
 
 
 
 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11654 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

เดือน มกรำคม 2562  31ม.ค.-02ก.พ. 

เดือน กมุภำพนัธ ์ 2562  16-18 / 21-23 / 22-24 / 23-25 / 28ก.พ.-02มี.ค.  

เดือน มีนำคม  2562  01-03 / 02-04 / 07-09 / 08-10 / 09-11 / 14-16  

15-17 / 16-18 / 21-23 / 22-24 / 23-25 / 28-30 

29-31 / 30มี.ค.-01เม.ย. 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

31 ม.ค.- 02 ก.พ. 62 16,900 16,900 15,500 4,500 

15-17 กมุภำพนัธ ์ 62  16,900 16,900 15,500 4,500 

21-23 กมุภำพนัธ ์62 16,900 16,900 15,500 4,500 

22-24 กมุภำพนัธ ์ 62  16,900 16,900 15,500 4,500 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

23-25 กมุภำพนัธ ์62 16,900 16,900 15,500 4,500 

28 ก.พ. - 02 มี.ค. 62 16,900 16,900 15,500 4,500 

01-03 มีนำคม 62  18,500 18,500 17,500 5,900 

02-04 มีนำคม 62 16,900 16,900 15,500 4,500 

07-09 มีนำคม 62 16,900 16,900 15,500 4,500 

08-10 มีนำคม 62  16,900 16,900 15,500 4,500 

09-11 มีนำคม 62 16,900 16,900 15,500 4,500 

14-16 มีนำคม 62 16,900 16,900 15,500 4,500 

15-17 มีนำคม 62  16,900 16,900 15,500 4,500 

16-18 มีนำคม 62 16,900 16,900 15,500 4,500 



 
 
 
 
 

21-23 มีนำคม 62 16,900 16,900 15,500 4,500 

22-24 มีนำคม 62  16,900 16,900 15,500 4,500 

23-25 มีนำคม 62 16,900 16,900 15,500 4,500 

28-30 มีนำคม 62 16,900 16,900 15,500 4,500 

29-31 มีนำคม 62  16,900 16,900 15,500 4,500 

30 มี.ค. - 01 เม.ย. 62 16,900 16,900 15,500 4,500 

 

ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ ** 

ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,200 บำท ต่อลกูคำ้ 1 ท่ำน 

**ขออนญุำตเกบ็ทิปท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู** 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

 

 
  

วนัแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสวุรรณภมิู – อ่ำวรพีลสัเบย ์- จดุชมวิว ตอนกลำงของเขำ

วิคตอเรยี-ยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui) - Symphony of light 

01:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์N ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู5-6 อำคำร

ผ ูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินฮ่องกง แอรไ์ลน โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยอ านวย

ความสะดวกแกท่า่น ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และที่นัง่กอ่นออกเดินทาง 



 
 
 
 
 

 

บรรยากาศภายใน MIRACLE LOUNGE 

คลิกชม HTTP://BIT.LY/2NMK5YE 

03:20 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี HX762 

07:05 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลังผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนดัพบ

ประตทูางออก น าท่านเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหมา่ เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาวที่สดุของ

โลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร์ ระหว่างทาง

ทา่นจะไดช้มวิวทิวทศันข์องเกาะฮอ่งกง 

 

หรอืเท่ียวบิน 

 

02:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์N ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู5-6 อำคำร

ผ ูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินฮ่องกง แอรไ์ลน โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ  คอยอ านวย

ความสะดวกแกท่า่น ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และที่นัง่กอ่นออกเดินทาง 

04:00 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี HX780 

08:10 น.     ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จดุนดัพบ

ประตทูางออก น าทา่นเดินทางผา่นสะพานแขวนชงิหมา่ เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟทีย่าวที่สดุของ

โลกมรีะยะทาง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดงัระดบัโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทาง

ทา่นจะไดช้มวิวทิวทศันข์องเกาะฮอ่งกง 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 
 
 

 

 

อ่ำวรพีลสัเบย ์

 

 

น าทา่นสกัการะเจา้แมก่วนอิมและขอพรจากเทพเจา้ไซ่ซ่ิงเอ๊ียที่ชายหาดน า้ตื้นที่ อ่ำวรพีลสัเบย ์ไหวพ้ระ ขอพร 

องคเ์จา้แมก่วนอิม ริมหาด ที่สิ่งหลายๆ คนมาขอแลว้ก็สมหวงักนับ่อยครั้ง ใหท้า่นได ้รับพลงั 1 ในจดุฮวงจุย้ ที่

ดีที่สดุในฮอ่งกง ศาลาแปดเหลี่ยม หรือแมก้ระทัง่ไดข้า้มสะพานตอ่อาย ุที่เชือ่วา่เมือ่ไดเ้ดินขา้ม 1 รอบ จะตอ่อายุ

ไดถึ้ง 3 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

จดุชมวิว ตอนกลำงของเขำวิคตอเรยี 

 

จากนัน้เดินทางสู ่จดุชมวิว ตอนกลำงของเขำวิคตอเรยี ที่มคีวามสงู 397 เมตร เพลิดเพลินการถ่ายรปู เกาะ

ฮอ่0งกง เกาลนู นิวเทอริเทอรร่ี์ ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะนอ้ยในทะเลจีนใต ้

 

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภคัตำคำร 

 

ยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui)  

จำกนัน้น ำท่ำนช็อปยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝัง่เกาลนู หากท่านตอ้งการอัพเดตเทรนด์

ล่าสดุของฮ่องกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝั่ง เกาลนู ถือเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่

ทนัสมยัที่สดุ มีรา้นคา้ไวเ้กือบทกุประเภท รวมทั้งโรงแรมนบัสิบและหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ที่มีสินคา้แบรนด์

เนมมากมายจากทกุมมุโลก ล า้สมยัสดุ ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทใหจ้ับจ่าย ไมว่่าจะเป็น เสื้อผา้ กระเป๋า 

รองเทา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดิจิตอล โทรศัพทม์ือถือ เชิญ

เลือกชมซ้ือสินคา้แฟชัน่ที่มีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองใน

สินคา้กิ๊บเกม๋ากมาย ใหไ้ดเ้ลือกมิกซแ์อนดแ์มช ไดอ้ย่างเมา

มันสก์ันเลยทีเดียว สวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างแทจ้ริง 

นับว่ า เ ป็นแหล่งขาย เค ร่ือง ใช ้ไฟ ฟ้า  กล้องดิจิตอล 

โทรศัพท์มือถือ และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกมากมาย หาก

นกัทอ่งเที่ยวควรจะตอ่รองราคาใหด้ี เพราะอาจจะเจอที่ถกู

กวา่ในรา้นถัดไป ทางที่ดีควรเดินส ารวจราคาหลายๆ รา้น

กอ่นตดัสินใจเมอืงที่ไมเ่คยหลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** อำหำรค ่ำ ไมร่วมอย ูใ่นรำยกำรท่องเท่ียว เพ่ือใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ี 

กบักำรชอ้ปป้ิงอยำ่งเต็มท่ีท่ำนสำมำรถทำนอำหำรไดส้ะดวกสบำย *** 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00 น. น าทา่นชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สดุในโลกที่ถกูบันทึกโดย “กินเนส 

เวิลด์  เรคคอรด์” ซ่ึงการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแตง่ดว้ยไฟสีตา่งๆ ร่วมดว้ยการยิงเลเซอรป์ระกอบเพลงจาก

อาคารชัน้น ากวา่ 40 แห่ง โดยเวลาที่ใชใ้นการแสดงประมาณ 15 นาที เทา่นัน้ 

น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / Hotel Ease Tsuen Wan  

หรอืระดบัเทียบเท่ำ  

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง  สวนสนกุดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวนั 

รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบต่ิมซ ำ ณ.ภตัตำคำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

หลงัจากน าท่านเดนิทางเขา้สู ่ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์อาณาจกัรสวนสนกุอนัยิ่งใหญ่แห่งใหมล่า่สดุของโลก ใหท้่านเพลดิเพลนิไปกบันานา

เคร่ืองเลน่หลากหลายชนดิ ทัง้ 7 โซน Main Street, USA, Fantasyland, Adventureland, Tomorrow land, Grizzly Gulch และ ที่ดนิของ Toy 

Story ทกุอย่างไมต่อ้งจ่ายเงนิเพิ่ม อาทิการนัง่รถไฟไอน า้โบราณเพื่อชมรอบสวนสนกุ, ชมขบวนพาเหรดของเหลา่ตวัการต์นูจากดสินยี,์ นัง่

รถไฟเหาะที่ SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตรก์ารต์นูสามมติทิี่ MICKEY’S PHILHAR MAGIC,ชมละครเพลงพรอ้มแสง ส ีเสยีงอนั

ตระการตาท่ี FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภยัไปกบัการลอ่งเรือเขา้ไปในป่าดงดบิท่ี RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE , 

หบุเขากริซลยีห์มใีหญ่ รถรางตะลยุขมุทองแดนเถื่อนกบั  Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจกัรของเลน่ในสวนหลงับา้นของ Andy 

เพลดิเพลนิกบัของเลน่และกจิกรรมมากมายในโซน Toy Story Land .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** อำหำรเท่ียงและอำหำรค ่ำไม่รวมอย ูใ่นรำยกำรท่องเท่ียว  

เพ่ือใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ีกบัเครือ่งเลน่นำนำชนิดอยำ่งเต็มท่ี 

ท่ำนสำมำรถทำนอำหำรไดส้ะดวกสบำยกบัรำ้นอำหำรและภตัตำคำรมำกมำยภำยในดิสนียแ์ลนด ์*** 

น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / Hotel Ease Tsuen Wan  หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

 



 
 
 
 
 

วนัสำมของกำรเดินทำง วดัแซกงหมิว – วดัหวงัตำ้เซียน – งำนฮวงจ ุย้ - ยำ่นจิมซำจ ุ่ย 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบต่ิมซ ำ ณ ภตัตำคำร 

 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร า่

ลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เร่ืองของกังหันลมที่พัด

พาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เชื่อว่าการหมุน

กงัหันกลบัทิศ จะชว่ยหมนุชีวิตพลิกผนัจากรา้ย

กลายเป็นดีได ้ท าใหว้ัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง

ว่า  วัดกังหันลม  เดิมทีวัดนี้ เ ป็นวัดเล็กๆ ที่

เกา่แกแ่ละไดอ้นรุักษไ์วเ้ป็นโบราณสถาน อยู่ทาง

ดา้นหลงัของเรือนใหม ่สว่นเรือนใหมส่รา้งเสร็จ

ในปี 1993 บนเนือ้ที่ 50,000 ตารางฟุต สรา้ง

ขึน้เพ่ือระลึกถึงทา่นแชกง นกัรบผูซ่ึ้งปกป้องจกัรพรรดิราชองคส์ดุทา้ยแห่งวงคซ์่ง 

ธรรมเนียมกำรไหวเ้ทพเจำ้แชกง 

 เม่ือเขำ้ไปในศำลใหยื้นอย ูเ่บ้ืองหนำ้รปูป้ันขนำดมหึมำของท่ำนแชกง 

 อธิษฐำนขอพรและมองหนำ้ท่ำน อยำ่งม ุง่มัน่ 

 ท ำพิธีหมนุกงัหนัแห่งโชคชะตำ โดยใชน้ิ้วช้ีหมนุกงัหนัตำมเข็มนำฬิกำ 

 ถำ้ชีวิตในปีท่ีผำ่นมำไมดี่ ใหใ้ชมื้อซำ้ยหมนุดำ้นซำ้ยไปขวำ 

 ถำ้ชีวิตดีอย ูแ่ลว้ก็ใหห้มนุกงัหนักลบัจำกขวำไปซำ้ย 

 เม่ือหมนุกงัหนัเสร็จแลว้ ตีกลอง อีก 3 ครัง้ ดงัๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรบัร ูท้ัว่กนัทัง้ฟ้ำดิน และใหพ้รนัน้

สมประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

วดัหวงัตำ้เซียน  

Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) 

 

จากนั้นน าท่านชม Wong Tai Sin 

Temple (หว่องไท่ซิน) น าท่านนมสัการ 

เทพเจา้หวังตา้เซียน ณ วดัหวงัตำ้เซียน 

หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สดุของฮ่องกง เทพ

ซ่ึงขึ้นชื่อในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ

และ พบกับผู้คนมากมายที่น าธูป และ 

ของ มาสักการะเพ่ือขอพรต่างๆ ตั้งแต่

เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการ

ท าธรุกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่าง

คุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ้ิ๋วว่า “วัดหวังตา้

เซียน”นัน้เป็นวัดลัทธิเต๋าที่ชาวฮ่องกงและ

นักท่องท่องที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกง

โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความ

ศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายกุว่ารอ้ยปี  ละ

ไดช้ื่อว่าเป็น  วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกสิ่ง เดิมทีวัดนี้เป็นเพียงศาลเจา้เล็กๆ ในย่าน Wan 

Chai ทางเกาะฮอ่งกง ภายหลงัไดม้กีารรวบรวมเงนิบริจาคแลว้ยา้ยวดัมาตัง้อยู่บนเกาะเกาลนูในที่ปัจจบุัน  

 

งำนฮวงจ ุย้ 

จากนัน้น าทา่นเย่ียมชม งำนฮวงจ ุย้ ที่ขึน้ชื่อ

ของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ ได ้รับรางวัล

อนัดบัยอดเย่ียม เคร่ืองประดบักงัหันน าโชค จี้ 

แหวน ก าไล สวมใส่เสริมความเฮง ความ

เจริญรุ่งเรืองในหนา้ที่การงาน คา้ขายธรุกิจ

ใดๆก็ร ุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็

แคลว้คลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดัง่ใจ

ปรารถนาทกุประการ และน าท่านชม รำ้นป่ี

เซ่ียะหยก สตัวน์ าโชคลาภความมัง่มี 

 

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 

 



 
 
 
 
 

ยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui)  

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝัง่เกาลนู หากท่านตอ้งการอัพเดตเท

รนดล์า่สดุของฮอ่งกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝัง่ เกาลนู ถือเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่

ทนัสมยัที่สดุ มีรา้นคา้ไวเ้กือบทกุประเภท รวมทั้งโรงแรมนบัสิบและหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ที่มีสินคา้แบรนด์

เนมมากมายจากทกุมมุโลก ล า้สมยัสดุ ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทใหจ้ับจ่าย ไมว่่าจะเป็น เสื้อผา้ กระเป๋า 

รองเทา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดิจิตอล โทรศัพทม์ือถือ เชิญเลือกชมซ้ือสินคา้แฟชัน่ที่มีเอกลักษณเ์ป็นของ ตัวเอง

ในสินคา้กิ๊บเก๋มากมาย ใหไ้ดเ้ลือกมิกซแ์อนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามนัสก์ันเลยทีเดียว สวรรคข์องนกัท่องเที่ยวอย่าง

แทจ้ริง นบัวา่เป็นแหลง่ขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดิจิตอล โทรศัพทม์ือถือ และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกมากมาย หาก

นกัทอ่งเที่ยวควรจะตอ่รองราคาใหด้ี เพราะอาจจะเจอที่ถกูกว่าในรา้นถัดไป ทางที่ดีควรเดินส ารวจราคาหลายๆ 

รา้นกอ่นตดัสินใจเมอืงที่ไมเ่คยหลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ูส่นำมบินฮ่องกง 

20.55 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX779 

23.05 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ 

หรอืเท่ียวบิน 

23.50 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX761 

02.20 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ    

……………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป 

 



 
 
 
 
 

ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ ** 

ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,200 บำท ต่อลกูคำ้ 1 ท่ำน 

**ขออนญุำตเกบ็ทิปท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู** 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

 

อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน ชัน้ประหยดัเสน้ทางกรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ  

• คา่ภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา  

           ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2561  และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม  

• คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

• คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

• คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ

• คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการ 

• คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี ซ่ึงเป็นอัตรา ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561  และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำย

กำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม 

• คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 

 



 
 
 
 
 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

• ค่ำทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ *** อตัรำกำรใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก 1,200 บำทต่อท่ำน *** 

• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

• คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ คา่เคร่ืองดื่มและคา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเองคา่โทรศัพท ์ 

คา่ซักรีด ฯลฯ 

• คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

• ส าหรบัราคานีบ้ริษทัฯ จะไมร่วมคา่ภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

กำรช ำระเงิน  

• ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าคา่บริการทวัรเ์ป็นจ านวนเงิน 10,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลงัจากมี

การท าจองส ารองท่ีนัง่แลว้ 24 ชัว่โมง  

• ส าหรบัคา่บริการทวัรส์ว่นที่เหลือ จะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

• บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนือ่งจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้ม

น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงินใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 



 
 
 
 
 

• เนือ่งจากตัว๋เคร่ืองบินท่ีทางบริษทัฯ ไดท้ าการจองไวเ้ป็นตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุป๊ ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะจดั

ใหเ้ป็นโซนกรุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถท่ีจะรอ้งขอไดว่้าจะขอที่นัง่โซนใหม ่ และในบางครัง้ที่นัง่บนเคร่ืองบน 

อาจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกนัหมดกับคนในครอบครวั แตท่ว่า ณ วันที่เดินทาง เจา้ท่ีและหวัหนา้ทวัรจ์ะพยายามอย่าง

เต็มท่ี เผื่อที่จะไดน้ัง่ดว้ยกนักบัคนในครอบครวั ทัง้นีจึ้งเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั และโปรดเขา้ใจ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผ ูร้ว่มเดินทำงจอยกร ุป๊หนำ้รำ้นไม่ถึง 15 ท่ำน 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยกุำรใชง้ำนอยำ่งนอ้ย 6 เดือนนบัจำกวนัท่ี

เดินทำงกรณีอำยหุนงัสือเดินทำงนอ้ยกว่ำ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

ควรรบีท ำเลม่หนงัสือเดินทำงใหม่ และสง่ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงมำใหก้บัทำงบรษิทัฯอีกครัง้  

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น  

 

*** เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินค่ำมดัจ ำบรกิำรทวัร ์หรอืช ำระค่ำบรกิำรทวัรเ์ต็มจ ำนวนแลว้ *** 

*** ทำงบรษิทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ *** 


