
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์ HKG MFM 2D AUG18-FD-W25 

 
พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

07 - 08 ก.ค.61 11,911 4,500 FD 20 

14 - 15 ก.ค.61 11,911 4,500 FD 20 

21 - 22 ก.ค.61 11,911 4,500 FD 20 

28 - 29 ก.ค.61(วนัเขา้พรรษา) 12,921 4,500 FD 20 

29 - 30 ก.ค.61(วนัหยุดชดเชย) 12,921 4,500 FD 20 

04 - 05 ส.ค.61 11,911 4,500 FD 20 

11 - 12 ส.ค.61(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 12,921 4,500 FD 20 

12 - 13 ส.ค.61(วนัหยุดชดเชย) 12,921 4,500 FD 20 

18 - 19 ส.ค.61 11,911 4,500 FD 20 

25 - 26 ส.ค.61 11,911 4,500 FD 20 
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ล ัล้ลา้ ดสินยีแ์ลนด ์ฮอ่งกง แถม มาเกา๊  
ทอ่งดนิแดนมหศัจรรย ์ “ดสินยีแ์ลนด”์  เต็มอิม่จใุจ 

ขอพรเจา้แมก่วนอมิชือ่ดงั ณ หาดรพีลสัเบย ์/ วดัแชกงหมวิ 
น ัง่เรอืเฟอรร์ีสู่ ่มาเกา๊ ชมเมอืงจ าลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

ชอ้ปป้ิงจใุจสนิคา้แบรนดเ์นมยา่นดงัของเกาะฮอ่งกง 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD) 

 

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
***เวลาเทีย่วบนิของแอรเ์อเชยีจะเปลีย่นตามฤดกูาล*** 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – ฮอ่งกง – ดสินยีแ์ลนด ์(Disneyland) – วคิตอเรยีพคี(น ัง่รถรางพคีแทรม) – 

หาดรพีลสัเบย ์– ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืงชัน้ 3 ประต ู1-2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี FD โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวย
ความสะดวกแกท่กุทา่น 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่ฮ่องกง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD508  
10.15 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮ่องกง หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ออกทางออก B เพือ่พบ

ไกดท์อ้งถิน่   
 น าทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์ (Hongkong Disney Land) 

ทา่นจะไดพ้บกบัเครือ่งเลน่อันทนัสมัยและสนุกทีส่ดุหนึง่ในเอเชยีซึง่แบ่ง

ออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกนั อันไดแ้ก ่MAINSTREET USA ทา่นจะ
ไดพ้บกบัรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ ตุก๊ตาและขนม ลกูกวาดมากมาย  สว่น

ตอ่มาคอื TOMORROWLAND ทา่นจะไดส้นุกกบัเครือ่งเลน่อันทนัสมัย
สไตล ์“โลกอนาคต”   และสดุสนุกกบัเมอืงเทพนยิาย FANTASYLAND 
ทา่นจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิง่ใหญ่ตระการตากบัตวัการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบ อาทิ

เชน่ สโนวไ์วท ์เจา้หญงินทิรา ซนิเดอเรลา มกิกี&้มนินี่ หมพีูและพอ้งเพือ่น 
และเหลา่บรรดาตวัการต์นูอันเป็นทีใ่ฝ่ฝันของทกุคน     ตามตอ่ดว้ย 
ADVENTURELAND ดนิแดนแห่งการผจญภยัอันน่าตืน่เตน้ ทา่นจะได ้

ลอ่งเรอืในป่าอันน่าสนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภยัไปกบัสตัว์

ป่าอันน่าตืน่เตน้นานาชนดิ TARZAN’S TREEHOUSE เพลดิเพลนิกบั
บา้นตน้ไมข้อง ทารซ์าน   เดนิตอ่ไปยัง IT’S A SMALL WORLD 

ไฟล์บิน ขาไป FD508 06.30-10.15น. 
ไฟล์บิน ขากลับ FD767 23.55-01.40น. 
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ลอ่งเรอืชมเหลา่บรรดาตุก๊ตา นานา ชาต ิซึง่แบง่เป็นโซนของแตล่ะชาตไิว ้โดยตุก๊ตาจะมกีารเคลือ่นไหวไป

ตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะชาต ิ

และอยา่ลมืแวะทกัทายตุก๊ตาสวมชดุประจ าชาตขิองไทย  Toy Story Land    โซนนี้จะเป็นโซนทีใ่หญ่
ทีส่ดุใน Hongkong Disney Land โดยเหลา่ของเลน่จากภาพยนตรแ์อนเิมชัน่ชือ่ดงั Toy Story   
เพลดิเพลนิกบัของเลน่มากมาย หรอื พึง่เปิดไดใ้หม่ไม่นานมานี้ เครือ่งเลน่ทีห่วาดเสยีวทีส่ดุในแดนตะวันตก! 

ที ่กรซิลยี ์กลัซ ์GRIZZLY GULCH  ใหท้า่นได ้สมัผัสเครือ่งเลน่อันหวาดเสยีว ทีไ่ม่เป็นลองกบั SPACE 

MOUNTAIN  คอื BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรอื บิก๊ กรซิลยี ์
เมาทเ์ทน รนัอะเวย ์  ใหม่ ลา่สดุ  สตาร ์วอรส์ มาแลว้ สมัผัสประสบการณ์การตอ่สู“้สตาร ์วอรส์ ทมูอรโ์รว์
แลนด ์เทคโอเวอร”์ นับตัง้แตก่ลางเดอืนมถินุายนเป็นตน้มา! พรอ้มพบตวัละคร ในภาพยนตร ์และเดนิทางสู่
ฐานลบัของขบวนการตอ่ตา้นจักรวรรด ิซึง่คณุจะไดพ้บกบัฮโีร่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของมหากาพยส์ตารว์อรส์ 

 https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ ใหท้า่น
สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ตามอัธยาศยั (*อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเครือ่งเลน่ไดอ้ย่าง
เต็มที)่ เชญิทา่นอสิระตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

 น าทา่นเทีย่วเกาะฮ่องกง ชมววิ VICTORIA PEAK (น ัง่รถราง
พคีแทรม) หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิม เป็นจุดชมววิทีค่ณุ
จะตอ้งทึง่กบัความสวยงาม อ่าววคิตอเรยีทีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลก 

และตกึระฟ้าทีพุ่่งทะยานขึน้สงูตดักบัแนวเขาเขยีวขจอีนัแสน
สวยงาม เชญิถา่ยรูปตามอัธยาศยั    

 น าทา่นสู ่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้ว
แห่งนี้สวยทสีดุแห่งหนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท า
ภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่ทนิ

โห่วซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยู่ทา่มกลาง
สวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพรจาก เจา้แม่
กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่

อายุซ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายุเพิม่ข ึน้ 3 ปี 
ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 *อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซ ึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุมุมโลก 

เลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อย่างเต็มอิม่จุใจ จนกวา่ถงึเวลานัด 
 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั O  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง – วดัแชกงหมวิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– มาเกา๊ –  เจา้แมก่วนอมิปรางคท์อง – วดัเจา้แมก่วนอมิ 

– วหิารเซนตพ์อล – PARISIAN – THE VENETIAN – สนามบนิ – กรงุเทพฯ                  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร   สไตลช์าวฮ่องกง แบบติม่ซ า บรกิารทา่นดว้ย โจก๊หอมกรุน่ ขนม

จบีซาลาเปา อนัอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสตูรตน้ต าหรบักวางตุง้แท ้
 น าทา่นขอพร วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัน าโชค วัดนี้ตัง้อยู่ที่

ต าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่อง
ฮ่องกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้
ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิ

ทอง โดยมรีูปปัน้เจา้พอ่แชก้ง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส ิง่ศกัด ิส์ทิธ์
ประจ าวัด ต านานเลา่ว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิ
กลยีุคมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณ์นี้ได ้

กอ่เกดิบุรษุชาตนัิกรบทีช่ือ่ว่าขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิข ึน้แทบทกุสารทศิ 
และทา่นเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่วา่จะยกทพัไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดร้ับชยั

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/
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ชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของทา่นคนจนีถอืว่ามคีวาม
เป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง 
ถงึกบัจ าลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชีือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็น
สญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชีือ่เสยีงของวงการการ
ทอ่งเทีย่วฮ่องกงทีไ่ม่ว่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพือ่เสรมิสรา้งบารม ี
และศริมิงคลใหก้บัชวีติ น าทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้ับรางวัล
อันดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวง 

 น าทา่นเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดยเรอืเฟอรร์ี ่(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.) มาเกา๊ ตัง้อยู่ในเขตมณฑล

กวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลีย่มปากแม่น ้าเพริล์ มอีาณาเขตตดิกบัต าบลกง๊เป๋ยของจนี 

เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีนือ้ทีท่ัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเกา๊,เกาะไทปา, เกาะโค
โลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกนัดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมา

เกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.  
 น าทา่นผา่นชม เจา้แมก่วนอมิมองทะเล หรอืเจา้แม่

กวนอมิปรางคท์อง สรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ัง้องค ์มคีวาม

สงู 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตนั ประดษิฐานอยูบ่นฐาน
ดอกบัวดงูดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกาย

เรอืงรองเหลอืงอร่ามงดงามจับตา เจา้แม่กวนอมิองคน์ี้เป็น
เจา้แม่กวนอมิลกูครึง่ คอืปั้นเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แตว่่า
กลบัมพีระพักตรเ์ป็นหนา้พระแม่มาร ีทีเ่ป็นเชน่นี้ก็เพราะว่า

เป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตเุกส ตัง้ใจสรา้งขึน้เพือ่เป็น

อนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ ในโอกาสทีส่ง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัจนี   
 น าทา่นเขา้สู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญแ่ละเกา่แกม่าก 

ทีส่ดุในมาเกา๊ สรา้งขึน้ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่13 ภายในวัดสมัผัสไดถ้งึความศกัดสิทิธ ิและมนตข์ลงัอันเกา่แก่
ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบับของชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษเห็นจะเป็นองค์

เจา้แม่กวนอมิ ทีแ่ตง่องคท์รงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาวของจนีทีต่ดัเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม 
 จากนัน้พาทา่นเทีย่วรอบเกาะมาเกา๊ ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติา

เลยีน ดา้นหลงัของโบสถม์พีพิธิภณัฑจ์ัดแสดงประวตัขิองโบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนี้ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็น
อนุสาวรยีแ์ห่งศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล พาทา่นแวะ ชมิรา้นขนม ขึน้ชือ่ของมา
เกา๊ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเขา้สู ่THE PARISIAN ใหท้า่นได้

สมัผสักบัเมอืงจ าลองของฝร ัง่เศส เมอืง

ปารสี ใหท้า่นไดส้มัผสักบัแหลง่ชอ้ปป้ิงอนั
ลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ หรอืบาง

ทา่นตอ้งการเสีย่งโชคกบั Casino ก็พอมี
เวลา และใหท้กุทา่นเปิดประสบการณ์ใหม่
กบัการขึน้กระเชา้สูห่อไอเฟล ขึน้สูช่ ัน้ 7 ไม่
รวมคา่ขึน้กระเชา้ (ตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์ 

ประสบการณ์ใหมแ่นน่อน เพราะเป็นโรงแรมทีท่าง Venetian อยากมสีโลแกนคลา้ยกนั แตท่ีน่ ีม่ ี
แลนดม์ารค์ทีส่วยทีส่ดุในมาเกา๊  

 น าทา่นเขา้สู ่THE VENETIAN ใหท้า่นไดส้มัผสักบัเมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น ใหท้า่นได้
สมัผสักบัแหลง่ชอ้ปป้ิงอนัลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ หรอืบางทา่นตอ้งการเสีย่งโชคกบั 

Casino ก็พอมเีวลา และใหท้กุทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่บัการลอ่งเรอื Venetian ในคลอง 
(ตดิตอ่หัวหนา้ทวัรค์า่ใชจ้่าย) ไดเ้วลาอันสมควร  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์ HKG MFM 2D AUG18-FD-W25 

  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาทา่นชอ้ปป้ิง จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่น

เดนิทางเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊ 
หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิข ึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่บัคัง่,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์
หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหาก

ลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลบัตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทวัร.์  
23.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD767  
01.40 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ.......... 
 
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวนัจองทวัร์* ทัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

 
 

 
 
 

 

หมายเหต ุ:  โปรดแจง้ในวนัจองทวัร ์ 

                       ชาวตา่งชาต ิ= เรยีกเก็บเพิม่เตมิ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมวซีา่ตา่งชาต ิลกูคา้เป็น  

                                                ผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษิทัทวัรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่
พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น (ช าระที่

สนามบนิกอ่นเดนิทาง) 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 
เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ
เลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ : รายการทวัร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอนัเน่ืองจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขั้นตอน
การตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตวัแทนบริษทั(มคัคุเทศก์,หัวหน้าทวัร์,คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้ริหาร
เวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมืองหรือสาเหตุอื่นทีไ่ม่ไดม้าจากทางบริษทั โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั
และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอย่างละเอยีดก่อนท าการจองทวัร์หรือช าระเงินจากนั้นจะถือวา่ลูกคา้รับทราบตามขอ้ก าหนด
ของบริษทัหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบทุกกรณี. 
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 ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มา

ให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

ยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี

ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด

รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ย

กวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ

มัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 

คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ

รวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่ง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋า
ใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
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2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  

 


