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ไฮไลท์ ของโปรแกรม
บินตรง สุ วรรณภูมิ – ฮ่องกง / ฮ่องกง – สุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์
ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
พักโรงแรม 4 ดาว ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักฮ่ องกง 2 คืน
ไหว้พระขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลกับวัดดังเมืองฮ่องกง วัดแชกงหวิว วัดหวังต้าเซี ยน
นัง่ PEAK TRAM ชมวิวเกาะฮ่องกง ณ วิคตอเรี ยพีค
อิสระช้อปปิ้ งย่านถนนนาธาน หรื อ เลือกซื้ อทัวร์ เสริ ม “ฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์”
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วัน โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

กลางวัน

เย็น
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3

สนามบินสุ วรรณภูมิ - ฮ่องกง – ตลาดเลดี้ มาร์ เก็ต
วัดแชกงหมิว -วัดหวังต้าเซียน - JW HONGKONG
JEWELRY –นัง่ PEAK TRAM - วิคตอเรี ยพีค
อ่าวรี พลั ส์เบย์
อิสระช้อปปิ้ งย่านถนนนาธาน หรื อ เลือกซื้ อทัวร์ เสริ ม
“ฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์”

โรงแรมทีพ่ กั

Regal Riverside Hotel
หรื อเทียบเท่า

Regal Riverside Hotel
หรื อเทียบเท่า

กาหนดการเดินทาง

พฤษภาคม 2561
มิถุนายน2561
กรกฏาคม2561

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

12,900 บาท

28-30 มิ.ย.61
11-13 ก.ค.61
1-3,5-7,8-10, 12-14,15-17,19-21,25-27 ก.ค.61

11,900 บาท
13,900 บาท
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วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ - ฮ่ องกง – ตลาดเลดี้ มาร์ เก็ต

11.00 น.

คณะพร้ อมกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ T สายการบิน
เอมิ เรตส์ EMIRATES AIRLINE (EK)โดยมี เจ้าหน้าที่ บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวก
ด้านสัมภาระและ เอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดย สายการบิน EMIRATES AIRLINE เทีย่ วบินที่ EK384
(บริการอาหารและนา้ ดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ประเทศฮ่ องกง
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
(กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นาท่านเดินทาง “เลดีส้ ์ มาร์ เก็ต” (LADY MARKET) ตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสี ยงที่สุดแห่งหนึ่งของ
ฮ่องกง เลดี้ส์ มาร์ เก็ตเป็ นจุดหมายที่ตอ้ งไปเยือนสาหรับคนรักแฟชัน่ ที่โปรดปรานการต่อรอง ราคากระเป๋ า,
เครื่ องประดับ, ของเล่น, เครื่ องสาอาง และของแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆ ร้านแผงลอยต่างๆ ที่ต้ งั กระจุกรวมตัวกัน
จนเกิดเป็ นตลาดที่มีบรรยากาศสนุกสนานนี้ ตั้งอยูบ่ นถนนต้นชอย ในมงก๊ก
เปิ ดตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง 23.30 น. (อิสระอาหารเย็น)

14.00 น.
18.05 น.

Regal Riverside Hotel หรื อเทียบเท่า
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้ าเซียน – JW HONGKONG JEWELRY –นั่ง PEAK TRAM วิคตอเรียพีค - อ่าวรีพลั ส์ เบย์

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ อง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า แบบติ่มซา (1)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ นาท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรื อที่รู้จกั กันในนาม วัดแชกงหมิว หรื อวัดกังหัน เป็ น
วัดที่มีชื่อเสี ยงมากในฮ่องกง สร้างเมื่อประมาณ 300 ปี ก่อน เพื่อเป็ นเกียรติแก่เทพเชอกุง ในปี 1993 ได้มีการ
บูรณะวัดขึ้นมาใหม่ โดยทุกวันที่ 2 ของเดือน ชาวจีนฮ่องกง จะเดินทางมาที่วดั แห่งนี้และถวายกังหันลม เพื่อ
ขอพรด้านโชคลาภ ความร่ ารวย และเชื่ อว่าจะปั ดเป่ าสิ่ งไม่ดี โรคภัยไข้เจ็บออกไป วัดแห่ งนี้ มี “กังหันนา
โชค” ที่เชื่ อกันว่า ถ้าหมุน 3 รอบจะนาแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชี วิต และเมื่อจะกลับออกจากวัด ให้ตีกลองให้ดงั
สนัน่ เพื่อเป็ นสิ ริมงคล จากนั้นนาท่านเยี่ยมชม วัดหวังต้ าเซี ยน Wong Tai Sin Temple (หว่ องไท่ ซิน) หรื อ
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เทีย่ ง

ค่า

ตามที่คนไทยเรี ยกกันอย่างคุน้ ปากเป็ นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “วัดหวังต้าเซี ยน” นั้นเป็ นวัดลัทธิ เต๋ าที่ชาวฮ่องกง
และนักท่องท่องที่ เดิ นทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้ อสายจีนให้ความศรัทธากันมาก วัดนี้ มีอายุ
กว่า ร้ อ ยปี และได้ชื่ อ ว่ า เป็ นวัด ที่ ใ ครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสี ย ทุ ก สิ่ ง น าท่ า นชมโรงงาน
JW HONGKONG JEWELRY ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของฮ่องกงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับ นาท่านชม
ร้ านหยก เพื่อชมวัตถุ มงคล หรื อ ผีซิว อันเป็ น 1 ในเครื่ องรางของขลังที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถื อและ
ความสาคัญในเรื่ องการค้าขายและโชคลาภ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
จากนั้นนาท่าน ขึน้ รถราง (One Way) เดินทางสู่ วิคตอเรียพีค ยอดเขาที่สูงทีสุดของเกาะฮ่องกง สู งจาก
ระดับน้ าทะเล 552 เมตร (สู งเป็ นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง ยอดเขาที่สูงที่สุดชื่ อว่า Tai To yanอยูใ่ นเขตนิวเทอร์ ริ
ทอรี่ มีความสู ง 957 เมตรจากระดับน้ าทะเล) บนยอดเขาแห่งนี้คุณจะมองเห็นทัศยภาพทั้งหมดของเกาะ
ฮ่องกง ชื่ นชมกับวิวทิวทัศน์ของอ่าววิคตอเรี ยตึกระฟ้ า เรื อเฟอร์ รี่ จนได้ชื่อว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ
เกาะฮ่องกงเลยทีเดียว จากนั้นนาท่านสู่ วดั เจ้าแม่กวนอิม หรื อ เจ้าแม่ทบั ทิม และเทพเจ้าแห่ งโชคลาภที่อ่าว
REPULSE BAY หนึ่ งในวัดดังที่ ผูค้ นมาไหว้สักการะขอพรกันเป็ นจานวนมาก เป็ นที่ กล่าวขานกันว่า จะ
สมหวังในทุกเรื่ อง ภายในมีเทพ “ไช่ซิงเอี๊ยะ” เทพแห่ งโชคลาภและความร่ ารวย หลายท่านที่คิดอยากมีบุตร
ก็สมหวังมาหลายรายจากการมาขอพรอธิ ฐาน ลูบท้องพระที่มีเด็กหญิงชายรายล้อม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพเิ ศษ ห่ านย่ าง

Regal Riverside Hotel หรื อเทียบเท่า
อิสระช้ อปปิ้ งย่านถนนนาธาน หรื อ เลือกซื้อทัวร์ เสริม “ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ ”

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ าม

อิสระอาหารเช้ า (ไม่ มีไกด์ และรถรับส่ ง)
ท่านสามารถนั่งรถไฟเพื่อไปยังสถานทีต่ ่ างๆ ได้ อย่างสะดวก อาทิเช่ น
ถนนนาธาน ที่ทอดยาวไปตลอดสายในฝั่ งเกาลู น มี แหล่ งช้อปปิ้ งอยู่หลายแห่ งให้คุณได้เลื อกช้อปกันตาม
ความชอบ เริ่ มตั้งแต่ ย่ านจิมซาโจ่ ย ย่านที่มีศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง HARBOUR CITY โดยรวม
เอา 4 โซนใหญ่ ไว้ด้วยกันตั้งแต่ OCEAN TERMINAL, THE MARCO POLO, OCEAN CENTRE และ
GATEWAY ARCADE เรี ยกได้ว่าสิ น ค้าเกื อบทุ ก ชนิ ดสามารถหาซื้ อได้ที่ น้ ี แทบจะครบทุ ก แบรนด์เช่ น
CLUB MONACO รวมทั้งแบรนด์ทอ้ งถิ่ นจากดี ไซเนอร์ ชาวฮ่องกงออกแบบโดยเน้นเนื้ อผ้ายืดแบบบางเบา
ใส่ รายละเอี ยดของTEXTURE ได้อย่างเก๋ ไก๋ เช่ น แบรนด์ B+AB, JESSICA, COLOR 18 ส าหรับผูท้ ี่ชื่น
ชอบแนวเดนิ ม ไอเท็มโดนใจไม่เหมือนใครอย่าลื มมองหา ร้ าน LCX เสื้ อผ้าสไตล์เดนิ ม โดยเอาผ้ายีนส์ มา
ผสมช่ ว ยอ าพรางให้ รู ป ร่ า งให้ ดู ผ อมเพรี ย ว แยกโซนไว้เป็ นกลุ่ ม ๆเช่ น TREND X เสื้ อแฟชั่น แบรนด์
CALVIN KLEIN และแบรนด์ โดนๆของ REPLAY ร้ าน H&M อี ก แบรนด์ ห นึ่ ง ที่ เป็ นที่ รู้จ ัก กัน อยู่แล้ว
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สาหรับผูท้ ี่ชอบซื้ อรองเท้าเป็ นชี วิตจิตใจ อย่าลืมแวะไปที่ VENILLA SUITE ร้ านของหนุ่มๆที่คลั่งไคล้ แบ
รนด์ DIOR HOMME ต้ องเข้ าไปดูที่ ONE PEKING ให้ชอ้ ปกันแบบจุใจ HAIPHONG ROAD ถนนช้อป
ปิ้ งแหล่งรวมของสิ นค้าแบรนด์ เนมมือสอง ให้คุณได้ต่อรอง สิ นค้าเหล่านี้ ชาวฮ่องกงนามาฝากขาย โดยจะ
ซ้ อ มแซมให้ เหมื อ นใหม่ แ ล้ว น ามาขาย มี LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA ไปจนถึ ง นาฬิ กา
ROLEX หลากหลายรุ่ นให้ คุณได้ เลือกสา แนะนา MIRAMA SHOPING CENTER ศูนย์การค้าที่จบั กลุ่ ม
ลู กค้าวัยรุ่ น มากมายกว่าหลายร้ อยร้ าน ร้ านกระเป๋าอย่ าง PORTER INTERNATIONAL แบรนด์ ดั งจาก
ญี่ปุ่น สาหรับสาวมัน่ ลองดู แบรนด์ของ SLY และ MOUSSY ออกแบบได้โดดเด่นไม่เหมือนใคร ตึก K11
ศูนย์ การค้ าน้ องใหม่ ล่าสุ ด แต่ งร้ านด้ วยงานศิลปะ มีแบรนด์ ดังอย่ าง D-MOP SELECT STORE, CALVIN
KLEIN JEANS และ LAURA ASHLEY อย่าลืมแวะ ISQUARE ศูนย์การค้าที่มีสินค้าหลากหลายอยู่ เช่ น
CLARK, CROCS, MANGO หากยัง ไม่ จุ ใ จ THE PENINSULA ARCADE เป็ นอี ก ที่ ที่ ร วมสิ นค้า แบ
รนด์CHANEL, HERMES, TIFFANY & Co หรื อหากชอบช้ อปปิ้ ง ที่มีสินค้ าจิปาถะ เครื่ องประดับ ย่ าน
JORDAN เดิ น ตั้ งแต่ ตล าดดอก ไม้ ตล าดป ลาท อง/ ย่ าน YAU MA TEI ที่ มี TEMPLE STREET
MARKET จนถึง MONG KOK ย่ านLADIES MARKET อารมณ์ คล้ ายสาเพ็ง หรื อจะเลือกเดิน ห้ างใหญ่
อย่ า ง LUNGHAM PLACE ก่ อ นกลั บ แวะร้ า นเครื่ อ งส าอางที่ ร วมแบรนด์ ต่ า งๆไว้ ด้ ว ยกัน เช่ น SASA,
BONJOUR, COLOUR MIX
ฮ่ อ งกงดิ ส นี ย์แลนด์ แห่ ง นี้ เป็ นสวนสนุ ก แห่ งที่ 5 ของดิ ส นี ย ์แลนด์ท ั่วโลกและเป็ นสวนสนุ ก แห่ ง ที่ 11
ของดิสนี ย ์ เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุ กสนานมากมายเป็ นสวนสนุ กและรี สอร์ ตระดับโลกที่ถูก
เนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนได้แก่
1. เมนสตรี ทยูเอสเอ (MAINSTREET,U.S.A) เป็ นจุดเริ่ มต้นของถนนแห่ งการเดิ นทางย้อนเวลาสู่
ช่วงต้น1ศตวรรษที่19ที่ถนนแกสลิทสตรี ทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริ กาเราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนี ย ์
ชมเพื่ อนชาวดี ส นี ยท์ ี่ โปรดปรานอย่าง มิ กกี้ เมาส์ ,มินนี่ ,โดนัลดัก๊ และ กูฟ ฟี่ ที่ มาร่ วมเต้นระบ าอย่างสนุ ก
ครื้ นเครงกับวงดนตรี มาร์ ชและเหล่านักเต้นที่เต็มไปด้วยความร่ าเริ งและเบิกบานระหว่างทางนั้นก็จะมีร้าน
ช้อปปิ้ งอันเก๋ ไก๋ ให้ได้เลือกสรรของที่ระลึกและของฝากพิเศษๆจากดิสนี ยแ์ ลนด์ซ่ ึ งมีมากกว่า 4,000 รายการ
เป็ นที่ต้ งั ของซิ ต้ ีฮอลและทางรถไฟฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ที่จะพาคุณชมไปรอบๆบริ เวณอย่างเพลิดเพลิน
2.ทู ม อโรว์ แลนด์ (TOMORROWLAND)สนุ ก สนานกับ เครื่ อ งเล่ น แนวโลกอนาคตอัน ทัน สมัย
นาเสนอเรื่ องราวของโลกอนาคตที่ เต็มไปด้วยความตื่ นตาตื่ นใจกับนิ ยายวิทยาศาสตร์ และการผจญภัยใน
อวกาศโดยทูมอโรว์แลนด์ในฮ่องกงดิ สนี ยแ์ ลนด์น้ นั โดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของ “อินเตอร์ กาแลคติกส
เปซพอร์ ต ”หรื อดิ นแดนที่ เชื่ อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ ที่ในนั้นไม่ ว่าจะเป็ น ร้ านอาหารร้ านค้า และสถานที่
ต่างๆ ล้วนแต่มีหุ่นยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยูไ่ ปมานอกจากนี้ ในทูมอโรว์แลนด์ยงั มีโลก
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21.50 น.
23.45 น.

อวกาศแห่ง“สเปซเมาเท่น”ที่นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้าไปได้ในเวลาเพียงอึดใจเดียวการขับจานบินส่ วนตัวใน
“ออร์ บิทรอน” และการต่อสู ้กนั แบบดุเดือดใน“บัซไลท์เยียร์แอสโตรบลาสเตอร์ ”
3. แฟนตาซี แลนด์ (FANTASYLAND)ท่องเมื องการ์ ตูนดิ สนี ยต์ ื่ นตาตื่นใจกับเมื องแห่ งเทพนิ ยาย
ดิ นแดนแห่ งนี้ ล้วนเต็มไปด้วยสี สันและบรรยากาศของเมื องที่ จาลองมาจากในการ์ ตูนของดิ สนี ยส์ นุ กกับ
เรื่ องราวอมตะของ“ช้างน้อยดัมโบ้”งานเลี้ยงน้ าชาของคนทาหมวก (Mad Hatter Teกับมิคกี้เมาท์ตวั การ์ ตูน
อมตะของดิ สนี ยเ์ ป็ นพิเศษงานนี้ ตอ้ งไม่พลาดกับการสนุ กสนานกับภาพยนตร์ 3a Cups)ม้าหมุนจากเรื่ องซิ น
เดอรเลลาและ “การผจญภัยของวินนี่เดอะพูห์” ส่ วนใครที่ชื่นชอบมิตินอกจากนี้ในแฟนตาซี แลนด์ยงั มี“แฟน
ตาซีการ์ เด้ น” ซึ่ งเป็ นสถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็ นพิเศษสาหรับดิสนี ยแ์ ลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะโดยผูท้ ี่
อยู่ในนั้นจะมี โอกาสได้พบกับการ์ ตูนตัวโปรดมากมายอาทิ มิกกี้ เมาส์ ,มินนี่ เมาส์ ,วินนี่ เดอะพูห์,และเหล่ า
เพื่อนพ้องชาวการ์ตูนดิสนียอ์ ีกมากมาย
4. แอดเวนเจอร์ แลนด์ (ADVANTURELAND )ดิ นแดนแห่ งการผจญภัยอันน่ าตื่นเต้นสัมผัสความ
เร้ าใจกับ การผจญภัย ในป่ าลึ ก ลับ ของเอเชี ย และแอฟริ ก า ในดิ น แดน“จั งเกิล ริ เวอร์ ค รู ซ ”(Jungle River
Cruise)ซึ่ งนักท่องเที่ยวจะเริ่ มต้นการผจญภัยบนเรื อสารวจที่ล่องไปตามแม่น้ าสายใหญ่หัวใจหลักของแอด
เวนเจอร์ แลนด์ผา่ นป่ าลึกลับที่ทุกโค้งน้ าจะมีสิ่งลึกลับและสิ่ งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยูเ่ พื่อสร้างความ
สนุ กให้กบั ผูท้ ี่ เข้าไปเยือนไม่ว่าจะเป็ นฝูงช้างที่ เล่ นน้ าอย่างสนุ กสนานตื่ นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่ า
นานาชนิด, Tazan’s Tree Houseบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน
ได้ เวลาเวลาอันสมควร นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินฮ่ องกง
เหิ นฟ้ากลับท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK385
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*** หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน, การจราจร และวันหยุดช่ วงเทศกาล เป็ นต้ น ทั้งนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั ลูกค้ าเป็ นสาคัญ ***

อัตราค่าบริการ
วันที่ 4-6 , 29- 31 พ.ค.61 , 30 พ.ค. - 1 มิ.ย.61
ท่ านละ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน
12,900.พักเดีย่ วเพิม่
4,500.ขอสงวนสิทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก
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วันที่ 28-30 มิ.ย.61
ท่ านละ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน
12,900.พักเดีย่ วเพิม่
4,500.ขอสงวนสิทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก
วันที่ 11-13 ก.ค.61
ท่ านละ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน
11,900.พักเดีย่ วเพิม่
4,500.ขอสงวนสิทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก

วันที่ 1-3,5-7,8-10, 12-14 ก.ค.61
ท่ านละ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน
12,900.พักเดีย่ วเพิม่
4,500.ขอสงวนสิทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก
วันที่ 1-3,5-7,8-10, 12-14 ก.ค.61
ท่ านละ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน
13,900.พักเดีย่ วเพิม่
4,500.ขอสงวนสิทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก

ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
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1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ )
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
ค่ารถรับ–ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน เอมิเรตส์
ขาไปท่านละ 30 กก. ขากลับท่านละ 30 กก
ค่ า ไกด์ ท ้ อ งถิ่ น น าท่ า นท่ อ งเที่ ย วตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุ บตั ิ เหตุ ส่ วนบุ ค คลกรณี เสี ยชี วิตสู ญ เสี ย
อวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาไว้ )

1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,

2.
3.
4.
5.

6.

ค่ าโทรศัพ ท์ส่ วนตัว, ค่ าซัก รี ด, มิ นิ บ าร์ ในห้ อง, รวมถึ ง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่ มที่ สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(หาก
ท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก)
ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 1,500 บาท ตลอด
ทิป
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
ค่ า วี ซ่ าส าหรั บ พาส ปอร์ ตต่ า งด้ า วในกรณี ที่ ไม่ ใ ช่
พาสปอร์ตไทย กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบ
ประจ าตั ว คนต่ า งด้ า ว 3)ใบส าคั ญ ถิ่ น ที่ อ ยู่ 4)ส าเนา
ทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนิ นการ
ยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สาหรับหนังสื อ
เดิ นทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดิ นทางต้องทาเรื่ องแจ้ง
เข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่ าสาหรับ พาสปอร์ ตต่างด้าว (ลู กค้าต้อง
เป็ นผูช้ าระด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรื อ ชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่ เหลื อชาระก่อนเดิ นทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลื อตามเวลาที่ กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู ้
เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุ
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ไว้ในรายการเดิ นทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะ
แล้วถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ
และเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทางต่ากว่า 26 ท่าน(ผูใ้ หญ่) โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ ยวบิ น ราคาและรายการท่องเที่ ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถื อว่าท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
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