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บินดวยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) : ขึน้เครื่องท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ำหนักไมเกิน 20 ก.ก.  และถือข้ึนเครื่องบินไดน้ำหนักไมเกิน 7 ก.ก.** 

**พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ** 

FD508 DMK – HKG 06.25 – 10.10 

FD505 HKG - DMK 19.50 – 21.45 

       

DAY 1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) – ขามสะพานที่ยาวทีสุ่ดในโลก  

  (HKZMB) – เมืองมาเกา - โบสถเซนตปอล – The vanetian Resort – The Parisian Macao (-/-/D) 

04.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 เคานเตอรสายการบิน THAI AIR ASIA โดยมี

เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให

คำแนะนำเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ: ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนำอาหารสด จำพวก 

เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจ

คนเขาเมือง 
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06.25 ออกเดินทางสู เช็กแล็บกอก ฮองกง (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD508 
 

10.10 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ฮองกง (เขตการปกครองพิเศษ)  

(ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ

ตรวจรับสัมภาระเรียบรอย นำคณะเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ   

*ไมมีอารหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครือ่ง หากลูกคาตองการซื้อกรณุาแจงพนักงานบนเครื่อง* 

นำทานเดินทางไปยัง สะพาน HZMB หรือสะพานเช่ือฮองกง จูไห มาเกา เปนสะพานขามทะเล

ที่ยาวที่สุดในโลก โดยขามรองน้ำ Lingdingyang บริเวณปากแมน้ำจูเจียง เปนเสนทางคมนาคมสำคัญแหงใหม

ลาสุด ที่เชื่อมดินแดนระหวางเขตปกครองพิเศษฮองกง – เมืองจูไหแหงมลฑลกวางตุง และเขตปกครองพิเศษ

มาเกา ซึ่งสามารถยนระยะเวลาการเดินทางโดยรถยนตระหวางเมืองทั้งสาม จากเดิม 3-4 ชั่วโมงลงเหลือเพียง 

40-50 นาทีเทาน้ัน 
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นำทานเดินทางสู เมืองมาเกา (Macau) โดยรถโคช เปนพ้ืนที่บนชายฝงทางใตของประเทศจีน ปกครอง

โดยประเทศโปรตุเกสกอน พ.ศ. 2542 เปนอาณานิคมของยุโรปที่เกาแกที่สุดในจีน ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 16 

อำนาจอธิปไตยเหนือมาเกาไดยายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเปนเขตปกครองพิเศษของ

จีน มาเกาไดม ีบทบาทที ่ม ีอ ิทธิพลตอจีนและตะวันตกโดยเฉพาะระหวางคริสตศตวรรษที ่ 16 และ 

คริสตศตวรรษที่ 19 ผูที่อาศัยอยูในมาเกาสวนใหญพูดภาษากวางตุงเปนภาษาแม ภาษาแมนดาริน ภาษา

โปรตุเกส และภาษาอังกฤษก็มีพูดดวย  

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการทองเท่ียว 

นำทานเดินทางสู ซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul) เปนซากโบสถคาทอลิกในเขตซานตู

อันโตนีโอ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหมและพายุไตฝุนถลมในชวงป ค.ศ. 1835 จน
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เหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเปนโบสถสำคัญของมาเกา กอสรางเมื่อป ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต 

ในสมัยน้ัน เปนหน่ึงในโบสถคาทอลิกที่ใหญที่สุดในเอเชีย 

นำทานเดินทางสู จตุรัสเซนาโด (Senado Square) เปนจัตุรัสเมืองมาเกา และเปนสวนหนึ่งของ 

Unesco ศูนยประวัติศาสตรของมาเกามรดกโลก เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปสามเหลี่ยมยาวและเชื่อมตอ , 

Largo ทำ São Domingos ที่ปลายดานหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ที่อื ่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ 

3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสไดรับการตั้งชื่อตาม Leal Senado ซึ่งเปนสถานที่นัดพบของชาวจีน

และโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึ่งตั้งอยูตรงหนาจัตุรัสที่อาคาร Leal Senado ตั้งอยูในปจจุบัน สวน

เล็กๆ ที่ตั้งอยูตรงกลางของจัตุรัสเนื้อเรื่องรูปปนทองสัมฤทธิ์เบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยูเหนือเสาหิน

ดึง 

นำทานเดินทางสู เดอะ เวนีเชียน มาเกา (The Venetian Macau) เปนช่ือโรงแรมหรูในมาเกา 

ภายในมีหองพักรับรองหลายพันหอง มีหองคอมพิวเตอรขนาดใหญใหบริการ และมีคาสิโนที่นักพนันและ

นักทองเที่ยวระดับไฮโซมาเลนกันเพื่อความสนุกสนาน มากกวาเลนเพื่อผลาญทรัพยเชิงอบายมุข ตลอดจนมี

แหลงจับจายระดับโลกรวมอยูในที ่เดียวกัน และยังมีเรือกอนโดลาบริการสำหรับผู ตองการลองเรือใน

บรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาลี่ แบบจำลองดวยเชนกัน ในสวนที่เปนตัวตึก ซึ่งเปนที่ต้ังของโรงแรมและคาสิโน

น้ัน มีพ้ืนที่มากถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ช้ัน จนไดรับการบันทึกสถิติวาเปนโรงแรม ที่ต้ังอยูแบบเด่ียวๆ

ที่ใหญที่สุดในเอเชีย และยังเปนอาคารที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 ของโลกอีกดวย ภายในตัวอาคาร

ทั้งหมด ถูกออกแบบตามสไตลอิตาเลียน และที่โดดเดนที่สุด คงหนีไมพนบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไวอยาง

วิจิตรบรรจง สำหรับพื้นที่ ที่แบงเปนคาสิโนนั้น มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบงเปน 4 โซนใหญๆ คือ 

Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พรอมกับเครื ่อง Slot Machines อีกกวา 

3,400 เครื่อง และโตะเลนการพนันอีก 900 โตะ อีกทั้ง ยังมีหองโถงขนาดใหญ ที่มีที่นั่งมากถึง 15,000 ที่น่ัง 

ไวสำหรับการจัดงานพิเศษ เชน การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษตางๆ และการแขงขันบาสเก็ตบอล เปนตน และ

ถาใครที่รักการชอปปงน้ัน การมาเยือนเวเนเชียน มาเกา คงกลายเปนสวรรคไปเลยทีเดียว เพราะที่น่ีไดจัดแบง

พื้นที่ใหนักทองเที่ยวไดชอปปงมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาแบรนดเนม กวา 350 

ราน ที่ตั้งอยูรายรอบของแกรนด คาเนล ซึ่งจำลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พรอมกับเรือกอนโด

ลามากกวา 50 ลำ สำหรับนักทองเที่ยวที่ตองการลองเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเกาแบบเต็มๆ โดย

เรือกอนโดลาเหลานี้ จะลองไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยูภายในอาคาร และมีทางออกเชื่อมกับทะเลสาบดาน

นอกอีกดวย และที่โดดเดนที่สุดในยานช็อปปงน้ี คงหนีไมพนเพดานสีฟาสดใส ที่ถูกเพนทเปนลวดลายของกอน
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เมฆนอยใหญ จนทำใหคนที่เดินชอปปงอยูนั้น ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา 

ประมาณ 140 เหรียญมาเกา และ บริการเสริมอื่นๆ ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับระดับการใหบริการที่ทานตองการ 

สามารถติดตอสอบถามไดที่หัวหนาทัวร) 

บริเวณเดียวกัน จะเปน เดอะ ปารีชียน มาเกา (The Parisian Macao) หรือที่รูจักกันในนาม

ของ หอไอเฟลแหงเมืองมาเกา ที่นี่จำลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส มาตั้งไวที่หนาโรงแรม ซึ่ง

มีขนาดเล็กกวาของจริงประมาณ 1 เทา ความสูงเทียบไดกับตึก 33 ชั้น เปดตัวเมื่อปลายป 2016 เพื่อเฉลิม

ฉลอง ป 2017 (ยังไมรวมคาขึ้นลิฟต) 

ไดเวลาเดินทางกลับมายังเมืองฮองกง  

ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร 
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ท่ีพัก         I CLUB MA TAU WAI HOTEL หรือเทียบเทา 

** เนื่องจากโรงแรมมีหองนอนประเภท TRP ROOM หรือหองนอน 3 ทาน จำนวนจำกัด กรุณากับเช็คกับ

เจาหนาท่ีกอนจอง ** 

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

เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำขึ้นชื ่อของ

ฮองกง อาทิ ฮะเกา ขนมจีบกุง กวยเตี๋ยวหลอด โจก 

นำทานเดินทางสู  ดิสนียแลนด (Disneyland) อาณาจักรแหง

จินตนาการน้ีประกอบดวยพ้ืนที่ 7 สวน  ไดแก เมนสตรีท-ยูเอสเอ , 

แอดเวนเจอรแลนด , แฟนตาซีแลนด , ทูมอรโรวแลนด , ทอย 

สตอรี่ แลนด , กริซลีย กัลช และมิสทิค พอยท  จากนั้นไปสูบฉีด

อะดรีนาลีนในแอดเวนเจอรแลนด ผจญภัยกับการลองเรือทองปาที่

เต็มไปดวยสิงสาราสัตวตลอดเสนทางและโชวแรงระเบิดที่ตื่นเตน เขาสูอาณาจักรแหงแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะได

พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส พรอมดวยเอฟเฟคตเคลื่อนไหวตระการตา

แบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษยตางดาวและขามเวลาไปยังทูมอรโรวแลนด ดินแดนแหงอนาคตและ

สิ่งที่พลาดไมไดคือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แนนอนวาอยาลืมแวะไปถายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจา

เปดชื่อกองโลก เดินทองไปผานสวนหยอมที่เต็มไปดวยวัตถุโบราณที่สรางภาพลวงตา 3 มิติ สำรวจพิพิธภัณฑ

ลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบราณนาต่ืนตาจากทั่วโลกมามีชีวิตตอหนาตอตาใน มิสทิค พอยท และไมควรพลาดกับ  IT’S 

A SMALL WORLD ลองเรือชมเหลาบรรดาตุกตานานาชาติ ซึ่งแบงเปนโซนของแตละชาติไว โดยตุกตาจะมี

การเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดวยเสียงเครื่องดนตรีที่เปนเอกลักษณ

ของแตละชาติ ซึ่งแบงเปนโซนของแตละชาติไว โดยตุกตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL 

WORLD และแทรกดวยเสียงเครื่องดนตรีที่เปนเอกลักษณของแตละชาติ และอยา 
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ลืมแวะทักทายตุกตาสวมชุดประจำชาติของไทย สนุกกับเกมตางๆ  การแสดงแสงสี “เรารักมิกกี้!” 

 

จากนั้นเชิญทานสนุกสนานกับเครื่องเลนในดิสนียแลนดและโซนตางๆ พบกับเครื่องเลนใหมลาสุดธีมมารเวล Ant-Man and 

The Wasp: Nano Battle! ทานสามารถรวมความสนุกไดโดยการขี่ยานพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการตอสูอยาง

กลาหาญแบบอินเทอรแอคทีฟในพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพรอมกับ Ant-Man and The Wasp 

เพื่อตอสูกับเหลาราย Arnim Zola และกองทัพของ Hydra Swarm-bots ผูชั่วราย และสนุกไปกับ Iron Man Experience 

บินไปกับไอรอนแมน เหนือฟากฟาของฮองกง หยิบแวนตา Stark Vision ขึ้นสวมใส แลวเตรียมตัวสำหรับการเขาสูยุคใหม

อยางเต็มตัว! การบินแตละครั ้งของ Expo Edition Iron Wing จะใชพลังงานจากเตาปฏิกรณอารคของตนเองและมี

เทคโนโลยีลาสุดจากสตารค อินดัสตรี้ – รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปญญาประดิษฐ และกระจกท่ี

ซอมแซมตัวเองได เมื่อคุณพรอมสำหรับการบินขึ้น คุณจะไดทองฟากฟาที่ตื่นเตนเราใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลก

ใหมลาสุดและสูงท่ีสุดบนขอบฟาของฮองกง นั่นคือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนวา มีรายงานถึงปฏิบัติการ
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ของไฮดราอยูบริเวณนี้ ใหเตรียมพรอมสำหรับการตอสู! ซึ่งแตละแหงตางมีจุดเดนความพิเศษเฉพาะตัว ทองอเมริกาฉบับ

ยอสวนอยางมีชีวิตชีวาท่ีถนนเมนสตรีท พรอมดวยทาวนสแควร รานคานารัก ๆ และหอสังเกตการณวิคตอเรีย 

ขบวนพาเหรด ไฟลทส ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดไดที่เมน

สตรีท ยูเอสเอ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ)  ชมและเชียรตัวละครดิสนีย ที่รวมขบวนมากมายไมวาจะเปนตัวการตูน

ดัง อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามดวยเจาหญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเรื่อง 

อาทิ  Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   หรือตัวละครจากภาพยนตดังอาทิ The Jungle Book, The Lion 

King, Toy Story ฯลฯ 

ชมไฮไลทการแสดงดอกไมไฟที่ปราสาทเจาหญิง ชวงเวลา 2-3 ทุม  *อาจมีการยกเลิกการแสดงหากสภาพอากาศไม

เอ้ืออำนวย* 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการทองเท่ียว 

ค่ำ   อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการทองเท่ียว 

ท่ีพัก         I CLUB MA TAU WAI HOTEL หรือเทียบเทา 
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** เนื่องจากโรงแรมมีหองนอนประเภท TRP ROOM หรือหองนอน 3 ทาน จำนวนจำกัด กรุณากับเช็คกับ

เจาหนาท่ีกอนจอง ** 

DAY 3  รีพลสัเบย – วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซยีน - โรงงานเครื่องประดับ - รานหยก – อิสระชอปปงยานจิม

  ซาจุย- ทาอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (ดอนเมือง)    (B/L/-) 

เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ 

จากนั้นนำทานเดินทางสูหาด รีพลัส เบย (Repulse Bay) หาด

ทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงนี้ ที่สวยที่สุดแหงหนึ่ง และยังใชเปนฉากในการ

ถายทำภาพยนตรหลายเรื่อง มีรูปปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหว

ซึ่งทำหนาที่ปกปองคุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่

ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพ

เจาแหงโชคลาภเพ่ือเปนสิริมงคล และขามสะพานตออายุซึ่งเช่ือกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ป 

 นำทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เปนวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนใหความ

เลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ตำนาน แชกงหมิว มีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" 

เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยำเกรงตอกำลังพลที่กลาหาญในกองทัพของทาน ยาม

ที่ออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนำ

ขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลามีความเช่ือวาเมื่อพกพาสัญลักษณรูปกังหันน้ีไป ณ ที่ใดๆ กังหันน้ีจะชวยเสริม

สิริมงคล นำพาแตความโชคดี มีอำนาจเขมแข็ง เสริมกำลังใจใหแกกองทัพของทาน ชื่อเสียงในการนำทัพสูศึก

ของทานจึงเปนตำนานมาจนทุกวันนี้ ปจจุบัน ดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจำวัดแหงน้ี 

ดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขามากราบ

ไหวจะตองหมุนกังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนำโชค" เพ่ือหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออก 
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จากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสน่ันเพ่ือความเปนสิริมงคล 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร  

นำทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดชื่อวาเปนวัดไหวพระสละโสด 

เสี่ยงเซียมซีสุดแมน โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบเซนที่งดงาม วัดแหงนี้เปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีน

หลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน แตเปาหมายของคนโสดอยากมีคูไมใชการขอความรัก

จากเทพเจาองคนี้แตอยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซึ่งจะมีศาลของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว 
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เปนรูปปนสีทองมีเสี้ยวพระจันทรอยูดานหลังประทับอยู ชาวจีนมักมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับ

เทพเจาองคน้ีตองใชดายแดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธีน่ันเอง 

นำทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อเลือกซื้อเครื่องประดับสำหรับ

เสริมดวงชะตาของตัวทานเอง เปนรูปกังหันลมที่มีชื ่อเสียงและเปนที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกำเนิดขึ้นที่น่ี 

สวยงามโดดเดนไมเหมือนใคร  

นำทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) ใหทุกทานไดเลือกซื้อสินคาหยกคุณภาพดีของเมือง 

อิสระทองเที่ยวยานจิมซาจุย ถนนนาธาน ตามอัธยาศัยจนกวาถึงเวลานัด  

แหลงชอปปงท่ี ยานจิมซาจุยถนนนาธาน ซ่ึงเปนแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลก ทานจะไดเลือก

ซื้อสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอิ่มจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศของฮองกงมี

ทุกสิ่งท่ีคุณตองการ ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลานี้เปนแหลงรวมหองเสื้อท่ีจำหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติ

ชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเปนที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ด

ของฮองกง หรือเลือกชอปปงท่ี โอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชั้นนำท่ีมีใหเลือกชมและ ชอปมากกวา 700 

ราน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy'sR Us 

ไดเวลาอันสมควรนำทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บกอก  

19.50 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA 

เที่ยวบินที่ FD505  

21.45           เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

**รายละเอียดไฟลทบิน โปรดดูทายโปรแกรม** 

 

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

อัตราคาบรกิาร 
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** หากลูกคาทานใดที่จำเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาที่ของ

บริษัท ทุกครัง้กอนทำการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบ

ลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร  

ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

 

** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทปิคนขับรถ หวัหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 

บาท / ทรปิ / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน

เดินทางกลบั ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน ** 

 

** ราคาเด็กอายุต่ำกวา 2 ป (Infant) ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 6,500 บาท **  (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบนิ) 

** บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ กรณีถือหนังสอืเดินทางตางประเทศ 

ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์เรยีกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร  

100 USD กรณุาติดตอสอบถามเปนกรณพีิเศษ   ** 

 

**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป!!!** 

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเทีย่วบิน 
ราคาผูใหญตอทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

หองพัก

เด่ียว เพิ่ม 

ไมใชต๋ัวเครื่องบิน 

ทานละ 

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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หมายเหตุ : ตามนโยบายของฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองฮองกงเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน

รัฐบาล คือ จิวเวอรี่ หยก สมุนไพร ฯลฯ ซึ่งจำเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึง

อยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจำเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจ

ของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบรษิัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเปนจำนวนเงิน 500 เหรียญฮองกง / คน / ราน 

 

** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ทีส่ถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรยีน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขาย

เครือ่งสำอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะทีต่องการใหเพิม่สถานทีข่อดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพื่อแจง

รายละเอียด โดยละเอียด เพื่อสนอราคาใหมทุกครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได ** 

 

 

อัตราคาบรกิารนีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษี

น้ำมันทุกแหง 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน ธThai 

air asia  คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และ 

สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ำหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม เทาน้ัน 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามที่รายการระบุ  

 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 

กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำใหโรงแรมตามกำหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปน

เมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ในโปรแกรม) 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
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 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 

 

อัตราคาบรกิารนีไ้มรวม 

× ไมรวมคา Optional Tour  

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทำหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารใน

หองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน  

× คาวีซาสำหรับพาสสปอรตตางชาติ (ถามี) โดยผูเดินทางตองทำการย่ืนเองเทาน้ัน 

× คาเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาชากวาเวลานัดหมาย ทานตองออกคาเดินทางดวยตนเอง 

× คาใชจายดานเอกสารสวนตัว เชน คาทำหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอรต เปนตน 

× คาอาหารสำหรับทานที่ทานเจ มังสวิรัติ หรอือาหารสำหรับมุสลิม 

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทำได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการ

บิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกำหนด 

× คาภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 

× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอลูกคา ผู

เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทาน

สามารถใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงนิ 

• กรุณาทำการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชำระเงินมัดจำครั้งที่ 1 ทานละ 10,000 บาท 

หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชำระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. 

เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากทานมีความประสงค
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จะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจำเปนตองทำจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะ

ใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาบริการ เต็มจำนวน เทาน้ัน  

• เมื่อทานชำระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุ

ไวทั้งหมดน้ีแลว 

• กรณีลูกคาทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บคาทัวรเต็มจำนวน 100% 

• หากชำระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสำเนาเอกสาร หลักฐานการชำระเงิน พรอมระบุชื่อผูจอง โปรแกรมที่

เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ที่ทานสะดวก 

• สงรายชื่อสำรองที่นั่ง ผูเดินทางจำเปนจะตองสงสำเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง

ครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และ

จะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียด

วันเดินทาง , ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบุชื ่อคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอร

โทรศัพทที่สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสำเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง 

ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจาก

ความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ 

ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาทัวรโดยหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

                ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชำระแลว หรือหัก

คาใชจายตามจริง เชน คามัดจำต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และคาใชจายจำเปนอ่ืนๆ 
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• ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชำระมาแลว

ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชำระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยว

ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสำรองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูต

ปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

• กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน 

กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการ

ของแตละคณะ เปนสำคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

• กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจาย

การดำเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณี

ใดๆทั้งสิ้น 

• กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทำการจองและชำระเงินมาแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ยกเลิก และไมคืนคาใชจายทั้งหมด 

• เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบิน

โปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชำระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง เรียก

เงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจำเปนจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  

• กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ 

ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว 

ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณีดังนี้ 
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- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนำเขาประเทศ

เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคน

เขาเมืองหามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พำนัก

อยูในประเทศไทย 

 

เงื่อนไขสำคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

• คณะเดินทางจำเปนตองมีขึ้นต่ำ 20 ทาน หากต่ำกวากำหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน

ยินดีที่จะชำระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตาม

ความประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป 

โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟร

มลางาน  

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง , 

สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนำเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮองกง สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สำหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง 

• เนื่องจากการทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชำระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธ์ิ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ  
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• กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึน้ และ จะ

ไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชำระเรียบรอยแลว 

• หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ 

พาสปอรตของทานชำรุด เชน เปยกน้ำ ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนา

หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 

เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพ

หนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการ

ตางประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็ว

ที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาทีบ่ริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไม

ออกต๋ัวเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก

เดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดินทาง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสำคัญ 

• ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - กลับพรอมกัน หาก

ตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชำระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 

• เกี่ยวกับการจัดที่น่ังบนเครื่องบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

แตทั้งน้ีและทั้งน้ัน ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน อยางที่ดีสุด 

• ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทำให

หองพักแบบหองเดี ่ยว (Single) และหองคู  (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 

Room) หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยูคนละช้ัน คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม   

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของ

สายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพ

อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุม

จากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสำคัญ 
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• หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทำการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ  

• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , 

การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ  

• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน , เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

• เมื่อทานตกลงชำระเงินมัดจำหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

• รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสำรองโรงแรมที่พักใน

ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

• กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน

การเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

• มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอำนาจของผูจัดกำกับเทาน้ัน 

• กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว อาจไมมีคาใชจายเพ่ิม หรือ หากมี

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

• บริการน้ำดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการ

เดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ำด่ืมแจก 
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** เม่ือทานชำระเงินคาทัวรใหกับทางบรษิัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว ** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


