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ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง / ฮ่องกง – สุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลบั 30 กิโลกรัม (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 พกัโรงแรม 4 ดาว ระดบัมาตรฐาน พกัฮ่องกง 2  คืน 

 ไหวพ้ระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกบัวดัดงัเมืองฮ่องกง วดัแชกงหมิว  วดัหวงัตา้เซียน  
 นัง่รถรางพีคแทรม ข้ึนชมววิเกาะฮ่องกงมุมสูง ณ วคิตอเรียพีค  
 อิสระชอ้ปป้ิงยา่นถนนนาธาน  หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม “ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์” 

 
วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง  – ตลาดเลด้ี มาร์เก็ต  - - 
Regal Riverside Hotel   

หรือเทียบเท่า 

2 
วดัแชกงหมิว -วดัหวงัตา้เซียน – โรงงานจิวเวอร์ร่ีและ
โรงงานหยก –นัง่รถรางพีคแทรม -   วคิตอเรียพีค  
 อ่าวรีพลัส์เบย ์

   
Regal Riverside Hotel   

หรือเทียบเท่า 

3 
อิสระชอ้ปป้ิงยา่นถนนนาธาน  หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม 
“ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด”์ 

- -  
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ก าหนดการเดนิทาง 
 

พฤษภาคม 2561 
4-6 ,  29- 31 พ.ค.61  

12,900 บาท 
30 พ.ค. - 1 ม.ิย.61 

 

วนัแรก           สนามบินสุวรรณภูม ิ- ฮ่องกง  – ช้อปป้ิงตลาดเลดี ้มาร์เกต็ 
  
  11.00 น.   คณะพร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน  
  เอมิเรตส์ EMIRATES AIRLINE (EK)โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ านวยความสะดวก

ดา้นสัมภาระและ เอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน  
  14.00 น.       ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบิน EMIRATES AIRLINE เท่ียวบินท่ี EK384 
  (บริการอาหารและน า้ด่ืมบนเคร่ือง)   
   18.05 น.   เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง 

              (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
              หลงัจากน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ 

น าท่านเดินทาง “เลดี้ส์ มาร์เก็ต” (LADY MARKET) ตลาดกลางแจง้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
 ฮ่องกง เลด้ีส์ มาร์เก็ตเป็นจุดหมายท่ีตอ้งไปเยือนส าหรับคนรักแฟชัน่ท่ีโปรดปรานการต่อรอง ราคากระเป๋า, 
 เคร่ืองประดบั, ของเล่น, เคร่ืองส าอาง และของแต่งบา้นเล็กๆนอ้ยๆ ร้านแผงลอยต่างๆ ท่ีตั้งกระจุกรวมตวักนั
 จนเกิดเป็นตลาดท่ีมีบรรยากาศสนุกสนานน้ี ตั้งอยูบ่นถนนตน้ชอย ในมงก๊ก เปิดตั้งแต่เท่ียงไปจนถึง 23.30 
น.  (อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย) 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  Regal Riverside Hotel   หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง        วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัต้าเซียน –โรงงานจิวเวอร์ร่ี และ โรงงานหยก–น่ังรางพคีแทรม-     
                       วคิตอเรียพคี – อ่าวรีพลัส์เบย์   
   เช้า         รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซ า (1)      

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่น าท่านเดินทางสู่ วดัเชอกุง หรือท่ีรู้จกักนัในนาม วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน เป็น
วดัท่ีมีช่ือเสียงมากในฮ่องกง สร้างเม่ือประมาณ 300 ปีก่อน เพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอกุง ในปี 1993 ไดมี้การ
บูรณะวดัข้ึนมาใหม่ โดยทุกวนัท่ี 2 ของเดือน ชาวจีนฮ่องกง จะเดินทางมาท่ีวดัแห่งน้ีและถวายกงัหนัลม เพื่อ
ขอพรดา้นโชคลาภ ความร ่ ารวย และเช่ือว่าจะปัดเป่าส่ิงไม่ดี โรคภยัไขเ้จ็บออกไป วดัแห่งน้ีมี “กงัหันน า
โชค” ท่ีเช่ือกนัวา่ ถา้หมุน 3 รอบจะน าแต่ส่ิงดีๆ เขา้มาในชีวิต และเม่ือจะกลบัออกจากวดั ให้ตีกลองให้ดงั
สนัน่เพื่อเป็นสิริมงคล  จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม วัดหวังต้าเซียน Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) หรือ
ตามท่ีคนไทยเรียกกนัอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ๋ิ้ววา่ “วดัหวงัตา้เซียน” นั้นเป็นวดัลทัธิเต๋าท่ีชาวฮ่องกง
และนกัท่องท่องท่ีเดินทางมาเท่ียวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเช้ือสายจีนให้ความศรัทธากนัมาก วดัน้ีมีอายุ
กว่า ร้อยปีและได้ ช่ือว่า เ ป็นว ัด ท่ีใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุก ส่ิง  น าท่ านชม                 
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โรงงานจิวเวอร์ร่ี  ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบั จากนั้นน าท่านชม โรงงาน
หยก เพื่อชมวตัถุมงคล หรือ ผีซิว อนัเป็น 1 ในเคร่ืองรางของขลังท่ีชาวจีนให้ความเคารพนับถือและ
ความส าคญัในเร่ืองการคา้ขายและโชคลาภ 

กลางวนั           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (2)   
  จากนั้นน าท่าน ขึ้นรถรางพีคแทรม (One Way) เดินทางสู่ ขึน้เขาวิคตอเรียพีค ยอดเขาท่ีสูงทีสุดของเกาะ

ฮ่องกง สูงจากระดบัน ้ าทะเล 552 เมตร (สูงเป็นอนัดบัท่ี 24 ของฮ่องกง ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดช่ือวา่ Tai To yanอยู่
ในเขตนิวเทอร์ริทอร่ีมีความสูง 957 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล) บนยอดเขาแห่งน้ีคุณจะมองเห็นทศัยภาพ
ทั้งหมดของเกาะ ฮ่องกง ช่ืนชมกบัวิวทิวทศัน์ของอ่าววิคตอเรียตึกระฟ้า เรือเฟอร์ร่ี จนไดช่ื้อวา่เป็นจุดชมวิว
ท่ีสวยท่ีสุดของ เกาะฮ่องกงเลยทีเดียว  จากนั้นน าท่านสู่วัดเจ้าแม่กวนอิม หรือ เจา้แม่ทบัทิม และเทพเจา้
แห่งโชคลาภท่ีอ่าว REPULSE BAY หน่ึงในวดัดงัท่ีผูค้นมาไหวส้ักการะขอพรกนัเป็นจ านวนมาก เป็นท่ี
กล่าวขานกนัว่า จะสมหวงัในทุกเร่ือง ภายในมีเทพ “ไช่ซิงเอ๊ียะ” เทพแห่งโชคลาภและความร ่ ารวย หลาย
ท่านท่ีคิดอยากมีบุตร ก็สมหวงัมาหลายรายจากการมาขอพรอธิฐาน ลูบทอ้งพระท่ีมีเด็กหญิงชายรายลอ้ม   

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (3)  เมนูพเิศษ ห่านย่าง 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  Regal Riverside Hotel   หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง        อสิระช้อปป้ิงย่านถนนนาธาน  หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์” 
   อสิระอาหารเช้า (ไม่มีไกด์และรถรับส่ง) 

ท่านสามารถน่ังรถไฟเพ่ือไปยงัสถานทีต่่างๆ ได้อย่างสะดวก อาทเิช่น 
ถนนนาธาน ท่ีทอดยาวไปตลอดสายในฝ่ังเกาลูน มีแหล่งช้อปป้ิงอยู่หลายแห่งให้คุณได้เลือกช้อปกนัตาม
ความชอบ เร่ิมตั้งแต่ ย่านจิมซาโจ่ย ย่านท่ีมีศูนยก์ารคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในฮ่องกง HARBOUR CITY โดยรวม 
เอา 4 โซนใหญ่ไวด้ว้ยกนัตั้งแต่ OCEAN TERMINAL, THE MARCO POLO, OCEAN CENTRE และ 
GATEWAY ARCADE เรียกไดว้่าสินคา้เกือบทุกชนิดสามารถหาซ้ือไดท่ี้น้ีแทบจะครบทุกแบรนด์เช่น 
CLUB MONACO รวมทั้งแบรนด์ทอ้งถ่ินจากดีไซเนอร์ชาวฮ่องกงออกแบบโดยเนน้เน้ือผา้ยืดแบบบางเบา 
ใส่รายละเอียดของTEXTURE ไดอ้ยา่งเก๋ไก๋ เช่น แบรนด์ B+AB, JESSICA, COLOR 18  ส าหรับผูท่ี้ช่ืน
ชอบแนวเดนิม ไอเท็มโดนใจไม่เหมือนใครอยา่ลืมมองหา ร้าน LCX เส้ือผา้สไตล์เดนิม โดยเอาผา้ยีนส์มา
ผสมช่วยอ าพรางให้รูปร่างให้ดูผอมเพรียว แยกโซนไวเ้ป็นกลุ่มๆเช่น TREND X เส้ือแฟชั่นแบรนด ์
CALVIN KLEIN และแบรนด์โดนๆของ REPLAY ร้าน H&M อีกแบรนด์หน่ึงท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยู่แลว้ 
ส าหรับผูท่ี้ชอบซ้ือรองเทา้เป็นชีวิตจิตใจ อยา่ลืมแวะไปท่ี VENILLA SUITE  ร้านของหนุ่มๆที่คลั่งไคล้แบ
รนด์ DIOR HOMME ต้องเข้าไปดูที ่ONE PEKING ให้ชอ้ปกนัแบบจุใจ  HAIPHONG ROAD ถนนชอ้ป
ป้ิงแหล่งรวมของสินคา้แบรนด์เนมมือสอง ให้คุณไดต่้อรอง สินคา้เหล่าน้ีชาวฮ่องกงน ามาฝากขาย โดยจะ
ซ้อมแซมให้เหมือนใหม่แลว้น ามาขาย มี LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA ไปจนถึง นาฬิกา 
ROLEX หลากหลายรุ่นให้คุณได้เลือกส า  แนะน า MIRAMA SHOPING CENTER ศูนยก์ารคา้ท่ีจบักลุ่ม
ลูกคา้วยัรุ่น มากมายกว่าหลายร้อยร้าน ร้านกระเป๋าอย่าง PORTER INTERNATIONAL แบรนด์ดังจาก
ญี่ปุ่น  ส าหรับสาวมัน่ลองดูแบรนด์ของ SLY และ MOUSSY ออกแบบไดโ้ดดเด่นไม่เหมือนใคร ตึก K11 
ศูนย์การค้าน้องใหม่ล่าสุด แต่งร้านด้วยงานศิลปะ มีแบรนด์ดังอย่าง D-MOP SELECT STORE, CALVIN 
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KLEIN JEANS และ LAURA ASHLEY อยา่ลืมแวะ ISQUARE ศูนยก์ารคา้ท่ีมีสินคา้หลากหลายอยู ่ เช่น 
CLARK, CROCS, MANGO  หากยงัไม่จุใจ THE PENINSULA ARCADE เป็นอีกท่ีท่ีรวมสินคา้ แบรนด์
CHANEL, HERMES, TIFFANY & Co หรือหากชอบช้อปป้ิง ที่มีสินค้าจิปาถะ เคร่ืองประดับ ย่าน 
JORDAN เดินตั้งแต่ ตลาดดอกไม ้ตลาดปลาทอง/ ย่านYAU MA TEI ที่มี TEMPLE STREET 
MARKET จนถึง MONG KOK ย่านLADIES MARKET อารมณ์คล้ายส าเพ็ง หรือจะเลือกเดิน ห้างใหญ่
อย่าง LUNGHAM PLACE ก่อนกลับแวะร้านเคร่ืองส าอางที่รวมแบรนด์ต่างๆไว้ด้วยกัน เช่น SASA, 
BONJOUR, COLOUR MIX 
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แห่งน้ีเป็นสวนสนุกแห่งท่ี 5 ของดิสนีย์แลนด์ทัว่โลกและเป็นสวนสนุกแห่งท่ี 11 
ของดิสนีย ์เพียบพร้อมดว้ยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ตระดบัโลกท่ีถูก
เนรมิตข้ึนบนเกาะลนัเตา แบ่งออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ 

1. เมนสตรีทยูเอสเอ (MAINSTREET,U.S.A) เป็นจุดเร่ิมตน้ของถนนแห่งการเดินทางยอ้นเวลาสู่
ช่วงตน้1ศตวรรษท่ี19ท่ีถนนแกสลิทสตรีทอนัแสนสวยของสหรัฐอเมริกาเราจะพบกบัขบวนพาเหรดดิสนีย์
ชมเพื่อนชาวดีสนียท่ี์โปรดปรานอย่าง มิกก้ีเมาส์,มินน่ี,โดนัลดัก๊ และ กูฟฟ่ีท่ีมาร่วมเตน้ระบ าอย่างสนุก
คร้ืนเครงกบัวงดนตรีมาร์ชและเหล่านกัเตน้ท่ีเต็มไปดว้ยความร่าเริงและเบิกบานระหว่างทางนั้นก็จะมีร้าน          
ชอ้ปป้ิงอนัเก๋ไก๋ใหไ้ดเ้ลือกสรรของท่ีระลึกและของฝากพิเศษๆจากดิสนียแ์ลนด์ซ่ึงมีมากกวา่ 4,000 รายการ
เป็นท่ีตั้งของซิต้ีฮอลและทางรถไฟฮ่องกงดิสนียแ์ลนดท่ี์จะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณอยา่งเพลิดเพลิน 

2.ทูมอโรว์แลนด์(TOMORROWLAND)สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นแนวโลกอนาคตอนัทนัสมัย
น าเสนอเร่ืองราวของโลกอนาคตท่ีเต็มไปด้วยความต่ืนตาต่ืนใจกบันิยายวิทยาศาสตร์และการผจญภยัใน
อวกาศโดยทูมอโรวแ์ลนด์ในฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์นั้นโดดเด่นไปดว้ยบรรยากาศของ “อินเตอร์กาแลคติกส
เปซพอร์ต”หรือดินแดนท่ีเช่ือมต่อระหว่างกาแล็คซ่ีท่ีในนั้นไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารร้านคา้ และสถานท่ี
ต่างๆ ลว้นแต่มีหุ่นยนต ์ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยูไ่ปมานอกจากน้ีในทูมอโรวแ์ลนด์ยงัมีโลก
อวกาศแห่ง“สเปซเมาเท่น”ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ไปไดใ้นเวลาเพียงอึดใจเดียวการขบัจานบินส่วนตวัใน
“ออร์บิทรอน” และการต่อสู้กนัแบบดุเดือดใน“บซัไลทเ์ยยีร์แอสโตรบลาสเตอร์” 

3. แฟนตาซีแลนด์(FANTASYLAND)ท่องเมืองการ์ตูนดิสนียต่ื์นตาต่ืนใจกบัเมืองแห่งเทพนิยาย
ดินแดนแห่งน้ีล้วนเต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศของเมืองท่ีจ าลองมาจากในการ์ตูนของดิสนียส์นุกกบั
เร่ืองราวอมตะของ“ชา้งนอ้ยดมัโบ”้งานเล้ียงน ้ าชาของคนท าหมวก (Mad Hatter Teกบัมิคก้ีเมาทต์วัการ์ตูน
อมตะของดิสนียเ์ป็นพิเศษงานน้ีตอ้งไม่พลาดกบัการสนุกสนานกบัภาพยนตร์3a Cups)มา้หมุนจากเร่ืองซิน
เดอรเลลาและ “การผจญภยัของวนิน่ีเดอะพูห์” ส่วนใครท่ีช่ืนชอบมิตินอกจากน้ีในแฟนตาซีแลนด์ยงัมี“แฟน
ตาซีการ์เด้น” ซ่ึงเป็นสถานท่ีน่าสนใจท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับดิสนียแ์ลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะโดยผูท่ี้
อยู่ในนั้นจะมีโอกาสได้พบกบัการ์ตูนตวัโปรดมากมายอาทิมิกก้ีเมาส์,มินน่ีเมาส์,วินน่ีเดอะพูห์,และเหล่า
เพื่อนพอ้งชาวการ์ตูนดิสนียอี์กมากมาย 

4. แอดเวนเจอร์แลนด์(ADVANTURELAND )ดินแดนแห่งการผจญภยัอนัน่าต่ืนเตน้สัมผสัความ
เร้าใจกบัการผจญภยัในป่าลึกลบัของเอเชีย และแอฟริกา ในดินแดน“จังเกิล ริเวอร์ครูซ”(Jungle River 
Cruise)ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะเร่ิมตน้การผจญภยับนเรือส ารวจท่ีล่องไปตามแม่น ้ าสายใหญ่หวัใจหลกัของแอด
เวนเจอร์แลนดผ์า่นป่าลึกลบัท่ีทุกโคง้น ้ าจะมีส่ิงลึกลบัและส่ิงท่ีสร้างความต่ืนเตน้ต่างๆรออยูเ่พื่อสร้างความ
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สนุกให้กบัผูท่ี้เขา้ไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงช้างท่ีเล่นน ้ าอย่างสนุกสนานต่ืนเตน้กบัการ ผจญภยักบัสัตวป่์า
นานาชนิด, Tazan’s Tree Houseบา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน  
ได้เวลาเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

 21.50 น. บินลดัฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เทีย่วบินที ่EK385 
 23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,                
สายการบิน, การจราจร และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น ทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้าเป็นส าคญั *** 

อตัราค่าบริการ 

 

วนัที ่ 4-6 , 29- 31 พ.ค.61 , 30 พ.ค. - 1 มิ.ย.61 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 12,900.- 
พกัเดีย่วเพิม่  4,500.- 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเดก็ 
 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 

ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้) 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 

5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 

7. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบิน เอมิเรตส์ 
 ขาไปท่านละ 30 กก.  ขากลบัท่านละ 30 กก 

8. ค่าไกด์ท้องถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 

9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  
–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวยัวะ 

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 

(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หาก
ท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก) 

2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท ตลอด
ทปิ 

3. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพอใจของท่าน 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษี) 

5. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 30 กก.) 

6. ค่ าวี ซ่ าส าห รับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณี ท่ีไม่ ใ ช่
พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ
ประจ าตัวคนต่างด้าว 3)ใบส าคัญถ่ินท่ีอยู่  4)ส า เนา
ทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)
รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการ
ยืน่วซ่ีาใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือ
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เดินทางต่างด้าว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้
เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูช้  าระดว้ยตนเอง) 

เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 

 
การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากวา่  26 ท่าน(ผูใ้หญ่) โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 
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4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน   


