ** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค้าตั๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงค้าภาษีสนามบินและค้าภาษี

น้ ามันทุกแห้ง 

 ค้าธรรมเนียมการโหลดกระเป้าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินใบใหญ้ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน ธThai 

air asia  คือ อนุญาตให้ผู้เดินทางทุกท้าน โหลดกระเป้าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ 

สัมภาระท่ีถือขึ้นเครื่อง มีน้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เท้านั้น 

 ค้ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบุ  
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 ค้าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท้า (พัก 2-3 ท้าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร้ การแข้งขันกีฬา หรือ 

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าให้โรงแรมตามก าหนดการณ้เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป้น

เมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค้าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต้างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไม้รวมจะชี้แจงแต้ละสถานที่ในโปรแกรม) 

 ค้าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

 ค้าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท้องเที่ยว วงเงินประกันท้านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม้) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ไม่รวมค่า Optional Tour  

× ค้าใช้จ้ายส้วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค้าท าหนังสือเดินทาง ค้าโทรศัพท้ ค้าอาหาร เครื่องดื่ม ค้าซักรีด ค้ามินิบาร้ใน

ห้องและค้าพาหนะต้างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค้าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป้าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว้าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ้เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค้าวีซ้าส าหรับพาสสปอร้ตต้างชาติ (ถ้ามี) โดยผู้เดินทางต้องท าการยื่นเองเท้านั้น 

× ค้าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว้าเวลานัดหมาย ท้านต้องออกค้าเดินทางด้วยตนเอง 

× ค้าใช้จ้ายด้านเอกสารส้วนตัว เช้น ค้าท าหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร้ต เป้นต้น 

× ค้าอาหารส าหรับท้านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 

× ค้าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป้นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู้กับสายการ

บิน และ รุ้นของเครื่องบินแต้ละไฟล้ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู้ที่สายการบินเป้นผู้ก าหนด 

× ค้าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่าน

สามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค้าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ้าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
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เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล้วงหน้าอย้างน้อย 30 วัน ก้อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าครั้งที่ 1 ท้านละ 10,000 บาท 

หลังจากส้งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย้างเช้น ท้านจองวันนี้ กรุณาช าระเงินในวันถัดไป ก้อนเวลา 16.00 น. 

เท้านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม้ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท้านมีความประสงค้

จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท้านจ าเป้นต้องท าจองเข้ามาใหม้ นั่นหมายถึงว้า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะ

ให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค้าบริการ เต็มจ านวน เท้านั้น  

 เมื่อท้านช าระเงินไม้ว้าจะทั้งหมดหรือบางส้วน ทางบริษัทฯถือว้าท้านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต้างๆที่ได้ระบุ

ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม้ถึง 15 วัน ก้อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บค้าทัวร้เต็มจ านวน 100% 

 หากช าระเงินในแต้ละส้วนแล้ว โปรดส้งส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้จอง โปรแกรมที่

เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ้ , อีเมล หรือ ไลน้ ที่ท้านสะดวก 

 ส้งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางจ าเป้นจะต้องส้งส าเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ้าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง

ครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย  และ

จะต้องมีหน้าว้างอย้างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว้าต้องการเดินทางท้องเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียด

วันเดินทาง , ในคณะของท้านมีใครบ้าง ,ระบุชื่อคู้พักของท้าน(ในกรณีที่ท้านเดินทางมากกว้า 2 ท้าน), เบอร้

โทรศัพท้ที่สะดวกให้ติดต้อ กรณีที่ท้านไม้ส้งส าเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ้าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง 

ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษัทฯ ไม้ว้ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม้รับผิดชอบต้อค้าเสียหายอันเกิดจาก

ความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเข้าชมสถานที่ต้างๆ 

ใดๆ ทั้งสิ้น 
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เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค้าทัวร้โดยหักค้าใช้จ้ายที่เกิดขึ้นจริง 

                ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ้ ต้องยกเลิกเดินทางไม้น้อยกว้า 45 วัน ก้อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค้าบริการร้อยละ 50 ของค้าบริการที่ช าระแล้ว  หรือหัก

ค้าใช้จ้ายตามจริง เช้น ค้ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค้าใช้จ้ายจ าเป้นอื่นๆ 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม้คืนเงินค้าบริการที่ช าระมาแล้ว

ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค้าใช้จ้ายที่ได้จ้ายจริงจากค้าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยว

ให้แก้นักท้องเที่ยว เช้น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม้รับผิดชอบ และ คืนค้าทัวร้ส้วนใดส้วนหนึ่งให้ท้านได้ไม้ว้ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช้น สถานทูต

ปฏิเสธวีซ้า ด้านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน 

ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม้ว้าส้วนใดส้วนหนึ่ง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค้าใช้จ้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู้กับช้วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการ

ของแต้ละคณะ เป้นส าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป้นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่าย

การด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม้ว้ากรณี

ใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากท้าการจองและช้าระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เป้นตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ้ป) ราคาตั๋วเครื่องบิน

โปรโมชั่น เมื่อจองทัวร้ช าระเงินค้าจองค้าทัวร้แล้ว ไม้สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้ หมายถึง เรียก

เงินคืนได้บางส้วน) ผู้เดินทางจ าเป้นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท้านั้น  
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 กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ้ความไม้สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ 

ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส้วนของการบริการทางประเทศที่ท้านเดินทางท้องเที่ยว 

ยังคงให้บริการอยู้เป้นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม้คืนค้าทัวร้ทั้งหมด หรือบางส้วนให้กับท้าน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านในกรณีดังนี้ 

- กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ

เอกสารเดินทางไม้ถูกต้อง หรือความประพฤติส้อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคน

เข้าเมืองห้ามเดินทาง 

- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ้า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

- กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต้างชาติ หรือ คนต้างด้าวที่พ านัก

อยู้ในประเทศไทย 

เงื่อนไขส้าคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะเดินทางจ้าเป็นต้องมีขึ้นต่้า 20 ท่าน หากต่ ากว้าก าหนด คณะจะไม้สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท้าน

ยินดีที่จะช าระค้าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือให้ทุกท้านเดินทางตาม

ความประสงค้ต้อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนต้อไป 

โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท้านทราบล้วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม้อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอย้าเพ่ิงคอนเฟ้ร้

มลางาน  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , 

สายการบิน เป้นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวฮ้องกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮ้องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก้และคนขับจะเป้นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู้กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป้นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนเวลาท้องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ผู้เดินทางทุกท้าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย้างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว้างอย้างน้อย 2 หน้า ส าหรับประทับตราที่ด้านตรวจคนออก และ เข้าเมือง 
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 เนื่องจากการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธิ์ ท้านไม้สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส้วนที่ท้านไม้ต้องการได้รับบริการ  

 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น และ จะ

ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ 

พาสปอร์ตของท่านช้ารุด เช้น เป้ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้า

หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว้างสันของเล้มหนังสือเดินทาง เป้นต้น ไม้ว้ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 

เจ้าหน้าที่ด้านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพ

หนังสือเดินทางของท้านให้เรียบร้อยก้อนออกเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต้อกรมการกงสุล กระทรวงการ

ต้างประเทศเพ่ือท าหนังสือเดินทางฉบับใหม้ โดยใช้ฉบับเก้าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็ว

ที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท้านได้ส้งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม้

ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม้มีค้าใช้จ้าย แต้หากออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค้าใช้จ้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส้วนใหญ้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ้ปจะออกก้อนออก

เดินทางประมาณ 14-20 วัน ก้อนออกเดินทาง ทั้งนี้ข้ึนอยู้กับกระบวนการและข้ันตอนของแต้ละกรุ้ปเป้นส าคัญ 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป้นหมู้คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หาก

ต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท้านจะต้องช าระค้าใช้จ้ายส้วนต้างที่สายการบิน และบริษัททัวร้เรียกเก็บ 

 เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป้นไปตามที่สายการบินก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม้สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แต้ทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามให้ท้านที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน อย้างที่ดีสุด 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต้ละโรงแรมแตกต้างกัน จึงอาจท าให้

ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู้ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท้าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักอาจจะไม้ติดกัน หรือ อาจอยู้คนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งข้ึนอยู้กับระบบการจัดการของโรงแรม   

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล้าช้าของ

สายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ้ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก้อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพ
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อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม้ว้าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป้นเหตุการณ้ที่นอกเหนือการควบคุม

จากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป้นส าคัญ 

 หากในวันเดินทาง สถานที่ท้องเที่ยวใดที่ไม้สามารถเข้าชมได้ ไม้ว้าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การไม้คืนค้าใช้จ้าย เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค้าใช้จ้ายแบบเหมาจ้ายไปล้วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , 

การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

 เม่ือท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต้างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย้างน้อย 7 วันก้อน

การเดินทาง หรือตั้งแต้ที่ท้านเริ่มจองทัวร้ มิฉะนั้นบริษัทฯไม้สามารถจัดการได้ล้วงหน้าได้  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท้านั้น 

 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม้เพียงพอ ขอสงวน

สิทธิในการจัดห้องให้เป้นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู้ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม้มีค้าใช้จ้ายเพิ่ม หรือ หากมี

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  
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 บริการน้้าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต้อคนต้อวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของการ

เดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม้มีน้ าดื่มแจก 

** เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว ** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


