
Page 1 of 18 

 

 

 

Code: IG14-HKG-HKG+MAC+Disney-HKG11-32FD-Apr2023-29-A230302 

 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ THAI AIR ASIA (FD) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก.  และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 

**พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั** 

FD508 DMK – HKG 06.25 – 10.10 

FD505 HKG - DMK 19.50 – 21.45 
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DAY 1  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) – ขา้มสะพานทีย่าวทีส่ดุในโลก 

(HKZMB) – เมอืงมาเกา๊ - โบสถเ์ซนตป์อล – The vanetian Resort – The Parisian Macao 

(-/-/D) 

 

04.30 คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA 

โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ 

หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ: ประเทศฮ่องกงไม่

อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

06.25 ออกเดนิทางสู ่เช็กแล็บก๊อก ฮอ่งกง (เขตการปกครองพเิศษ) โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA 

เทีย่วบนิที ่FD508 

10.10 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเชก็แล็บกอ๊ก ฮอ่งกง (เขตการปกครองพเิศษ)  

(ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเร็วกว่าเมอืงไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง 

และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย น าคณะเดนิทางโดยรถบสัปรับอากาศ   

*ไมม่อีารหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง หากลกูคา้ตอ้งการซือ้กรณุาแจง้พนกังานบน

เครือ่ง* 

 

น าทา่นเดนิทางไปยงั สะพาน HZMB หรอื สะพานเชือ่มฮอ่งกง จไูห ่มาเกา๊  

สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก โดยขา้มรอ่งน ้า Lingdingyang บรเิวณปากแมน่ ้าจเูจยีง เป็นเสน้ทาง

คมนาคมส าคัญแหง่ใหมล่า่สดุ ทีเ่ชือ่มดนิแดนระหวา่งเขตปกครองพเิศษฮอ่งกง – เมอืงจไูหแ่หง่มลฑลก

วางตุง้ และเขตปกครองพเิศษมาเก๊า ซึง่สามารถย่นระยะเวลาการเดนิทางโดยรถยนตร์ะหว่างเมอืงทัง้

สาม จากเดมิ 3-4 ชัว่โมงลงเหลอืเพยีง 40-50 นาทเีทา่นัน้ 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาเกา๊ (Macau) โดยรถโคช้  

เป็นพืน้ทีบ่นชายฝ่ังทางใตข้องประเทศจนี ปกครองโดยประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็นอาณา

นคิมของยุโรปทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในจนี ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่16 อ านาจอธปิไตยเหนือมาเก๊าไดย้า้ยไปที่

สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเป็นเขตปกครองพเิศษของจีน มาเก๊าไดม้บีทบาทที่มี

อทิธพิลตอ่จนีและตะวันตกโดยเฉพาะระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที ่16 และ ครสิตศ์ตวรรษที ่19 ผูท้ีอ่าศัยอยู่

ในมาเกา๊สว่นใหญพ่ดูภาษากวางตุง้เป็นภาษาแม ่ภาษาแมนดารนิ ภาษาโปรตุเกส และภาษาอังกฤษก็มี

พดูดว้ย  
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กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ซากโบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St. Paul)  

ซากโบสถค์าทอลกิในเขตซานตูอันโตนีโอ มาเก๊า ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) ซึง่ถูกไฟไหม ้

และพายุไตฝุ้่ นถล่มในชว่งปี ค.ศ. 1835 จนเหลอืเพยีงซากประตู เดมิเคยเป็นโบสถส์ าคัญของมาเก๊า 

กอ่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1602 ถงึ 1640 โดยคณะเยสอุติ ในสมัยนัน้ เป็นหนึง่ในโบสถค์าทอลกิทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในเอเชยี 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่จตรุสัเซนาโด ้(Senado Square)  

จัตุรัสเมอืงมาเก๊า และเป็นส่วนหนึ่งของ Unesco ศูนยป์ระวัตศิาสตร์ของมาเก๊ามรดกโลก เป็นรูป

สีเ่หลีย่มผนืผา้รูปสามเหลีย่มยาวและเชือ่มต่อ , Largo ท า São Domingos ทีป่ลายดา้นหนึง่และ 

Avenida de Almeida Ribeiro ทีอ่ืน่ๆ ครอบคลุมพืน้ที ่3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสไดรั้บ

การตัง้ชือ่ตาม Leal Senado ซึง่เป็นสถานทีนั่ดพบของชาวจนีและโปรตุเกสในศตวรรษที ่16 ถงึ 18 ซึง่

ตัง้อยูต่รงหนา้จัตุรัสทีอ่าคาร Leal Senado ตัง้อยูใ่นปัจจุบัน สวนเล็กๆ ทีต่ัง้อยูต่รงกลางของจัตุรัสเนื้อ

เรือ่งรปูปัน้ทองสมัฤทธิเ์บง Nicolau เดอ Mesquita ยนือยูเ่หนอืเสาหนิดงึ 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เดอะ เวนเีชยีน มาเกา๊ (The Venetian Macau)  

เป็นชือ่โรงแรมหรใูนมาเกา๊ ภายในมหีอ้งพักรับรองหลายพันหอ้ง มหีอ้งคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ใหบ้รกิาร 

และมคีาสโินที่นักพนันและนักท่องเที่ยวระดับไฮโซมาเล่นกันเพื่อความสนุกสนาน มากกว่าเล่นเพื่อ

ผลาญทรัพยเ์ชงิอบายมขุ ตลอดจนมแีหล่งจับจ่ายระดับโลกรวมอยูใ่นทีเ่ดยีวกัน และยังมเีรอืกอนโดล่า

บรกิารส าหรับผูต้อ้งการลอ่งเรอืในบรรยากาศเวนสิ ประเทศอติาลี ่แบบจ าลองดว้ยเชน่กนั  

ในสว่นทีเ่ป็นตัวตกึ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงแรมและคาสโินนัน้ มพีืน้ทีม่ากถงึ 980,000 ตารางเมตร 

สงู 40 ชัน้ จนไดรั้บการบันทกึสถติวิ่าเป็นโรงแรม ทีต่ัง้อยู่แบบเดีย่วๆทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี และยังเป็น

อาคารทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุเป็นอนัดับ 6 ของโลกอกีดว้ย  

ภายในตัวอาคารทัง้หมด ถูกออกแบบตามสไตลอ์ติาเลยีน และทีโ่ดดเด่นทีส่ดุ คงหนีไมพ่น้บน

เพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไวอ้ย่างวจิติรบรรจง ส าหรับพื้นที่ ที่แบ่งเป็นคาสโินนัน้ มมีากถงึ 50,700 

ตารางเมตร แบง่เป็น 4 โซนใหญ่ๆ คอื Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix 

พรอ้มกับเครือ่ง Slot Machines อกีกว่า 3,400 เครือ่ง และโต๊ะเล่นการพนันอกี 900 โต๊ะ อกีทัง้ ยังมี

หอ้งโถงขนาดใหญ ่ทีม่ทีีน่ั่งมากถงึ 15,000 ทีน่ั่ง ไวส้ าหรับการจัดงานพเิศษ เชน่ การจัดกฬีาชกมวยนัด

พเิศษตา่งๆ และการแขง่ขนับาสเก็ตบอล เป็นตน้  

และถา้ใครทีรั่กการชอ้ปป้ิงนัน้ การมาเยอืนเวเนเชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรคไ์ปเลยทเีดยีว 

เพราะที่นี่ไดจั้ดแบ่งพื้นที่ใหนั้กท่องเที่ยวไดช้อ้ปป้ิงมากถงึ 150,000 ตางรางเมตร ซึง่เป็นที่ตัง้ของ

รา้นคา้แบรนดเ์นม กว่า 350 รา้น ทีต่ัง้อยู่รายรอบของแกรนด ์คาเนล ซึง่จ าลองแบบมาจากเมอืงเวนสิ 

ประเทศอติาล ีพรอ้มกับเรอืกอนโดลามากกว่า 50 ล า ส าหรับนักท่องเทีย่วทีต่อ้งการล่องเรอืชมความ

สวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรอืกอนโดลาเหล่านี้ จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ทีอ่ยู่

ภายในอาคาร และมทีางออกเชือ่มกบัทะเลสาบดา้นนอกอกีดว้ย  

และทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุในยา่นชอ็ปป้ิงนี ้คงหนีไมพ่น้เพดานสฟ้ีาสดใส ทีถู่กเพนทเ์ป็นลวดลายของ

กอ้นเมฆนอ้ยใหญ ่จนท าใหค้นทีเ่ดนิชอ้ปป้ิงอยูนั่น้ ลมืวันลมืคนืกนัไปเลยทเีดยีว (ยงัไมร่วมคา่ลอ่งเรอื

กอนโดลา่ ประมาณ 140 เหรยีญมาเกา๊ และ บรกิารเสรมิอืน่ๆ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระดบัการใหบ้รกิาร

ทีท่า่นตอ้งการ สามารถตดิตอ่สอบถามไดท้ีห่วัหนา้ทวัร)์  
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บรเิวณเดยีวกนั จะเป็น เดอะ ปารชียีน มาเกา๊ (The Parisian Macao) หรอืทีรู่จ้ักกนัในนามของ หอ

ไอเฟลแหง่เมอืงมาเกา๊ ทีน่ีจ่ าลองหอไอเฟลจากเมอืงปารสี ประเทศฝร่ังเศส มาตัง้ไวท้ีห่นา้โรงแรม ซึง่มี

ขนาดเล็กกว่าของจรงิประมาณ 1 เท่า ความสูงเทยีบไดก้ับตกึ 33 ชัน้ เปิดตัวเมือ่ปลายปี 2016 เพื่อ

เฉลมิฉลอง ปี 2017 (ยงัไมร่วมคา่ขึน้ลฟิต)์ 

 

ไดเ้วลาเดนิทางกลบัมายงัเมอืงฮอ่งกง  

 

ค า่   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร 

ทีพ่กั I CLUB MA TAU WAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

** เนือ่งจากโรงแรมมหีอ้งนอนประเภท TRP ROOM หรอืหอ้งนอน 3 ทา่น จ านวนจ ากดั กรณุากบัเช็คกบั

เจา้หนา้ทีก่อ่นจอง ** 
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DAY 2  ดสินีย่แ์ลนด ์เต็มวนั!!        (B/-/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ าข ึน้ชื่อของ

ฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋ ขนมจบีกุง้ กว๋ยเตีย๋วหลอด โจก๊ 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ดสินยีแ์ลนด ์(Disneyland)  

อาณาจักรแห่งจนิตนาการนี้ประกอบดว้ยพืน้ที่ 7 ส่วน  ไดแ้ก ่

เมนสตรที-ยเูอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซแีลนด ์

, ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์, ทอย สตอรี ่แลนด ์, กรซิลยี ์กลัช ์และ

มสิทคิ พอยท ์  

จากนัน้ไปสบูฉีดอะดรนีาลนีในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภัยกับการล่องเรอืท่องป่าทีเ่ต็มไปดว้ย

สงิสาราสตัวต์ลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบดิทีต่ืน่เตน้ เขา้สูอ่าณาจักรแห่งแฟนตาซ ีทีซ่ ึง่คุณจะไดพ้บ

กบัปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรปีระสานเสยีงมคิกีเ้มาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคตเ์คลือ่นไหวตระการตา

แบบ 3 มติ ิลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและขา้มเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ ดนิแดนแห่ง

อนาคต 

สิง่ทีพ่ลาดไมไ่ดค้อื รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอยา่ลมืแวะไปถ่ายรูปกับมคิกี ้

และจับมอืกบัเจา้เป็ดชือ่กอ้งโลก เดนิทอ่งไปผา่นสวนหยอ่มทีเ่ต็มไปดว้ยวัตถุโบราณทีส่รา้งภาพลวงตา 

3 มติ ิ 

ส ารวจพพิธิภัณฑล์กึลับทีซ่ ึง่วัตถุโบราณน่าตืน่ตาจากทั่วโลกมามชีวีติต่อหนา้ต่อตาใน มสิทคิ 

พอยท ์และไมค่วรพลาด  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรอืชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาต ิซึง่

แบง่เป็นโซนของแตล่ะชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมกีารเคลือ่นไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD 

และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาต ิซึง่แบง่เป็นโซนของแต่ละชาตไิว ้โดย

ตุ๊กตาจะมกีารเคลือ่นไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรทีี่

เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาต ิและอย่าลมืแวะทักทายตุ๊กตาสวมชดุประจ าชาตขิองไทย สนุกกับเกม

ตา่งๆ  การแสดงแสงส ี“เรารักมกิกี!้” 
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จากนัน้เชญิทา่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ในดสินยีแ์ลนดแ์ละโซนตา่งๆ  

พบกับเครือ่งเล่นใหมล่่าสดุธมีมารเ์วล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท่านสามารถ

ร่วมความสนุกไดโ้ดยการขีย่านพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสูอ้ยา่งกลา้หาญแบบอนิ

เทอรแ์อคทฟีในพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีS.H.I.E.L.D. ไปพรอ้มกับ Ant-Man and The 

Wasp เพือ่ตอ่สูก้บัเหลา่รา้ย Arnim Zola และกองทัพของ Hydra Swarm-bots ผูช้ัว่รา้ย  

สนุกไปกับ Iron Man Experience บนิไปกับไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮอ่งกง หยบิแว่นตา 

Stark Vision ขึน้สวมใส ่แลว้เตรยีมตัวส าหรับการเขา้สูย่คุใหมอ่ยา่งเต็มตัว! การบนิแต่ละครัง้ของ Expo 

Edition Iron Wing จะใชพ้ลังงานจากเตาปฏกิรณ์อารค์ของตนเองและมเีทคโนโลยลี่าสดุจากสตารค์ 

อนิดัสตรี้ – รวมถงึ ชดุเกราะโลหะที่มคีวามทนทานสูง ระบบปัญญาประดษิฐ ์และกระจกที่ซอ่มแซม

ตัวเองได ้ 

เมือ่คณุพรอ้มส าหรับการบนิขึน้ คณุจะไดท้อ่งฟากฟ้าทีต่ืน่เตน้เรา้ใจของตัวเมอืง เพือ่ชมมมุมอง

ทีแ่ปลกใหมล่่าสดุและสงูทีส่ดุบนขอบฟ้าของฮอ่งกง น่ันคอื – Hong Kong Stark Tower เพยีงอยาก

เตอืนวา่ มรีายงานถงึปฏบิตักิารของไฮดรา้อยูบ่รเิวณนี ้ใหเ้ตรยีมพรอ้มส าหรับการตอ่สู!้ ซ ึง่แตล่ะแหง่ตา่ง

มจีุดเด่นความพเิศษเฉพาะตัว ท่องอเมรกิาฉบับย่อส่วนอย่างมชีวีติชวีาที่ถนนเมนสตรีท พรอ้มดว้ย

ทาวนส์แควร ์รา้นคา้น่ารัก ๆ และหอสงัเกตการณ์วคิตอเรยี 
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ขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซ ี 

จะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดไดท้ีเ่มนสตรที ยเูอสเอ (ขึน้อยู่

กับสภาพอากาศ ณ วันนัน้ๆ)  ชมและเชยีรต์ัวละครดสินีย ์ทีร่่วมขบวนมากมายไมว่่าจะเป็นตัวการต์ูนดัง 

อาท ิMickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามดว้ยเจา้หญงิแสนสวยจากนทิาน

หลากหลายเรือ่ง อาท ิ Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   หรอืตัวละครจากภาพยนตด์ังอาท ิ

The Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ 

 

 

 

ชมไฮไลทก์ารแสดงดอกไมไ้ฟทีป่ราสาทเจา้หญงิ ชว่งเวลา 2-3 ทุ่ม  *อาจมกีารยกเลกิการแสดงหาก

สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย* 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

ค า่   อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั I CLUB MA TAU WAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

** เนือ่งจากโรงแรมมหีอ้งนอนประเภท TRP ROOM หรอืหอ้งนอน 3 ทา่น จ านวนจ ากดั กรณุากบัเช็คกบั

เจา้หนา้ทีก่อ่นจอง ** 
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DAY 3  รพีลสัเบย ์– วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน - โรงงานเครือ่งประดบั - รา้นหยก – อสิระชอ้ปป้ิง

ยา่นจมิซาจุย่- ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็กแล็บก็อก – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)   

 (B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูห่าด รพีลสั เบย ์(Repulse Bay)  

หาดทรายรปูจันทนเ์สีย้วทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรือ่ง มรีูป

ปั้นของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แมท่นิโห่วซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลาง

สวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพือ่

เป็นสริมิงคล และขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ (Che Kung Temple)  

วัดหนึง่ทีป่ระชาชนชาวจนีใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิน่นาน ต านาน แชกงหมวิ มปีระวัตเิลา่ต่อกันมาว่า 

ขณะนัน้เองยงัมนัีกรบเอกชือ่ "แช กง" เป็นแมท่ัพปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างก็ย าเกรง

ตอ่ก าลังพลทีก่ลา้หาญในกองทัพของทา่น ยามทีอ่อกรบเพือ่ตา้นขา้ศกึศัตรทูกุทศิทาง ทกุๆครัง้ ทา่นใช ้

สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศกึน าขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกลา้มคีวามเชือ่ว่าเมือ่

พกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ทีใ่ดๆ กังหันนี้จะช่วยเสรมิสริมิงคล น าพาแต่ความโชคดี มอี านาจ

เขม้แข็ง เสรมิก าลังใจใหแ้กก่องทัพของทา่น ชือ่เสยีงในการน าทัพสูศ้กึของท่านจงึเป็นต านานมาจนทุก

วันนี้ ปัจจุบัน ดา้นในมรีูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ ดา้นขา้งมอีาวุธรบของ

ทหารแบบโบราณ และมกีังหันอยู่หลายตัว มกีลองดา้นละตัว ประชาชนทีเ่ขา้มากราบไหวจ้ะตอ้งหมุน

กังหัน หรอืทีเ่รยีกว่า "กังหันน าโชค" เพือ่หมุนแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนทีท่่านจะออกจากวัด

จะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร  
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น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple)  

วัดไหวพ้ระสละโสด เสีย่งเซยีมซสีดุแม่น โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม วัดแห่งนี้เป็นที่

ประดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน แต่เป้าหมายของคน

โสดอยากมคีูไ่มใ่ชก่ารขอความรักจากเทพเจา้องคน์ีแ้ตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการเดนิมาขา้งๆ ซึง่จะมศีาลของ

เทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปั้นสทีองมเีสีย้วพระจันทรอ์ยู่ดา้นหลังประทับอยู ่ชาว

จีนมักมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจา้องค์นี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้ม่ใหห้ลุด

ระหวา่งพธิน่ัีนเอง 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory)  

เพือ่เลอืกซือ้เครือ่งประดับส าหรับเสรมิดวงชะตาของตัวท่านเอง เป็นรูปกังหันลมทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นที่

นยิมกนัทั่วโลก ทีถ่อืก าเนดิขึน้ทีน่ี ่สวยงามโดดเดน่ไมเ่หมอืนใคร  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop) ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้หยกคณุภาพดขีองเมอืง 

 

อสิระทอ่งเทีย่วยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ตามอธัยาศยัจนกวา่ถงึเวลานดั  

 

แหลง่ชอ้ปป้ิงที ่ยา่นจมิซาจุย่ถนนนาธาน  

แหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมมุโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเต็มอิม่จุ

ใจ ไม่ว่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ที่คุณ

ตอ้งการ ศูนย์การคา้ที่กวา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสื้อที่จ าหน่ายสนิคา้แบรนด์เนมของ

ดไีซน์เนอรน์านาชาตชิือ่ดังจากทั่วทุกมุมโลก อกีทัง้ยังเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกับอาหารชัน้เลศิ

บรรยากาศหรูเลอืกอร่อยกับรา้นอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอรม์นัิล แหล่ง

รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO 

ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy'sR Us 
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ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็กแล็บกอ๊ก  

19.50 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI 

AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD505  

21.45  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ 

**รายละเอยีดไฟลท์บนิ โปรดดทูา้ยโปรแกรม** 

 

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

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ 

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ 

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

** อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม ทา่น

ละ 1,500 บาท / ทรปิ / ตอ่ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายุ

ไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจ

ของทา่น ** 

 

** ราคาเด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคาภาษสีนามบนิ ทา่นละ 6,500 บาท **  (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทวัร ์ 

100 USD กรณุาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ   ** 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคาผูใ้หญต่อ่

ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

หอ้งพกั

เดีย่ว เพิม่ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ ทา่น

ละ 

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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**พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง ตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป!!!** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงฮอ่งกงเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนาม

ของรา้นรฐับาล คอื จวิเวอรี ่หยก สมนุไพร ฯลฯ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์

ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้

หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวาม

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็น

จ านวนเงนิ 500 เหรยีญฮอ่งกง / คน / รา้น 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไปและกลับพรอ้มคณะ ตามรายการทีร่ะบุ ชัน้Economy Classรวมถงึค่าภาษีสนามบนิและค่า

ภาษีน ้ามนัทกุแหง่ 

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิใบใหญ ่ตามเงือ่นไขทีท่างบรษัิท กับ สายการบนิ ธ

Thai air asia  คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละไมเ่กนิ 20 

กโิลกรมั และ สมัภาระทีถ่อืขึน้เครือ่ง มนี า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั เทา่นัน้ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบ ุ 

 คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา 

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมที่

พัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคณุภาพและความเหมาะสม 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ(กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ไมร่วมคา่ Optional Tour  

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่วซีา่ส าหรับพาสสปอรต์ตา่งชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเทา่นัน้ 

× คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานัดหมาย ทา่นตอ้งออกคา่เดนิทางดว้ยตนเอง 

× คา่ใชจ้า่ยดา้นเอกสารสว่นตวั เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง วัคซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 

× คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
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× คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ  มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ่ ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง

กลบั ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 11,000 

บาท หลังจากสง่เอกสารยนืยนัการจอง 2 วัน ตัวอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป กอ่นเวลา 

16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่าน

มคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ 

(WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่นัน้  

 กรณุาช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบชุือ่ผูจ้อง โปรแกรมที่

เดนิทาง , พเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน ์ทีท่า่นสะดวก 

 ส่งรายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกที่มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู ้

เดนิทางครบถว้นชัดเจน พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างนอ้ย 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบัถงึ

ประเทศไทย และจะตอ้งมีหนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ โดยลงลายมือชือ่พรอ้มยืนยันว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวันเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,ระบชุือ่คู่พักของท่าน(ในกรณีทีท่่าน

เดนิทางมากกวา่ 2 ทา่น), เบอรโ์ทรศัพทท์ีส่ะดวกใหต้ดิตอ่ กรณีทีท่า่นไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกที่

มรีูปถ่าย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบรษัิทฯ ไมว่่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบตอ่คา่เสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกลุ และ อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง

ตั๋วเครือ่งบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ หรอืหัก

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็น

อืน่ๆ 

 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระ

มาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น 

สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 

20 วนั กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง 

และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกั

ค่าใช้จ่ายการด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิข ึน้จรงิส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพ์เิศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงนิมาแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ในการยกเลกิ และไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

 เงือ่นไขการยกเลกิการจอง เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตั๋วเครือ่งบนิชนดิราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตั๋วเครือ่งบนิ

โปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund ได ้

หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

 กรณีทีท่า่นตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพ

อากาศ ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทาง

ท่องเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด หรอืบางส่วน

ใหก้บัทา่น 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัทา่นใน

กรณีดงันี ้

- กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 
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- กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที่

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะเดนิทางจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทาง

ทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่าน

เดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปใน

พเีรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี ้

กรณุาอยา่เพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วฮ่องกง ตาม

กฎหมายของประเทศฮอ่งกง สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับ

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทกุทา่น จะตอ้งมอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ย 6 เดอืน ณ วันเดนิทาง

กลับถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้

เมอืง 

 เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วในคร ัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในตา่งประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ทา่นไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร  

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะ

เกดิขึน้ และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง 

หรอื พาสปอรต์ของทา่นช ารุด เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษ

หนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้

ดังนัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยนืยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่ง

เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกตั๋วเครือ่งบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่

หากออกตั๋วเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่

โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทัง้นีข้ ึน้อยู่

กบักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะกรุ๊ปเป็นส าคัญ 
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 ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งตั๋วเครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลับพรอ้มกัน 

หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

 เกี่ยวกับการจัดที่น่ังบนเครื่องบนิ จะเป็นไปตามที่สายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้แตท่ัง้นีแ้ละทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้า่นทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั อยา่งทีด่สีดุ 

 ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยูก่บัระบบการจัดการ

ของโรงแรม   

 โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล 

อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ที่

นอกเหนอืการควบคมุจากทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้

ทัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั

เดนิทาง  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น 

, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน

โปรแกรม  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 

วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
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 กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 

ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว อาจไมม่คี่าใชจ้่าย

เพิม่ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามจรงิทัง้หมด  

 บรกิารน า้ด ืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน โดยเริม่แจกในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันสดุทา้ย ของการ

เดนิทาง ยกเวน้วันอสิระจะไมม่นี ้าดืม่แจก 

 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
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สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


