
 

 

 

รหสัโปรแกรม : 12915 (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 / 27-29 

เดือน สิงหำคม 2562  01-03 / 02-04 / 08-10 / 09-11 / 10-12 / 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 

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

 

เดือน กรกฎำคม 2562  27-29 

รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไมมี่เตียง พกัเด่ียว 

 19,900 19,900 18,900 4,900 

 

เดือน สงิหำคม 2562  10-12 

 

รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไมมี่เตียง พกัเด่ียว 

 18,900 18,900 17,900 4,900 

 

 

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



**ขออนญุำตเก็บทิปท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู** 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสวุรรณภมิู – วดัเจำ้แม่กวดอิม ฮ่องฮ ำ - อ่ำวรพีลสัเบย ์- จดุ

ชมวิว ตอนกลำงของเขำวิคตอเรยี –ยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui) - 

Symphony of light 

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

ออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินไทย  โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่น ในการ

ตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และทีน่ัง่ก่อนออกเดนิทาง 

 

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 าหรับรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาวทีส่ดุของโลกมี

ระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชื่อดงัระดบัโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางทา่นจะไดช้ม

วิวทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกง  

 

เจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ 

จากนัน้น าท่านไปไหว ้เจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่

ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึง่ในวัดทีช่าวฮอ่งกงนัน้เลื่อมใสกันมาก ดว้ยความทีเ่จา้แม่กวนอิมนัน้เป็นเทพเจา้แห่งความ

เมตตา ฉะนัน้เมื่อใครมีทกุขร์อ้นอะไรก็มักจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แม่นัน้ชว่ยเหลือ  และยังมีพิธีขอซองอ้ังเปาจาก

เจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย โดยคนส่วนใหญ่จะนยิมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะ

จ าหนา่ยอปุกรณ์ส าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวน

เหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 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 หากทา่นตอ้งการอัพเดตเทรนด์

ล่าสดุของฮอ่งกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝัง่ เกาลนู ถือเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮอ่งกงที่ทนัสมัย

ทีส่ดุ มีรา้นคา้ไวเ้กือบทกุประเภท รวมทัง้โรงแรมนบัสิบและหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ทีม่ีสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย

จากทกุมมุโลก ล า้สมัยสดุ ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทใหจ้ับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิิตอล โทรศัพทม์ือถือ เชญิเลือกชมซื้อสินคา้แฟชัน่ทีม่ีเอกลักษณ์เป็นของ ตวัเองในสินคา้กิ๊บเก๋

มากมาย ใหไ้ดเ้ลือกมิกซแ์อนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามันสก์ันเลยทเีดียว สวรรคข์องนกัทอ่งเทีย่วอย่างแทจ้ริง 



 
 

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

เรคคอร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแตง่ดว้ยไฟสีตา่งๆ ร่วมดว้ยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชัน้น ากว่า 

40 แห่ง โดยเวลาทีใ่ชใ้นการแสดงประมาณ 15 นาท ีเทา่นั้น 

 

*** 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 ผำ่นชม เจำ้แม่กวนอิมรมิทะเล - วดัอำม่ำ – เซนำโดส้แควร ์–   

                                    โบสถเ์ซ็นตป์อล - รำ้นขนมของฝำก – เวเนเช่ียน – ฮ่องกง  

รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบต่ิมซ ำ ณ.ภตัตำคำร 

น ำท่ำนส ู่ท่ำเรอืเฟอรร์ีเ่พื่อ

ขำ้มส ู่ มำเกำ๊ ใชเ้วลำ

เดินทำงประมำณ  1 ชัว่โมง  

 จากนัน้น าท่านชมผ่ำนชม เจำ้

แม่กวนอิมรมิทะเล ที่ตัง้อยู่

ริมทะเล เจา้แม่กวนอิมองค์ทอง

สรา้งดว้ยทองสัมฤทธ์ิทัง้องค ์ 

มีความสงู 18 เมตร หนกักว่า 

1.8 ตนั 

 

 

วดัอำม่ำ 

น าทกุทา่นชม วดัอำม่ำ ใหท้กุทา่นไดก้ราบไหวเ้จา้แม่ทับทิมที่วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ ส าหรับวัดแห่งนี ้ 

ตัง้อยู่ใกลก้ับทะเลทางตอนใตข้องเกาะมาเก๊า ภายในวัดมีจดุกราบไหวข้อพรอยู่หลายจดุ ซึ่งแต่ละจดุจะอยู่บนเนินเขา

ตั้งเดินขึ้นไปบันไดไป ในแต่ละชั้นก็จะมีทั้งศาลเจ ้า , ศาลา, ประตโูบราณ , สิ่งศักสิทธ์ิต่างๆให้เราไดข้อพร 

สถาปัตยกรรมภายในวัดนัน้งดงามเป็นสไตลจ์ีนโบราณ จึงท าใหค้นนยิมเดินทางมากราบไหวแ้ละเที่ยวชมบริเวณต่าง

ของวัดอาม่า 

 

แวะชิมและซ้ือขนมพื้นเมืองรวมถึงวิตำมินต่ำงๆ ในราคาโดนใจ ไม่ว่าจะเป็น วิตามินสกัดจาก   ปลาทะเลน า้ลึก 
หรือ น า้นมผึ้ง ทีช่ว่ยบ ารงุผิวพรรณ หรือ เลือกซื้อหมแูผ่นไปเป็นของฝากกอ้สามารถเลือกไดท้ีน่ี ่   

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 



 

วิหำรเซนตป์อล  

จากนัน้ก็แวะถ่ายรปูคู่ กับ วิหำรเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนีเ้คยเป็นส่วนหนึง่ของวิทยาลัยเซนตป์อล ซึ่งก่อตัง้ในปี 1594 

และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชยีตะวันออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ใน

ปี 1580 แตถ่กูท าลายถึงสองคร้ัง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทัง้

วิทยาลัย และโบสถถ์กูท าลายจนเหลือแต่ดา้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์่วนใหญ่ และบันไดหนา้ดา้นหนา้ของตกึแสดงให้

เห็นถึงสไตลผ์สมระหว่างตะวันออก และตะวันตกและมีอยู่ทีน่ีเ่พียงแห่งเดียวเท่านัน้ในโลก 

 

 

เซนำโดส้แควร ์ 

เดินผ่านชม เซนำโดส้แควร ์ถือไดว้่าเป็นท าเลทองทางธรุกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินคา้คณุภาพและ   รา้นคา้
ตา่งๆ ไวม้ากมาย มีเสื้อผา้ทกุแบบทกุสไตล ์และยังมีสินคา้จากโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ดว้ย

เรียกว่า  ชอ้ปป้ิงทีน่ีแ่ห่งเดยีวก็คุม้เกินพอ แวะชมิและซ้ื อขนมพื้นเมือง 

 

 

 



น าท่านเขา้ส ู่  เดอะเวเนเซ่ียน  หรอื เวนิสมำเกำ๊  โรงแรมครบวงจรใหญ่ทีส่ดุในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเว

นสิ  เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงรา้นคา้ย่ีหอ้ดงัๆ ถึง 350 รา้นคา้ และอ่ิมเอมกับรา้นอาหาร ถึง 40 แห่งภายใน

เมืองเวนสิของโรงแรม  ล่องเรือกอนโดลาใน ดนิแดนเวนสิแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชวต์่างๆ ก็ไดต้ามใจ 

ชอบ   (การล่องเรือ ประมาณ 180 เหรียญฮอ่งกง หรือ ชมโชว์ ตา่งๆ ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิเอง)    

 

 

*** อำหำรค ่ำ ไม่รวมอย ู่ในรำยกำรท่องเท่ียว เพื่อใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลนิเต็มท่ี 

กบักำรชอ้ปป้ิงอยำ่งเต็มท่ีท่ำนสำมำรถทำนอำหำรไดส้ะดวกสบำย *** 

น ำท่ำนส ูท่่ำเรอืเฟอรร์ีเ่พ่ือขำ้มกลบัส ู ่ฮ่องกง ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง 

 

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) 

เป็นที่ร า่ลือถึงความศักดิ์สิทธ์ิ เร่ืองของ

กังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจาก

ชีวิต เชื่อว่าการหมนุกังหันกลับทิศ จะ

ช่วยหมนุชีวิตพลิกผนัจากรา้ยกลายเป็น

ดีได ้ท าใหว้ัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง

ว่า วดักงัหนัลม เดิมทีวดันีเ้ป็นวดัเล็กๆ 

ที่ เ ก่ า แ ก่ แ ล ะ ไ ด้ อ นุ รั ก ษ์ ไ ว ้ เ ป็ น

โบราณสถาน อยู่ทางดา้นหลงัของเรือน

ใหม่ ส่วนเ รือนใหม่สร้าง เสร็จในปี 

1993 บนเนื้อที่  50,000 ตาราง

ฟุต สรา้งขึ้นเพ่ือระลึกถึงท่านแชกง นกัรบผูซ้ึ่งปกป้องจกัรพรรดิราชองคส์ดุทา้ยแห่งวงคซ์่ง 

ธรรมเนียมกำรไหวเ้ทพเจำ้แชกง 

 เมื่อเขำ้ไปในศำลใหยื้นอย ู่เบ้ืองหนำ้รปูป้ันขนำดมหึมำของท่ำนแชกง 

 อธิษฐำนขอพรและมองหนำ้ท่ำน อย่ำงม ุ่งมัน่ 

 ท ำพิธีหมนุกงัหนัแห่งโชคชะตำ โดยใชน้ิ้วช้ีหมนุกงัหนัตำมเข็มนำฬิกำ 

 ถำ้ชีวิตในปีท่ีผ่ำนมำไม่ดี ใหใ้ชม้ือซำ้ยหมนุดำ้นซำ้ยไปขวำ 

 ถำ้ชีวิตดีอย ู่แลว้ก็ใหห้มนุกงัหนักลบัจำกขวำไปซำ้ย 

 เมื่อหมนุกงัหนัเสรจ็แลว้ ตีกลอง อีก 3 ครัง้ ดงัๆ เพื่อใหเ้ป็นท่ีรบัร ูท้ ัว่กนัทัง้ฟ้ำดิน และใหพ้ร

นัน้สมประสงค ์

 

 

 



วดัหวงัตำ้เซียน Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) 

น าท่านนมัสการ เทพเจา้หวังตา้เซียน ณ วดัหวงัตำ้เซียน หนึ่งในวัดที่โดง่ดงัทีส่ดุของฮ่องกง เทพซึ่งขึน้ชื่อในการ

ดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกับผูค้นมากมายทีน่ าธปู และ ของ มาสักการะเพื่อขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่ร่ืองความรักไป

จนถึงฤกษม์งคลในการท าธรุกิจ หรือตามทีค่นไทยเรียกกันอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ้ิ๋วว่า “วัดหวังตา้เซียน”นัน้

เป็นวัดลัทธิเตา๋ทีช่าวฮ่องกงและนกัทอ่งทอ่งที ่เดนิทางมาเทีย่วฮอ่งกงโดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายจีนใหค้วามศรัทธา

กันมาก วัดนีม้ีอายกุว่ารอ้ยปี ไดช้ือ่ว่าเป็น  วัดทีใ่ครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทกุสิ่ง  

 

งำนฮวงจ ุย้ 

จากนัน้น าท่านเย่ียมชม งำนฮวงจ ุย้ ทีข่ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอันดบัยอดเย่ียม 

เคร่ืองประดบักังหันน าโชค จี้ แหวน ก าไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหนา้ทีก่ารงาน คา้ขายธรุกิจ

ใดๆก็ร ุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปทีใ่ดหนใดก็แคลว้คลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดัง่ใจปรารถนาทกุประการ และ

น าท่านชม รำ้นป่ีเซ่ียะหยก สัตวน์ าโชคลาภความมัง่มี 

 
 

 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 

 



ย่ำนจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui) บรเิวณหำ้ง K11  

จำกนัน้น ำท่ำนช็อปยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝัง่เกาลนู หากทา่นตอ้งการอัพเดตเทรนด์

ล่าสดุของฮอ่งกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝัง่ เกาลนู ถือเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮอ่งกงที่ทนัสมัย

ทีส่ดุ มีรา้นคา้ไวเ้กือบทกุประเภท รวมทัง้โรงแรมนบัสิบและหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ทีม่ีสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย

จากทกุมมุโลก ล า้สมัยสดุ ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทใหจ้ับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิิตอล โทรศัพทม์ือถือ เชญิเลือกชมซื้อสินคา้แฟชัน่ทีม่ีเอกลักษณ์เป็นของ ตวัเองในสินคา้กิ๊บเก๋

มากมาย ใหไ้ดเ้ลือกมิกซแ์อนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามันสก์ันเลยทเีดียว สวรรคข์องนกัทอ่งเทีย่วอย่างแทจ้ริง 

 

 

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** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2561 และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำย

กำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม 

• 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  

• ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าค่าบริการทัวร์เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน 

หลงัจากมีการท าจองส ารองท่ีนัง่แลว้ 1 วันท าการ  

• ส าหรบัค่าบริการทวัรส์ว่นท่ีเหลือ จะขอเก็บทัง้หมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วันท าการ มิฉะนั้นทางบริษัท

ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารทา่นใด แจง้ยกเลิกหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธิ์

ในการคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า 

• หากผูโ้ดยสารทา่นใด แจง้ยกเลิกหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคัญ 

• บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ

หา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุล

ใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมด

หรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับ

ชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

• เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินท่ีทางบริษทัฯ ไดท้ าการจองไวเ้ป็นตัว๋เครื่องบินแบบกร ุป๊ ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะ

จดัใหเ้ป็นโซนกร ุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถท่ีจะรอ้งขอไดว้่าจะขอท่ีนัง่โซนใหม ่ และในบางครัง้ท่ีนัง่บน

เครื่องบน อาจจะไมไ่ดน้ัง่ติดกันหมดกับคนในครอบครวั แต่ทว่า ณ วันท่ีเดินทาง เจา้ท่ีและหัวหนา้ทวัรจ์ะ



พยายามอยา่งเต็มท่ี เผื่อท่ีจะไดน้ัง่ดว้ยกันกับคนในครอบครวั ทัง้น้ีจึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่กัน และโปรด

เขา้ใจ 

• บริษทัฯ 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 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


