
 

     

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ไฮไลทโปรแกรม 

 �บินตรง สุวรรณภูมิ – ฮองกง / ฮองกง – สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINE (HK) 

ฟรีน้ําหนักกระเปาขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม (บริการSNACKและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 พักฮองกง 2  คืน โรงแรม 4 ดาว ระดับมาตรฐาน ยานใจกลางเมือง พรอมอาหารเชา  

 ไหวพระขอพร เสริมดวงที่ 2 วัดดังเมืองฮองกง วัดแชกงหวิว  วัดหวังตาเซียน ธุรกิจการคาเฮง เฮง ปง ปง 

 ขึ้นกระเชา Ngong Ping 360 ไหวพระใหญ ชมเกาะลันตา 

 นั่ง PEAK TRAM ขึ้นจุดชมวิวพาโนราแบบ360 องศา THE PEAK บนยอดเขา วิคตอเรียพีค ที่สูงที่สุดบนเกาะฮองกง 

 อิสระชอปปง 1 วันเต็ม ยานถนนนาธาน  หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม “ฮองกงดิสนียแลนด” 

 อิ่มอรอย เมนูพิเศษ หานยาง ตนตํารับแบบฮองกง  

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน เย็น โรงแรมที่พัก 

1 

กรุงเทพฯ – ฮองกง –กระเชาลอยฟานองปง – พระ

ใหญลันเตา - Citygate Outlet Mall - A   Symphony of 

Lights 
  - 

SAV HOTEL หรือ

เทียบเทา 

เที่ยวบินขาไป HX768 /  HK780 BKK-HKG 08.25 – 12.20 / 03.35-08.05 

เที่ยวบินขากลับ HK765  / HK761 / HK765 HKG-BKK 18.00-.19.50/21.45-.23.55 / 18.00-.19.50 



 

     

2 
อิสระชอปปงยานถนนนาธาน  หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม 

“ฮองกงดิสนียแลนด” 
- - - 

SAV HOTEL หรือ

เทียบเทา 

3 

นั่ง PEAK TRAM -  วิคตอเรียพีค - อาวรีพัลสเบย วัดแช

กงหมิว – วัดหวังตาเซียน – JW HONGKONG 

JEWELRY - ถนนนาธาน - ยานจิมซาจุย 
   

 

 
กําหนดการเดินทาง 

ตุลาคม 3-5 , 10-12 , 17-19 ,22-24 ,25-27 ต.ค.61 14,999.- 

 

วันแรก           กรุงเทพฯ – ฮองกง –กระเชาลอยฟานองปง – พระใหญลันเตา - Citygate Outlet Mall - 

A   Symphony of Lights 

 05.00 น.  พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร K สายการบิน HONKONG 

AIR LINE (EK) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 

08.25 น.   บินลัดฟาสูฮองกง โดยสายการบิน HONKONG AIR LINE (EK) เที่ยวบินที่ HK768 

  **เนื่องจากมีหลายไฟลทบิน รบกวนเช็คไฟลทการเดินทางทายโปรแกรมคะ** 

12.20 น.  ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหคณะ

ทานออก Exit B จากนั้นนําทานเดินทางสูสถานี Tung Chungเพื่อขึ้นกระเชาลอยฟา นองปง 360 องศา 

ไปยังเกาะลันเตาเปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหวางเดินทางจากที่สูงอีกทั้งยังสามารถชื่น

ชมพระใหญพระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจงที่ใหญที่สุดในโลกจากกระเชาเมื่อลงจาก

กระเชาทานสามารถนมัสการพระใหญไดที่วัดโปวหลินหรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา....องคพระสราง

จากการเชื่อมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขา

เบื้องลางบริเวณทะเลจีนใตจากนั้นอิสระใหทานไดสัมผัสกับหมูบานวัฒนธรรมนองปง (Ngong Ping 

Villege)  ใหทานไดอิสระเที่ยวชม รานคา รานอาหาร และชมการแสดงกลางแจงมากมายบริเวณหมูบาน

จําลองแหงนี้ทานจะไดพบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไวได

อยางลงตัว  

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

  จากนั้นใหทานไดอิสระ ที่หางดัง CITYGATE OUTLETS MALLใหทานชอปปงสินคาตามอัธยาศัย กับ 

OUTLET สินคาแบรนเนมระดับโลกมากมาย เชน Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือวาจะเปน 



 

     

Burberry รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายยี่หอ และชั้นใตดินจะมี Supermarket ขนาดใหญใหทานได

จับจายกันไดอยางจุใจ 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

  จากนั้นนําทานชมA Symphony of Lightsความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืนการแสดง

มัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทึกในกินเนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ

ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟาสําคัญตางๆที่ตั้งอยูสองฟากฝงของอาววิคตอเรียโดยบน

ดาดฟาของตึกเหลานี้ประดับไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสีตางๆ แสดง

ใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง 

 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  SAV HOTEL   หรือเทียบเทา  

วันที่สอง       อิสระชอปปงยานถนนนาธาน  หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม “ฮองกงดิสนียแลนด” 

   อิสระอาหารเชา (ไมมีไกดและรถรับสง) 

ทานสามารถนั่งรถไฟเพื่อไปยังสถานท่ีตางๆ ไดอยางสะดวก อาทิเชน 

ถนนนาธาน ที่ทอดยาวไปตลอดสายในฝงเกาลูน มีแหลงชอปปงอยูหลายแหงใหคุณไดเลือกชอปกันตาม

ความชอบ เริ่มตั้งแต ยานจิมซาจุย ยานที่มีศูนยการคาที่ใหญที่สุดในฮองกง HARBOUR CITY โดยรวม 

เอา 4 โซนใหญไวดวยกันตั้งแต OCEAN TERMINAL, THE MARCO POLO, OCEAN CENTRE และ 

GATEWAY ARCADE เรียกไดวาสินคาเกือบทุกชนิดสามารถหาซื้อไดที่นี้แทบจะครบทุกแบรนดเชน 

CLUB MONACO รวมทั้งแบรนดทองถิ่นจากดีไซเนอรชาวฮองกงออกแบบโดยเนนเนื้อผายืดแบบบางเบา 

ใสรายละเอียดของTEXTURE ไดอยางเกไก เชน แบรนด B+AB, JESSICA, COLOR 18  สําหรับผูที่ชื่น

ชอบแนวเดนิม ไอเท็มโดนใจไมเหมือนใครอยาลืมมองหา ราน LCX เสื้อผาสไตลเดนิม โดยเอาผายีนสมา

ผสมชวยอําพรางใหรูปรางใหดูผอมเพรียว แยกโซนไวเปนกลุมๆเชน TREND X เสื้อแฟชั่นแบรนด CALVIN 

KLEIN และแบรนดโดนๆของ REPLAY ราน H&M อีกแบรนดหนึ่งที่เปนที่รูจักกันอยูแลว สําหรับผูที่ชอบ

ซื้อรองเทาเปนชีวิตจิตใจ อยาลืมแวะไปที่ VENILLA SUITE  รานของหนุมๆที่คลั่งไคลแบรนด DIOR 

HOMME ตองเขาไปดูที่ ONE PEKING ใหชอปกันแบบจุใจ  HAIPHONG ROAD ถนนชอปปงแหลง

รวมของสินคาแบรนดเนมมือสอง ใหคุณไดตอรอง สินคาเหลานี้ชาวฮองกงนํามาฝากขาย โดยจะซอม

แซมใหเหมือนใหมแลวนํามาขาย มี LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA ไปจนถึง นาฬิกา ROLEX 

หลากหลายรุนใหคุณไดเลือกสํา  แนะนํา MIRAMA SHOPING CENTER ศูนยการคาที่จับกลุมลูกคา

วัยรุน มากมายกวาหลายรอยราน รานกระเปาอยาง PORTER INTERNATIONAL แบรนดดังจาก

ญี่ปุน  สําหรับสาวมั่นลองดูแบรนดของ SLY และ MOUSSY ออกแบบไดโดดเดนไมเหมือนใคร ตึก K11 

ศูนยการคานองใหมลาสุด แตงรานดวยงานศิลปะ มีแบรนดดังอยาง D-MOP SELECT STORE, 

CALVIN KLEIN JEANS และ LAURA ASHLEY อย าลื ม แวะ  ISQUARE ศู น ย ก ารค าที่ มี สิ น ค า

หลากหลายอยู  เชน CLARK, CROCS, MANGO  หากยังไมจุใจ THE PENINSULA ARCADE เปนอีก



 

     

ที่ที่รวมสินคา แบรนดCHANEL, HERMES, TIFFANY & Co หรือหากชอบชอปปง ที่มีสินคาจิปาถะ 

เครื่องประดับ ยาน JORDAN เดินตั้งแต  ตลาดดอกไม  ตลาดปลาทอง/ ยานYAU MA TEI ที่มี 

TEMPLE STREET MARKET จนถึง MONG KOK ยานLADIES MARKET อารมณคลายสําเพ็ง 

หรือจะเลือกเดิน หางใหญอยาง LUNGHAM PLACE กอนกลับแวะรานเครื่องสําอางที่รวมแบรนด
ตางๆไวดวยกัน เชน SASA, BONJOUR, COLOUR MIX 

ฮองกงดิสนียแลนด แหงนี้เปนสวนสนุกแหงที่ 5 ของดิสนียแลนดทั่วโลกและเปนสวนสนุกแหงที่ 11 

ของดิสนีย เพียบพรอมดวยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเปนสวนสนุกและรีสอรตระดับโลกที่ถูก

เนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา แบงออกเปน 4 สวนไดแก 

1. เมนสตรีทยูเอสเอ (MAINSTREET,U.S.A) เปนจุดเริ่มตนของถนนแหงการเดินทางยอนเวลา

สูชวงตน1ศตวรรษที่19ที่ถนนแกสลิทสตรีทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริกาเราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนีย

ชมเพื่อนชาวดีสนียที่โปรดปรานอยาง มิกกี้เมาส,มินนี่,โดนัลดั๊ก และ กูฟฟที่มารวมเตนระบําอยางสนุก

ครื้นเครงกับวงดนตรีมารชและเหลานักเตนที่เต็มไปดวยความราเริงและเบิกบานระหวางทางนั้นก็จะมีราน          

ชอปปงอันเกไกใหไดเลือกสรรของที่ระลึกและของฝากพิเศษๆจากดิสนียแลนดซึ่งมีมากกวา 4,000 รายการ

เปนทีต่ั้งของซิตี้ฮอลและทางรถไฟฮองกงดิสนียแลนดที่จะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณอยางเพลิดเพลิน 

2.ทูมอโรวแลนด(TOMORROWLAND)สนุกสนานกับเครื่องเลนแนวโลกอนาคตอันทันสมัย

นําเสนอเรื่องราวของโลกอนาคตที่เต็มไปดวยความตื่นตาตื่นใจกับนิยายวิทยาศาสตรและการผจญภัยใน

อวกาศโดยทูมอโรวแลนดในฮองกงดิสนียแลนดนั้นโดดเดนไปดวยบรรยากาศของ “อินเตอรกาแล

คติกสเปซพอรต”หรือดินแดนที่เชื่อมตอระหวางกาแล็คซี่ที่ในนั้นไมวาจะเปน รานอาหารรานคา และ

สถานที่ตางๆ ลวนแตมีหุนยนต ยานอวกาศ และดาวเคราะหลองลอยอยูไปมานอกจากนี้ในทูมอโรวแลนด

ยังมีโลกอวกาศแหง“สเปซเมาเทน”ที่นักทองเที่ยวสามารถเขาไปไดในเวลาเพียงอึดใจเดียวการขับ

จานบินสวนตัวใน“ออรบิทรอน” และการตอสูกันแบบดุเดือดใน“บัซไลทเยียรแอสโตรบลา

สเตอร” 

3. แฟนตาซีแลนด(FANTASYLAND)ทองเมืองการตูนดิสนียตื่นตาตื่นใจกับเมืองแหงเทพนิยาย

ดินแดนแหงนี้ลวนเต็มไปดวยสีสันและบรรยากาศของเมืองที่จําลองมาจากในการตูนของดิสนียสนุกกับ

เรื่องราวอมตะของ“ชางนอยดัมโบ”งานเลี้ยงน้ําชาของคนทําหมวก (Mad Hatter Teกับมิคกี้เมาทตัว

การตูนอมตะของดิสนียเปนพิเศษงานนี้ตองไมพลาดกับการสนุกสนานกับภาพยนตร3a Cups)มาหมุนจาก

เรื่องซินเดอรเลลาและ “การผจญภัยของวินนี่เดอะพูห” สวนใครที่ชื่นชอบมิตินอกจากนี้ในแฟนตาซี

แลนดยังมี“แฟนตาซีการเดน” ซึ่งเปนสถานที่นาสนใจที่ออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับดิสนียแลนด

ฮองกงโดยเฉพาะโดยผูที่อยูในนั้นจะมีโอกาสไดพบกับการตูนตัวโปรดมากมายอาทิมิกกี้เมาส,มินนี่เมาส

,วินนี่เดอะพูห,และเหลาเพื่อนพองชาวการตูนดิสนียอีกมากมาย 

4. แอดเวนเจอรแลนด(ADVANTURELAND )ดินแดนแหงการผจญภัยอันนาตื่นเตนสัมผัส

ความเราใจกับการผจญ ภัยในปาลึกลับของเอเชีย และแอฟริกา ในดินแดน“จังเกิล ริ เวอร



 

     

ครูซ”(Jungle River Cruise)ซึ่งนักทองเที่ยวจะเริ่มตนการผจญภัยบนเรือสํารวจที่ลองไปตามแมน้ําสาย

ใหญหัวใจหลักของแอดเวนเจอรแลนดผานปาลึกลับที่ทุกโคงน้ําจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สรางความตื่นเตน

ตางๆรออยูเพื่อสรางความสนุกใหกับผูที่เขาไปเยือนไมวาจะเปนฝูงชางที่เลนน้ําอยางสนุกสนานตื่นเตนกับ

การ ผจญภัยกับสัตวปานานาชนิด, Tazan’s Tree Houseบานตนไมของทารซาน 

 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  SAV HOTEL   หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม        นั่ง PEAK TRAM -  วิคตอเรียพีค - อาวรีพัลสเบย วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน –  
                       JW HONGKONG JEWELRY - ถนนนาธาน - ยานจิมซาจุย  

   เชา         รับประทานอาหารเชา แบบติ่มซํา (1)      

  จากนั้นนําทาน ขึ้นรถราง (One Way) เดินทางสู วิคตอเรียพีค ยอดเขาที่สูงทีสุดของเกาะฮองกง  

  สูงจาก ระดับน้ําทะเล 552 เมตร (สูงเปนอันดับที่ 24 ของฮองกง ยอดเขาที่สูงที่สุดชื่อวา  

  Tai To yanอยูในเขตนิวเทอรร ิ ทอรี่มีความสูง 957 เมตรจากระดับน้ําทะเล) บนยอดเขาแหงนี้คุณ 

  จะมองเห็นทัศยภาพทั้งหมดของเกาะฮองกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศนของอาววิคตอเรียตึกระฟา เรือ 

  เฟอรรี่ จนไดชื่อวาเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเกาะฮองกงเลยทีเดียวจากนั้นนําทานสูวัดเจาแม 

   กวนอิม หรือ เจาแมทับทิม และเทพเจาแหงโชคลาภที่อาว     REPULSE BAY หนึ่งในวัดดังที่

   

  ผูคนมาไหวสักการะขอพรกันเปนจํานวนมาก เปนที่กลาวขานกันวา จะสมหวังในทุกเรื่อง   

  ภายในมีเทพ “ไชซิงเอี๊ยะ” เทพแหงโชคลาภและความร่ํารวย หลายทานที่คิดอยากมีบุตร ก็ 

   สมหวังมาหลายรายจากการมาขอพรอธิฐาน ลูบทองพระที่มีเด็กหญิงชายรายลอม   

จากนั้นนําทานเดินทางสูนําทานเดินทางสู วัดเชอกุง หรือที่รูจักกันในนาม วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน 

เปนวัดที่มีชื่อเสียงมากในฮองกง สรางเมื่อประมาณ 300 ปกอน เพื่อเปนเกียรติแกเทพเชอกุง ในป 1993 ได

มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม โดยทุกวันที่ 2 ของเดือน ชาวจีนฮองกง จะเดินทางมาที่วัดแหงนี้และถวายกังหัน

ลม เพื่อขอพรดานโชคลาภ ความร่ํารวย และเชื่อวาจะปดเปาสิ่งไมดี โรคภัยไขเจ็บออกไป วัดแหงนี้มี 

“กังหันนําโชค” ที่เชื่อกันวา ถาหมุน 3 รอบจะนําแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และเมื่อจะกลับออกจากวัด 

ใหตีกลองใหดังสนั่นเพื่อเปนสิริมงคล   

 

  เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู พิเศษ หานยาง ตนตํารับ  

จากนั้นนําทานเยี่ยมชม วัดหวังตาเซียน Wong Tai Sin Temple (หวองไทซิน) หรือตามที่คนไทยเรียก

กันอยางคุนปากเปนภาษาจีนแตจิ๋ววา “วัดหวังตาเซียน” นั้นเปนวัดลัทธิเตาที่ชาวฮองกงและนักทอง

ทองที่เดินทางมาเที่ยวฮองกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนใหความศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายุกวารอยป

และไดชื่อวาเปนวัดท่ีใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกสิ่ง นําทานชมโรงงาน  JW HONGKONG 



 

     

JEWELRY ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮองกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ นําทานชม รานหยก เพื่อชม

วัตถุมงคล หรือ ผีซิว อันเปน 1 ในเครื่องรางของขลังที่ชาวจีนใหความเคารพนับถือและความสําคัญในเรื่อง

การคาขายและโชคลาภจากนั้นนําทานสู ถนนนาธาน ที่ทอดยาวไปตลอดสายในฝงเกาลูน มีแหลงชอปปง

อยูหลายแหงใหคุณไดเลือกชอปกันตามความชอบ เริ่มตั้งแต ยานจิมซาจุย ยานที่มีศูนยการคาที่ใหญ

ที่สุดในฮองกง HARBOUR CITY โดยรวม เอา 4 โซนใหญไวดวยกันต้ังแต OCEAN TERMINAL, THE 

MARCO POLO, OCEAN CENTRE และ GATEWAY ARCADE เรียกไดวาสินคาเกือบทุกชนิด

สามารถหาซื้อไดที่น้ีแทบจะครบทุกแบรนด 

เย็น  อิสระอาหารเย็นเผื่อใหทุกทานไดรับประทานอาหารตามอัธยาศัย  

ไดเวลาเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินฮองกง 

 18.00 น. เหินฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน HONKONG AIR LINE (EK)  เที่ยวบินที่ HK765 

 19.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,                 

สายการบิน, การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตน ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับลูกคาเปนสําคัญ *** 

 
*** กรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟลทตอ กรุณาติดตอเจาหนาที่บริษัทฯ 
ใหทราบกอนทําการออกตั๋ว มิฉะน้ันบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น *** 

 
อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการ

เดินทาง 

 

รายระเอียดเที่ยวบิน 

ผูใหญ

พัก 2 - 

3 ทาน 

พักเดี่ยว จอยแลนด 

3-5 ต.ค.61 ขาไป     HK768  BKK-HKG 

 (08.25-12.20) 

ขากลับ  HK765  HKG-BKK  
(18.00-.19.50) 

14,999 4,900 9,999 

10-12 ต.ค.61 14,999 4,900 9,999 

17-19 ต.ค.61 14,999  4,900 9,999 

22-24 ต.ค.61 ขาไป     HK768  BKK-HKG  

(08.25-12.20) 

ขากลับ  HK761  HKG-BKK  
(21.45-.23.55) 

14,999  4,900 9,999 

25- 27 ต.ค.61 ขาไป     HK780  BKK-HKG  

(03.35-08.05) 
ขากลับ  HK765  HKG-BKK  

(18.00-.19.50) 

14,999  4,900 9,999 



 

     

 
*ราคานี้เปนราคาโปรโมชั่นไมมีราคาเด็ก** 

 
ราคาเด็กต่ํากวาอายุ 2 ขวบ(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

 
ราคาทัวรรวม ราคาทัวรไมรวม 

1. คาตั๋วเคร่ืองบินไป–กลับตามเสนทางที่ระบุใน

รายการ 

ไป–กลับพรอมคณะ (ไมสามารถเลื่อนวัน

เดินทางได) 

2. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 

3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 

4. คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  

       ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา 

5. คารถรับ–สง และนําเที่ยวตามรายการ 

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 

น้ําหนักกระเปาสัมภาระสายการบินฮองกงแอรไลน 

 ขาไปทานละ 20 กก.  ขากลับทานละ 20 กก 

7. คาไกดทองถิ่นนําทานทองเที่ยวตลอดรายการใน

ตางประเทศ 

8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง  

–การชดเชยอุบัติ เหตุสวนบุคคลกรณี เสียชีวิต

สูญเสียอวัยวะ 

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท 

–คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000  

บาท 

(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่บริษัทไดทํา

ไว ) 

1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,  

คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึง

คาอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หาก

ทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่ม

เองตางหาก) 

2. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 1,200 บาท 
ตลอดทิป 

3. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือตองการ

ใบกํากับภาษี) 

4. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด  

(ปกติ 20 กก.) 

5. ค าวีซ าสํ าห รับ พ าส ป อรต ต างด าวใน กรณี ที่ ไม ใช

พาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)

ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนา

ทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย 6)

รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการ

ยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือ

เดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจง

เขา–ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 

6. คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตอง

เปนผูชําระดวยตนเอง) 

เงื่อนไขการจองและการใหบริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 5,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 

2. สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 



 

     

3. การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝายขาย พรอมกรอกรายชื่อของ

ผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน

เงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ

แลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ

และเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา  15 ทาน(ผูใหญ) โดยบริษัทฯจะแจงให

ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง  

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 

3. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทานั้น 

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงาน

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน

อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน

ออกเดินทางแลว 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

7. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

แลว ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น   


