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WoW…Hong Kong..Disneyland..Macau 2 Days 
ทอ่งดนิแดนมหศัจรรย.์..ยอ้นสูว่ยัเด็กอกีคร ั+ง  “ดสินยีแ์ลนด”์  สนุกสนานเต็มอิ�มจุใจ 

ขอพรเจา้แมก่วนอมิชื�อดงั ณ หาดรพีลสัเบย ์l วดัแชกงหมวิ l วดัเจา้แมก่วนอมิ l   
ชมเมอืงจําลองปารสี ‘PARISIAN’ l เมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

ชอ้ปปิ+ งจุใจสนิคา้แบรนดเ์นมยา่นดงัของเกาะฮอ่งกง 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD) 

ไฟลทข์าไป FD508 06.30-10.15 // ไฟลทข์ากลบั FD767 23.55-01.40  

ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานี+ไม่รวมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 
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Period ADL SGL Size Flight 

06 - 07 ต.ค.61 11,911 4,500 20 FD 
13-14ต.ค61(วนัคลา้ยวนัสวรรคตของร.9) 12,921 4,500 20 FD 

14 - 15 ต.ค.61 11,911 4,500 20 FD 
20 - 21 ต.ค.61 11,911 4,500 20 FD 
27 - 28 ต.ค.61 11,911 4,500 20 FD 

03 - 04 พ.ย.61 New! 11,911 4,500 20 FD 
10 - 11 พ.ย.61 New! 11,911 4,500 20 FD 
17 - 18 พ.ย.61 New! 11,911 4,500 20 FD 
24 - 25 พ.ย.61 New! 11,911 4,500 20 FD 

PROMOTION จํานวนจํากดั เต็มแลว้เต็มเลย   

“เก็บยอดเต็มเทา่น ั+น”   ยกเลกิการเดนิทางไมไ่ดท้กุกรณี 
*หากผูเ้ดนิทางอายุ18ปีหรอืนอ้ยกวา่18ปี ตอ้งแจง้เจา้หนา้ท ี�กอ่นทาํการจองทุกคร ั+ง เพราะบางประเทศ 

บางโปรแกรมมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิสาํหรบัผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ18ปี เชน่ จนี,ฮอ่งกง,มาเกา๊ เป็นตน้ 
 

*ราคานี+ผูเ้ดนิทางตอ้งไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่น ั+น !!! เท ี�ยวตามโปรแกรมกาํหนด หากไมล่งรา้นรฐับาลหรอื
รา้นชอ้ปปิ+ ง เก็บเพิ�มทา่นละ 100USD ตอ่ทา่น ตอ่รา้น (ประมาณรา้นละ3,000บาท) 

 

 
�ราคาเปลี�ยนแปลงได ้ขอสงวนสทิธิuเก็บคา่นํ +ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ+น 
�ราคานี+ใชสํ้าหรบั THAILAND PASSPORT เท่าน ั+น  ชาวตา่งชาตอิาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม โปรดแจง้ก่อนจอง 
�โปรแกรมเป็นแบบจอยดท์วัรก์บัแลนดช์ ั+นนํา ทราเวลสปรรีบัจองทวัรแ์ละประสานงาน(เราจดัเฉพาะกรุ๊ปส่วนตวั) 
 

***กรณีทา่นสาํรองต ัwวภายในหรอืพาหนะเดนิทางมาสนามบนิในวนันดัหมาย ทวัรไ์มร่บัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี+เพราะนอกเหนอืจากโปรแกรม ไมว่า่จะเป็นกรณีกรุ๊ปไมค่อนเฟิรม์เดนิทาง,สายการบนิ

ดเีลยห์รอืปจัจยัอื�นๆ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ี�ใหท้ราบกอ่นทาํการจองและโอนเงนิทกุคร ั+ง*** 
 

**ใบนดัหมายจะส่งมาประมาณ 5 วนัก่อนเดนิทาง**   

 



 

รหสัทวัร ์: OHFD01 

รหสัทวัร ์: OHFD01 
 สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

 

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

*POCKET WIFI: ลกูคา้ทราเวลสปรเีชา่ราคาพเิศษ สอบถามเพิ�มเตมิกบัเจา้หนา้ท ี�* 
*ประกนัสขุภาพ: ทวัรไ์มค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ ซื+อเพิ�มเตมิไดก้บัเจา้หนา้ท ี�* 

 

 

*โปรแกรมและไฟทบ์นิเปล ี�ยนแปลงได ้ตารางทวัรแ์ละท ี�พกัในแตล่ะเมอืงสลบัไดต้ามความเหมาะสม* 

*สงวนสทิธิuเปลี�ยนสายการบนิไดใ้นระดบัเดยีวกนั (5ดาวเปลี�ยนบนิ5ดาว//LowCostเปลี�ยนบนิLowCost)* 

ที�พกั : จํานวน 1 คนื ระดบัเทยีบเทา่ 3 ดาว (พกัหอ้งละ2-3ทา่น) 

(บางประเทศพกัไดแ้คห้อ้งละ2ท่าน หากมา3ท่าน อาจตอ้งเสยีคา่พกัเด ี�ยว กรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที�) 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – ฮ่องกง – ดสินยีแ์ลนด ์(Disneyland) – วคิตอเรยีพคี(น ั�งรถรางพคีแทรม) – 
หาดรพีลสัเบย ์– ชอ้ปปิ+ งถนนนาธาน 

04.00 น. พรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืงชั �น 3 ประตู 1-2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี FD โดยมเีจา้หนา้ที�อํานวย
ความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.30 น. ออกเดนิทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที�ยวบนิที� FD508  
10.15 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปัก๊อก ฮ่องกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ ออกทางออก B เพื�อพบ

ไกดท์อ้งถิ�น   
นําท่านเดนิทางสู ่ฮ่องกงดสินยีแ์ลนด ์(Hongkong Disney Land) 
ท่านจะไดพ้บกับเครื�องเล่นอันทันสมัยและสนุกที�สุดหนึ�งในเอเชยี
ซ ึ�งแบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกัน อันไดแ้ก่ MAINSTREET 
USA ท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้ขายของที�ระลกึ ตุ๊กตาและขนม 
ลูกกวาดมากมาย  ส่วนต่อมาคอื TOMORROWLAND ท่านจะได ้
สนุกกับเครื�องเล่นอันทันสมัยสไตล ์“โลกอนาคต”   และสุดสนุกกับ
เมอืงเทพนยิาย FANTASYLAND ท่านจะไดพ้บกับโชวอั์นยิ�งใหญ่
ตระการตากับตวัการต์ูนที�ท่านชื�นชอบ อาทเิช่น สโนวไ์วท ์เจา้หญงิ
นทิรา ซนิเดอเรลา มกิกี�&มนินี� หมพีูและพอ้งเพื�อน และเหลา่บรรดา
ตัวการต์ูนอันเป็นที�ใฝ่ฝันของทุกคน  ตามต่อดว้ย 
ADVENTURELAND ดนิแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื�นเตน้ ท่านจะ
ไดล้่องเรอืในป่าอันน่าสนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภัยไป
กับสัตวป่์าอันน่าตื�นเตน้นานาชนดิ TARZAN’S TREEHOUSE 
เพลดิเพลนิกับบา้นตน้ไมข้อง ทารซ์าน   เดนิต่อไปยัง IT’S A 
SMALL WORLD ล่องเรอืชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาต ิซ ึ�ง
แบ่งเป็นโซนของแต่ละชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมกีารเคลื�อนไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และ
แทรกดว้ยเสยีงเคร ื�องดนตรทีี�เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาต ิและอย่าลมืแวะทักทายตุ๊กตาสวมชดุประจําชาติ
ของไทย  Toy Story Land  โซนนี�จะเป็นโซนที�ใหญ่ที�สุดใน Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเล่น
จากภาพยนตรแ์อนเิมชั�นชื�อดัง Toy Story   เพลดิเพลนิกับของเล่นมากมาย หรอื พึ�งเปิดไดใ้หม่ไม่นานมานี� 
เคร ื�องเล่นที�หวาดเสยีวที�สุดในแดนตะวันตก! ที� กรซิลยี ์กัลซ ์GRIZZLY GULCH  ใหท้่านได ้สัมผัสเคร ื�องเล่น
อันหวาดเสยีว ที�ไม่เป็นลองกับ SPACE MOUNTAIN  คอื BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE 
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CARS หรอื บิhก กรซิลยี ์เมาทเ์ทน รนัอะเวย ์ใหม่ล่าสุด  สตาร ์วอรส์ มาแลว้ สัมผสัประสบการณ์การต่อสู ้
“สตาร ์วอรส์ ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์เทคโอเวอร”์ นับตั �งแต่กลางเดอืนมถิุนายนเป็นตน้มา! พรอ้มพบตัวละคร ใน
ภาพยนตร ์และเดนิทางสู่ฐานลับของขบวนการต่อตา้นจักรวรรด ิซ ึ�งคุณจะไดพ้บกับฮโีรท่ี�ย ิ�งใหญ่ที�สุดของมหา
กาพยส์ตารว์อรส์https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ ให ้
ท่านสนุกสนานกับเครื�องเล่นตามอัธยาศยั (อสิระอาหารเที�ยง เพื�อใหท้า่นเพลดิเพลนิกับเคร ื�องเล่นไดอ้ย่าง
เต็มที�) เชญิท่านอสิระตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

 นําท่านเที�ยวเกาะฮ่องกง ชมววิ  VICTORIA PEAK (นั�งรถรางพคีแทรม) หนึ�งในแหล่งท่องเที�ยวยอดนยิม 
เป็นจุดชมววิที�คุณจะตอ้งทึ�งกับความสวยงาม อ่าววคิตอเรยีที�มชี ื�อเสยีงระดับโลก และตกึระฟ้าที�พุ่งทะยานขึ�น
สูงตดักับแนวเขาเขยีวขจอัีนแสนสวยงาม เชญิถ่ายรปูตามอัธยาศยั    

 นําท่านสู่ หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทรเ์ส ี�ยวแห่ง
นี�สวยทสีุดแหง่หนึ�ง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรไ์ป
หลายเร ื�องมรีปูปั�นของเจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่ทนิโห่วซ ึ�งทํา
หนา้ที�ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที�
ทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจาก เจา้แม่กวนอมิ 
และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื�อเป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุซ ึ�ง
เชื�อกันว่าขา้มหนึ�งครั �งจะมอีายุเพิ�มขึ�น 3 ปี 

คํ�า               � รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
นําท่านสู่ ย่านจมิซาจุย่ ถนนนาธาน แหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั�ว
ทุกมุมโลก อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งเลอืกซื�อสนิคา้ประเภทตา่งๆเสื�อผา้,รองเทา้
,กระเป๋า ฯลฯ อย่างเต็มอิ�มจุใจจนกว่าถงึเวลานัดหมาย 

 นําคณะเขา้สู่ที�พกั O  HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที�สอง ฮ่องกง – วดัแชกงหมวิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี� – มาเกา๊ –  เจา้แม่กวนอมิปรางคท์อง – วดัเจา้แม่กวนอมิ 

– วหิารเซนตพ์อล – PARISIAN – THE VENETIAN – สนามบนิ – กรุงเทพฯ                  
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร   สไตลช์าวฮ่องกง แบบติ�มซาํ บรกิารท่านดว้ย โจ๊กหอมกรุน่ ขนม

จบีซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรงุรสตามสตูรตน้ตําหรบักวางตุง้แท ้
 นําท่านขอพร วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนันําโชค วัดนี�ตั �งอยู่ที�

ตําบลซา่ถิ�น ซ ึ�งถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของ
ฮ่องกง สรา้งขึ�นเมื�อ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึ�นชื�อ
ลอืชาในเร ื�องความศักดิ{สทิธิ{ในดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง 
โดยมรีปูปั�นเจา้พ่อแชก๊้ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิ�งศักดิ{สทิธป์ระจําวัด 
ตํานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีาร
ก่อจลาจลแขง็เมอืงขึ�นทั�วประเทศ และเหตุการณ์นี�ไดก่้อเกดิบุรษุ
ชาตนัิกรบที�ชื�อว่าขนุพล แช ้ก๊ง ที�ไดย้กทัพไปปราบปรามความ
วุ่นวายที�เกดิขึ�นแทบทุกสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ื�อว่าเป็นนักรบที�ไดช้ื�อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพ
ไปปราบกบฏที�ไหนก็จะไดร้บัชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื�อวา่เป็นดาบไรพ้่ายเช่นกัน ดาบไร ้
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พ่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง ธนาคาร
แบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง ถงึกับจําลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึสํานักงานใหญ่ของธนาคารที�มชี ื�อวา่ตกึ
ใบมดี ซ ึ�งเป็นตกึที�ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นที�มาของจี�กังหันนําโชคที�
มชี ื�อเสยีงของวงการการท่องเที�ยวฮ่องกงที�ไม่ว่าทัวรไ์หนที�มาฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืกซื�อสนิคา้มงคล
ชิ�นนี� เพื�อเสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหกั้บชวีติ นําท่านเยี�ยมชม โรงงานจวิเวอรร์ ี� ที�ข ึ�นชื�อของฮ่องกงพบ
กับงานดไีชนท์ี�ไดร้บัรางวัลอันดับเยี�ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเร ื�องฮวง 

นําท่านเดนิทางสู่ มาเกา๊ โดยเรอืเฟอรร์ ี� (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.) มา
เก๊า ตั �งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั�งทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลี�ยมปากแม่นํ�าเพริล์ 
มอีาณาเขตตดิกับตําบลก๊งเป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเก๊า มเีนื�อที�ทั �งหมด 25.8 ตร.กม. 
ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมา
เก๊ากับเกาะไทปาจะเชื�อมถงึกันดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 
กม. และสะพานมติรภาพที�มรีะยะทาง 4.5 กม.  

 นําท่านผ่านชม เจา้แม่กวนอมิมองทะเล หรอืเจา้แม่กวนอิมปรางคท์อง สรา้ง
ดว้ยทองสัมฤทธิ{ทั �งองค ์มคีวามสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดษิฐานอยู่
บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืง
อรา่มงดงามจับตา เจา้แม่กวนอมิองคน์ี�เป็นเจา้แม่กวนอมิลูกครึ�ง คอืปั�นเป็น
องคเ์จา้แม่กวนอมิ แต่ว่ากลับมพีระพักตรเ์ป็นหนา้พระแม่มาร ีที�เป็นเช่นนี�ก็
เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอมิที�โปรตุเกส ตั �งใจสรา้งขึ�นเพื�อเป็นอนุสรณ์ใหกั้บมาเก๊า ในโอกาสที�สง่มอบมาเก๊าคนื
ใหกั้บจนี   

 นําท่านเขา้สู่ วดัเจา้แม่กวนอมิ เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มาก ที�สุดในมาเก๊า 
สรา้งขึ�นตั �งแต่สมัยศตวรรษที� 13 ภายในวดัสัมผสัไดถ้งึความศักดสิทิธ ิและ
มนตข์ลังอันเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีที�ดูมเีสน่หใ์นแบบฉบับของ
ชาวจนี และองคท์ี�โดดเด่นเป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม ที�แต่งองค์
ทรงเคร ื�องดว้ยชดุเจา้สาวของจนีที�ตัดเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม 

 นําท่านเที�ยวรอบเกาะมาเก๊า วหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ี�มชี ื�อออกแบบโดย
สถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลงัของโบสถม์พีพิธิภณัฑจั์ดแสดงประวตัขิอง
โบสถ ์ซ ึ�งโบสถเ์ซนตพ์อลนี�ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งศาสนาครสิต์
ที�ย ิ�งใหญ่ที�สุดในดนิแดนตะวันออกไกล พาทา่นแวะ ชมิรา้นขนม ขึ�นชื�อของ
มาเก๊า 

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเขา้สู่ THE PARISIAN ใหท้่านไดส้ัมผสักับเมอืงจําลองของฝรั�งเศส เมอืงปารสี ใหท้่านไดส้ัมผัสกับ

แหล่งชอ้ปปิ�งอันลอืชื�อมขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ หรอืบางท่านตอ้งการเสี�ยงโชคกับ Casino ก็พอมเีวลา 
และใหทุ้กท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการขึ�นกระเชา้สู่หอไอเฟล ขึ�นสู่ชั �น 7 ไม่รวมค่าขึ�นกระเชา้ (ตดิต่อ
หัวหนา้ทัวร)์ ประสบการณ์ใหม่แน่นอน เพราะเป็นโรงแรมที�ทาง Venetian อยากมสีโลแกนคลา้ยกัน แต่ที�นี�มี
แลนดม์ารค์ที�สวยที�สุดในมาเก๊า  
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 นําท่านเขา้สู่ THE VENETIAN ใหท้่านไดส้ัมผัสกับเมอืงจําลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชี�ยน ใหท้่านไดส้ัมผสักับ
แหล่งชอ้ปปิ�งอันลอืชื�อมขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ หรอืบางท่านตอ้งการเสี�ยงโชคกับ Casino ก็พอมเีวลา 
และใหทุ้กท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการล่องเรอื ฟร!ี!! Venetian ในคลอง (หากท่านใดไม่ประสงคจ์ะ
ล่องเรอืกอนโดรา่ ไม่มกีารคนืเงินแต่อย่างใด) 
(อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศยัเพื�อไม่เป็นการเสยีเวลาท่านชอ้ปปิ�ง) จนถงึเวลานัดหมาย นําท่านสูส่นามบนิมา
เก๊า 

หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื�อทําการเชค็อนิกอ่นขึ�นเครื�องประมาณ 2-3 ชม.เพื�อหลีกเลี�ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิ
ที�อาจเกดิขึ�น เชน่ สภาพการจราจรที�คับคั�ง,สภาพอากาศและอื�นๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์
,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธ ิ{คืนเงนิทุกกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึ�น
เครื�องกลับตามวนัและเวลาเที�ยวบนิที�ระบุในรายการทัวร.์  

23.55 น. ออกเดนิทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที�ยวบนิที� FD767  
01.40 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ.......... 
 
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจ้งใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร์ ท ั+งน ี+เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ{ : รายการทวัร์ทอ่งเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื�องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศหรือกรณีอื�นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี
ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก์,หวัหนา้ทวัร์,คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมืองหรือสาเหตอุื�นที�ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัและประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสําคญั...กรณุาอ่านรายการและเงื�อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดก่อนทาํการจองทวัรห์รอืชาํระเงนิจากนั�นจะถือวา่ลกูคา้
รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆข ึ�น ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบทกุกรณี. 
 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิ�ม 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวซีา่สําหรบัต่างชาตแิละ
ลูกคา้เป็นผูด้ําเนนิการยื�นวซีา่เอง บรษัิททัวรไ์ม่สามารถแทรกแซงได)้ 
 

อตัราค่าบรกิารรวม 
� คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบุ หรือเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบุ  
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบุ   
� คา่มัคคเุทศก์ทอ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
� คา่เบี�ยประกันอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม์) 
 

อตัราค่าบรกิารนี+ไมร่วม 
× คา่ใชจ่้ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท์ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรีด คา่มนิบิาร์ในหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ที�มไิดร้ะบุในรายการ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มีนํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรียกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระท ี�สนามบนิกบัเจา้หนา้ท ี�สง่ทวัร ์วนัแรก) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
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และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

*POCKET WIFI: ลกูคา้ทราเวลสปรเีชา่ราคาพเิศษ สอบถามเพิ�มเตมิกบัเจา้หนา้ท ี�* 
*ประกนัสขุภาพ: ทวัรไ์มค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ ซื+อเพิ�มเตมิไดก้บัเจา้หนา้ท ี�* 

 

 

เดนิทางข ึ+นตํ�า 15 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการงดออกเดนิทางและ
เลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงื�อนไขการจองและการชาํระเงนิ: 
� ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  
� ชําระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 
• หากไม่ชําระตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู่ 
• หากชําระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถือว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มีเงื�อนไข 
• เมื�อทา่นชําระเงนิไม่ว่าจะทั �งหมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบุไวท้ั �งหมดนี�แลว้ 
• หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• ส่งรายชื�อสาํรองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ท่องเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิuไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ัwว
เครื�องบนิท ั+งสิ+น 

 

โปรดตรวจสอบPassport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนข ึ�นไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํ�า 2 หนา้ หากไม่ 
มั�นใจโปรดสอบถาม 
 

กรณียกเลกิการจอง : เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนื
เงนิไดท้กุกรณีและกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที�ระบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ{ที�จะไม่คนืคา่ทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งส ิ�น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าทา่นสละสทิธิ{ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั �งส ิ�น 

#เงื�อนไขการยกเลกิ//เปล ี�ยนแปลงวนัเดนิทาง //เปล ี�ยนโปรแกรม (โปรดอา่นใหล้ะเอยีดกอ่นจอง) 

*ยกเลกิการเดนิทางไมไ่ดท้กุกรณี // ยดึคา่มดัจําและคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน* 
**โปรแกรมนี+เปลี�ยนวนัเดนิทางไมไ่ด ้// เปลี�ยนจองโปรแกรมอื�นไมไ่ด*้* 

�*กรุณาตรวจสอบPASSPORTผูเ้ดนิทาง วา่เดนิทางแนน่อนกอ่นสง่ใหเ้จา้หนา้ท ี� เพราะเปล ี�ยนแปลง
ผูเ้ดนิทางไมไ่ด ้(กรณีสามารถเปล ี�ยนแปลงไดม้คีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ) 
�*PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชง้านไดอ้ยา่งนอ้ย 6-10 เดอืนขึ+นไป นบัจากวนัเดนิทาง เพื�อ
ประโยชนข์องทา่นเอง 

 
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัร์นี�สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทวัร์นี�เป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทั �งหมด หรือถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรือทั �งหมดใหแ้ก่ทา่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีนักทอ่งเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ



 

รหสัทวัร ์: OHFD01 

รหสัทวัร ์: OHFD01 
 สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

 

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

*POCKET WIFI: ลกูคา้ทราเวลสปรเีชา่ราคาพเิศษ สอบถามเพิ�มเตมิกบัเจา้หนา้ท ี�* 
*ประกนัสขุภาพ: ทวัรไ์มค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ ซื+อเพิ�มเตมิไดก้บัเจา้หนา้ท ี�* 

 

เดนิทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มีนักทอ่งเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกว่าที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรือเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใชจ่้ายใดๆ ที�เพิ�มข ึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มข ึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื�อเพลงิ คา่
ประกันภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั�น 

 

ขอ้แนะนําก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําตดิตวัข ึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทกุชิ�นไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้ส ิ�งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

2. ส ิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี�ทํามาจากพืช และเนื�อสตัว์ทกุชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผัก,ผลไมส้ด,ไข,่เนื�อสตัว์,ไสก้รอกฯ 
เพื�อเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ที�จะมาจากส ิ�งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราที�สงูมาก  

 


