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ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง / ฮ่องกง – สุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

ฟรีนํ้ าหนกักระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลบั 30 กิโลกรัม (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 พกัโรงแรม 4 ดาว ระดบัมาตรฐาน พร้อมอาหารเชา้ พกัฮ่องกง 2  คืน 

 ไหวพ้ระขอพรเพือ่ความเป็นสิริมงคลกบัวดัดงัเมืองฮ่องกง วดัแชกงหววิ  วดัหวงัตา้เซียน  
 นัง่ PEAK TRAM ชมววิเกาะฮ่องกง ณ วคิตอเรียพคี  
 อิสระชอ้ปป้ิงยา่นถนนนาธาน  หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม “ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด”์ 

 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมที่พัก 

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

หรือเทียบเท่า 

2 
วดัแชกงหมิว -วดัหวงัตา้เซียน - JW HONGKONG 
JEWELRY –นัง่ PEAK TRAM -   วคิตอเรียพคี  
 อ่าวรีพลัส์เบย ์

   
Regal Riverside Hotel   

หรือเทียบเท่า 
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3 
อิสระชอ้ปป้ิงยา่นถนนนาธาน  หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม 
“ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด”์ 

- -  
 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

พฤษภาคม 2561 
4-6 ,  29- 31 พ.ค.61  

12,900 บาท 30 พ.ค. - 1 ม.ิย.61 

มิถุนายน2561 28-30 มิ.ย.61 

กรกฏาคม2561 
11-13 ก.ค.61 11,900 บาท 
1-3,5-7,8-10, 12-14,15-17,19-21,25-27 ก.ค.61 13,900 บาท 

 

วนัแรก           สนามบินสุวรรณภูม ิ- ฮ่องกง  – ตลาดเลดี ้มาร์เกต็ 
  
  11.00 น.   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน  
  เอมิเรตส์  EMIRATES AIRLINE (EK)โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อาํนวยความสะดวก

ดา้นสมัภาระและ เอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน  
  14.00 น.       ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK384 
  (บริการอาหารและน ้าด่ืมบนเคร่ือง)   
   18.05 น.   เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง 

              (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
                (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 

           หลงัจากนาํท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ 
  นาํท่านเดินทาง “เลดีส์้ มาร์เก็ต” (LADY MARKET) ตลาดกลางแจง้ที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของ 
  ฮ่องกง เลด้ีส์ มาร์เก็ตเป็นจุดหมายที่ตอ้งไปเยอืนสาํหรับคนรักแฟชัน่ที่โปรดปรานการต่อรอง ราคากระเป๋า , 
  เคร่ืองประดบั, ของเล่น, เคร่ืองสาํอาง และของแต่งบา้นเล็กๆนอ้ยๆ ร้านแผงลอยต่างๆ ที่ตั้งกระจุกรวมตวักนั
  จนเกิดเป็นตลาดที่มีบรรยากาศสนุกสนานน้ี ตั้งอยูบ่นถนนตน้ชอย ในมงก๊ก  
  เปิดตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง 23.30 น.  (อิสระอาหารเย็น) 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Regal Riverside Hotel   หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่อง        วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัต้าเซียน – JW HONGKONG JEWELRY –น่ัง PEAK TRAM -     
                       วคิตอเรียพคี - อ่าวรีพลัส์เบย์ 

   เช้า         รับประทานอาหารเช้า แบบต่ิมซ า (1)      
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จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่นาํท่านเดินทางสู่ วดัเชอกุง หรือที่รู้จกักนัในนาม วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน  เป็น
วดัที่มีช่ือเสียงมากในฮ่องกง สร้างเม่ือประมาณ 300 ปีก่อน เพือ่เป็นเกียรติแก่เทพเชอกุง  ในปี 1993 ไดมี้การ
บูรณะวดัขึ้นมาใหม่ โดยทุกวนัที่ 2 ของเดือน ชาวจีนฮ่องกง จะเดินทางมาที่วดัแห่งน้ีและถวายกงัหนัลม เพือ่
ขอพรดา้นโชคลาภ ความรํ่ารวย และเช่ือวา่จะปัดเป่าส่ิงไม่ดี โรคภยัไขเ้จบ็ออกไป วดัแห่งน้ีมี “กงัหนันาํ
โชค” ที่เช่ือกนัวา่ ถา้หมุน 3 รอบจะนาํแต่ ส่ิงดีๆ เขา้มาในชีวติ และเม่ือจะกลบัออกจากวดั ใหตี้กลองใหด้งั
สนัน่เพือ่เป็นสิริมงคล  จากนั้นนาํท่านเยีย่มชม  วัดหวังต้าเซียน  Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน ) หรือ
ตามที่คนไทยเรียกกนัอยา่งคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ๋ิ้ววา่ “วดัหวงัตา้เซียน ” นั้นเป็นวดัลทัธิเต๋าที่ชาวฮ่องกง
และนกัท่องท่องที่เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเช้ือสายจีนใหค้วามศรัทธากนัมาก วดัน้ีมีอายุ
กวา่ร้อยปีและไดช่ื้อวา่เป็นวดัที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกส่ิง  นาํท่านชมโรงงาน                    
JW HONGKONG JEWELRY ที่มีช่ือเสียงที่สุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบั  นาํท่านชม  
ร้านหยก เพือ่ชมวตัถุมงคล หรือ ผซิีว อนัเป็น 1 ในเคร่ืองรางของขลงัที่ชาวจีนใหค้วามเคารพนบัถือและ
ความสาํคญัในเร่ืองการคา้ขายและโชคลาภ 

  เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (2)   
  จากนั้นนาํท่าน ขึน้รถราง (One Way) เดินทางสู่ วิคตอเรียพีค ยอดเขาที่สูงทีสุดของเกาะฮ่องกง สูงจาก 
  ระดบันํ้ าทะเล 552 เมตร (สูงเป็นอนัดบัที่ 24 ของฮ่องกง ยอดเขาที่สูงที่สุดช่ือวา่ Tai To yanอยูใ่นเขตนิวเทอร์ริ
  ทอร่ีมีความสูง 957 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล) บนยอดเขาแห่งน้ีคุณจะมองเห็นทศัยภาพทั้งหมดของเกาะ 
  ฮ่องกง ช่ืนชมกบัววิทิวทศัน์ของอ่าววคิตอเรียตึกระฟ้า เรือเฟอร์ร่ี จนไดช่ื้อวา่เป็นจุดชมววิที่สวยที่สุดของ
  เกาะฮ่องกงเลยทีเดียว  จากนั้นนาํท่านสู่วดัเจา้แม่กวนอิม  หรือ เจา้แม่ทบัทิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภที่อ่าว                 
  REPULSE BAY หน่ึงในวดัดงัที่ผูค้นมาไหวส้กัการะขอพรกนัเป็นจาํนวนมาก เป็นที่กล่าวขานกนัวา่ จะ
  สมหวงัในทุกเร่ือง ภายในมีเทพ “ไช่ซิงเอ๊ียะ” เทพแห่งโชคลาภและความรํ่ารวย หลายท่านที่คิดอยากมีบุตร 
  ก็สมหวงัมาหลายรายจากการมาขอพรอธิฐาน ลูบทอ้งพระที่มีเด็กหญิงชายรายลอ้ม   
 ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (3)  เมนูพิเศษ ห่านย่าง 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Regal Riverside Hotel   หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม        อสิระช้อปป้ิงย่านถนนนาธาน  หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม “ฮ่องกงดสินีย์แลนด์” 
   อิสระอาหารเช้า (ไม่มีไกด์และรถรับส่ง) 

ท่านสามารถน่ังรถไฟเพ่ือไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก อาทิเช่น 
ถนนนาธาน  ที่ทอดยาวไปตลอดสายในฝ่ังเกาลูน มีแหล่งชอ้ปป้ิงอยูห่ลายแห่งใหคุ้ณไดเ้ลือกชอ้ปกนัตาม
ความชอบ เร่ิมตั้งแต่  ย่านจิมซาโจ่ย  ยา่นที่มีศูนยก์ารคา้ที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง HARBOUR CITY โดยรวม 
เอา 4 โซนใหญ่ไวด้ว้ยกนัตั้งแต่ OCEAN TERMINAL, THE MARCO POLO, OCEAN CENTRE และ 
GATEWAY ARCADE เรียกไดว้า่สินคา้เกือบทุกชนิดสามารถหาซ้ือไดท้ี่น้ีแทบจะครบทุกแบรนดเ์ช่น 
CLUB MONACO รวมทั้งแบรนดท์อ้งถ่ินจากดีไซเนอร์ชาวฮ่องกงออกแบบโดยเนน้เน้ือผา้ยดืแบบบางเบา 
ใส่รายละเอียดของ TEXTURE ไดอ้ยา่งเก๋ไก๋ เช่น แบรนด ์ B+AB, JESSICA, COLOR 18  สาํหรับผูท้ี่ช่ืน
ชอบแนวเดนิม ไอเทม็โดนใจไม่เหมือนใครอยา่ลืมมองหา ร้าน LCX เส้ือผา้สไตลเ์ดนิม โดยเอาผา้ยนีส์มา
ผสมช่วยอาํพรางใหรู้ปร่างใหดู้ผอมเพรียว แยกโซนไวเ้ป็นกลุ่มๆเช่น TREND X เส้ือแฟชัน่แบรนด ์
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CALVIN KLEIN และแบรนด์โดนๆของ REPLAY ร้าน H&M อีกแบรนดห์น่ึงที่เป็นที่รู้จกักนัอยูแ่ลว้ 
สาํหรับผูท้ี่ชอบซ้ือรองเทา้เป็นชีวติจิตใจ อยา่ลืมแวะไปที่  VENILLA SUITE  ร้านของหนุ่มๆที่คลั่งไคล้แบ
รนด์ DIOR HOMME ต้องเข้าไปดูที่ ONE PEKING ใหช้อ้ปกนัแบบจุใจ  HAIPHONG ROAD ถนนชอ้ป
ป้ิงแหล่งรวมของสินคา้แบรนด์เนมมือสอง  ใหคุ้ณไดต่้อรอง สินคา้เหล่าน้ีชาวฮ่องกงนาํมาฝากขาย โดยจะ
ซอ้มแซมใหเ้หมือนใหม่แลว้นาํมาขาย มี LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA ไปจนถึง นาฬิกา  
ROLEX หลากหลายรุ่นให้คุณได้เลือกส า   แนะน า MIRAMA SHOPING CENTER ศูนยก์ารคา้ที่จบักลุ่ม
ลูกคา้วยัรุ่น มากมายกวา่หลายร้อยร้าน ร้านกระเป๋าอย่าง PORTER INTERNATIONAL แบรนด์ดังจาก
ญี่ปุ่ น  สาํหรับสาวมัน่ลองดูแบรนดข์อง SLY และ MOUSSY ออกแบบไดโ้ดดเด่นไม่เหมือนใคร  ตึก K11 
ศูนย์การค้าน้องใหม่ล่าสุด แต่งร้านด้วยงานศิลปะ มีแบรนด์ดังอย่าง D-MOP SELECT STORE, CALVIN 
KLEIN JEANS และ LAURA ASHLEY อยา่ลืมแวะ  ISQUARE ศูนยก์ารคา้ที่มีสินคา้หลากหลายอยู ่ เช่น  
CLARK, CROCS, MANGO  หากยงัไม่จุใจ THE PENINSULA ARCADE เป็นอีกที่ที่รวมสินคา้ 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  แห่งน้ีเป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนียแ์ลนดท์ัว่โลกและเป็นสวนสนุกแห่งที่ 11 
ของดิสนีย ์เพยีบพร้อมดว้ยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ตระดบัโลกที่ถูก
เนรมิตขึ้นบนเกาะลนัเตา แบ่งออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ 

1. เมนสตรีทยูเอสเอ (MAINSTREET,U.S.A) เป็นจุดเร่ิมตน้ของถนนแห่งการเดินทางยอ้นเวลาสู่
ช่วงตน้1ศตวรรษที่19ที่ถนนแกสลิทสตรีทอนัแสนสวยของสหรัฐอเมริกาเราจะพบกบัขบวนพาเหรดดิสนีย์
ชมเพือ่นชาวดีสนียท์ี่โปรดปรานอยา่ง มิกก้ีเมาส์ ,มินน่ี ,โดนลัดัก๊ และ กูฟฟ่ีที่มาร่วมเตน้ระบาํอยา่งสนุก
คร้ืนเครงกบัวงดนตรีมาร์ชและเหล่านกัเตน้ที่เตม็ไปดว้ยความร่าเริงและเบิกบานระหวา่งทางนั้นก็จะมีร้าน          
ชอ้ปป้ิงอนัเก๋ไก๋ใหไ้ดเ้ลือกสรรของที่ระลึกและของฝากพเิศษๆจากดิสนียแ์ลนดซ่ึ์งมีมากกวา่ 4,000 รายการ
เป็นที่ตั้งของซิต้ีฮอลและทางรถไฟฮ่องกงดิสนียแ์ลนดท์ี่จะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณอยา่งเพลิดเพลิน 

2.ทูมอโรว์แลนด์ (TOMORROWLAND)สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นแนวโลกอนาคตอนัทนัสมยั
นาํเสนอเร่ืองราวของโลกอนาคตที่เตม็ไปดว้ยความต่ืนตาต่ืนใจกบันิยายวทิยาศาสตร์และการผจญภยัใน
อวกาศโดยทูมอโรวแ์ลนดใ์นฮ่องกงดิสนียแ์ลนดน์ั้นโดดเด่นไปดว้ยบรรยากาศของ “อินเตอร์กาแลคติกส
เปซพอร์ต ”หรือดินแดนที่เช่ือมต่อระหวา่งกาแล็คซ่ีที่ในนั้นไม่วา่จะเป็น ร้านอาหารร้านค้ า และสถานที่
ต่างๆ ลว้นแต่มีหุ่นยนต ์ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยูไ่ปมานอกจากน้ีในทูมอโรวแ์ลนดย์งัมีโลก
อวกาศแห่ง“สเปซเมาเท่น”ที่นกัท่องเที่ยวสามารถเขา้ไปไดใ้นเวลาเพยีงอึดใจเดียวการขบัจานบินส่วนตวัใน
“ออร์บิทรอน” และการต่อสูก้นัแบบดุเดือดใน“บซัไลทเ์ยยีร์แอสโตรบลาสเตอร์” 

3. แฟนตาซีแลนด์ (FANTASYLAND)ท่องเมืองการ์ตูนดิสนียต่ื์นตาต่ืนใจกบัเมืองแห่งเทพนิยาย
ดินแดนแห่งน้ีลว้นเตม็ไปดว้ยสีสนัและบรรยากาศของเมืองที่จาํลองมาจากในการ์ตูนของดิสนียส์นุกกบั
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เร่ืองราวอมตะของ“ชา้งนอ้ยดมัโบ้ ”งานเล้ียงนํ้ าชาของคนทาํหมวก (Mad Hatter Teกบัมิคก้ีเมาทต์วัการ์ตูน
อมตะของดิสนียเ์ป็นพเิศษงานน้ีตอ้งไม่พลาดกบัการสนุกสนานกบัภาพยนตร์ 3a Cups)มา้หมุนจากเร่ืองซิน
เดอรเลลาและ “การผจญภยัของวนิน่ีเดอะพห์ู” ส่วนใครที่ช่ืนชอบมิตินอกจากน้ีในแฟนตาซีแลนดย์งัมี“แฟน
ตาซีการ์เด้น” ซ่ึงเป็นสถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็นพเิศษสาํหรับดิสนียแ์ลนดฮ่์องกงโดยเฉพาะโดยผูท้ี่
อยูใ่นนั้นจะมีโอกาสไดพ้บกบัการ์ตูนตวัโปรดมากมายอาทิมิกก้ีเมาส์ ,มินน่ีเมาส์ ,วนิน่ีเดอะพห์ู ,และเหล่า
เพือ่นพอ้งชาวการ์ตูนดิสนียอี์กมากมาย 

4. แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURELAND )ดินแดนแห่งการผจญภยัอนัน่าต่ื นเตน้สมัผสัความ
เร้าใจกบัการผจญภยัในป่าลึกลบัของเอเชีย และแอฟริกา ในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ครูซ ”(Jungle River 
Cruise)ซ่ึงนกัท่องเที่ยวจะเร่ิมตน้การผจญภยับนเรือสาํรวจที่ล่องไปตามแม่นํ้ าสายใหญ่หวัใจหลกัของแอด
เวนเจอร์แลนดผ์า่นป่าลึกลบัที่ทุกโคง้นํ้ าจะมีส่ิงลึกลบัและส่ิงที่สร้างความต่ืนเตน้ต่างๆรออยูเ่พือ่สร้างความ
สนุกใหก้บัผูท้ี่เขา้ไปเยอืนไม่วา่จะเป็นฝงูชา้งที่เล่นนํ้ าอยา่งสนุกสนานต่ืนเตน้กบัการ ผจญภยักบัสตัวป่์า
นานาชนิด, Tazan’s Tree Houseบา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน 
ได้เวลาเวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

 21.50 น. เหินฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK385 
 23.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

 

อตัราค่าบริการ 

 

วนัที่  4-6 , 29- 31 พ.ค.61 , 30 พ.ค. - 1 มิ.ย.61 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 12,900.- 

พกัเดีย่วเพิม่  4,500.- 

ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเดก็ 

วนัที่  28-30 มิ.ย.61 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 12,900.- 

พกัเดีย่วเพิม่  4,500.- 

ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเดก็ 

วนัที่  11-13 ก.ค.61 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 11,900.- 

พกัเดีย่วเพิม่  4,500.- 
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ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเดก็ 
 

วนัที่  1-3,5-7,8-10, 12-14 ก.ค.61 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 12,900.- 

พกัเดีย่วเพิม่  4,500.- 

ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเดก็ 

วนัที่  1-3,5-7,8-10, 12-14 ก.ค.61 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 13,900.- 

พกัเดีย่วเพิม่  4,500.- 

ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเดก็ 
 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเสน้ทางที่ระบุในรายการ 

ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวันเดินทางได้) 

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

3. ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

4. ค่าที่พกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า 

5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ 

6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 

7. นํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระสายการบิน เอมิเรตส์ 
 ขาไปท่านละ 30 กก.  ขากลบัท่านละ 30 กก 

8. ค่าไกดท์อ้งถ่ินนาํท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 

9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  
–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสีย
อวยัวะ 

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

(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ท าไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัทส่์วนตวั , ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในหอ้ง , รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หาก
ท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิม่
เองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท ตลอด
ทิป 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณอีอก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากับภาษี) 

4. ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินกาํหนด  
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีที่ไม่ใช่
พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ
ประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)ใบสาํคญัถ่ินที่อยู ่ 4)สาํเนา
ทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 6)
รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนิน การ
ยืน่วซ่ีาใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับหนงัสือ
เดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้
เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้ง
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เป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 5,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนที่เหลือชาํระก่อนเดินทาง  30 วัน กรณีที่ไม่ชาํระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางที่สะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อ าจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จาํนวนผูเ้ดินทาง ตํ่ากวา่  26 ท่าน(ผูใ้หญ่) โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นสาํคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยว
เท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพือ่ใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่ เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน   


