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รหสัโปรแกรม : 13763 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

พกัฮ่องกง 2 คืน 

ก ำหนดกำรเดินทำง ไฟลทบิ์น ผูใ้หญ่ เด็ก 

เสริมเตียง 

เด็ก 

ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

4-6 พฤษภำคม 2562 

วนัหยุดพระรำชพิธีบรม

รำชำภิเษก รชักำลที่ 10 

ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
23,900 23,900 22,900 5,500 

10-12 พฤษภำคม 2562 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX617(21.15-23.15) 
20,900 20,900 19,900 5,000 

17-19 พฤษภำคม 2562 

วนัวิสำขบูชำ 

ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
23,900 23,900 22,900 5,500 

24-26 พฤษภำคม 2562 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
20,900 20,900 19,900 5,000 

31 พฤษภำคม –    ขำไป    CX700(08.20-12.10) 20,900 20,900 19,900 5,000 



(HK008) ฮ่องกง  ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า 3D2N(CX)  APR. – JUL.19  ราคา 20,900.- 

 

2 

2 มิถุนำยน 2562 ขำกลบั  CX709(22.25-00.15+1) 

7-9 มิถุนำยน 2562 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
20,900 20,900 19,900 5,000 

14-16 มิถุนำยน 2562 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
20,900 20,900 19,900 5,000 

21-23 มิถุนำยน 2562 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
20,900 20,900 19,900 5,000 

6-8 กรกฎำคม 2562 
ขำไป    CX616(06.45-10.15) 

ขำกลบั  CX617(21.15-23.15) 
20,900 20,900 19,900 5,000 

14-16 กรกฎำคม 2562 

วนัหยุดเขำ้พรรษำ 

ขำไป    CX616(06.45-10.15) 

ขำกลบั  CX703(19.50-21.00) 
23,900 23,900 22,900 6,000 

 

--ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์กรุณำอ่ำนโปรแกรมทวัร ์และ เง่ือนไขกำรเดินทำงอยำ่งถอ่งแทจ้นเป็นที่พอใจ

แลว้จงึวำงมดัจ  ำ เพ่ือผลประโยชนข์องตวัทำ่นเอง-- 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ดิสนียแ์ลนด–์ ส่งที่พกั  (-/L/-)   

05.00 น. พรอ้มกนัที่ สนำมบินสุวรรณภมิู อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4  

ประตู 6 เคำนเ์ตอร ์M สำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจา้หน้าที่ อ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารเดินทางและสมัภาระ 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

08.25 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX700 

http://bit.ly/2NMk5YE
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(บนเครื่องมีบริกำรอำหำร) **ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  เน่ืองจำกเป็น

ตัว๋กรุป๊ ที่นัง่ตอ้งเป็นไปตำมระบบของสำยกำรบิน** 

12.15 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนำมบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ

ลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกับมณฑล

กวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 

หลังจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

**หำกท่ำนใดตอ้งกำรเปลี่ยนจำกดิสนียแ์ลนดไ์ปพระใหญ่นองปิง รำคำลดจำกค่ำทวัรท่์ำนละ 2,000   

บำท รบกวนแจง้กับพนักงำนขำยตั้งแต่ท่ีเมืองไทย** 

จากน้ันน าท่าน เดินทำงสู่ “HONGKONGDISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์แห่งน้ีเป็นสวน

สนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทัว่โลกและเป็นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนีย์ เพียบพรอ้มดว้ย

กิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ตระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้ นบน

เกาะลันเตา แบ่งออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ 1.เมนสตรีทยูเอสเอ(MAINSTREET,U.S.A.) เป็น

จุดเริ่มตน้ของถนนแห่งการเดินทางยอ้นเวลาสู่ช่วงตน้ ศตวรรษที่19ที่ถนนแกสลิทสตรีทอัน

แสนสวยของสหรัฐอเมริกาเราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนีย์ชมเพ่ือนชาวดีสนีย์ที่โปรดปราน

อย่าง มิกกี้ เมาส์,มินน่ี,โดนัลดั๊ก และ กูฟฟ่ีที่มาร่วมเตน้ระบ าอย่างสนุกครื้ นเครงกับวงดนตรี

มารช์และเหล่านักเตน้ที่เต็มไปดว้ยความร่าเริงและเบิกบานระหวา่งทางน้ันก็จะมรีา้นชอ้ปป้ิงอัน

เก๋ไก๋ใหไ้ดเ้ลือกสรรของที่ระลึกและของฝากพิเศษๆจากดิสนีย์แลนด์ซึ่งมีมากกว่า 4,000 

รายการเป็นที่ตั้งของซิต้ีฮอลและทางรถไฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่จะพาคุณชมไปรอบๆบริ เวณ

อย่างเพลิดเพลิน 2.ทูมอโรว์แลนด์(TOMORROWLAND) สนุกสนานกับเครื่องเล่นแนวโลก

อนาคตอันทันสมยัน าเสนอเรื่องราวของโลกอนาคตที่เต็มไปดว้ยความต่ืนตาต่ืนใจกับนิยาย

วทิยาศาสตรแ์ละการผจญภยัในอวกาศโดยทูมอโรวแ์ลนด์ในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์น้ันโดดเด่นไป

ดว้ยบรรยากาศของอินเตอร์กาแลคติกสเปซพอร์ต” หรือดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ที่

ในน้ันไมว่า่จะเป็น รา้นอาหารรา้นคา้ และสถานที่ต่างๆ ลว้นแต่มหีุ่นยนต ์ยานอวกาศ และดาว

เคราะห์ล่องลอยอยู่ไปมานอกจากน้ีในทูมอโรว์แลนด์ยังมีโลกอวกาศแห่ง“สเปซเมาเท่น”ที่

นักท่องเที่ยวสามารถเขา้ไปไดใ้นเวลาเพียงอึดใจเดียวการขับ1จานบินส่วนตัวใน“ออร์บิทรอน”

และการต่อสู้กันแบบดุเดือดใน“บัซไลท์ เยียร์แอสโตรบลาสเตอร์3.แฟนตาซีแลนด์

(FANTASYLAND) ท่องเมอืงการตู์นดิสนียต่ื์นตาต่ืนใจกบัเมอืงแห่งเทพนิยายดินแดนแห่งน้ีลว้น

เต็มไปดว้ยสีสันและบรรยากาศของเมืองที่จ าลองมาจากในการ์ตูนของดิสนีย์สนุกกับเรื่องราว

อมตะของ“ชา้งน้อยดัมโบ”้งานเล้ียงน ้ าชาของคนท าหมวก (Mad Hatter Teกับมิคกี้ เมาท์ตัว

การ์ตูนอมตะของดิสนีย์เป็นพิเศษงานน้ีตอ้งไม่พลาดกับการสนุกสนานกับภาพยนตร์ 3 a 

Cups)มา้หมุนจากเรื่องซินเดอรเลลาและ “การผจญภยัของวนิน่ีเดอะพูห”์ ส่วนใครท่ีชื่นชอบมิติ 

นอกจากน้ีในแฟนตาซีแลนดย์งัม“ีแฟนตาซีการเ์ดน้” ซึ่งเป็นสถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็น

พิเศษส าหรบัดิสนียแ์ลนดฮ์่องกงโดยเฉพาะโดยผูท้ี่อยู่ในน้ันจะมโีอกาสไดพ้บกบัการ์ตูนตัวโปรด

มากมายอาทิมิกกี้ เมาส์,มินน่ีเมาส์,วินน่ีเดอะพูห์,และเหล่าเพ่ือนพ้องชาวการ์ตูนดิสนีย์อีก
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มากมาย4.แอดเวนเจอร์แลนด์(ADVANTURELAND) ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าต่ืนเตน้

สมัผสัความเรา้ใจกบัการผจญภยัในป่าลึกลับของเอเชีย และแอฟริกา ในดินแดน“จงัเกิล ริเวอร ์

ครูซ” (Jungle River Cruise)ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่มตน้การผจญภัยบนเรือส ารวจที่ ล่องไปตาม

แมน่ ้ าสายใหญ่หวัใจหลักของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ่์านป่าลึกลับที่ทุกโคง้น ้ าจะมีส่ิงลึกลับและส่ิงที่

สรา้งความต่ืนเตน้ต่างๆรออยู่เพ่ือสรา้งความสนุก ใหก้ับผูท้ี่เข้าไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงชา้งที่

เล่นน ้าอย่างสนุกสนานต่ืนเตน้กบัการ ผจญภยักบัสตัวป่์านานาชนิด, Tazan’s Tree Houseบา้น

ตน้ไมข้องทารซ์าน  (อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั) 

19.00 น.     พรอ้มกนั ณ จดุนดัพบ สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์เพ่ือน ำคณะเดินทำงสู่ที่พกั  

        **กรุณำตรงตอ่เวลำ** 

**หมำยเหต:ุ รถจะวนไปส่งลกูคำ้ท่ีสวนสนุกดิสนียแ์ลนดก์่อน และ

จะน ำคณะเดินทำงไปยงัหมู่บำ้นวัฒนธรรมนองปิง ส ำหรบัขำกลบั

หลงัจำกรบัลูกคำ้ท่ี City Gate รถจะวนไปรบัคณะท่ีไปดิสนียแ์ลนด์

ก่อน แลว้น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพกั  เน่ืองจำกโปรแกรมน้ี จะขำยคู่กนั

กบัโปรแกรมท่ีไปพระใหญ่ลนัเตำ** 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  

พกัที่ BEST WESTERN GRAND /PENTA KOWLOON HOTEL /SAV HOTEL   

หรือเทียบเทำ่ (ฮ่องกง) 

วนัทีสอง ฮ่องกง – นัง่เรือเฟอรี่-มำเก๊ำ – วัดอำม่ำ-เจำ้แม่กวนอิมปรำงทอง-โบสถเ์ซนตป์อลล-์

รำ้นของฝำก-เซนำโด-้เวเนเช่ียน รีสอรท์ -นัง่เรือเฟอรี่ กลบัสู่ฮ่องกง (DS/L/-) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบต่ิมซ ำ ณ ภตัตำคำร 

จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู่ มำเกำ๊  โดยเรือเฟอรร์ี่ ใชเ้วลำเดินทำง 1 ชัว่โมง 

น าท่านเดินทางสู่ วัดอำม่ำ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่า

มหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาไดย้าวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณ

วดัมีศาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่

กวนอิม HALL OF GUANYINและศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN 

จากน้ันน าทุกท่านชม เจำ้แม่กวนอิมริมทะเลหรือเจำ้แม่กวนอิมปรำงคท์อง เจา้แม่กวนอิ

มองคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่

บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ย จากน้ันน าท่านชม โบสถเ์ซนตป์อลล  ์สร้างขึ้ นเมื่อต้น

ศตวรรษที่ 17  นับเป็นสถานที่มคีวามส าคญัทางประวติัศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมือง

มาเก๊าซึ่งโบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดน

ตะวนัออกไกล ในปี ค.ศ. 1835    ไดเ้กิดเพลิงไหมอ้ย่างรุนแรง ท าใหเ้หลือแต่ซากประตูโบสถ์

ดา้นหน้าและบนัไดทางเขา้ดา้นหน้าที่สง่างามหลังจากที่มกีารบูรณะขึ้ นใหมใ่นปีค.ศ.1991  
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กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากน้ันน าท่านมายงัย่านการคา้ส าคญัของมาเก๊า เซนำโดส้แควร ์ซึ่งโดดเด่นดว้ยพ้ืนถนนที่ปู

ลาดดว้ยกระเบื้ องเป็นลอนคล่ืนลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส  อิสระใหท้่านได้

เดินเที่ยวและแวะซื้ อสินคา้ที่มีชื่อเสียงและซื้ อขนมพ้ืนเมืองมาเก๊า  ทาร์ตไข่ และ ขนมทองพับ

ห่อสาหร่าย  น าท่านชม VENETIAN MACAU RESORT   โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการใน

บรรยากาศลาสเวกสั ใหท้่านอิสระพกัผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจ าลองลาสเวกัส

และไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ  เช่น 

GRAND CANAL SHOP มีรา้นอาหารชื่อดังใหท้่านไดส้ัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพ่ือล้ิม

ลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและรา้นคา้แบรนด์เนมหลากหลายกว่า 300 รา้น เช่น BOSSINI, 

G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ  หรือ ล่องเรือกอนโดล่า CONDOLA (ไม่รวมอยู่

ในรำยกำรรำคำทำ่นละ 120 เหรียญ)  ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเส่ียงโชค

คาสิโน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ *** (ไม่อนุญำตใหเ้ด็กที่มีอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี เขำ้ไป

ภำยในคำสิโน ไม่อนุญำตท ำกำรบนัทึกภำพใดๆภำยในคำสิโนทั้งส้ินและควรแต่งกำย

สุภำพ) (อิสระ ค ำ่ ตำมอธัยำศยั)  

สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดินทำงสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอรร์ี่ ใชเ้วลำเดินทำง 1 ชัว่โมง  

พกัที่ BEST WESTERN GRAND /PENTA KOWLOON HOTEL /SAV HOTEL   

หรือเทียบเทำ่ (ฮ่องกง) 

 

วนัที่สำม  ฮ่องกง-รีพัลเบย ์– วิคตอเรีย พีค (Mid Level) –  วัดแชกง-รำ้นจิวเวอรี่-รำ้นหยก-

อิสระชอ้ปป้ิงนำธำน – สนำมบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ(DS/L/-) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบต่ิมซ ำ ณ ภตัตำคำร 

จากน้ันน าท่านนมสัการขอพรจาก เจำ้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภ ขา้มสะพานต่ออายุ 

ณ ชำยหำดรีพัลสเ์บย ์ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพร

ศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แมก่วนอิม โดยเฉพาะการขอลูกท่ีเช่ือกันว่าถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกครั้งไป 

จากน้ันน าท่านชมทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมววิ วิคตอเรีย พีค (Mid Level)  ถ่ายรูป

คู่กบัววิทิวทศัน์ของตึกสูงต่างๆซึ่งไดส้รา้งตามหลักฮวงจุย๊บนเกาะฮ่องกง 

จากน้ันน าท่านชม โรงงำน จิวเวอรร์ี่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่าน

สามารถหาซื้ อไดใ้นราคาพิเศษ และน าท่านเลือกซื้ อ หยก ที่มชีื่อเสียง 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากน้ันท าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือวดักังหัน ถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของ การ

แกช้งตามความเชื่อท่ีวา่ การหมุนกงัหนักลับทิศ จะช่วยหมุนชีวติพลิกผันจากรา้ยกลายเป็นดีได้

และการเริ่มตน้ปีใหม ่หลังวนัตรุษจีน จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดที่น่ี โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่น

ลอ้ลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม    จากน้ันใหท้่านชอ้ปป้ิงอย่างเต็มอิ่มที่ใจ

กลางแหล่ง ชอ้ปป้ิงยำ่นถนนนำธำน หรือชอ้ปป้ิงที่ DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กับสินคา้ที่
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มีชื่อเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, 

FERAGAMO, BALLY,G2000   (อิสระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  

21.35 น. เหริฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX617 

23.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

***ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนั้นทำงบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน *** 

**รำยกำรทอ่งเท่ียวน้ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ำมควำมเหมำะสม 

ทัง้น้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยึดถือตำมสภำพกำรณแ์ละประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั** 

 

ขอ้ควรทรำบ : ตามนโยบายของฮ่องกง และ มาเก๊า ก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปได้

รูจ้กั ในนำมของรำ้นรฐับำล คือ รำ้นหยก,รำ้นจวิเวอรร์ี่ , รำ้นของฝำก  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร ์ดว้ย เพราะ

มีผลกบัราคาทวัร ์จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ใชเ้วลา

รา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีท่ี

ท่ำนไม่ไดล้งรำ้นชอ้ปรฐับำลตำมท่ีรำยกำรก ำหนดไว ้ทำงบริษัทใคร่ ขอเก็บค่ำใชจ้ำ่ยรำ้นละ 600 HKD / คน 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 

2. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  ฮ่องกง 2 คืน  

3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง 

4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ 

5. ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 

บาท) ทั้งน้ีย่อมอยู่ ในขอ้จ ากดัที่มกีารตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติ 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม     

1. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนัก เกิน 30 กิโลกรมั 

2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ 

3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ที่จา่ย 3% 
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5. ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน + หวัหนำ้ทวัรไ์ทย และคนขบัรถ 1,500 บำท ต่อลูกคำ้ 1 ท่ำน (เด็กและเด็กINF.

เก็บเทำ่ผูใ้หญ)่ 

เง่ือนไขกำรจอง    1. ช าระมดัจ า 5,000 บาท ภายใน 1 วนัหลังจากท าการจอง 

พรอ้มส่ง สลิปการโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุ

เหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 

         2. ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั  

การยกเลิก 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป  คืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป  เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1-6 วนั  เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะ
ไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ กรุ๊ปเหมาสว่นตวั และกรุ๊ปท่ีแจ้งคอน
เฟิม และ แจ้งปิดกรุ๊ปแล้ว จะไมส่ามารถท าการคืนเงินคา่มดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ในกรณีใดใดสิน้ 
หมำยเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญ

หาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้

แต่จะไมคื่นเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
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10.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน

สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

11. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่าน้ันเม่ือท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยูใ่นระดบั

เดียวกนั แต่อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั  

12.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์

เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

13.ทางบริษัท จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

14.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณธไม่วา่ดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เครื่องบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

15.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางท่ี ชื่อเป็นชายแต่รา่งกายดูเป็นหญิงไวผ้มยาว

แต่งหนา้ทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ 

เน่ืองจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศน้ันๆ 

17. **ส าคญั!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดย

ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้ น จูไห่ ขึ้ นอยู่กบัการ

พิจารณาของเจา้หน้าที่เท่าน้ัน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง  

ทางหวัหน้าทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

 

 

 


