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 ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL และชิมขนมทารตไขข้ึนชื่อมาเกา

 เที่ยวสุดคุม..เต็มอิ่มกับสวนสนุกสุดหรรษาฮองกงดิสนียแลนด กับดินแดนใหม TOY STORY

 ไหวพระที่วัดชื่อดังเพ่ือขอพร ณ วัดหวังตาเซียน และองคเจาแมกวนอิม ณ หาดรีพัสเบย

 ชอปปงสินคาแบรนดเนมชื่อดัง ยานถนนนาธานกอนกลับ

 ลิ้มลองติ่มซํารสเลิศ, หานยางฮองกง

กําหนดการเดินทาง 31 ธันวาคม – 3 มกราคม 2559 27,900.-

1. กรุงเทพฯ-ฮองกง- Symphony of Light

2. ฮองกง-ดิสนียแลนด (เต็มวัน)

3. ฮองกง-มาเกา-เจาแมกวนอิมริมทะเล-วัด

อามา-โบสถเซ็นปอลล-เชนาโดแสควร-เวเน

เชี่ยน

4. มาเกา-ฮองกง-วิคตอเรียพีค-รีพัสเบย-

อิสระชอปปงถนนนาธาน-สนามบินฮองกง-

กรุงเทพฯ

ฮองกง-มาเกา-ดิสนียแลนด
4 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน Emirate Airline
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วันแรก กรุงเทพฯ-ฮองกง- Symphony of Light

10.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4

เคานเตอร T สายการบิน Emirate Airlines โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกดาน

เอกสารเดินทางและสัมภาระ

13.45 น. ออกเดินทางสู ฮองกงโดยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK384

18.05 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งอยูบนเกาะ

ลันเตา ฮองกงเปนดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนติดกับ

มณฑลกวางตุง หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว พรอมกัน ณ ทางออก

EXIT B จากน้ันนําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย ผานสะพานแขวนซิง

หมา (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเปนสะพานแขวนทางรถยนต  ที่มีความยาวมากกวา

2.2 กิโลเมตรซ่ึงไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอรแมน ฟอสเตอร

ระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกง จากน้ันนําทานชม ชมโชวยิงแสง

เลเซอรประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโตกันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony

of Lights (โชวรอบ 20.00 น. ในกรณีเดินทางมาทันเวลา)

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

เขาสูที่พัก  ฮองกง Panda Hotel /Regal Riverside Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง ฮองกง-สวนสนุกดิสนียแลนด (เต็มวัน)

เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบต่ิมซํา

จากน้ันนําทานเขาสูดินแดนแหงความฝน “HONGKONGDIS NEYLAND” ฮองกง

ดิสนียแลนด แหงน้ีเปนสวนสนุกแหงที่ 5 ของดิสนียแลนดทั่วโลก เพียบพรอมดวย

กิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเปนสวนสนุกและรีสอรตระดับโลกที่ถูกเนรมิตข้ึน

บนเกาะลันเตา ลาสุดดินแดนที่เพิ่งเปดตัว MYSTIC POINT เมื่อปลาย พ.ค.

56 ที่ผานมา จัดโซนใหเปนลักษณะของโซนแหงความลึกลับและพิศวง  เนนจุด

หลักที่ที่เคร่ืองเลนบานลึกลับที่ชื่อวา “MYSTIC  MANOR” และสวนแหงเทวนิยาย  รอ

ใหทานพิสูจนไปสัมผัสแลว...เม่ือปที่ผานมา วันที่ 14 ก.ค. 55 เปดตัวเขตสวนสนุกใหม

ที่มีชื่อวา “กริซลียกัลช” (GRIZZLY GULCH) สรางสรรคพิเศษสุดเฉพาะฮองกง

ดิสนียแลนด เปดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม มันส ไมเหมือน

ใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย มายน คารส ” (RUNAWAY MINE

CARS) เกาะใหแนนคร้ังแรกกับโคสเตอรภาคพ้ืนดินหลากหลายทิศทางรายรอบดวย

แดนเถื่อนแปลกตาเลี้ยวเลาะผานโตรกธาร นํ้าพุรอน “ ไกเซอร กัลช” (GEYSER

GULCH) ที่พวยพุงสะเทือนทั่วทั้งพ้ืนดินแลวมาเย่ียมบานชางตีเหล็กหลบสายนํ้าที่สาด

สาย และรานของแหงที่กลายเปนรานของเปยก รวมเฮฮาจองหาเพ่ือนใหม เล็งใหแมน

แลวพนสายนํ้าจากเคร่ืองสูบลมของชางตีเหล็ก  สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ํา จากน้ันพบ

กับการตอนรับแบบไวลด เวสต กับเพ่ือนที่แสนวิเศษ มิกกี้, มินน่ี, ชิพ แอนด เดลในชุด

เสื้อผานารักและสองเพ่ือนดิสนีย กรีซลีย หมีนอยโคดา และ เคไนย ดินแดนที่ย่ิงใหญ
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เหนือคําบรรยายอีกที่หน่ึงที่ไมควรลาด “ทอย สตอร่ีแลนด” (TOY STORYLAND)

ธีมแลนดจากดิสนียพิคซารสําหรับเด็กทุกวัย เม่ือเหลาของเลนออกมาสนุกสนาน ระวัง!

ปฏิบัติการรวมกับกองกําลังของแอนดี้ ทอยโซลเจอร พาราชูตดรอป (TOY SOLDIER

PARACHUTE DROP) ทิ้งดิ่งจากความสูง 25 เมตร ดิ่งพสุธารอนจากเวหาสูพ้ืนโลก,

แลวรวมวิ่งไลงับหาง สายหัว สายหางโยกกันหัวหมุน กับ สลิ้งกี้ดอกสปน (SLINKY

DOG SPIN), กร๊ีด!สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตัว U ที่ความสูง

27 เมตร กับโคสเตอร อารซี เรเซอร (RC RACER)นอกจากน้ีทานสามารรถเลนเคร่ือง

เลนอันทันสมัยและสนุกสนานอีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรีท ยู เอส เอ” (MAIN

STREET USA) กาวเขาสู ความมีชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกันทาวน

สนุกสนานไปกับ ไฟลทออฟแฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทุกวัน ทานจะไดพบกับ

รานคาขายของที่ระลึกและรานอาหารมากมายสนุกกับรถไฟไอนํ้าโบราณรอบสวนสนุก

โซนที่สอง“ทูมอรโรวแลนด” (TOMORROW LAND) ตื่นเตน สนุกสนาน เหาะ

ทะยานผานหวงอวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอรโคสเตอร “สเปซเมาทเทน” (SPACE

MOUNTAIN) และ“บัซไลทเยียรแอสโทร บลาสเทอร” (BUZZ LIGHTYEAR

ASTRO BLASTERS)เคร่ืองเลนที่ปกปองจักรวาลยิงตอสูผูรุกรานพรอมเก็บคะแนน

ORBITORN เคร่ืองเลนขับยานอวกาศ โซนที่สาม “แฟนตาซีแลนด” (FANTASY

LAND) ดื่มด่ําไปกับโลกแหงเทพนิยาย พบกับเจาหญิง ณ ปราสาทเจาหญิงนิทรา

สนุกกับเมืองเทพนิยายลองเรือตามเร่ืองราวรอบโลกที่ “อิทส อะ สมอล เวิลด” (IT’S

A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย มิวสิคคัลที่ “เดอะ

โกลเดน มิกกี้ส” (THE GOLDEN MICKEYS) โซนสุดทายโซนที่ส่ี“แอดเวนเจอร

แลนด” (ADVANTURE LAND) ดินแดนแหงการผจญภัยอันนาตื่นเตนสัมผัสความ

เราใจกับการผจญภัยในปาลึกลับของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จังเกิล ริเวอร

ครูซ” (Jungle River Cruise) ซ่ึงนักทองเที่ยวจะเร่ิมตนการผจญภัยบนเรือสํารวจที่

ลองไปตามแมนํ้าสายใหญหัวใจหลักของแอดเวนเจอรแลนดผานปาลึกลับที่ทุกโคงนํ้า

จะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สรางความตื่นเตนตางๆรออยูเพ่ือสรางความสนุกใหกับผูที่เขาไป

เยือนไมวาจะเปนฝูงชางที่เลนนํ้าอยางสนุกสนานตื่นเตนกับการ ผจญภัยกับสัตวปา

นานาชนิด, Tazan’s Tree House บานตนไมของทารซาน สมควรแกเวลา **ชวง

เย็นกอนสวนสนุกจะปด 30 นาที ทานจะไดพบกับโชวดอกไมไฟอันย่ิงใหญ

ตระการตาซึ่งเปนเอกลักษณหน่ึงของดิสนียแลนด **

*** อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ***

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในดิสนียแลนดแบบคูปอง

เขาสูที่พัก  ฮองกง Panda Hotel /Regal Riverside Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม ฮองกง-มาเกา-เจาแมกวนอิมปรางทอง-วัดอามา-โบสถเซนตปอล-เซนาโดสแควร-เวเนเช่ียน

เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบต่ิมซํา
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สมควรแกเวลาเดินทางสูมาเกาโดยเรือเฟอรร่ีใชเวลา 50 นาที. (ข้ึนอยูกับสภาพ

อากาศ ณ วันเดินทาง) นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมริมทะเลรูปองคเจาแมกวนอิม

สําฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซ่ึงประเทศโปรตุเกสสรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณ

ใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน ..นําทานชม วัดอามา ใหทุก

ทานไดกราบไหวเจาแมทับทิมที่ วัดอามา ซ่ึงเปนวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สําหรับ

นักทองเที่ยวสําหรับวัดแหงน้ีตั้งอยูใกลกับทะเล ภายในวัดดูแลวก็แปลกตาดีเพราะวามี

การกอสรางกันแบบลดหลั่นกันไปตามพ้ืนที่ที่อํานวย เน่ืองจากสถานที่แหงน้ีตั้งอยูริม

เชิงเขา เม่ือเดินพนซุมประตูก็จะพบกับศาลของเจาแมทับทิมตั้งอยู ..นอกจากน้ันก็ยังมี

หอเมตตาธรรม ศาลเจาแมกวนอิม ศาลพุทธเซินเจาชานหลินและยังมีศาลเจาขนาด

เล็กๆ อีกหลายศาลที่ไดมีการสรางเพ่ือถวายใหแกเจาแมทับทิม จากน้ันนําทานสูโบสถ

เซนตปอล โบสถเกาแกซ่ึงมีความงดงามตามสถาปตยกรรมยุโรปโบสถแหงน้ีเคยเปน

โรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ตอมาในปค.ศ.

1835 เกิดเพลิงไหมอยางรุนแรงทําใหโบสถเซนตปอลคงเหลือแคเพียงบานประตูและ

บันไดทางเขาดานหนาที่สงางามยานการคาสําคัญของมาเกา เซนาโดสแควร หรือ

เซ็นเตอรพอยทมาเกา ซ่ึงโดดเดนดวยพ้ืนถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเปนลายลอนคลื่น

ลอมรอบดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและแวะซ้ือสินคาที่

มีชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย..จากน้ันนําทานแวะซ้ือขนมพ้ืนเมืองมาเกาขนม

ทารตไข และทองพับหอสาหรายที่ข้ึนชื่อ...

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส

ใหทานอิสระพักผอนถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชม

ทองฟาจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซ่ึงแบงเปนโซนตางๆ เชน

GRAND CANAL SHOP มีรานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง

เพ่ือลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300 ราน

เชนBOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอนโดลา

CONDOLA (ไมรวมอยูในรายการราคาทานละ120 เหรียญ) ลองไปตามคลองเวนิช

ภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซ่ึงมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตให

เด็กที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป เขาไปภายในคาสิโนไมอนุญาตทําการบันทึกภาพใด ๆ

ภายในคาสิโนทั้งส้ินและควรแตงกายสุภาพ) **

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

เขาสูที่พัก มาเกา Grand View Hotel ระดับเดียวกัน

วันที่ส่ี มาเกา-ฮองกง-วิคตอเรียพีค-หาดรีพัลสเบย-อิสระชอปปงถนนนาธาน-กรุงเทพฯ

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
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สมควรแกเวลาเดินทางสูฮองกงโดยเรือเฟอรร่ีใชเวลา 50 นาที. (ข้ึนอยูกับ

สภาพอากาศ ณ วันเดินทาง)...หลังจากน้ัน นําทานนมัสการ วัดเจาแมกวนอิม  ณ

หาดรีพัลสเบย สรางข้ึนในป ค.ศ.1993 ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมาก

เดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิม  และขอพรจากเทพเจาองค

อื่นๆ ดวย อาทิเชน ขอพรโชคลาภ ความรํ่ารวยจากเทพไฉซิงเอี้ย ,ขอพรเร่ืองความรัก

ใหสมหวังในรัก ขอพรไดจากเทพแหงความรัก และเทพเจาแหงโชคลาภองคอื่นๆ ณ

ชายหาดรีพัลสเบย ถาใครมาขอก็มักสมหวังทุกคร้ังไป นําทานชมทิวทัศนของเกาะ

ฮองกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรียพีค (Victoria Peak) ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของ

ตึกสูงตางๆ ซ่ึงไดสรางตามหลักฮวงจุยบนเกาะฮองกง จากน้ันนําชมโรงงานจิวเวอรร่ี

ซึ่งเปนโรงงานที่มีช่ือเสียงที่สุดของฮองกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับ

ทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ!!และนําทานเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน ตางๆ

อีกมากมาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ! เมนูหานยาง)

จากน้ันใหทานอิสระชอปปงถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเชน ชอปปงที่ Ocean

Terminal และ Harbour City กับสินคาแบรนดเนมชื่อดังตางๆระดับโลกกวา 700

รานคา เชน Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach ,

Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเลนที่หาง Toy r’us แหลงชอป

ปงสินคาปลอดภาษีที่ DFS Galleria เชน Burberry , Cartier , Chanel ,

Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ

**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

สมควรแกเวลา  นําทานเดินทางสูสนามบินฮองกง

21.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮองกงเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ Emirate Airlines

เที่ยวบินที่ EK385

23.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….

** ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน ***

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซิน

เจิ้น)กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัว

หิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคา

ทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อ

หรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน
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โปรแกรม : ฮองกง-มาเกา-ดิสนียแลนด 4D 3N (EK)

กําหนดการเดินทาง ราคา
ผูใหญ

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2

ผูใหญ

ราคาเด็ก
(ไมมีเตียง)
นอนกับ 2

ผูใหญ

พักเดี่ยว
เพิ่ม

31 ธันวาคม – 3 มกราคม 2558 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,500.-

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทั้ง 5 ขอ

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง

ของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่

ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

5. คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ีนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูเดินทางไมถึง

15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางดวยโดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา

7 วันกอนการเดินทาง

*** ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งส้ิน ***

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับภาวะอากาศ

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ

อัตราน้ีรวม

 คาตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นนักทองเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)

 คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง

 คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

 คายกกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแหงอาจไมมีคนขนกระเปา)

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท ทั้งน้ียอมอยู ในขอจํากัดที่มีการตกลงไว

กับบริษัทประกันชีวิต

 คาวีซากรุปแบบ 144 ช่ัวโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรต

ไทยเทาน้ัน)

อัตราน้ีไมรวม

 คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

 คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา

 คาธรรมเนียมการทําวีซากรณีที่ลูกคาเปนพาสตางชาติ เชน พาสสปอรตเยอรมัน พาสสปอรตลาว
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 คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
 คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก )
 คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา

เงื่อนไขการจอง
1. วางเงินมัดจําทานละ 12,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน

3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดข้ึน

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ

ทัวรทั้งหมด

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15

ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท พรอมกับเตรียม

เอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวร

ใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือ

วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง

 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด

 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด

 สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและ

ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
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 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ

คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได

 กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การหักคาใชจายบางสวนที่เกิดข้ึนจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวน

ของทางเมืองนอก เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดข้ึนแลวกับ

ทานเปนกรณีไป

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแต

สายการบินและชวงเวลาเดินทาง

2. หากตั๋วเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจาย

ตามที่เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน

สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย

และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

4.ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ

ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสาย

การบินเปนผูกําหนดซ่ึงทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและได

ดําเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว(กรณีตั๋ว REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน

เทาน้ัน

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก

++ เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว
(Single) และหองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตาง
ประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ
1 เตียงพับเสริม
++ กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

++ โรงแรมในฮองกงมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกะทัดรัต ซ่ึงข้ึนอยูกับการ

ออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย

การเดินทางเปนครอบครัว

หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ

(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง

ติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ

หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
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ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร

ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดใน

การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก

ยานพาหนะ, อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล,

สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของ

เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงาน

ที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล

เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทาง

ทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่

รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ

มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ

จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความ

เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึง

ผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ




