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ใบอนุญาตน าเท่ียวเลขท่ี 11/04307                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                              

ฮ่องกง-ดิสนียแ์ลนด-์มาเกา๊ 4 วนั 3  คืน 

ท่องเท่ียวฮ่องกง เมืองแห่งสีสันและแฟชัน่ยคุใหม่ 
เท่ียวฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์สุดยอดแหง่สวนสนุกของคุณ 

ต่ืนตาต่ืนใจกบัขบวนพาเหรดของดิสนียแ์ลนด ์

เท่ียวมาเก๊า - ชอ้ปป้ิงเซนาโดส้แควส ์– ชมวหิารเซนตป์อล 

ชม THE VENETIAN MACAO RESORT สุดหรเูลิศอลงัการ 

นมสัการขอพรหวงัตา้เซียน  อธิฐานจิตขอโชคลาภท่ีวดัแชกง 

พกัผ่อนเพลิดเพลินกบัแหล่งชอ้ปป้ิงอนัทนัสมยัยา่นถนนนาธาน 

บินตรงโดยสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) 
 
 

 
 
 
 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง (ออกเดินทางทุกวนั)   
 

                                                                                                                                                     
05.30 น.             ทุกท่านเขา้เช็คอินท่ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร์ K  สายการบิน Hong Kong Airlines (HX) 
08.25 น.        ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Hong Kong Airlines เท่ียวบินท่ี HX768  
12.10 น.             เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง (Chek Lap Kok)ท่าอากาศยานของฮ่องกงท่ีทนัสมยัดว้ยเทคโนโลย ี

และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  เจา้หนา้ท่ีจะรอรับท่าน ณ 
ทางออก B  (EXIT B)  
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั Evergreen Hotel 

                             อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นหรือเดินเท่ียวชอ้ปป้ิงฮ่องกงตามอธัยาศยั   
 
 

วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  
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 เชา้               รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(1)  (ท่านจะไดรั้บคูปองอาหารเชา้ในวนัแรกท่ีเขา้เช็คอิน)         
น าท่านสู่อาณาจกัรสวนสนุกอนัยิง่ใหญ่ของฮ่องกง  ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์สนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งเตม็
วนัจุใจ ฟรีเคร่ืองเล่นทุกชนิด  ท่านจะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่นอนัทนัสมยัและสุดสนุก  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 โซนคือ 
1.MAIN STREET USA ยอ้นเวลาสู่ถนนเมนสตรีทวอลทดิ์สนียใ์นช่วงศตวรรษท่ี 19 ร่ืนรมยก์บับรรยากาศของ
เมืองอนัแสนสวยในอดีตของสหรัญอเมริกา ท่านจะไดพ้บกบัร้านขายของท่ีระลึกและร้านอาหารมากมาย และ
สุดสนุกกบัรถไฟไอน ้ าโบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรดอนัยิง่ใหญ่ตระการตา พบกบัคาแร็กเตอร์และ
ผองเพ่ือนดิสนียข์วญัใจเด็กๆพร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก  2.TOMORROW LAND ท่านจะไดส้นุกกบัเคร่ืองเล่น
แนวโลกอนาคตอนัทนัสมยั เช่น Space Mountain รถไฟเหาะตะลุยอวกาศสุดสนุกและหวาดเสียว, Buzz 
Lightyear Astro Blasters เคร่ืองเล่นท่ีปกป้องโลกยงิต่อสูผู้รุ้กรานพร้อมเก็บคะแนน, Orbitron เคร่ืองเล่นขบัยาน
อวกาศสุดสนุก  3.FANTASY LAND ท่องโลกจินตนาการกบัดินแดนเทพนิยาย  ท่านจะไดพ้บกบัโชว ์ The 
Golden Mickey อนัยิง่ใหญ่ตระการตาของผองเพ่ือนดิสนียท่ี์ท่านช่ืนชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท,์เจา้หญิงนิทรา,ซิล
เดอเรล่า,มิกก้ีเมาท,์หมีพ ู เป็นตน้, It’s a small world ล่องเรือชมความน่ารักของตุก๊ตานานาชาติและเพ่ือนดิสนีย์
ทั้ง 38 ตวั ชมความงดงามของสถานท่ีส าคญัต่างๆและส่ิงมหสัจรรยท์ัว่เอเชีย เพลิดเพลินกบัเสียงเพลง อิท อะ 
มอล เวลิด ์ ทั้ง 9 ภาษา, Mickeys Philhar Magic หวัเราะไปภาพยนตเ์พลงคลาสสิค 3 มิติของมิกก้ี เพ่ิมสมัผสั
พิเศษกบัเทคนิคพิเศษดว้ยมิติท่ี 4 ซ่ึงเป็นประสบการณ์ความสุขท่ีพลาดไม่ได ้   ถดัมาคือโซน 4.ADVENTURE 
LAND ดินแดนแห่งการผจญภยัในป่าแอฟริกาและเอเชียอนัต่ืนเตน้  Jungle River Cruise ล่องเรือไปตามแม่น ้า
แห่งการผจญภยัในป่าอนัสนุกสนานท่ีเตม็ไปดว้ยสตัวป่์านานาชนิดและชนเผา่นกัรบ ,  Festival of the Lion 
King เพลิดเพลินกบัโชวอ์นัยิง่ใหญ่ตระการตาของเหล่าผองเพ่ือนในเร่ืองไลออ้นคิง, Rafts to Tarzan's 
Treehouseสนุกกบัการล่องแพขา้มสู่เกาะทาร์ซานและปืนบา้นตน้ไมข้องทซ์าน, Liki Tikis ท่านจะไดเ้พลิดเพลิน
กบัเสียงดนตรีแห่งป่าอนัไพเราะพร้อมกบัต่ืนเตน้กบัสายน ้ าอนัเยน็ฉ ่า  พบกบัโซน 5.TOY STORY LAND พบ
กบั WOODY  ยนืตอ้นรับท่านท่ีทางเขา้ดา้นตะวนัตก พร้อมดว้ย TOY SOLDIER 3 คนคอยค าสัง่จากวูด้ด้ี และ 
ไดโนเสาร์ REX ยนืตอ้นรับท่านท่ีทางเขา้ดา้นตะวนัออก  มีเคร่ืองเล่นชนิดใหม่ เช่น RC RACER รถแข่ง
ความเร็วสูงของแอนด้ี, TOY SOLDIER PARACHUTE DROP สนุกไปกบัเหล่าพลร่มของแอนด้ี ท้ิงด่ิงจาก
ความสูง 25 เมตร, SLINKY DOG SPIN ส่ายหวั ส่ายหาง ไปกบัเจา้สุนขัจอมป่วน, TOY SOLDIER BOOT 
CAMP สนุกกบัการเป็นก าลงัเสริมเขา้ร่วมฝึกอาวธุกบัเหล่าทหาร  6.GRIZZLY GULCH กริซลีย ์กลัช ดินแดนท่ี
สองจากสามดินแดนของการขยายใหญ่ท่ีสุด เปิดโลกแสวงโชคและร่วมผจญภยัไปในแดนเถ่ือนตะวนัตก พบกบั 
บ๊ิกกริซลียเ์มาทเ์ท่น หุบเขากริซลียห์มีใหญ่ รถรางตะลุยขมุทองแดนเถ่ือน รันอเวยม์ายน์คารส์, ไกเซอร์ กลัช 
และพบพองเพ่ือนในไวลดเ์วสต ์มิกก้ี มินน่ี ชิบแอนดเ์ดล กริซล่ีแบร์ หมีนอ้ยโคดา้และเคไนย ์ และ  7.MYSTIC 
POINT สนุกกบัโซนการผจญภยัคร้ังใหม่ล่าสุดใน "คฤหาสน์ Mystic Manor" Lord Henry  นกัเดินทางและ
นกัสะสมของแปลกประหลาดจากทัว่ทุกมุมโลกกบั Albert ลิงนอ้ยคู่ใจ  การผจญภยัเร่ิมตน้ข้ึนจากความซุกซน
ของ Albert ลิงนอ้ย ท่ีแอบเปิด “Music Box” กล่องดนตรีปริศนา ทนัใดนั้นเองเกิดผงฝุ่ นท่ีเรียกวา่ “Music 
Dust” ลอยไปยงัหอ้งท่ีสะสมส่ิงของแปลกประหลาดจากทัว่ทุกมุมโลกของ Lord Henry ท าใหส่ิ้งของเหล่านั้น

วนัท่ีสองของการเดินทาง       สวนสนุกดิสนียแ์ลนด์ (เตม็วนั) 
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สามารถเคล่ือนไหวไดเ้องราวกบัมีชีวติ  นัง่รถเล่ือนท่ีเรียกวา่ “The Mystic Magneto-Electric Carriage” ซ่ึงจะ
พาท่านผจญภยัไปกบัเหตุกาณ์ต่างๆภายในคฤหาสน์  เม่ือออกมาดา้นนอกคฤหาสนท่์านจะพบกบัความลึกลบั
และพิศวง Garden of Wonder สมัผสักบัมิติมายาท่ีจะท าใหท่้านประหลาดใจ 

                         (***อิสระอาหารกลางวนั / เยน็ตามอธัยาศยั สะดวกสบายกบัร้านอาหารและภตัตาคารมากมายในสวนสนุก) 
ก่อนสวนสนุกปิดคร่ึงชัว่โมง ท่านจะไดช้มพลุไฟตระการตาดว้ย แสง สี เสียง ***กฎของดิสนียแ์ลนด ์หา้มน า
อาหารและเคร่ืองด่ืมเขา้ไปภายในสวนสนุก เช่น น ้ าอดัลมน ้ าผลไมท่ี้มีโลโก ้ (ยกเวน้ น ้ าเปล่าน าเขา้ไดท่้านละ 
1 ขวด), ขนมคบเค้ียว , ขนมปัง, อาหารทานเล่น, ของวา่ง, ขนมห่อใหญ่ (ยกเวน้ ลูกอมห่อขนาดเลก็)***   

                         เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ (กรุณาตรงต่อเวลา)  
         น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั Evergreen Hotel 

 
 

เชา้               รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2)  (ท่านจะไดรั้บคูปองอาหารเชา้ในวนัแรกท่ีเขา้เช็คอิน)         
เดินทางสู่มาเก๊าโดยเรือเฟอร่ี  จากนั้นน าท่านผา่นชมววิของเกาะรอบมาเก๊า ซ่ึงจะผา่นชมจุดส าคญัๆต่าง เช่น มาเก๊า
ทาวเวอร์ ท่ีมีความสูงถึง 338 เมตร และ องคเ์จา้แม่กวนอิมริมทะเล เป็นองคเ์จา้แม่กวนอิมปรางคท์องสมัฤทธ์ิ
ประทบัยนืบนโคมทรงดอกบวั มีความสูง 18 เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั ซ่ึงพระพกัตร์ละมา้ย พระแม่มารี เจา้แม่กวนอิ
มองคน้ี์โปรตุเกสสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊า คืนใหก้บัจีน เพ่ือใหค้นรุ่นหลงั
ไดร้ะลึกถึง และภายใตรู้ปป้ันยงัจดัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงถึงประวติัความเป็น มาและวตัถุประสงคใ์นการ
ก่อสร้างองคเ์จา้แม่กวนอิมองคน้ี์  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โบสถเ์ซ็นพอลล ์สร้างข้ึนเม่ือตน้ศตวรรษท่ี 17 นบัเป็น
สถานท่ี ท่ีมี ความส าคญัทางประวติัศาสตร์และเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอน
ศาสนา แห่งแรกของชาวตะวนัตกในดินแดนตะวนัออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ไดเ้กิดเพลิงไหมอ้ยา่งรุนแรงท า
ให ้ คงเหลือแต่ซากประตโูบสถด์า้นหนา้ และบนัไดทางเขา้ดา้หนา้ท่ีสง่างาม หลงัจากท่ีมีการบูรณะข้ึนใหม่ในปี 
ค.ศ.1991 นอกจากน้ีดา้นโบสถย์งัมีการจดัพิพิธภณัฑท์างศาสนาข้ึน และยงัมีหลุมฝังศพของบาทหลวง วาลิคนาโน 
ผูก่้อตั้งโบสถ ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต ์ ญ่ีปุ่น และเวยีดนามท่ีเสียชีวติเม่ือคราวท่ีเกิด เพลิงไหม ้ คร้ัง
ยิง่ใหญ่  เสร็จแลว้น าท่านมายงัยา่นการคา้ส าคญัของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยทม์าเก๊า เรียกวา่ เซนาโด ้สแควร์ คือ
ศูนยก์ลางของเมืองมาเก๊ามาหลายร้อยปีและยงัคงเป็นสถานท่ีส าหรับจดังานสาธารณะ และงานเฉลิมฉลองต่างๆ 
รอบจตรัุสคืออาคารสีอ่อน พาสเทล สไตลนี์โอคลาสสิคใหภ้าพกลมกลืนงดงามในบรรยากาศขิงเมดิเตอร์เรเนียน 
เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีราชการหลายแห่ง เป็นยา่นการคา้ท่ีส าคญั อาทิ ท่ีท าการไปรษณียส์ านกังานใหญ่  โฮล่ีเฮาส์
ออฟเมอร์ซ่ี  ท่ีท าการองคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวมาเก๊า  หอ้งสมุด และอาคารพาณิชยส์ไตลย์โุรปมากมาย อิสระ
ใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง เช่น เส้ือผา้ สินคา้แบรนดเ์นมหลากหลายยีห่อ้ อาทิเช่น ESPRIT, 
GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ   จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ Macau Fisherman’s 

Wharf ภายในจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลกัๆ คือ Dynasty Wharf เป็นการจ าลองสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งัให้
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงEast Meets West จะเป็นส่วนบนัเทิงส าหรับเด็กร้านอาหารและท่ีจดัการแสดงโชวต์่างๆ 
Legend Wharf จุดเด่นอยูท่ี่สถาปัตยกรรมสไตลย์โุรปและละตินเพลิดเพลินกบัการแสดงละครเร่บนถนนสายหลกั
หรือจะชมทศันียภาพชายฝ่ังทะเลท่ีงดงามเป็นตน้  

วนัท่ีสามของการเดินทาง:           มาเกา๊เดยท์วัร์    (ไกดพ์ดูภาษาองักฤษ) 

http://www.riothaitravel.com/
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เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(3) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่โรงแรมหรูหรา 5 ดาว เดอะเวเนเชียน..ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN 

RESORT ท่ีตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวติัศาสตร์ของ
ชาวเวนิส  ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ชอ้ปป้ิงกวา่ 350 ร้าน มีทั้งสินคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท่้านเลือก และยงัมีสปา
สุดหรูหราใหท่้านเลือกใชบ้ริการ มีร้านอาหารกวา่ 20 ร้านและท่ีนัง่รองรับกวา่ 1,000 ท่ีนัง่ภายในมีเน้ือท่ี
กวา้งขวางท่ีสามารถใชใ้นการจดันิทรรศการหรือสมัมนา และท่านยงัสามารถล่องเรือกอนโดล่าซ่ึงมีฝืพายท่ี
สามารถขบัร้องเพลงไดอ้ยา่งไพเราะ ภายในยงับรรจุดว้ยร้านคา้มากมายคลา้ยกบัยกหา้งดงัๆมาไวท่ี้น่ี ใหท่้านได้
สมัผสัเมืองเวนิสท่ียกมาตั้งใจกลางโรงแรม..... ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการเส่ียงโชคเรามีคาสิโนขนาดมหึมาให้
ท่านไดล้องเส่ียงโชคเล่นๆเพ่ือความสนุกสนาน 

เยน็                     **รายการทวัร์จะจบลงท่ี Venetian Hotel โดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจะใหต้ัว๋เรือขากลบัแก่ท่าน ท่านจะตอ้งเดินทาง
ไปยงัท่าเรือดว้ยตนเอง โดยท่านสามารถนัง่ Free Shuttle Bus ของเวเนเช่ียนไปยงัท่าเรือไดโ้ดยสะดวก         
เวลาเรือออก 17.30 น. ท่านจะตอ้งถึงท่าเรือ 17.00 น.  (กรุณาเช็คเวลาเรือออกในตัว๋อีกคร้ัง)  เพ่ือเดินทางกลบัสู่
ฮ่องกง(ท่าเรือ HK CHINA FERRY TERMINAL  ฝ่ังเกาลูน) หลงัจากนั้นอิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั และ
เดินทางกลบัท่ีพกัดว้ยตนเอง 

  พกัท่ี  Evergreen Hotel 
 
                                                                                                                                                                                                                                          

เชา้                  เช็คเอาทจ์ากโรงแรม  (สามารถฝากกระเป๋าสมัภาระไวท่ี้โรงแรมได ้/ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของโรงแรม) 
                  รับประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร (4) (มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจะมารับท่านไปยงัภตัตาคาร)     

น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนั เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายกุวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขต 
Shatin วดัแชกงสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคญัคนหน่ึงเป็นทหารมีช่ือว่าท่านแชกง  เน่ืองจากมี
เหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้ าวรีะประวติัไว ้ท าใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคนจีนมี
ความเช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุน
กงัหันน าโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพ่ือจะไดห้มุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการ
งาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดี
ออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนัน าโชคมี 4 ใบพดั  คือพร 4 ประการ  คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง,  เดินทางปลอดภยั,  
สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา   ในทุกๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจ
จะมาวดัน้ีเพ่ือถวายกงัหันลมเพราะเช่ือวา่กงัหันจะช่วยพดัพาส่ิงชัว่ร้ายและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและน าพา
แต่ความโชคดีเขา้มาแทน    จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  “วดัหวงัตา้เซียน”  เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี  โดยชาว
ฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพ่ือขอพรให้สุขภาพแข็งแรง  ไร้โรคภยั   ทุกๆวนัอารามเต๋าสีสันสดใสท่ีน่ีจะ
คราคร ่ าไปดว้ยผูค้นท่ีมาบูชาหวงัตา้เซียน  ซ่ึงข้ึนช่ือดา้นอิทธิฤทธ์ิในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  จึงไดรั้บการนบั
ถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นท่ีเคารพบูชาอยา่งสูงของชาวฮ่องกง    เล่ืองลือวา่คนท่ีมาขอพรท่ีน่ีมกัจะไดด้งั
สมปรารถนา  พบกบัพลงัศรัทธาของผูค้นท่ีน าธูปและส้มมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึง
ฤกษม์งคลส าหรับการท าธุรกิจ    จากนั้นน าชมโรงงาน Jewellery ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกง และมีช่ือเสียงในเร่ืองการ

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง:     ซิต้ีทวัร์  - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
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ออกแบบเคร่ืองประดบัตามหลกัฮวงจุย้  พบกบังานดีไชน์ท่ี ไดรั้บรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮ
วงจุย้ ท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ!!  และน าท่านชมร้าน ยาสมุนไพร  เป็นสินคา้โอท๊อปทอ้งถ่ินของฮ่องกง 
ใหท่้านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบา้นของคนจีนในการใชย้ารักษาโรค 

บ่าย                  น าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัจิมซาจุ่ย ฝ่ังเกาลูน   .อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้และของฝาก 
ตามอธัยาศยั  ตามเวลาท่ีท่านเห็นสมควร    และ เดินทางกลบัท่ีพกัดว้ยตนเอง โดยการเดินทางกลบัไปยงัโรงแรม  
ท่านสามารถเดินทางกลบัโดย รถไฟใตดิ้น (MTR) , รถแท็กซ่ี หรือ รถเมลล ์  

18.00 น.          พร้อมกนั ณ LOBBY ของโรงแรม มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจะนดัเวลาท่ีแน่นอนอีกคร้ัง (กรุณาตรงต่อเวลา)  
       เพื่อน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง                

21.45 น.   ออกเดินทางจากฮ่องกงโดยสายการบิน Hong Kong Airlines  เท่ียวบินท่ี HX761 
23.55 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ….  

******************************* 
หมายเหตุ: ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความ
เป็นจริงท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงผูจ้ดัสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีถือเอาความปลอดภยัของ ผูเ้ดินทางเป็นประการ
ส าคญั  โดยใหย้ดึถือตามค านดัหมายของมคัคุเทศกท่ี์ดูแลท่านเป็นหลกั 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร :  ส าหรบัการจองขั้นต า่  2 ท่าน / (ออกเดินทางทุกวนั) 

โรงแรม ราคาใชเ้ดินทางระหวา่ง ราคาผูใ้หญ่/ท่าน (พกัหอ้งคู่) 

 

 

 

 

 

1.Evergreen Hotel 
    http://www.evergreenhotel.com  

 

 

1-30 มิ.ย.59 

 

1-31 ก.ค.59 
 

1-31 ส.ค.59 
 

1-30 ก.ย.59 

 

19,900 .- 
 
 

19,900 .- 
 

19,900 .- 
 

19,900 .- 
 

 

 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัศกุร/์เสาร ์  คดิคา่หอ้งเพิม่ 700 บาท/ทีน่ั่ง 

 

วธีีการท าจอง 

1. ก าหนดวันทีต่อ้งการเดนิทาง   
2. สง่ E-mail หรอื Fax ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางทกุทา่น (มอีายกุารใชง้านเหลอืไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน)  

 

http://www.riothaitravel.com/
http://www.evergreenhotel.com/
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อตัราค่าบริการรวม : 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ฮ่องกง โดยสายการบิน Hong Kong Airlines  (HX) ชั้นทศันาจร 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืนตามท่ีรายการก าหนด 
3. ค่าอาหาร 4 ม้ือตามรายการก าหนด 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีรายการก าหนด 
5. ค่ารถรับส่งน าทศันาจรตามโปรแกรม 
6. มคัคุเทศก(์รออยูท่ี่ฮ่องกง/พดูภาษาไทย) / มคัคุเทศกม์าเก๊า(พดูภาษาองักฤษ) 
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าภาษีน ้ ามนั 
8. ค่าท าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินคุม้ครอง 200,000 บาท/ท่ีนัง่ 
 

อตัราราคาน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการท าวซ่ีากรณีท่ีลูกคา้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  เช่น พาสสปอร์ตลาว  ,กมัพชูา  ,พม่า  ,เวยีดนาม เป็นตน้ 

3. ค่าน าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ( 20  กิโลกรัมต่อท่าน ) 
4. ค่าใช่จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์  ค่าซกัรีด,

ค่าอาหารม้ือท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
5. ค่าภาษีการบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีท่องเท่ียว หากมีการเรียกเก็บเพ่ิม (ส าหรับกรณีท่ีใหอ้อกใบเสร็จในนามบริษทัฯเท่านั้น) 
6.     ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (ตามท่ีท่านเห็นสมควร) 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน: 
1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่ามดัจ าการเดินทางเป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท(หน่ึงหม่ืนบาท)ต่อท่าน ทนัทีท่ีได ้

มีการส ารองหอ้งพกัและเท่ียวบินแลว้ เน่ืองจากหอ้งพกัและเท่ียวบินมีจ านวนจ ากดั ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดท้ าการจองทวัร์
หลงัจากท่ีไดว้างเงินมดัจ าแลว้  และบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ามดัจ า หากท่านยกเลิกการเดินทางหลงัจากท่ีท่านจ่ายเงิน
มดัจ าแลว้ ไม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  

2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ เม่ือท่านไดรั้บตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารประกอบการเดินทางท่ีออกโดยบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯจะ
จดัส่งเอกสารการเดินทางใหท่้านหลงัจากท่ีท่านไดช้ าระเงินมดัจ าแลว้  

3. กรณีท่ีท่านไม่ช าระเงินใหค้รบตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯก าหนดโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร  บริษทัฯจะถือวา่ท่านผิดสญัญาและอาจ
ยกเลิกโปรแกรมการเดินทาง  แต่จะแจง้ใหท่้านทราบก่อนยกเลิกอยา่งนอ้ย 24 ชม. เพ่ือใหท่้านมีเวลาท่ีจะช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

4.   การช าระเงินท่านสามารถเขา้มาช าระเงินท่ีบริษทัฯ หรือช าระผา่นเคานเ์ตอร์ธนาคาร ตามรายละเอียดและวนัเวลาท่ีก าหนดในใบ
เรียกเก็บเงิน(INVOICE)   

5.   เม่ือท่านช าระเงินมดัจ า หรือ ยอดเงินทั้งหมดแลว้ บริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบ ขอ้ตกลงและยอมรับเง่ือนไขต่างๆของแพค็เกจ
ทวัร์นั้นๆ โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 
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เง่ือนไขยกเลิก (หลงัจากท่านไดช้ าระค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้) :  
1. ยกเลิกก่อนเดินทาง  16-30  วนั  เก็บค่าใชจ่้าย  80  เปอร์เซ็นตข์องราคาทวัร์ 
2. ยกเลิกก่อนเดินทาง  1-15  วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 100  เปอร์เซ็นต ์
3. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. การเล่ือนการเดินทาง(ทุกกรณี) ลูกคา้จะตอ้งรับผดิชอบค่าเล่ือนการเดินทางอนัไดแ้ก่ ค่าตัว๋เคร่ืองบินและค่าหอ้งเป็นตน้ ซ่ึง

ตอ้งตรวจสอบ เป็นกรณีไป ตามเง่ือนไขของตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรม 

***หมายเหตุ: กรณีท่ีท่านไดจ่้ายค่ามดัจ าค่าทวัร์แลว้ และขอยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ จะไม่คืนเงินค่ามดัจ าไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
(ตามเง่ือน ไข ในใบแจง้หน้ี) 
 
ขอ้ยกเวน้ในเร่ืองความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาจากเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1.การประทว้ง หรือ การก่อจลาจล ซ่ึงเป็นปัญหาภายในของประเทศนั้น ๆ  
2.การก่อการร้ายสากลซ่ึงผูเ้ดินทางอาจไดรั้บอนัตรายจากปัญหาดงักล่าว 
3.การล่าชา้ หรือ ยกเลิกการเดินทางของสายการบิน ซ่ึงมาจากปัญหาเร่ืองความปลอดภยั เช่น มีพายรุุนแรง ซ่ึงไม่ปลอดภยัในการท า
การบิน เป็นตน้ 

4.อนัตรายต่างๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ ซ่ึงไม่ไดมี้สาเหตุมาจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของเรา  เช่น  การถูกปลน้ จ้ี 
การถูกท าร้ายโดยบุคคลท่ีสาม การสูญหายของทรัพยสิ์นมีค่าต่างๆ เป็นตน้ 

5.อนัตรายท่ีมาจากภยัธรรมชาติ  เช่น ดินถล่ม พาย ุฟ้าผา่ น ้ าท่วม เป็นตน้ 
6.การถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง(Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเขา้ หรือ ออกเมืองดว้ยเหตผุล
ใด ๆ ก็ตาม ท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้ถือเป็นเหตุซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

 
เง่ือนไขการท าประกนัภยัการเดินทางท่องเท่ียว 
1. บริษทัฯ จะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการท าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือทวัร์ทุกท่าน หากเกิดอุบติัเหตุ ทางบริษทัฯจะ
ช่วยประสานงานในเร่ืองการเบิกค่ารักษาพยาบาลกบัทางบริษทัประกนั โดยใหถื้อค าตดัสินของบริษทัประกนัเป็นท่ีส้ินสุด ทางบริษทัฯ
จะถือวา่เราเป็นแค่ตวักลางในการซ้ือประกนัอุบติัเหตุเท่านั้น หรือท่านอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัโดยตวัท่าน
เองก็ได ้
2. บริษทั ศรีอยธุยา  เจนเนอรัล  ประกนัภยั จ ากดั เป็นบริษทัฯ ท่ีรับท าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางของลูกคา้ทุกท่าน  
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