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พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อายุไม่ถึง18ปี จ านวน 

06 - 07 ม.ค.61 10,901 4,500 10,901 20 

13 - 14 ม.ค.61 10,901 4,500 10,901 20 

20 - 21 ม.ค.61 10,901 4,500 10,901 20 

27 – 28 ม.ค.61 10,901 4,500 10,901 20 

03-04 ก.พ.61 10,901 4,500 10,901 20 

10 - 11 มี.ค.61 NEW! 10,901 4,500 10,901 20 

17 - 18 มี.ค.61 NEW! 10,901 4,500 10,901 20 

24 - 25 มี.ค.61 NEW! 10,901 4,500 10,901 20 

31 - 01 เม.ย.61 NEW! 10,901 4,500 10,901 20 

21 - 22 เม.ย.61 NEW! 10,901 4,500 10,901 20 
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ลั้ลล้า ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง แถม มาเก๊า  
ท่องดินแดนมหัศจรรย์  “ดิสนีย์แลนด์”  เต็มอ่ิมจุใจ 

ขอพรเจ้าแมก่วนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว 

น่ังเรือเฟอร์รี่สู่ มาเก๊า ชมเมืองจ าลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ 

ช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบรนด์เนมย่านดังของเกาะฮ่องกง 

เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย  (FD) 

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาน้ีไม่รวมคา่ทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทริป 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) – วิคตอเรียพีค(น่ังรถรางพีคแทรม) – 

หาดรีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งถนนนาธาน 

04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองชั้น 3 ประตู 1-2 เคาท์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย FD โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวย

ความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.35 น. ออกเดินทางสู ่ฮ่องกง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD508  

10.15 น. ถึงสนามบิน เช็กลัปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ออกทางออก B เพื่อพบ

ไกด์ท้องถิ่น   

 น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  (Hongkong Disney Land) ท่าน

จะได้พบกับเคร่ืองเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหน่ึงในเอเชียซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ด้วยกัน อันได้แก่ MAINSTREET USA ท่านจะได้

พบกับร้านค้าขายของที่ระลึก ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาดมากมาย  ส่วนต่อมา

คือ TOMORROWLAND ท่านจะได้สนุกกับเคร่ืองเล่นอันทันสมัยสไตล์ 

“โลกอนาคต”   และสุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย FANTASYLAND ท่านจะ

ได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตากับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น 

สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้&มินน่ี หมีพูและพ้องเพื่อน และเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนอันเป็นที่

ใฝ่ฝันของทุกคน     ตามต่อด้วย ADVENTURELAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น ท่านจะได้

ล่องเ รือในป่าอันน่าสนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด 

TARZAN’S TREEHOUSE เพลิดเพลินกับบ้านต้นไม้ของ ทาร์ซาน   เดิน

ต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา 

ชาติ ซ่ึงแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตาม

เสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเคร่ืองดนตรีที่

เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจ า

ชาติของไทย  Toy Story Land    โซนน้ีจะเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดใน 

Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดัง 

Toy Story   เพลิดเพลินกับของเล่นมากมาย หรือ พึ่งเปิดได้ใหม่ไม่นานมาน้ี 

เคร่ืองเล่นที่หวาดเสียวที่สุดในแดนตะวันตก! ที่ กริซลีย์ กัลซ์ GRIZZLY GULCH  ให้ท่านได้ สัมผัสเคร่ืองเล่น

อันหวาดเสียว ที่ไม่ เป็นลองกับ SPACE MOUNTAIN  คือ BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY 

MINE CARS   หรือ บิ๊ก กริซลีย์ เมาท์เทน รันอะเวย์   ใหม่ ล่าสุด  สตาร์ วอร์ส มาแล้ว สัมผัสประสบการณ์

การต่อสู้“สตาร์ วอร์ส ทูมอร์โรว์แลนด์ เทคโอเวอร์” นับตั้งแต่กลางเดอืนมิถนุายนเปน็ต้นมา! พร้อมพบตัวละคร 
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ในภาพยนตร์ และเดินทางสู่ฐานลับของขบวนการต่อต้านจักรวรรดิ ซ่ึงคุณจะได้พบกับฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ

มหากาพย์สตาร์วอร์ส 

 https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ ให้ท่านสนุกสนานกับ

เคร่ืองเล่นตามอัธยาศัย (*อิสระอาหารเที่ยง เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับเคร่ืองเล่นได้อย่างเต็มที่) เชิญท่าน

อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

 น าท่านเที่ยวเกาะฮ่องกง ชมวิว VICTORIA PEAK (น่ังรถราง

พีคแทรม) หน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่คุณ

จะต้องทึ่งกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก 

และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานข้ึนสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสน

สวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย    

 น าท่านสู่ หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว

แห่ง น้ีสวยทีสุดแห่งหน่ึง และยังใช้ เป็นฉากในการถ่ายท า

ภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทิน

โห่วซ่ึงท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลาง

สวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่

กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่อ

อายุซ่ึงเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งคร้ังจะมีอายุเพิ่มข้ึน 3 ปี 

ค่ า                รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 *อิสระใหท้่านช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ทุกมุมโลก 

เลอืกซ้ือสินคา้ประเภทตา่งๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ จนกว่าถึงเวลานัด 

 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั O  HOTEL หรือเทียบเทา่  

วันที่สอง ฮ่องกง – วัดแชกงหมวิ – โรงงานจิวเวอร์ร่ี – มาเกา๊ –  เจา้แมก่วนอมิปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม 

– วิหารเซนต์พอล – PARISIAN – THE VENETIAN – สนามบิน – กรุงเทพฯ                  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร   สไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซ า บริการท่านด้วย โจ๊กหอมกรุ่น ขนม

จีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นต าหรับกวางตุ้งแท้ 

 น าท่านขอพร วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันน าโชค วัดน้ีตั้งอยู่ที่

ต าบลซ่าถิ่น ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของ

ฮ่องกง สร้างข้ึนเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ข้ึน

ชื่อลือชาในเร่ืองความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงิน

ทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์

ประจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิด

กลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองข้ึนทั่วประเทศ และเหตุการณ์น้ีได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง 

ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดข้ึนแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่

เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่า

เป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของ

การต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกส านักงาน

ใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อวา่ตกึใบมีด ซ่ึงเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยัง

เป็นที่มาของจี้กังหันน าโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้อง

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/
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เลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นน้ี เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิต น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิว

เวอร์ร่ี ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวง 

 น าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเรือเฟอร์ร่ี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) มาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑล

กวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับต าบลก๊งเป๋ยของจีน 

เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะไทปา, เกาะโค

โลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมา

เก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม.  

 น าท่านผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมมองทะเล หรือเจ้าแม่

กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความ

สูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบวั

ดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรอง

เหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ีเป็นเจ้าแม่

กวนอิมลูกคร่ึง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมี

พระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าเป็นเจ้า

แม่กวนอิมที่โปรตุเกส ตั้งใจสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับ

มาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน   

 น าท่านเข้าสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มาก ที่สุดในมาเก๊า สร้างข้ึนตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 

ภายในวัดสัมผัสได้ถึงความศักดิสิทธิ และมนต์ขลังอันเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจีนที่ดูมีเสน่ห์ในแบบ

ฉบับของชาวจีน และองค์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษเห็นจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่แต่งองค์ทรงเคร่ืองด้วยชุด

เจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม 

 จากน้ันพาท่านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า ชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตา

เลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซ่ึงโบสถ์เซนต์พอลน้ีได้รับการยกย่องให้เป็น

อนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล พาท่านแวะ ชิมร้านขนม ข้ึนชื่อของมา

เก๊า 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่ านเ ข้าสู่  THE PARISIAN ให้ท่านได้

สัมผัสกับเมืองจ าลองของฝร่ังเศส เมือง

ปารีส ให้ท่านได้สัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้งอัน

ลือช่ือมีของแบรนด์เนมนานาชนิด หรือบาง

ท่านต้องการเสี่ยงโชคกับ Casino ก็พอมี

เวลา และให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่

กับการข้ึนกระเช้าสู่หอไอเฟล ข้ึนสู่ช้ัน 7 ไม่รวมค่าข้ึนกระเช้า (ติดต่อหัวหน้าทัวร์) ประสบการณใ์หม่

แน่นอน เพราะเป็นโรงแรมที่ทาง Venetian อยากมีสโลแกนคล้ายกัน แต่ที่น่ีมีแลนด์มาร์คที่สวยที่สุด

ในมาเก๊า  

 น าท่านเข้าสู่ THE VENETIAN ให้ท่านได้สัมผัสกับเมืองจ าลองของอิตาลี เมืองเวเนเช่ียน ให้ท่านได้

สัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้งอันลือช่ือมีของแบรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกับ 

Casino ก็พอมีเวลา และให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการล่องเรือ Venetian ในคลอง (ติดต่อ

หัวหน้าทัวร์ค่าใช้จ่าย) ได้เวลาอันสมควร  

  อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย  เพื่อไมเ่ป็นการเสยีเวลาท่านช้อปปิ้ง จากนั้นได้เวลาอันสมควร น าท่าน

เดินทางเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า 
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22.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD767  

00.30 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.......... 

 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศตอ่ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทัวร์*  

ทั้งนี้เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง 

หมายเหตุ :  โปรดแจ้งในวันจองทัวร์  

                       ชาวต่างชาติ = เรียกเก็บเพิ่มเติม 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมวีซ่าต่างชาติ ลูกค้าเป็น  

                                                ผู้ด าเนินการย่ืนวีซ่าเอง บริษัททัวร์ไม่สามารถแทรกแซงได้) 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น

ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลักจึงขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ช าระท่ี

สนามบินก่อนเดินทาง) 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 
เดินทางขึ้นต่ า 15 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะ

เดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและ

เลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 
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• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้

ท้ังหมดนี้แล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

• ส่งรายชื่อส ารองท่ีน่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มา

ให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และ

อื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบินท้ังส้ิน 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

ยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณี

ท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใด

รายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ

เดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อย

กว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และ

อ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงิน
มัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่า

ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
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3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้
กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราท่ีสูงมาก  

 


