
 

 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดินทาง 



 

 

เดือน พฤษภาคม 2562  16-18 / 23-25 / 31พ.ค.-02มิ.ย. 

เดือน มิถนุายน 2562  06-08 / 13-15 / 20-22 

ราคาทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

    14,900 14,900 13,500 5,500 

 

เดือน กรกฎาคม 2562  04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27 

เดือน สงิหาคม 2562  01-03 / 02-04 / 15-17 / 22-24 / 29-31 / 30ส.ค.-01ก.ย.  

เดือน กนัยายน 2562  05-07 / 06-08 / 12-14 / 20-22  

ราคาทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

    15,500 15,500 14,000 5,500 

 

เดือน พฤษภาคม 2562  3-5 

เดือน ตลุาคม  2562  21-23 / 23-25 / 25-27  

ราคาทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

    15,900 15,900 14,500 5,500 

 

เดือน เมษายน  2562  18-20 / 19-21 

เดือน ตลุาคม  2562  10-12 / 12-14 / 17-19 

ราคาทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

    16,900 16,900 15,500 5,900 

ทิปส าหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ **ส าหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,200 บาท ต่อลกูคา้ 1 ท่าน 

**ขออนญุาตเก็บทิปท่ีสนุามบินสวุรรณภมิู** 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 
  



 

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสวุรรณภมิู – อ่าวรีพลสัเบย ์- จดุชมวิว ตอนกลางของเขา

วิคตอเรีย – วดัเจา้แม่กวดอิม ฮ่องฮ า - ยา่นจิมซาจยุ (Tsim Sha Tsui) - 

Symphony of light 

04:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิูเคานเ์ตอรเ์ช็คอิน เคานเตอร ์M ชัน้ 4 ทางเขา้ประต ู5 อาคารผ ูโ้ดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแกท่่าน ในการ

ตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทาง 

06:45 น. น าท่านเดินทางส ู่ เกาะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 616 

10:30 น. ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลนัเตา   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนัดพบประต ู

ทางออก นาํท่านเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหมา่ เป็นสะพานแขวนสาํหรบัรถยนตแ์ละรถไฟท่ียาวท่ีสดุของโลกมีระยะทาง

2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทิวทัศน์

ของเกาะฮอ่งกง  

 

หรอืเท่ียวบิน 

 

06:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิูเคานเ์ตอรเ์ช็คอิน เคานเตอร ์M ชัน้ 4 ทางเขา้ประต ู5-6 อาคารผ ูโ้ดยสารขา

ออกระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค(CX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ   คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทาง 

08:15 น. น าท่านเดินทางส ู่ เกาะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 700 

12:15 น.     ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลนัเตา   หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนดัพบประต ู

ทางออก นาํท่านเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหมา่ เป็นสะพานแขวนสาํหรับรถยนตแ์ละรถไฟท่ียาวท่ีสดุของโลกมีระยะทาง

2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทิวทัศน์

ของเกาะฮ่องกง 

 

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


 

 

 

 

อ่าวรพีลสัเบย ์

นาํท่านสักการะเจา้แม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจา้ไซ่ซ่ิง

เอ๊ียท่ีชายหาดนํ้าตื้นท่ี อ่าวรีพลสัเบย  ์ไหวพ้ระ ขอพร 

องค์เจา้แม่กวนอิม ริมหาด ท่ีสิ่งหลายๆ คนมาขอแลว้ก็

สมหวังกนับอ่ยครัง้ ใหท้่านได ้รับพลัง 1 ในจดุฮวงจุย้ ท่ี

ดีท่ีสดุในฮ่องกง ศาลาแปดเหลี่ยม หรือแมก้ระทัง่ไดข้า้ม

สะพานต่ออาย ุท่ีเชื่อว่าเมื่อไดเ้ดินขา้ม 1 รอบ จะต่ออายุ

ไดถึ้ง 3 ปี  

 

จดุชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรยี 

จากนัน้เดินทางสู ่จดุชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรยี ท่ีมีความสงู 397 เมตร เพลิดเพลินการถ่ายรปู เกาะฮ่อ0งกง เกาลนู 

นิวเทอริเทอรร่ี์ ตลอดจนเกาะใหญเ่กาะนอ้ยในทะเลจีนใต ้

 



 

 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภคัตาคาร 

เจา้แมก่วนอิมฮ่องฮ า 

จากนัน้นาํท่านไปไหว ้เจา้แมก่วนอิมฮ่องฮ า Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ 

ค.ศ. 1873 เป็นหนึ่งในวัดท่ีชาวฮอ่งกงนัน้เลื่อมใสกันมาก ดว้ยความท่ีเจา้แมก่วนอิมนัน้เป็นเทพเจา้แห่งความ

เมตตา ฉะนัน้เมื่อใครมีทกุขร์อ้นอะไรก็มกัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมน่ัน้ชว่ยเหลือ  และยังมีพิธีขอซองอัง้เปาจากเจา้แม่

กวนอิมอีกดว้ย โดยคนสว่นใหญจ่ะนิยมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม ่ซ่ึงทางวัดจะจาํหนา่ย

อปุกรณส์าํหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้าํซองแดงมาวนเหนือกระถาง

ธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวเ้พ่ือเป็นสิริมงคล ตอ่ไป  

 

 

 

 

 

 

 

ยา่นจิมซาจยุ (Tsim Sha Tsui)  

จากนัน้น าท่านช็อปยา่นจิมซาจยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝัง่เกาลนู หากท่านตอ้งการอพัเดตเทรนดล์า่สดุ

ของฮ่องกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุย่ บนฝัง่ เกาลนู ถือเป็นแหลง่ชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮอ่งกงท่ีทันสมยัท่ีสดุ มี

รา้นคา้ไวเ้กือบทกุประเภท รวมทั้งโรงแรมนบัสิบและหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญท่ี่มีสินคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุ

โลก ลํา้สมยัสดุ ๆ แปลกใหม ่หลากหลายประเภทใหจ้บัจ่าย ไมว่่าจะเป็น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง

ดิจิตอล โทรศัพทม์ือถือ เชิญเลือกชมซ้ือสินคา้แฟชัน่ท่ีมีเอกลกัษณเ์ป็นของ ตวัเองในสินคา้กิ๊บเกม๋ากมาย ใหไ้ดเ้ลือกมิกซ์

แอนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามนัสก์นัเลยทีเดียว สวรรคข์องนกัท่องเท่ียวอย่างแทจ้ริง 

 

*** อาหารค ่า ไมร่วมอย ูใ่นรายการท่องเท่ียว เพ่ือใหท่้านไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ี 



 

 

กบัการชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มท่ีท่านสามารถทานอาหารไดส้ะดวกสบาย *** 
 

 

20:00 น. นาํท่านชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจง้ท่ีใหญท่ี่สดุในโลกท่ีถกูบนัทึกโดย “กินเนส เวิลด์  เรคค

อรด์” ซ่ึงการแสดงจะเปิดไฟท่ีตกแตง่ดว้ยไฟสีตา่งๆ รว่มดว้ยการยิงเลเซอรป์ระกอบเพลงจากอาคารชัน้นาํกว่า 40 แห่ง 

โดยเวลาท่ีใชใ้นการแสดงประมาณ 15 นาที เท่านัน้ 

น าท่านเขา้ท่ีพกั I club HOTEL / CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / GRAND CITY HOTEL / RAMADA HONG 

KONG HARBOUR VIEW หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  FREE DAY FOR YOU อิสระส าหรบัทกุท่าน 

วันอิสระสาํหรบัทกุท่าน สามารถเลือก

ท่องเท่ียวไดต้ามใจท่านตอ้งการ เลือก 

อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนจิมซาจ ุ่ย ขึน้ชื่อว่า

มาเท่ียวฮอ่งกง สิ่งท่ีไมค่วรพลาด คือ ช็

อปป้ิง เพราะ ฮ่องกงถือเป็นเขตปลอด

ภาษีและท่าเรือนํา้ลึกสาํหรบัขนถ่ายสินคา้ 

นบัเป็นประตสู ู่ประเทศจีน และจากจีนสู่

โลกก็ว่าได ้สินคา้แบรนดเ์นมมากมายเลย

มีขายราคาไมแ่พงท่ีฮ่องกง แหลง่ช็อปป้ิง

สาํคญัท่ีไมค่วรพลาด คือ ถนนนาธานบน

ฝัง่เกาลนูท่ีมีย่านช็อปป้ิงดงั ๆ อย่าง จิม

ซาจุย่ (Tsim Sha Tsui) มง่กก๊ (Mong 

Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมี

รา้นคา้ตลอดสองขา้งทาง หรือทัวรเ์สริมอ่ืน 

 



 

 

 

 

 

ทวัรเ์สรมิ 1  HONGKONG DISNEYLAND 

  ผ ูใ้หญ่  ราคา 3,000 บาท  

  เด็ก  ราคา 2,800 บาท (เด็กอายรุะหว่าง 3 – 11 ปี) 

  ( บรกิารส าหรบั 10 ท่านข้ึนไป โดยมีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางไปดว้ย โดยรถไฟ ) 

  บตัรเขา้สวนสนกุสามารถเลน่เครือ่งเลน่แบบไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ภายในวัน 

 

ทวัรเ์สรมิ 2  ข้ึนกระเชา้ NGONG PING 360 แบบธรรมดา 

   ผ ูใ้หญ่  ราคา 1,000 บาท  

   เด็ก  ราคา 900 บาท (เด็กอายรุะหว่าง 3 – 11 ปี) 

   (บรกิารส าหรบั 10 ท่านข้ึนไป โดยมีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางไปดว้ย โดยรถไฟ) 

 

*** อาหารเชา้ อาหารเท่ียงและอาหารค ่าไมร่วมอย ูใ่นรายการท่องเท่ียว 

เพ่ือใหท่้านไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ีกบัโปรแกรมท่ีลกูคา้เลือก *** 



 

 

น าท่านเขา้ท่ีพกั I club HOTEL / CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / GRAND CITY HOTEL / RAMADA HONG 

KONG HARBOUR VIEW หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – งานฮวงจ ุย้ - Ladies Market 
     สนามบินฮ่องกง - สวุรรณภมิู 

รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ า ณ.ภตัตาคาร 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็น

ท่ีรํ่า ลือถึงความศักดิ์ สิท ธ์ิ  เ ร่ืองของ

กงัหันลมท่ีพัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต 

เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วย

หมุนชี วิตพลิกผันจากรา้ยกลายเป็นดี

ได  ้ทําให้วัดนี้มีชื่ อเรียกอีกอย่างหนึ่ง

ว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ 

ท่ีเกา่แกแ่ละไดอ้นรุกัษไ์วเ้ป็นโบราณสถาน 

อยู่ทางดา้นหลังของเรือนใหม่ ส่วนเรือน

ใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อท่ี 

50,000 ตารางฟุต สรา้งขึน้เพ่ือระลึกถึง

ท่านแชกง นักรบผูซ่ึ้งปกป้องจักรพรรดิ

ราชองคส์ดุทา้ยแห่งวงคซ์่ง 

ธรรมเนียมการไหวเ้ทพเจา้แชกง 

 เม่ือเขา้ไปในศาลใหยื้นอย ูเ่บ้ืองหนา้รปูป้ันขนาดมหึมาของท่านแชกง 

 อธิษฐานขอพรและมองหนา้ท่าน อยา่งม ุง่มัน่ 

 ท าพิธีหมนุกงัหนัแห่งโชคชะตา โดยใชน้ิ้วช้ีหมนุกงัหนัตามเข็มนาฬิกา 

 ถา้ชีวิตในปีท่ีผ่านมาไมดี่ ใหใ้ชมื้อซา้ยหมนุดา้นซา้ยไปขวา 

 ถา้ชีวิตดีอย ูแ่ลว้ก็ใหห้มนุกงัหนักลบัจากขวาไปซา้ย 

 เม่ือหมนุกงัหนัเสร็จแลว้ ตีกลอง อีก 3 ครัง้ ดังๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรบัร ูท้ัว่กนัทัง้ฟ้าดิน และใหพ้รนั้นสม

ประสงค ์



 

 

 

 

วดัหวงัตา้เซียน Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) 

นาํท่านนมสัการ เทพเจา้หวังตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน หนึ่งในวัดท่ีโดง่ดงัท่ีสดุของฮอ่งกง เทพซ่ึงขึน้ชื่อในการดแูล

รกัษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกบัผูค้นมากมายท่ีนาํธปู และ ของ มาสกัการะเพ่ือขอพรต่างๆ ตัง้แตเ่ร่ืองความรกัไปจนถึง

ฤกษม์งคลในการทาํธรุกิจ หรือตามท่ีคนไทยเรียกกนัอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ๋ิ้วว่า “วัดหวังตา้เซียน”นัน้เป็นวัดลทัธิ

เตา๋ท่ีชาวฮอ่งกงและนกัท่องท่องท่ี เดินทางมาเท่ียวฮอ่งกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนใหค้วามศรทัธากนัมาก วัดนี้มี

อายกุว่ารอ้ยปี ไดช้ื่อว่าเป็น  วัดท่ีใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทกุสิ่ง  

 

งานฮวงจ ุย้ 

จากนัน้นาํท่านเย่ียมชม งานฮวงจ ุย้ ท่ีขึน้ชื่อของฮอ่งกงพบกับงานดีไซนท่ี์ไดร้บัรางวัลอนัดบัยอดเย่ียม เคร่ืองประดบั

กงัหันนาํโชค จ้ี แหวน กาํไล สวมใสเ่สริมความเฮง ความเจริญรุง่เรืองในหนา้ท่ีการงาน คา้ขายธรุกิจใดๆก็ร ุง่เรือง

มากมาย เดินทางไปท่ีใดหนใดก็แคลว้คลาดปลอดภัย คิดหวังส่ิงใดก็สมดัง่ใจปรารถนาทกุประการ และนาํท่านชม รา้นป่ี

เซ่ียะหยก สตัวน์าํโชคลาภความมัง่มี 



 

 

 
 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

Ladies Market  

จากนัน้นาํท่านเยือนตลาดกลางคืนของฮอ่งกง ท่ีมีชื่อเสียงโดง่ดงัในหมู่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและมีคนพลกุพล่านมาก

ท่ีสดุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงวันหยดุสดุสัปดาห์อย่างเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากท่ีนี่เต็มไดไ้ปดว้ยของขายมากมายหลาย

ประเภท ทั้งเสื้อผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดับแฟชัน่ รวมไปถึงของท่ีระลึกดว้ย โดยส่วนใหญ่จะเนน้ไปท่ีสินคา้สาํหรับผูห้ญิง

เหมือนชื่อของตลาด นอกจากนัน้ท่ีนี่ยังจดุเดน่อยู่ตรงท่ีสินคา้ราคาถกู สามารถตอ่รองไดถึ้งคร่ึงตอ่คร่ึงเลย 

 

ไดเ้วลานดัหมายน าทกุท่านเดินทางส ู่สนามบินฮ่องกง  

19.50 น. เหิรฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 703   

21.45 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ    



 

 

หรอืเท่ียวบิน 

21.25 น. เหิรฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 617   

23.15 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ    

หรอืเท่ียวบิน 

22.25 น. เหิรฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 709 

00.15 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

------------------------------------------------------------------------  

 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่างๆ 

โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุสามารถออกเดินทางไดข้ัน้ต ่า 15 ท่านข้ึนไป 

 

ทิปส าหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ ส าหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,200 บาท ต่อลกูคา้ 1 ท่าน 

**ขออนญุาตเก็บทิปท่ีสนุามบินสวุรรณภมิู** 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

อตัราน้ีรวมบรกิาร 

„ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินฮ่องกง คาเธ่ยแ์ปซิฟิค ชัน้ประหยดัเสน้ทางกรงุเทพฯ‟ฮ่องกง‟

กรงุเทพฯ  

„ ค่าภาษีนํา้มนัเชือ้เพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอัตรา  

           ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2562  และ ท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรยีกเก็บเพิ่ม  

„ ค่านํา้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กโิลกรมัตอ่ท่าน ) 

„ ค่าโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

„ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

„ ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการ 

„ ค่ารถรบัส่งระหว่างนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ

„ ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี ซ่ึงเป็นอัตรา ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2562  และ ท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากสายการบิน

มีการเรียกเก็บเพิ่ม 

„ ค่ามคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

„ ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อตัราน้ีไม่รวมบรกิาร 

„ ค่าทิปส าหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ *** อตัราการใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก 1,200 บาทต่อท่าน *** 

„ ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

„ ค่าธรรมเนยีมการทาํหนงัสือเดนิทาง 



 

 

„ ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเคร่ืองดืม่และค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเองคา่โทรศพัท ์ 

ค่าซักรีด ฯลฯ 

„ ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

„ ค่าทาํใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

„ สาํหรบัราคานีบ้ริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 

„ ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน  

„ ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจาํค่าบริการทวัรเ์ป็นจาํนวนเงนิ 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมี

การทาํจองสาํรองท่ีนัง่แลว้ 2 วันทาํการ  

„ สาํหรบัค่าบริการทวัรส่์วนท่ีเหลือ จะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วันทาํการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 

„ หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

การยกเลิก 

„ หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทักอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันทาํงาน มิฉะนัน้บริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจาํ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิไม่เต็มจาํนวนการมดัจาํ 

„ หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

หมายเหต ุ 

„ รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะคาํนงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั 

„ บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้ม

นาํเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤตส่ิอไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรือบางส่วน 

„ บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อันสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

„ บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วท่ีพาํนกัอยู่ในประเทศไทย 

„ เนือ่งจากตัว๋เคร่ืองบินท่ีทางบริษทัฯ ไดท้าํการจองไวเ้ป็นตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุป๊ ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะจัด

ใหเ้ป็นโซนกรุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไม่สามารถที่จะรอ้งขอไดว่้าจะขอท่ีนัง่โซนใหม่  และในบางครัง้ท่ีนัง่บนเคร่ืองบน 

อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัหมดกบัคนในครอบครัว แตท่ว่า ณ วันท่ีเดนิทาง เจา้ที่และหัวหนา้ทวัรจ์ะพยายามอย่าง

เต็มท่ี เผื่อท่ีจะไดน้ัง่ดว้ยกนักบัคนในครอบครัว ทัง้นีจึ้งเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั และโปรดเขา้ใจ 

„ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการยกเลิกการเดินทาง หากผ ูร้่วมเดินทางจอยกร ุป๊หนา้รา้นไม่ถึง 15 ท่าน 



 

 

 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ี

เดินทางกรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

ควรรีบท าเลม่หนงัสือเดินทางใหม ่และสง่ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบริษทัฯอีกครัง้  

หากมีการผิดพลาดทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น  

 

*** เม่ือท่านไดช้ าระเงินคา่มดัจ าบริการทวัร ์หรือช าระค่าบริการทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ *** 

 

 

 

 

 

BOOKING FROM 

 

Date / วนัท่ี ................................ 

From: / จาก ………………………………………….. Company / บริษทั …………………………………….. 

Tel: / โทร ……………………………………………… E-Mail : ………………………………………………….. 

Attn: / เรียนคณุ …………………………………….. THE KEY TOUR 

โปรแกรมท่ีจอง ..................................................................... โดยสายการบิน .................... 

วนัท่ีเดินทาง ................................................ จ านวนผ ูเ้ดินทาง ...........................................  

แบ่งเป็นผ ูใ้หญ่ ............................... ท่าน เด็กต ่ากว่า 12 ปี ไมมี่ตียง ............................ ท่าน 

ช่ือ – นามสกลุผ ูจ้อง ...........................................................................................................  

โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก :  เบอรโ์ทรศพัท ์............................................................................ 

                                      เบอรมื์อถือ ................................................................................ 

หอ้งพกั 1 ท่าน ............................. หอ้ง หอ้งพกั 2 ท่าน ............................ หอ้ง 



 

 

เตียงเสริม .................................... หอ้ง เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่ .......................... หอ้ง  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเน้ือววั ☐  ไมท่านเน้ือหม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  มงัสวิรติั 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


