
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเวลาบนิ 

EK 384 สวุรรณภมู ิ- ฮอ่งกง 13.45 - 17.30 

EK 385 ฮอ่งกง - สวุรรณภมู ิ 21.15 - 23.15 
 

โปรแกรมการเดนิทาง มนีาคม 2561 

วนัแรกของการเดนิทาง              กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – A Symphony of Lights – เลดีม้ารเ์ก็ต 

10.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบนิ Emirate Airline  ประต ู9 โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอ านวยความสะดวก

จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

13.45 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ Emirate Airline (A380) เทีย่วบนิที ่EK 384 

[บรกิารการอาหารรอ้นบนเครือ่ง มหีนา้จอทกุทีน่ ัง่] 

 



 

 

 

 

 

 

 

17.30 น.    เดนิทางถงึสนามบนิ Hong kong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 

ชม.)  

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B  

 สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง

ประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นเส ้นทางไฮเวยอ์ันทันสมัย ผา่น

สะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาว

มากกวา่ 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอ

สเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง  

ค า่      รบัประทานอาหารค า่  

จากนัน้ ชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุค า่คนื การแสดง

มัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุค๊วา่ เป็นการแสดงแสงและเสยีง

ถาวรทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของโลก ครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคัญตา่ง ๆ ทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ัง

ของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี ้ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก็์จะ

สอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่ง ๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮอ่งกง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิง เลดีส้ ์มารเ์ก็ต (Lady Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดนิสไตล ์Night 

Market ไมไ่ดม้ขีายเฉพาะแตข่องผูห้ญงิ แตม่ขีองขายทกุสิง่อยา่ง เป็นจดุหมายทีท่กุคนตอ้ง

ไปเยอืนส าหรับคนรักแฟชัน่ และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นคา้ตัง้รวมตัวกันกวา่ 100 รา้น 

ตลาดแหง่นี ้มทีีม่าจากการเป็นแหลง่ขายสนิคา้ประเภทเสือ้ผา้และเครือ่งประดบัราคาถกู

ส าหรับสตรทีกุวยั จนเกดิเป็นตลาดกลางแจง้ทีถ่อืวา่มชีือ่เสยีงแหง่หนึง่ในฮอ่งกงเพราะทีน่ีม่ ี

ทัง้ กระเป๋า, รองเทา้ ,เสือ้ผา้, เครือ่งประดับ, เครือ่งส าอาง, ของตกแตง่บา้น, ของเลน่ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Sav Hotel /Penta Hotel / Silka Tsuen Wan Hotelเทยีบเทา่ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง      สดุเหวีย่งกบัสวนสนกุ ดสีนยีแ์ลนด ์เต็มวนั  



เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

จากนัน้น า ทา่นเขา้สูด่นิแดนแหง่ความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND”  ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดแ์หง่

นีเ้ป็นสวนสนุกแหง่ที ่5 ของดสินยีแ์ลนดท่ั์วโลก และเป็นสวนสนุกแหง่ที ่11 ของดสินยี ์

เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรม และความสนุกสนานมากมาย เป็นสวนสนุกและรสีอรต์ ระดับโลกที่

ถกูเนรมติขึน้บนเกาะลันเตา แบง่ออกเป็น 4 สว่น ไดแ้ก ่           

 -เมนสตรที ยเูอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็นจดุเริม่ตน้ของถนนแหง่การเดนิทาง 

ยอ้นเวลาสูช่ว่งตน้ศตวรรษที ่19 ทีถ่นนแกสลทิสตรทีอันแสนสวยของสหรัฐอเมรกิา เราจะพบ

กับขบวนพาเหรดดสินยี ์ชมเพือ่นชาวดสีนยีท์ีโ่ปรดปรานอยา่ง มกิกีเ้มาส,์ มนินี,่ โดนัลดั๊ก 

และ กฟูฟ่ี ทีม่ารว่มเตน้ระบ าอยา่งสนุกครืน้เครงกับวงดนตรมีารช์และเหลา่นักเตน้ทีเ่ต็มไป

ดว้ยความรา่เรงิและเบกิบาน ระหวา่งทางนัน้ ก็จะมรีา้นชอ้ปป้ิงอันเกไ๋กใ๋หไ้ดเ้ลอืกสรรของที่

ระลกึและของฝากพเิศษ ๆ จากดสินยีแ์ลนดซ์ ึง่มมีากกวา่ 4,000 รายการ เป็นทีต่ัง้ของซติี้

ฮอล และทางรถไฟฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดท์ีจ่ะพาคณุชมไปรอบๆบรเิวณอยา่งเพลดิเพลนิ  

 -ทมูอโรวแ์ลนด ์(TOMORROW LAND) สนุกสนานกับเครือ่งเลน่แนวโลกอนาคตอัน

ทันสมัย  น าเสนอเรือ่งราวของโลกอนาคตทีเ่ต็มไปดว้ยความตืน่ตาตืน่ใจกับนยิาย

วทิยาศาสตรแ์ละการผจญภัยในอวกาศ โดยทมูอโรวแ์ลนดใ์นฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดนั์น้โดดเดน่

ไปดว้ยบรรยากาศของ “อนิเตอรก์าแลคตกิ สเปซพอรต์” หรอืดนิแดนทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งกา

แล็คซี ่ทีใ่นนัน้ไมว่า่จะเป็น รา้นอาหาร รา้นคา้ และสถานทีต่า่งๆ ลว้นแตม่หีุน่ยนต ์ยาน

อวกาศ และดาวเคราะหล์อ่งลอยอยูไ่ปมา นอกจากนีใ้นทมูอโรวแ์ลนด ์ยังมโีลกอวกาศแหง่ 

“สเปซ เมาเทน่”ทีนั่กทอ่งเทีย่วสามารถเขา้ไปไดใ้นเวลาเพยีงอดึใจเดยีว การขบัจานบนิ

สว่นตัวใน “ออรบ์ทิรอน” และการตอ่สูก้ันแบบดเุดอืดใน “บัซ ไลทเ์ยยีร ์แอสโตร บลาสเตอร ์ 

 -แฟนตาซแีลนด ์(FANTASY LAND) ทอ่งเมอืงการต์นูดสินยี ์ตืน่ตาตืน่ใจกับเมอืงแหง่

เทพนยิาย ดนิแดนแหง่นี้ลว้นเต็มไปดว้ยสสีนัและบรรยากาศของเมอืงทีจ่ าลอง มาจากใน

การต์นูของดสินยี ์สนุกกับเรือ่งราวอมตะของ“ชา้งนอ้ยดัมโบ”้ งานเลีย้งน ้าชาของคนท าหมวก 

(Mad Hatter Te กับมคิกีเ้มาทต์ัวการต์นูอมตะของดสินยีเ์ป็นพเิศษงานนีต้อ้งไมพ่ลาด กับ

การสนุกสนานกับภาพยนตร ์3a Cups) มา้หมนุจากเรือ่งซนิเดอรเลลาและ“การผจญภัยของ

วนินี ่เดอะ พหู”์ สว่นใครทีช่ ืน่ชอบมตินิอกจากนีใ้นแฟนตาซแีลนดย์ังม ี“แฟนตาซกีารเ์ดน้” 

ซึง่เป็นสถานทีน่่าสนใจทีอ่อกแบบมาเป็นพเิศษส าหรับดสินยีแ์ลนดฮ์อ่งกง โดยเฉพาะโดยผูท้ี่

อยูใ่นนัน้จะมโีอกาสไดพ้บกับการต์นูตัวโปรดมากมายอาท ิมกิกี ้เมาส,์ มนินี ่เมาส,์ วนินี ่เดอะ

พหู,์และเหลา่เพือ่นพอ้งชาวการต์นูดสินยีอ์กีมากมาย  

 -แอดเวนเจอรแ์ลนด ์(ADVANTURE LAND)   ดนิแดนแหง่การผจญภัยอันน่าตืน่เตน้ 

สมัผัสความเรา้ใจกับการผจญภัยในป่าลกึลับของเอเชยี และแอฟรกิา ในดนิแดน “จังเกลิ ริ

เวอร ์ครซู”( Jungle River Cruise)  ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะเริม่ตน้การผจญภัยบนเรอืส ารวจที่

ลอ่งไปตาม แมน่ ้าสายใหญห่ัวใจหลัก ของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์า่นป่าลกึลับ ทีท่กุโคง้น ้าจะมี

ส ิง่ลกึลับและสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ตา่งๆรออยูเ่พือ่ สรา้งความสนุก ใหก้ับผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืน ไม่

วา่จะเป็น ฝงูชา้งทีเ่ลน่น ้าอยา่งสนุกสนาน  ตืน่เตน้กับการ ผจญภัยกับสตัวป่์านานาชนดิ  , 

Tazan’s Tree House บา้นตน้ไมข้องทารซ์าน ใหมล่า่สดุ Ironman Experience เครือ่งเลน่

ลขิสทิธิแ์ทจ้าก MARVEL 

 **ชว่งเย็นกอ่นสวนสนุกจะปิด 30 นาท ีทา่นจะไดพ้บกับ โชวด์อกไมไ้ฟ  อันยิง่ใหญต่ระการ

ตา ซึง่เป็นเอกลักษณ์หนึง่ของดสินยีแ์ลนด ์** 

อาหารกลางวนัและอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 
 

 

 

 



 

 

 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Sav Hotel /Penta Hotel / Silka Tsuen Wan Hotelเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       วดัหวงัตา้เซยีน –โรงงานจวิเวอรร์ ี-่วดัแชกงหมวิ -ชายหาดรพีลัส ์

เบย ์–อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า  

จากนัน้ น าทา่นนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน หรอื วดัหวอ่งไทซนิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1921 เพือ่อทุศิ

ใหก้ับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและ

กลายเป็นเทพเจา้หวงัตา้เซยีนในเวลาตอ่มา ปัจจบุันถอืเป็นวดัของลัทธเิตา๋ทีม่คีนมากราบ

ไหวม้ากทีส่ดุ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวดัจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่

และหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม ภายในมสีวนทีจั่ดเลยีนแบบสวนในปักกิง่และยังมคีวามแมน่ย า

ในเรือ่งของการเสีย่งเซยีมซอีกีดว้ย... 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอันดับ

เยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้  โรงงานจวิเวอรร์ี ่ฮอ่งกง อกีหนึง่ของแหลง่ชอ้ปป้ิง

ทีพ่ลาดไมไ่ด ้มเีครือ่งประดับใหเ้ลอืกมากมาย สวยงาม น่ารักๆ อาทเิชน่ แหวน, สรอ้ย, 

ก าไล ฯลฯ และทีน่ยิมกันมากคอื กังหัน 4 ใบพัด ไมว่า่จะเป็น แหวน ตา่งห ู ก าไล หรอื จี้

กังหัน  

 ความหมายของใบพดัท ัง้ 4 ใบ 

 กังหันทัง้ 4 ใบ เมือ่เราขยับใบพัดจะหมนุเป็นวงกลม ตามฮวงจุย้ ชว่ยดงึดดู น าพาสิง่ดีๆ เขา้

มาในชวีติ และ ปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยหรอืสิง่ไมด่อีอกไป 

 ใบที ่1 ความหมาย เดนิทางไปไหนมาไหนใหป้ลอดภัย  

 ใบที ่2 ความหมาย สขุภาพแข็งแรง มอีายยุนืยาว  

 ใบที ่3 ความหมาย โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 

 ใบที ่4 ความหมาย คดิหวงัสิง่ใดสมความปรารถนาทกุประการ   

  

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั ในทกุๆ วนัที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนี ชาว

ฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันีเ้พือ่ถวายกังหันลม

เพราะเชือ่วา่กังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและ

โรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชค



ดเีขา้มาแทน  (กรณีทีท่า่นซือ้กงัหนั จะน าท าพธิเีบกิเนตรทีว่นันี)้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนหูา่นยา่ง   

จากนัน้ น าทา่นนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัส ์

เบย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบชูา

ขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิเจา้แมทั่บทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอ

ลกูทีเ่ชือ่กันวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทกุครัง้ไป..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ 

Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, 

Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole 

ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria   

อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

21.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Emirate Airline (Airbus 380) เทีย่วบนิที ่

EK385 

23.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้ ื

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
ก าหนดการเดนิทาง ราคา ผูใ้หญ ่ พกัเดีย่วเพิม่ 

มนีาคม 2561  

26-28 มนีาคม 61 ( จนัทร ์– พธุ ) 12,999 4,000 

27-29 มนีาคม 61 ( องัคาร-พฤหสั) 12,999 4,000 

28-30 มนีาคม 61 (พธุ-ศกุร)์ 12,999 4,000 

29-31 มนีาคม 61 ( พฤหสั-เสาร ์)  14,999 4,000 

โปรโมช ัน่ไมม่รีาคาเด็ก  

 ราคาเด็กทารก 6,500.-  (1 เดอืน – 1 ปี 11 เดอืน) 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ เด็กและผูใ้หญเ่ก็บเทา่กนั***  

-เก็บทปิทีส่นามบนิสวุรรณภมู-ิ 

** แจกน า้ด ืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 



 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน

ดงักลา่วทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ค

วา่กรุป๊มกีาร คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1  กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000. – บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื  30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 
4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั  คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่

 ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าให้

คนเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหาย

ตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิ

จากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ 

จะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ

เรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

 7. ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีาร

การันตมีัดจ าทีน่ั่งกับสายการบนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่

มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

8. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศ

ฮอ่งกงโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิ

เจ ิน้ จไูห ่ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้



เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆได้

ท ัง้ส ิน้** 

9.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม คา่ลอ่งเรอื และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล   

6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 คา่ใชจ้า่ยการรักษาอาหารเป็นพษิ 100,000 บาทตอ่ทา่น **ใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบวุา่อาหารเป็นพษิ

เทา่นัน้** 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 290 บาท Silver [ระยะเวลา 1-4 วนั] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ1-75 ปีไมเ่กนิ หากอาย ุ76 ปี เบ ีย้ประกนัจะเสยี 2 เทา่ **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ2 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่

โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีมลูคา่ 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 5. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

    6. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ 

เด็กและผูใ้หญเ่ก็บเทา่กนั ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ)  


