
 
 
 
 
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 12918 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ก ำหนดวนัเดินทำง : 

เดือน มิถนุำยน 2562  07-09 / 08-10 / 13-15 / 14-16 / 15-17 /  

20-22 / 21-23 / 23-25 / 27-29 / 28-30 

เดือน กรกฎำคม 2562  04-06 / 05-07 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 /  

25-27 / 26-28  

เดือน สงิหำคม 2562  01-03 / 02-04 / 08-10 / 09-11 / 15-17 / 16-18 /  

22-24 / 23-25 / 29-31 / 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 

เดือน กนัยำยน 2562  05-07 / 06-08 / 12-14 / 13-15 / 19-20 / 20-22 / 26-28 /  

27-29 

รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไมมี่เตียง พกัเด่ียว 

 14,900 14,900 13,900 4,900 
 

เดือน กรกฎำคม 2562  27-29 

รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไมมี่เตียง พกัเด่ียว 

 17,900 17,900 16,900 4,900 

 

เดือน สงิหำคม 2562  10-12 

 

รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไมมี่เตียง พกัเด่ียว 

 16,900 16,900 15,900 4,900 

 



 
 
 
 
 

ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ **ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,200 บำท ต่อลกูคำ้ 1 ท่ำน 

**ขออนญุำตเก็บทิปท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู** 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

  

วนัแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสวุรรณภมิู – อ่ำวรพีลสัเบย ์- จดุชมวิว ตอนกลำงของเขำ

วิคตอเรยี – วดัเจำ้แม่กวดอิม ฮ่องฮ ำ - ยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui) - 

Symphony of light 

06:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์D ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู2 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำออก

ระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินไทย  โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็ค

เอกสาร สัมภาระ และทีน่ัง่ก่อนออกเดินทาง 

 

บรรยากาศภายใน MIRACLE LOUNGE 

คลิกชม HTTP://BIT.LY/2NMK5YE 

 

08:00 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู่ เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี TG 600 

11:45 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนัดพบประต ู

ทางออก น าท่านเดนิทางผ่านสะพานแขวนชงิหม่า เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาวทีส่ดุของโลกมีระยะทาง

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 
 
 

2.2กิโลเมตรซึ่งไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชื่อดงัระดบัโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางทา่นจะไดช้มวิวทิวทศัน์

ของเกาะฮ่องกง  

 

เจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ 

จากนัน้น าท่านไปไหว ้เจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ 

ค.ศ. 1873 เป็นหนึง่ในวัดทีช่าวฮอ่งกงนัน้เลื่อมใสกันมาก ดว้ยความทีเ่จา้แม่กวนอิมนัน้เป็นเทพเจา้แห่งความ

เมตตา ฉะนัน้เมื่อใครมีทกุขร์อ้นอะไรก็มักจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แม่นัน้ชว่ยเหลือ  และยังมีพิธีขอซองอ้ังเปาจากเจา้แม่

กวนอิมอีกดว้ย โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะจ าหนา่ย

อปุกรณ์ส าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนอืกระถาง

ธปูหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไวเ้พื่อเป็นสิริมงคล ตอ่ไป  

 

 

 



 
 
 
 
 

 

อ่ำวรพีลสัเบย ์

น าท่านสักการะเจา้แม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจา้ไซ่ซิ่ง

เอ๊ียที่ชายหาดน ้าตื้นที่ อ่ำวรีพลัสเบย์ ไหว้พระ ขอพร 

องค์เจา้แม่กวนอิม ริมหาด ที่สิ่งหลายๆ คนมาขอแลว้ก็

สมหวังกันบ่อยคร้ัง ใหท้า่นได ้รับพลัง 1 ในจดุฮวงจุย้ ที่ดี

ที่สดุในฮ่องกง ศาลาแปดเหลี่ยม หรือแมก้ระทัง่ไดข้า้ม

สะพานตอ่อาย ุทีเ่ชือ่ว่าเมื่อไดเ้ดินขา้ม 1 รอบ จะต่ออายไุด ้

ถึง 3 ปี  

 

จดุชมวิว ตอนกลำงของเขำวิคตอเรยี 

จากนัน้เดนิทางสู่ จดุชมวิว ตอนกลำงของเขำวิคตอเรยี ที่มีความสงู 397 เมตร เพลิดเพลินการถ่ายรปู เกาะฮ่อ0งกง เกาลนู 

นวิเทอริเทอร์ร่ี ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะนอ้ยในทะเลจีนใต  ้

 

 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภคัตำคำร 

ย่ำนจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui)  

จำกนัน้น ำท่ำนช็อปยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝัง่เกาลนู หากทา่นตอ้งการอัพเดตเทรนดล์่าสดุ

ของฮอ่งกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝัง่ เกาลนู ถือเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงทีท่ันสมัยที่สดุ มี

รา้นคา้ไวเ้กือบทกุประเภท รวมทัง้โรงแรมนบัสิบและหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ทีม่ีสินคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุ

โลก ล า้สมัยสดุ ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทใหจ้ับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง

ดจิิตอล โทรศัพทม์ือถือ เชญิเลือกชมซื้อสินคา้แฟชัน่ทีม่ีเอกลักษณ์เป็นของ ตวัเองในสินคา้กิ๊บเก๋มากมาย ใหไ้ดเ้ลือกมิกซ์

แอนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามันสก์ันเลยทเีดียว สวรรคข์องนกัท่องเทีย่วอย่างแทจ้ริง 



 
 
 
 
 

 
 

20:00 น. น าท่านชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกทีถ่กูบันทกึโดย “กินเนส เวิล์ด  เรคค

อร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟทีต่กแตง่ดว้ยไฟสีต่างๆ ร่วมดว้ยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชัน้น ากว่า 40 แห่ง 

โดยเวลาทีใ่ชใ้นการแสดงประมาณ 15 นาท ีเท่านัน้ 

 

*** อำหำรค ่ำ ไม่รวมอย ู่ในรำยกำรท่องเที่ยว เพื่อใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ี 

กบักำรชอ้ปป้ิงอย่ำงเต็มท่ีท่ำนสำมำรถทำนอำหำรไดส้ะดวกสบำย *** 

น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั I CLUB HOTEL / CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / GRAND CITY HOTEL / RAMADA 

HONG KONG HARBOUR VIEW หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง  FREE DAY FOR YOU อิสระส ำหรบัทกุท่ำน 

วันอิสระส าหรับทกุท่าน สามารถเลือกท่องเทีย่วไดต้ามใจท่านตอ้งการ เลือก อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนจิมซำจ ุ่ย ขึน้ชือ่ว่ามา

เทีย่วฮ่องกง สิ่งทีไ่ม่ควรพลาด คือ ช็อปป้ิง เพราะ ฮอ่งกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและทา่เรือน า้ลึกส าหรับขนถ่ายสินคา้ 
นบัเป็นประตสู ู่ประเทศจีน และจากจีนสู่โลกก็ว่าได ้สินคา้แบรนดเ์นมมากมายเลยมีขายราคาไม่แพงที่ฮอ่งกง แหล่งช็อปป้ิง

ส าคัญทีไ่ม่ควรพลาด คือ ถนนนาธานบนฝัง่เกาลนูทีม่ีย่านช็อปป้ิงดงั ๆ อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ม่งก๊ก (Mong 

Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมีรา้นคา้ตลอดสองขา้งทาง หรือทวัร์เสริมอ่ืน 

 

FREE DAY FOR YOU (วนัอิสระไม่มีรถและไกดท์อ้งถ่ินบรกิำร) 

*** หวัหนำ้ทวัรค์่อยใหค้ ำแนะน ำในกำรเดินทำงต่ำงๆ *** 



 
 
 
 
 

 

 

 

ทวัรเ์สรมิ 1  HONGKONG DISNEYLAND 

  ผ ูใ้หญ่  รำคำ 3,200 บำท  

  เด็ก  รำคำ 3,000 บำท (เด็กอำยรุะหว่ำง 3 – 11 ปี) 

  ( บรกิำรส ำหรบั 10 ท่ำนขึ้นไป โดยมีหัวหนำ้ทวัรเ์ดินทำงไปดว้ย โดยรถไฟ ) 

  บตัรเขำ้สวนสนกุสำมำรถเล่นเครือ่งเล่นแบบไม่จ ำกดัจ ำนวนครัง้ภำยในวนั 



 
 
 
 
 

 

ทวัรเ์สรมิ 2  ขึ้นกระเชำ้ NGONG PING 360 แบบธรรมดำ 

   ผ ูใ้หญ่  รำคำ 1,200 บำท  

   เด็ก  รำคำ 1,100 บำท (เด็กอำยรุะหว่ำง 3 – 11 ปี) 

   (บรกิำรส ำหรบั 10 ท่ำนขึ้นไป โดยมีหัวหนำ้ทวัรเ์ดินทำงไปดว้ย โดยรถไฟ) 

 

*** อำหำรเชำ้ อำหำรเท่ียงและอำหำรค ่ำไม่รวมอย ู่ในรำยกำรท่องเที่ยว 

เพื่อใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ีกบัโปรแกรมท่ีลกูคำ้เลือก *** 

น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั I CLUB HOTEL / CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / GRAND CITY HOTEL / RAMADA 

HONG KONG HARBOUR VIEW หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง  วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตำ้เซียน – งำนฮวงจ ุย้ - ยำ่นจิมซำจยุ -  

     สนำมบินฮ่องกง - สวุรรณภมิู 

รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบต่ิมซ ำ ณ.ภตัตำคำร 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็น

ที่ร ่ าลือถึ งความศักดิ์สิทธ์ิ  เ ร่ืองของ

กังหันลมทีพ่ัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต 

เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วย

หมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดี

ได ้ ท าให ้วัดนี้มีชื่อเ รียกอีกอย่างหนึ่ง

ว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ 

ทีเ่ก่าแก่และไดอ้นรัุกษไ์วเ้ป็นโบราณสถาน 

อยู่ทางดา้นหลังของเรือนใหม่ ส่วนเรือน

ใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่

50,000 ตารางฟุต สรา้งขึน้เพื่อระลึกถึง

ท่านแชกง นักรบผูซ้ึ่งปกป้องจักรพรรดิ

ราชองคส์ดุทา้ยแห่งวงคซ์่ง 

ธรรมเนียมกำรไหวเ้ทพเจำ้แชกง 

 เม่ือเขำ้ไปในศำลใหย้ืนอย ู่เบ้ืองหนำ้รปูป้ันขนำดมหึมำของท่ำนแชกง 

 อธิษฐำนขอพรและมองหนำ้ท่ำน อย่ำงม ุ่งมัน่ 

 ท ำพิธีหมนุกงัหนัแห่งโชคชะตำ โดยใชน้ิ้วชี้หมนุกงัหนัตำมเข็มนำฬิกำ 

 ถำ้ชีวิตในปีท่ีผ่ำนมำไม่ดี ใหใ้ชมื้อซำ้ยหมนุดำ้นซำ้ยไปขวำ 

 ถำ้ชีวิตดีอย ู่แลว้กใ็หห้มนุกงัหนักลบัจำกขวำไปซำ้ย 

 เม่ือหมนุกงัหันเสร็จแลว้ ตีกลอง อีก 3 ครัง้ ดงัๆ เพื่อให้เป็นท่ีรบัร ูท้ั่วกนัทั้งฟ้ำดิน และให้พรนั้นสม

ประสงค ์

 

 

 



 
 
 
 
 

วดัหวงัตำ้เซียน Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) 

น าท่านนมัสการ เทพเจา้หวังตา้เซียน ณ วดัหวงัตำ้เซียน หนึ่งในวัดที่โดง่ดงัทีส่ดุของฮ่องกง เทพซึ่งขึน้ชื่อในการดแูล

รักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกับผูค้นมากมายทีน่ าธปู และ ของ มาสักการะเพื่อขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่ร่ืองความรักไปจนถึง

ฤกษม์งคลในการท าธรุกิจ หรือตามทีค่นไทยเรียกกันอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ้ิ๋วว่า “วัดหวังตา้เซียน”นัน้เป็นวัดลัทธิ

เตา๋ที่ชาวฮอ่งกงและนกัท่องท่องที ่เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนใหค้วามศรัทธากันมาก วัดนีม้ี

อายกุว่ารอ้ยปี ไดช้ือ่ว่าเป็น  วัดทีใ่ครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทกุสิ่ง  

 

งำนฮวงจ ุย้ 

จากนัน้น าท่านเย่ียมชม งำนฮวงจ ุย้ ทีข่ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอันดบัยอดเย่ียม เคร่ืองประดบั

กังหันน าโชค จี้ แหวน ก าไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหนา้ทีก่ารงาน คา้ขายธรุกิจใดๆก็ร ุ่งเรือง

มากมาย เดินทางไปทีใ่ดหนใดก็แคลว้คลาดปลอดภยั คิดหวังสิ่งใดก็สมดัง่ใจปรารถนาทกุประการ และน าทา่นชม รำ้นป่ี

เซ่ียะหยก สัตว์น าโชคลาภความมัง่มี 

 

 

 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 



 
 
 
 
 

ย่ำนจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui) บรเิวณหำ้ง K11  

จำกนัน้น ำท่ำนช็อปยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝัง่เกาลนู หากทา่นตอ้งการอัพเดตเทรนดล์่าสดุ

ของฮอ่งกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝัง่ เกาลนู ถือเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงทีท่ันสมัยที่สดุ มี

รา้นคา้ไวเ้กือบทกุประเภท รวมทัง้โรงแรมนบัสิบและหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ทีม่ีสินคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุ

โลก ล า้สมัยสดุ ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทใหจ้ับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง

ดจิิตอล โทรศัพทม์ือถือ เชญิเลือกชมซื้อสินคา้แฟชัน่ทีม่ีเอกลักษณ์เป็นของ ตวัเองในสินคา้กิ๊บเก๋มากมาย ใหไ้ดเ้ลือกมิกซ์

แอนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามันสก์ันเลยทเีดียว สวรรคข์องนกัท่องเทีย่วอย่างแทจ้ริง 

 

 

ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ู่สนำมบินฮ่องกง 

20.45 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 607   

22.40 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ    

------------------------------------------------------------------------ 

 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 15 ท่ำนขึ้นไป 

ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,200 บำท ต่อลกูคำ้ 1 ท่ำน 

**ขออนญุำตเก็บทิปท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู** 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย ชัน้ประหยดัเสน้ทางกรงุเทพฯ–ฮอ่งกง–กรงุเทพฯ  

• ค่าภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและค่าประกันภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา  

           ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562  และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม  

• ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ทา่น ) 

• ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

• ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการ 

• ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 



 
 
 
 
 

• ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี ซ่ึงเป็นอตัรา ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562  และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำร

บินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม 

• ค่ามคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

• ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

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

• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

• ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

• ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน่ ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเองค่าโทรศัพท ์ 

ค่าซักรีด ฯลฯ 

• ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• ค่าท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 

• ส าหรบัราคาน้ีบริษทัฯ จะไมร่วมค่าภาษีทอ่งเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

• ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

กำรช ำระเงิน  

• ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าค่าบริการทวัรเ์ป็นจ านวนเงนิ 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน หลังจากมี

การท าจองส ารองท่ีนัง่แลว้ 1 วันท าการ  

• ส าหรบัค่าบริการทวัรส์ว่นท่ีเหลือ จะขอเก็บทัง้หมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคัญ 



 
 
 
 
 

• บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้ม

น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้า่นได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับ

ชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

• เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินท่ีทางบริษทัฯ ไดท้ าการจองไวเ้ป็นตัว๋เครื่องบินแบบกร ุป๊ ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะจดั

ใหเ้ป็นโซนกร ุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถท่ีจะรอ้งขอไดว้่าจะขอท่ีนัง่โซนใหม ่ และในบางครัง้ท่ีนัง่บนเครื่องบน 

อาจจะไมไ่ดน้ัง่ติดกันหมดกับคนในครอบครวั แตท่ว่า ณ วันท่ีเดินทาง เจา้ท่ีและหัวหนา้ทวัรจ์ะพยายามอยา่ง

เต็มท่ี เผื่อท่ีจะไดน้ัง่ดว้ยกันกับคนในครอบครวั ทัง้น้ีจึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่กัน และโปรดเขา้ใจ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผ ูร้ว่มเดินทำงจอยกร ุป๊หนำ้รำ้นไม่ถึง 15 ท่ำน 

 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยกุำรใชง้ำนอย่ำงนอ้ย 6 เดือนนบัจำกวนัท่ี

เดินทำงกรณีอำยหุนงัสือเดินทำงนอ้ยกว่ำ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

ควรรบีท ำเลม่หนงัสือเดินทำงใหม่ และส่งส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงมำใหก้บัทำงบรษิทัฯอีกครัง้  

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน  

 

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

*** ทำงบรษิทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 


