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กำหนดวันเดินทาง :  พฤษภาคม – กันยายน 2562 (ทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์) 
 

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์  

04.30 น.      พรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M 
  สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
06.35 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX – 616   
 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (1) 
10.25 น.     เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

 (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  
  ฮ่องกงมีวัดน่าสนใจหลายแห่ง คนฮ่องกงจะนิยมไปวัดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญอย่างวันตรุษจีน, วันไหว้พระ 
  จันทร์ ฯลฯ เพื่อขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง, ร่ำรวย, มีความสุขกายสุขใจหรือกิจการเจริญรุ่งเรือง  
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  นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด ์เพลิดเพลินไปกับการสัมผัสประสบการณ์อย่างเต็มอิ่ม เตรียมตัวให้พร้อม
เพื่อรับความสนุกแบบหยุดไม่อยู่ของดิสนีย์ ที่จะมาพร้อมเครื่องเล่นและตัวละครสุดโปรด 

  Moana : A Homecoming Celebration (แอดเวนเจอร์แลนด์) ล่องเรือไปกับโมอาน่าในบรรยากาศของการ
แสดงละครเวที ซึ่งจะเริ่มแสดงในสถานที่ใหม่ ณ แอดเวนเจอร์แลนด์ เรื่องนี้เป็นการแสดงพิเศษที่เต็มไปด้วยความ
สนุกสำหรับผุ้เข้าชมทุกเพศทุกวัย 

  Royal Princess Garden (เมน สตรีท ยูเอสเอ) ที่เพิ่งเปิดตัวเพื่อเพิ่มความสนุกแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ผู้เข้าชมตัว 
  น้อยสามารถทำความฝันในการเป็นเจ้าหญิงของตนให้เป็นจริงได้ พร้อมเปลี่ยนรูปโฉมให้สง่างาม และโอกาสในการ

พบกับเจ้าหญิงองค์โปรดในสถานที่ที่รอบตัวช่างงดงามตระการตา 
  Iron Man Experience : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่ทูมอร์โรว์แลนด์ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นำเสนอเครื่องเล่น

จากธีมมาร์เวลเป็นครั้งแรก ประกอบด้วย Stark Expo, Iron Man Experience, Iron Man Tech Showcase-
Presented by Stark Industries และ Expo Shop 

  สตาร์ วอร์ส (ทูมอร์โรว์แลนด์ เทคโอเวอร์) ขอเชิญมาเข้าร่วมการเผชิญหน้าระหว่างกองกำลังฝ่ายธรรมะและ
อธรรม! คุณสามารถเป็นนักบินผู้กล้าและขึ้นยานที่ขับขี่อย่างแสนตื่นเต้นเร้าใจที่ ไฮเปอร์สเปซ เมาท์เทน! สมาชิก
น้อยสามารถเรียนรูว้ิธีการใช้พลังได้ที่การฝึกเป็นเจได : ไทรอัลส์ ออฟ เดอะ เทมเปิ้ล และเรียนวิธีการใช้ดาบไลต์
เซเบอร์ และคุณยังอาจได้พบกับตัวละครสตาร์ วอร์ส ที่อยู่รอบๆ ตัวคุณ 

  มิกกี้กับหนังสือนิทานวิเศษ : ผลงานสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่คุยมีมาเพื่อเฉลิมฉลองนิยายสุดโปรดทั้ง
เจ็ดเรื่องของดิสนีย์ โดยมิกกี้และกู๊ฟฟี่จะนำผู้เข้าชมทุกท่านไปสู่การเดินทางแห่งมนต์มายา ที่จะยกระดับ
ประสบการณ์ของคุณขึ้นไปอีก 

  ขบวนพาเหรด “ดิสนีย์ เพนท์ เดอะ ไนท”์ ความตื่นตาตื่นใจยามค่ำคืน ครั้งแรกของขบวนพาเหรด LED ซึ่งใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคุณด้วยการสัมผัสความตระการตายามค่ำคืนในรูปแบบใหม ่

เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ดิสนีย์แลนด์ (2) คูปองอาหาร ท่านละ 100 HKD  
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม I CLUB MA TAI WAI Hotel or SAV Hotel or KINGS Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัที่สองของการเดินทาง ฮ่องกง – มาเก๊า (นั่งรถข้ามสะพาน) – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมสีทอง – ร้านขนม 
     โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้ สแควร์ – เวเนเชี่ยน – มาเก๊า – ฮ่องกง (นั่งเรือ)   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (3) เมนูติ่มซำ  
  นำท่านเดินทางสู่มาเก๊า โดยนั่งรถโคช้สาธารณะ (45 นาที)  
 
 
 
 
 
  มาเก๊า ดินแดนที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและ ตะวันตกไว้อย่างกลมกลืน ในอดีตเคยเป็นอาณานิคม

ของโปรตุเกสมาก่อน พบกับสถาปัตยกรรมที่งดงามตึกรามบ้านช่องและอาคารโบราณต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์ไว้
อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัดต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงหรือโบสถ์เก่าแก ่

  ลักษณะสถาปัตยกรรมบารอคหรือโคโลเนียลของชาวตะวันตก  
 วัดอาม่า หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่าองค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล ภายในมีศาลเจ้า

และก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ บริเวณด้านหน้าวัดมีรูปปั้นสิงโตหินอยู่ 2 ตัว เชื่อกันว่า
หากใครได ้หมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากสิงโตไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานแล้วจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา  

  ร้านขนม ให้ท่านแวะชิมและเลือกซื้อของฝาก พบกับหมูแผ่น, ปลาเค็ม, ขนมเมียจ๋า-ผัวจ๋า, ทองม้วน, ท็อฟฟี่นม 
เป็นต้น 

  เจ้าแม่กวนอิมสีทอง โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องจากส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน องค์รูปปั้น
เป็นสีทองมีพระพักตร์ละม้ายชาวตะวันตกประดิษฐานบนดอกบัว บริเวณนี้เป็นสถานที่ซึ่งชาวมาเก๊านิยมมาพักผ่อน
มากที่สุดแห่งหนึง่  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  
บ่าย  โบสถ์เซนต์ปอล สร้างขึ้นต้นศตวรรษที1่7 มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า  
  โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 

เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม  
  เซนาโด้สแควร์ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นเปรียบเสมือนท้อง 
  ทะเลอันสมบูรณ์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมไว้ซื่งร้านค้าต่างๆ มากมาย ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านจำหน่ายของที่ 
  ระลึก รวมไปถึงร้านขนมอบ, ขนมพื้นเมือง เป็นต้น 
   The Venetian Macau ชมบรรยากาศภายในที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมในประเทศอิตาลี ประกอบ

ไปด้วยคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกกว้างขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล พบกับ The Grand  Canal ซึ่งจะมีส่วนของร้านค้า
แบรนด์เนมทั้งหลายกว่า 300 ร้านค้า โดยมีลำคลองและบริการพายเรือกอนโดล่าพร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลง
สไตล์โอเปร่า 

 
 
 
 

 
(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม) 
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ฮอ่งกง โดยเรือเฟอร์รี ่(1 ชั่วโมง)  

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม I CLUB MA TAI WAI Hotel or SAV Hotel or KINGS Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
 

วนัที่สามของการเดินทาง เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์ – วิคตอเรีย พ้อยด์ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก  
     วัดเชอกุง – เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน – ถนนนาธาน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (5) เมนูติ่มซำ  
 
 
 
 
 
  เจ้าแม่กวนอิม (รีพัส เบย์) ในแต่ละปีจะมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและ

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอให้มีลูกที่ว่ากันว่าถา้ใครมาขอมักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นข้ามสะพานซึ่ง
เชื่อว่าจะมีอายุยืนยาวไปอีก 3 ปี แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อข้ามไปแล้วอย่าเดินย้อนกลับทางเดิมให้เดินตรงไปข้างหน้าแล้ว
ค่อยอ้อมสะพานกลับมา  

  วิคตอเรีย พ้อยด ์ตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกแบงค์
ออฟไชน่า มีรูปทรงเหมือนดาบแหลมขนาดใหญ่และมีเหลี่ยมมีมุมแหลมอยู่รอบด้าน ส่วนเสาสูงด้านบนคล้ายหนวด
ของแมลงมีไว้เพื่อสื่อถึงพลังอำนาจและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาคารหลังนี้, อาคารเอชเอสบีซี ชาวฮ่องกงยังเชื่อ
ว่าอาคารหลังนี้มีฮวงจุ้ยทีด่ีที่สุดในฮ่องกง เพราะที่ตั้งของอาคารเป็นจุดบรรจบของเส้นมังกรทั้งห้า และการที่ตึกหัน
หน้าไปทางอ่าววิกตอเรียโดยไม่มีสิ่งก่อสร้างใดกีดขวาง หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขัดขวาง 
ชั้นบนสุดของตึกมีสิ่งก่อสร้างคล้ายปืนใหญ่เป็นการแก้ฮวงจุ้ยให้กับตึกแบงค์ออฟไชน่าที่มีลักษณะเป็นดาบแหลม
พร้อมทั้งถ่ายภาพสวยงามน่าประทับใจ  
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  โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง ได้เชิญซินแสชื่อดังจัดวางตำแหน่งของเครื่อง ประดับแต่ละเม็ดให้เข้า
กับกังหันซึ่งเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย โดยจำลองเลียนแบบมาจากแชกงเหมี่ยว กังหันใหญ่ 4ใบ พัดที่ชาว
ฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  
บ่าย  วัดเชอกุง วัดแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่งผู้มีชื่อเสียงทั้งด้านการรบ, ผดุง 
  คุณธรรมและช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิง่ไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 300 ปีก่อน ต่อมาราว ปี  
  1993 จึงได้สร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนของเดิมและนำรูปปั้นท่านนายพลที่มีความสูงถึง 10 ม. เข้าไปตั้งไว้ใน

อารามด้านในพร้อมด้วยรูปปั้น 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึ่งอยู่บริเวณทางเดินด้านนอกซ้าย-ขวา ทุกวันที่ 2 ของเดือน
แรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อถวายกังหันลม เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้จะช่วยพัดพาสิ่ง
ชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวนำพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้หมุนกังหันทองแดงตามความเชื่อของ
ชาวฮ่องกงโดยหมุน 3 รอบ  

  ร้านหยก สินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย  
  ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีอายุกว่า 700 ปี ซึ่งเป็นศาลดั้งเดิมของเมืองฮ่องกง ทุกๆ

ปี คนฮ่องกงจะมาทำพิธีการ ยืมเงินเจ้าแม่ไปบูชาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแล้วในช่วงสิ้นปีก็จะนำมา  
 
 
 
 
 
  ฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเชี่ยน เทอร์มินอล(ถนนนาธาน) จุดนัดพบของขาช้อปที่รวมห้างฯ ขนาดใหญ่ 2 แห่งเข้า

ด้วยกัน (ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนพลาซ่าและร้านค้าของทางห้างฯ) โดยเน้นขายสินค้าจากแบรนด์ดัง
ระดับโลกและแบรนด์ทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแล้วกว่า 700 ร้านค้า พบกับ DFS Galleria ห้างฯ 
ปลอดภาษีที่ยกขบวนแบรนด์หรูจากทั่วโลก เช่น Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, Hermes, 
Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาให้ท่านได้เลือกช้อปอย่างจุใจ 

(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสยีเวลาในการเที่ยวชม)  
 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง   
22.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX – 709 
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (7) 
00.20  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****//// 
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อัตราค่าบริการ : โปร 1 

ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – มาเก๊า 
รวมทิปแล้วจ้าา... 

3 วัน / 2 คืน (CX) 
Period ผู้ใหญ่ 2 – 3 ท่าน เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียงเสริม) 

เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยว 

1 – 3 มิ.ย. 62 20,900.- 20,500.- 19,900.- 3,500.- 
14 – 16 มิ.ย. 62 20,900.- 20,500.- 19,900.- 3,500.- 
21 – 23 มิ.ย. 62 21,500.- 21,000.- 20,500.- 3,500.- 
28 – 30 มิ.ย. 62 20,900.- 20,500.- 19,900.- 3,500.- 
5 – 7 ก.ค. 62 21,500.- 21,000.- 20,500.- 3,500.- 
12 – 14 ก.ค. 62 20,900.- 20,500.- 19,900.- 3,500.- 
19 – 21 ก.ค. 62 21,500.- 21,000.- 20,500.- 3,500.- 
27 – 29 ก.ค. 62 23,500.- 23,000.- 22,500.- 4,000.- 
2 – 4 ส.ค. 62 20,900.- 20,500.- 19,900.- 3,500.- 
9 – 11 ส.ค. 62 24,900.- 24,500.- 23,900.- 4,000.- 
16 – 18 ส.ค. 62 20,900.- 20,500.- 19,900.- 3,500.- 
23 – 25 ส.ค. 62 23,500.- 23,000.- 22,500.- 4,000.- 
30 ส.ค. – 1 ก.ย. 62 20,900.- 20,500.- 19,900.- 3,500.- 
6 – 8 ก.ย. 62 21,900.- 21,500.- 20,900.- 4,000.- 
13 – 15 ก.ย. 62 21,900.- 21,500.- 20,900.- 4,000.- 
20 – 22 ก.ย. 62 21,900.- 21,500.- 20,900.- 4,000.- 
27 – 29 ก.ย. 62 22,900.- 22,500.- 21,900.- 3,500.- 

***เงื่อนไขสำหรับการจองทัวร์*** 
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบินและไกด์ท้องถิ่นพูดไทยได้คอยบริการ) 
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย) 
3. การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง นั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านหยก    
   ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 800 HKD / ท่าน ทาง บริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน 
   รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 
4. ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่นของสายการบิน ต้องทำการจองพร้อมหน้าพาสและเมื่อที่นั่งคอนเฟิร์ม ตอ้งทำการจ่ายเงินค่าทัวร ์
   เต็มจำนวนทันที และเมื่อออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได ้

 

อัตราค่าบริการรวม 
*ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) ชั้นทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลง หรือต้องซือ้ตั๋วเดี่ยว  
  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน) และภาษีสนามบินทุกแห่ง 
*ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการระบุ พักห้องละ 2 ท่าน (กรุณาระบุลักษณะห้องที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง :  
  Twin = ห้อง 2 เตียง : Double = ห้อง 1 เตียงใหญ่ : Single = ห้องเตียงเดี่ยว : Triple = ห้อง 3 เตียง : หากไม่มีการระบุ ทางบริษัทฯ  
  ขออนุญาติจัดเป็นเตียง Twin ให้กับท่าน 
*ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
*ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ ไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
*ค่ามัคคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
*ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการ  
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  ตกลงไวก้ับบริษัทประกันชีวิต  

*ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, มัคคุเทศก ์
 

อัตราค่าบริการไม่รวม  
*ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาต ิ
*ค่าอาหารและเครือ่งดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
*ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม 
*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท,์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
*ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% คิดจากยอดบริการ  
 

เงื่อนไขการจอง  
1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท (ยกเว้นช่วงเทศกาล ท่านละ 10,000 บาท) พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาทีบ่ริษัทฯ 
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 - 20 วัน 
 

เงื่อนไขการยกเลิก  
1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
2. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณ ี
3. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
4. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกรณ ี
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือ  
   ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการ  
   คืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
 

หมายเหต ุ
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได ้
2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง  
   บริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าหรือจาก 
   อุบัติเหตุต่างๆ 
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว  
   ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม ่ 
   ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตา่ง  
   ประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม  
   สถานการณ์ดังกล่าว 
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน, บริษัทฯ  
   ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่า  
   บริการนั้นๆ 
8.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ  
   ของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ  
   ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ  
   ล่วงหน้า 

***เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต  
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง 

***ฮ่องกง รณรงค์เรื่องการใช่ถุง  กรณีไปซื้อของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถุงจาก 
ร้านค้า ต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 เซ็นต์ กรุณา พกถุงผ้าไปด้วยทุกครั้งที่จับจ่ายซื้อของทุกชนิด 


