
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

เดือนตลุำคม  2561  12-14 / 19-21 / 26-28 / 27-29 

เดือนพฤศจิกำยน 2561  02-04 / 09-11 / 16-18 / 23-25 / 30พย.-02ธค.  

เดือนธนัวำคม  2561  07-09 / 08-10 / 14-16 / 21-23 / 28-30 / 30ธค.-01มค. 

เดือนมกรำคม  2562  04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

12-14 ตลุำคม 2561 18,900 18,900 17,900 6,500 

19-21 ตลุำคม 2561 16,900 16,900 15,900 5,500 

26-28 ตลุำคม 2561 16,900 16,900 15,900 5,500 

27-29 ตลุำคม 2561 16,900 16,900 15,900 5,500 

02-04 พฤศจิกำยน 2561 17,900 17,900 16,900 5,900 

09-11 พฤศจิกำยน 2561 17,900 17,900 16,900 5,900 

16-18 พฤศจิกำยน 2561 17,900 17,900 16,900 5,900 

23-25 พฤศจิกำยน 2561 17,900 17,900 16,900 5,900 

30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561 17,900 17,900 16,900 5,900 

07-09 ธนัวำคม 2561 20,900 20,900 19,900 6,900 

08-10 ธนัวำคม 2561 20,900 20,900 19,900 6,900 

14-16 ธนัวำคม 2561 17,900 17,900 16,900 5,900 

30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 25,500 25,500 24,500 6,900 

04-06 มกรำคม 2562 16,900 16,900 15,900 5,900 

11-13 มกรำคม 2562 16,900 16,900 15,900 5,900 

18-20 มกรำคม 2562 16,900 16,900 15,900 5,900 

25-27 มกรำคม 2562 16,900 16,900 15,900 5,900 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง กรงุเทพ – สนำมบินสวุรรณภมิู – กระเชำ้นองปิง 360 – หำ้ง 

City Gate 

 

 

04:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์M ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู5 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำ

ออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ยแ์ปซิฟิค  โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ    คอยอ านวยความสะดวกแก่

ทา่น ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และที่นัง่กอ่นออกเดินทาง 

06:45 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 616 

10:30 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จดุนดัพบประตู

ทางออก น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาวที่สดุของโลกมี

ระยะทาง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะได้

ชมวิวทิวทศันข์องเกาะฮอ่งกง  

 

หรอืเท่ียวบิน 

 



 
 
 
 
 

06:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์M ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู 5-6 อำคำร

ผ ูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิค(CX) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ    คอย

อ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำน ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สมัภำระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทำง 

08:15 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 700 

12:15 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จดุนดัพบประตู

ทางออก น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาวที่สดุของโลกมี

ระยะทาง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะได้

ชมวิวทิวทศันข์องเกาะฮอ่งกง  

 

 

บรรยากาศภายใน MIRACLE LOUNGE 

คลกิชม HTTP://BIT.LY/2NMK5YE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cathaypacific.com/cx/th_TH.html?cm_mmc=SEM-TH-_-GEN-MKT-14Apr15-_-GOOGLE-_-Brand_TH_Sitelink_2015_Phrase-BCX_TH_sitelink_2015-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C-63069611335
http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 
 
 

 

กระเชำ้นองปิงชมวิว 360 องศำ   

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกงเปลี่ยนอิริยาบถขึน้เคเบ้ิลไฟฟ้านัง่ 

กระเชำ้นองปิงชมวิว 360 องศำ  หนา้ต่างเป็นกระจกใส ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบ “พา

โนราม่า” ในมมุกวา้งถึง 360 กราบไหวข้อพรพระใหญ่ หรือเรียกว่า พระพทุธรปูเทียนถาน (Tian Tan Buddha 

Statue) ที่ตัง้ตระหงา่นอยู่บริเวณริมหนา้ผาองคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้อิสระให้

ท่านไดส้ัมผสักับ หมูบ่า้นวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ใหท้่านไดอิ้สระเที่ยวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และ

ชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนกุที่สามารถผสมผสานระหว่าง

ความเจริญและวฒันธรรมดัง้เดิมไวไ้ดอ้ย่างลงตวั 

 

 

หำ้ง City Gate Outlet  

หำ้ง City Gate Outlet หา้ง Outlet ขนาดใหญ่ของฮ่องกง อยู่ใกลก้ับสนามบิน ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung 

Station มแีบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลือกมากมาย Sale กัน 40-70% นอกจากส่วนของหา้งแลว้ยังมีรา้นอาหารต่างๆ, 

ศนูยอ์าหาร , ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต , โรงภาพยนตร ์และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong 

 

 

 



 
 
 
 
 

*** อำหำรค ่ำ ไม่รวมอย ูใ่นรำยกำรท่องเท่ียว เพ่ือใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ี 

กบักำรชอ้ปป้ิงอยำ่งเต็มท่ีท่ำนสำมำรถทำนอำหำรไดส้ะดวกสบำย *** 

 

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

หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

วนัสองของกำรเดินทำง วดัแซกงหมิว – วดัหวงัตำ้เซียน – งำนฮวงจ ุย้ – อ่ำวรีพลสัเบย ์

– วดัเจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ - ยำ่นจิมซำจ ุ่ย 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบต่ิมซ ำ ณ ภตัตำคำร 

 

 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร า่ลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เร่ืองของกงัหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไมด่ีออกจาก

ชวิีต เชือ่วา่การหมนุกงัหันกลบัทิศ จะชว่ยหมนุชวิีตพลิกผนัจากรา้ยกลายเป็นดีได ้ท าใหว้ดันีม้ชีื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง

ว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และไดอ้นรุักษไ์วเ้ป็นโบราณสถาน อยู่ทางดา้นหลังของ เรือนใหม ่

ส่วนเรือนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต สรา้งขึ้นเพ่ือระลึกถึงท่านแชกง นักรบผูซ่ึ้ง

ปกป้องจกัรพรรดิราชองคส์ดุทา้ยแห่งวงคซ์่ง 

 

ธรรมเนียมกำรไหวเ้ทพเจำ้แชกง 

 เม่ือเขำ้ไปในศำลใหยื้นอย ูเ่บ้ืองหนำ้รปูป้ันขนำดมหึมำของท่ำนแชกง 

 อธิษฐำนขอพรและมองหน้ำท่ำน อย่ำง

ม ุง่มัน่ 

 ท ำพิธีหมนุกงัหนัแห่งโชคชะตำ โดยใชน้ิ้วช้ี

หมนุกงัหนัตำมเข็มนำฬิกำ 

 ถำ้ชีวิตในปีท่ีผ่ำนมำไม่ดี ใหใ้ชมื้อซำ้ยหมนุ

ดำ้นซำ้ยไปขวำ 

 ถำ้ชีวิตดีอย ูแ่ลว้ก็ใหห้มนุกงัหนักลบัจำกขวำ

ไปซำ้ย 



 
 
 
 
 

 เม่ือหมนุกงัหนัเสร็จแลว้ ตีกลอง อีก 3 ครัง้ ดงัๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรบัร ูท้ัว่กนัทัง้ฟ้ำดิน และใหพ้รนัน้สม

ประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัหวงัตำ้เซียน  

Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) 

 

จากนั้นน าท่านชม Wong Tai Sin Temple 

(หว่องไท่ซิน) น าทา่นนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตำ้เซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สดุของฮ่องกง เทพ

ซ่ึงขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกบัผูค้นมากมายที่น าธปู และ ของ มาสกัการะเพ่ือขอพรต่างๆ ตั้งแต่

เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธรุกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ้ิ๋วว่า “วัด

หวงัตา้เซียน”นัน้เป็นวดัลทัธิเตา๋ที่ชาวฮอ่งกงและนกัทอ่งทอ่งที่ เดินทางมาเที่ยวฮอ่งกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีน

ใหค้วามศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายกุว่ารอ้ยปี  ละไดช้ื่อ

ว่าเป็น  วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสีย

ทกุสิ่ง เดิมทีวัดนี้เป็นเพียงศาลเจา้เล็กๆ ในย่าน Wan 

Chai ทางเกาะฮ่องกง ภายหลังไดม้ีการรวบรวมเงิน

บริจาคแลว้ยา้ยวดัมาตัง้อยู่บนเกาะเกาลนูในที่ปัจจบุัน  

 

 

 

งำนฮวงจ ุย้ 



 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเย่ียมชม งำนฮวงจ ุ้ย ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได ้รับรางวัลอันดับยอดเย่ียม 

เคร่ืองประดบักงัหันน าโชค จี้ แหวน ก าไล สวมใสเ่สริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหนา้ที่การงาน คา้ขายธรุกิจ

ใดๆก็ร ุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็แคลว้คลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดัง่ใจปรารถนาทกุประการ 

และน าทา่นชม รำ้นป่ีเซ่ียะหยก สตัวน์ าโชคลาภความมัง่มี 

 

 

 

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 

อ่ำวรพีลสัเบย ์

 

น าท่านสักการะเจา้แม่กวนอิมและขอ

พรจากเทพเจา้ไซ่ซ่ิงเอ๊ียที่ชายหาดน า้

ตื้นที่ อ่ำวรีพลสัเบย  ์ไหวพ้ระ ขอ

พร องค์เจา้แม่กวนอิม ริมหาด ที่สิ่ง

หลายๆ คนมาขอแล้วก็สมหวังกัน

บ่อยครั้ง ให้ท่านได้ รับพลัง 1 ใน

จดุฮวงจุย้ ที่ดีที่สดุในฮ่องกง ศาลา

แปดเหลี่ยม หรือแม้กระทัง่ได้ขา้ม

สะพานตอ่อาย ุที่เชื่อว่าเมื่อไดเ้ดินขา้ม 

1 รอบ จะตอ่อายไุดถึ้ง 3 ปี   

 

 

 

 

เจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ 

 



 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านไปไหวเ้จำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้ง

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึ่งในวัดที่ชาวฮ่องกงนัน้เลื่อมใสกันมาก ดว้ยความที่เจา้แมก่วนอิมนัน้เป็นเทพเจา้แห่ง

ความเมตตา ฉะนัน้เมือ่ใครมทีกุขร์อ้นอะไรก็มกัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมน่ัน้ชว่ยเหลือ นอกเสียจากนี้ที่นี่ยังขึน้

ชื่อในเร่ืองเซียมซีที่แม่นมาก และ ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมไปใน

เทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม ่ซ่ึงทางวดัจะจ าหนา่ยอปุกรณส์ าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไว้

ใหผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอิมตามเข็ม

นาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไวซ่ึ้ง

ภายในซองจะมีจ านวนเงนิที่ทางวัดจะเขยีนไว้

มากน้อยแล้วแต่ โชคถ้าหากเราประสพ

ความส าเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อย

กลับไปท าบญุ ช่วงเทศกาลตรษุจีนจะมีชาว

ฮ่องกงและนกัท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกัน

มากขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก คนที่ไมม่เีวลา

ก็สามารถใชเ้วลาอื่นๆ ตลอดทัง้ปีเพ่ือขอซอง

แดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซ้ือ

อุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควร

เตรียมซองแดงไปเอง 

 

 

 

ยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui)  

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝัง่เกาลนู หากท่านตอ้งการอัพเดตเท

รนดล์่าสดุของฮ่องกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝัง่ เกาลนู ถือเป็นแหล่งช ้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่

ทนัสมยัที่สดุ มรีา้นคา้ไวเ้กือบทกุประเภท รวมทัง้โรงแรมนบัสิบและหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ที่มีสินคา้แบรนดเ์นม

มากมายจากทกุมมุโลก ล า้สมยัสดุ ๆ แปลกใหม ่หลากหลายประเภทใหจ้บัจา่ย ไมว่า่จะเป็น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดิจิตอล โทรศัพทม์ือถือ เชิญเลือกชมซ้ือสินคา้แฟชัน่ที่มีเอกลักษณเ์ป็นของ ตัวเองในสินคา้กิ๊บ

เก๋มากมาย ใหไ้ดเ้ลือกมิกซแ์อนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามันสก์ันเลยทีเดียว สวรรคข์องนักท่องเที่ยวอย่างแทจ้ริง นับว่า

เ ป็นแหล่งขายเค ร่ืองใช ้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล 

โทรศัพทม์ือถือ และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกมากมาย 

หากนักท่องเที่ยวควรจะต่อรองราคาใหด้ี เพราะ

อาจจะเจอที่ถกูกว่าในรา้นถัดไป ทางที่ดีควรเดิน

ส ารวจราคาหลายๆ รา้นก่อนตัดสินใจเมืองที่ไม่

เคยหลบั 

 



 
 
 
 
 

*** อำหำรค ่ำ ไม่รวมอย ูใ่นรำยกำรท่องเท่ียว เพ่ือใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ีกบักำรชอ้ปป้ิงอยำ่งเต็มท่ีท่ำน

สำมำรถทำนอำหำรไดส้ะดวกสบำย *** 

 

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

หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัสำมของกำรเดินทำง Ladies Market – สนำมบินสวุรรณภมิู 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบต่ิมซ ำ ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

Ladies Market  

จากนั้นน าท่านเยือนตลาดกลางคืนของฮ่องกง ที่มี

ชื่อเสียงโด่งดังในหมูน่ักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและมีคน

พลกุพล่านมากที่สดุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในชว่งวันหยดุ

สดุสัปดาห์อย่างเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากที่นี่เต็มไดไ้ป

ดว้ยของขายมากมายหลายประเภท ทั้งเสื้อผา้ รองเทา้ 

เคร่ืองประดบัแฟชัน่ รวมไปถึงของที่ระลึกดว้ย โดยส่วน

ใหญ่จะเนน้ไปที่สินคา้ส าหรับผูห้ญิงเหมอืนชือ่ของตลาด 

นอกจากนั้นที่นี่ยังจุดเด่นอยู่ตรงที่สินค้าราคาถูก 

สามารถตอ่รองไดถึ้งคร่ึงตอ่คร่ึงเลย 

*** อำหำรเท่ียง ไม่รวมอย ูใ่นรำยกำรท่องเท่ียว เพ่ือใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ีกบักำรชอ้ปป้ิงอยำ่งเต็มท่ีท่ำน

สำมำรถทำนอำหำรไดส้ะดวกสบำย *** 

 

 

ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ูส่นำมบินฮ่องกง 

21.25 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 617   



 
 
 
 
 

23.15 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ    

หรอืเท่ียวบิน 

22.25 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 709 

00.15 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ 

 

ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ ** 

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

**ขออนญุำตเก็บทิปท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู** 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

 

อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินคาเธย่แ์ปซิฟิค ชัน้ประหยัด เสน้ทางกรงุเทพฯ–ฮอ่งกง–กรงุเทพฯ  

• ค่าภาษนี า้มนัเชือ้เพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา  

          ณ วนัที่ 1 สิงหาคม 2561 และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม  

• ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมตอ่ทา่น ) 

• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

• ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการ 

• ค่ารถรับสง่ระหวา่งน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าภาษสีนามบินทกุแห่งที่ม ีซ่ึงเป็นอตัรา ณ วนัที่ 1 สิงหาคม 2561 และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำร

เรยีกเก็บเพ่ิม 

• ค่ามคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

• ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

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

• ค่าธรรมเนยีมการท าหนงัสือเดินทาง 

• ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สัง่เพ่ิมเองค่าโทรศัพท ์ 

ค่าซักรีด ฯลฯ 

• ค่าอาหารที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 

• ส าหรับราคานีบ้ริษทัฯ จะไมร่วมค่าภาษทีอ่งเที่ยวหากมีการเก็บเพ่ิม 

• ค่าภาษมีลูค่าเพ่ิม 7%  และภาษหีัก ณ ที่จา่ย 3% 



 
 
 
 
 

กำรช ำระเงิน  

• ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงนิค่ามัดจ าค่าบริการทัวร์เป็นจ านวนเงนิ 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการท า

จองส ารองที่นัง่แลว้ 24 ชัว่โมงท าการ  

• ส าหรับค่าบริการทวัรส์ว่นที่เหลือ จะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารทา่นใด แจง้ยกเลิกหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทักอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

• บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนือ่งจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้ม

น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่

กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 



 
 
 
 
 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาต ิ

หรือ คนตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

• เนือ่งจากตัว๋เคร่ืองบินท่ีทางบริษทัฯ ไดท้ าการจองไวเ้ป็นตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุป๊ ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะจดัให้

เป็นโซนกรุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถท่ีจะรอ้งขอไดว่้าจะขอที่นัง่โซนใหม ่ และในบางครัง้ที่นัง่บนเคร่ืองบน 

อาจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกนัหมดกบัคนในครอบครัว แตท่ว่า ณ วันที่เดินทาง เจา้ท่ีและหวัหนา้ทวัรจ์ะพยายามอย่างเต็มท่ี 

เผื่อที่จะไดน้ัง่ดว้ยกนักบัคนในครอบครวั ทัง้นีจึ้งเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั และโปรดเขา้ใจ 

  

บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผ ูร้ว่มเดินทำงจอยกร ุป๊หนำ้รำ้นไม่ถึง 15 ท่ำน 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยกุำรใชง้ำนอยำ่งนอ้ย 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

กรณีอำยหุนงัสือเดินทำงนอ้ยกว่ำ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

ควรรบีท ำเลม่หนงัสือเดินทำงใหม่ และสง่ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงมำใหก้บัทำงบรษิทัฯอีกครัง้  

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น  

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

*** ทำงบรษิทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ *** 

 


