
 
 

 

รหัสทัวร TKT1900887 
ทัวรฮองกง เขาวิคตอเรีย อาวรีพลัสเบย 3 วัน 2 คืน (TG) 
- อาวรีพลัสเบย - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย – วัดเจาแมกวดอิมฮองฮํา 
- ยานจิมซาจุย - วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน 
 

 
 



 
 

 

กําหนดวันเดินทาง  
เดือน พฤษภาคม  11-13 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 /  

30 พ.ค. - 01 มิ.ย. / 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 
เดือน มิถุนายน 01-03 / 06-08 / 07-09 / 08-10 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 

20-22 / 21-23 / 23-25 / 27-29 / 28-30 
เดือน กรกฎาคม 04-06 / 05-07 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 

25-27 / 26-28  
เดือน สิงหาคม  01-03 / 02-04 / 08-10 / 09-11 / 15-17 / 16-18 /  

22-24 / 23-25 / 29-31 / 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 
เดือน กันยายน  05-07 / 06-08 / 12-14 / 13-15 / 19-20 / 20-22 /  

26-28 / 27-29 
ราคาทัวร 

ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

 14,900 14,900 13,900 4,900 

 
เดือน กรกฎาคม 2562  27-29 

ราคาทัวร 
ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

 17,900 17,900 16,900 4,900 

 

 

 

 



 
 

 

เดือน สิงหาคม 2562  10-12 
ราคาทัวร 

ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

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

 
ทิปสําหรับ ไกดทองถ่ิน/คนขับรถ **สําหรับผูใหญ และ เด็ก  1,200 บาท ตอลูกคา 1 ทาน 

**ขออนุญาตเก็บทิปที่สุนามบินสุวรรณภูมิ** 
คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

  
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – อาวรีพลัสเบย - จุดชมวิว ตอนกลางของเขา

วิคตอเรีย – วัดเจาแมกวดอิม ฮองฮํา - ยานจิมซาจุย (Tsim Sha 
Tsui) - Symphony of light 

06:00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรเช็คอิน เคานเตอร D ช้ัน 4 ทางเขาประตู 2 
อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สายการบินไทย  โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
คอยอํานวยความสะดวกแกทาน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่น่ังกอนออก
เดินทาง 

08:00 น. นําทานเดินทางสู เกาะฮองกง โดยเที่ยวบินที่ TG 600 
11:45 น. ถึงสนามบินฮองกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา   หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากร จุดนัดพบประตูทางออก นําทานเดินทางผานสะพานแขวนชิงหมา เปน
สะพานแขวนสําหรับรถยนตและรถไฟที่ยาวท่ีสุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่ง
ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังระดับโลกนอรแมน ฟอสเตอร ระหวางทางทานจะ
ไดชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกง  



 
 

 

 
เจาแมกวนอิมฮองฮํา 
จากน้ันนําทานไปไหว เจาแมกวนอิมฮองฮํา Hung Hom Kwun Yum Temple เปน
วัดเกาแกของฮองกงสรางต้ังแตป ค.ศ. 1873 เปนหน่ึงในวัดที่ชาวฮองกงน้ันเล่ือมใส
กันมาก ดวยความที่เจาแมกวนอิมน้ันเปนเทพเจาแหงความเมตตา ฉะน้ันเมื่อใครมีทุกข
รอนอะไรก็มักจะมากราบไหวขอพรใหเจาแมน้ันชวยเหลือ  และยังมีพิธีขอซองอั้งเปา
จากเจาแมกวนอิมอีกดวย โดยคนสวนใหญจะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเปนศิริ
มงคลในเทศกาลปใหม ซึ่งทางวัดจะจําหนายอุปกรณสําหรับเซนไหวพรอมซองแดงไว
ใหผูมาขอพร เม่ือสักการะขอพรโชคลาภแลวก็ใหนําซองแดงมาวนเหนือกระถางธูป
หนาองคเจาแมกวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงน้ันไวเพ่ือเปนสิริมงคล 
ตอไป  

 
 



 
 

 

 
 

อาวรีพลัสเบย 
นําทานสักการะเจาแมกวนอิมและขอพร
จากเทพเจาไซซิ่งเอ๊ียที่ชายหาดน้ําต้ืนที่  
อาวรีพลัสเบย ไหวพระ ขอพร องคเจาแม
กวนอิม ริมหาด ที่สิ่งหลายๆ คนมาขอแลว
ก็สมหวังกันบอยคร้ัง ใหทานได รับพลัง 1 
ในจุดฮวงจุย ที่ดีที่สุดในฮองกง ศาลาแปด
เหลี่ยม หรือแมกระท่ังไดขามสะพานตออายุ ที่เช่ือวาเม่ือไดเดินขาม 1 รอบ 
 จะตออายุไดถึง 3 ป  
จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย 
จากน้ันเดินทางสู จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลิดเพลิน
การถายรูป เกาะฮอ0งกง เกาลูน นิวเทอริเทอรร่ี ตลอดจนเกาะใหญเกาะนอยในทะเลจีนใต 



 
 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัคตาคาร 
ยานจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui)  
จากน้ันนําทานช็อปยานจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝم�งเกาลูน หาก
ทานตองการอัพเดตเทรนดลาสุดของฮองกง ตองถนนนาธาน ยานจิมซาจุย บนฝم�ง 
เกาลูน ถือเปนแหลงชอปแหงแรกของเกาะฮองกงท่ีทันสมัยที่สุด มีรานคาไวเกือบทุก
ประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบและหางสรรพสินคาขนาดใหญที่มีสินคาแบรนดเนม
มากมายจากทุกมุมโลก ลํ้าสมัยสุด ๆ แปลกใหม หลากหลายประเภทใหจับจาย ไมวา
จะเปน เสื้อผา กระเป�า รองเทา เคร่ืองใชไฟฟ�า กลองดิจิตอล โทรศัพทมือถือ เชิญ
เลือกชมซื้อสินคาแฟช่ันที่มีเอกลักษณเปนของ ตัวเองในสินคาก๊ิบเกมากมาย ใหได
เลือกมิกซแอนดแมช ไดอยางเมามนัสกันเลยทีเดียว สวรรคของนักทองเที่ยวอยาง
แทจริง 



 
 

 

 
 
20:00 น. นําทานชม Symphony of light เปนการแสดงแสงสีเสียงกลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก

ที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิลด  เรคคอรด” ซึ่งการแสดงจะเปดไฟที่ตกแตงดวยไฟสี
ตางๆ รวมดวยการยิงเลเซอรประกอบเพลงจากอาคารช้ันนํากวา 40 แหง โดยเวลาที่
ใชในการแสดงประมาณ 15 นาที เทาน้ัน 

 
*** อาหารค่ํา ไมรวมอยูในรายการทองเที่ยว เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินเต็มที่ 

กับการชอปปم�งอยางเต็มทีท่านสามารถทานอาหารไดสะดวกสบาย *** 
นําทานเขาที่พัก I CLUB HOTEL / CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / 

GRAND CITY HOTEL / RAMADA HONG KONG HARBOUR VIEW  
หรือระดับเทียบเทา 

 
 
 



 
 

 

วันที่สองของการเดินทาง  FREE DAY FOR YOU อิสระสําหรับทุกทาน 

วันอิสระสําหรับทุกทาน สามารถเลือกทองเท่ียวไดตามใจทานตองการ เลือก อิสระชอป
ปم�งที ่ถนนจิมซาจุย ขึ้นช่ือวามาเที่ยวฮองกง ส่ิงท่ีไมควรพลาด คือ ช็อปปم�ง เพราะ ฮองกง
ถือเปนเขตปลอดภาษีและทาเรือน้ําลึกสําหรับขนถายสินคา นับเปนประตูสูประเทศจีน 
และจากจีนสูโลกก็วาได สินคาแบรนดเนมมากมายเลยมีขายราคาไมแพงที่ฮองกง 
แหลงช็อปปم�งสําคัญที่ไมควรพลาด คือ ถนนนาธานบนฝم�งเกาลูนที่มียานช็อปปم�งดัง ๆ 
อยาง จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) มงกก (Mong Kok) และ Ladies’ Marketถนน
นาธานมีรานคาตลอดสองขางทาง หรือทัวรเสริมอ่ืน 

 
FREE DAY FOR YOU (วันอิสระไมมีรถและไกดทองถ่ินบริการ) 

*** หัวหนาทัวรคอยใหคําแนะนําในการเดินทางตางๆ *** 

 
ทัวรเสริม 1  HONGKONG DISNEYLAND 
  ผูใหญ  ราคา 3,200 บาท  
  เด็ก  ราคา 3,000 บาท (เด็กอายุระหวาง 3 – 11 ป) 
  ( บริการสําหรับ 10 ทานขึ้นไป โดยมีหัวหนาทัวรเดินทางไปดวย  
                       โดยรถไฟ ) 
  บัตรเขาสวนสนุกสามารถเลนเคร่ืองเลนแบบไมจํากัดจํานวนคร้ังภายในวัน 



 
 

 

 
ทัวรเสริม 2  ขึ้นกระเชา NGONG PING 360 แบบธรรมดา 
   ผูใหญ  ราคา 1,200 บาท  
   เด็ก  ราคา 1,100 บาท (เด็กอายุระหวาง 3 – 11 ป) 
   (บริการสําหรับ 10 ทานขึ้นไป โดยมีหัวหนาทัวรเดินทางไปดวย  
                      โดยรถไฟ) 

 
*** อาหารเชา อาหารเท่ียงและอาหารค่ําไมรวมอยูในรายการทองเท่ียว 

เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินเต็มที่กับโปรแกรมที่ลูกคาเลือก *** 
 

นําทานเขาที่พัก I CLUB HOTEL / CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / 
GRAND CITY HOTEL / RAMADA HONG KONG HARBOUR VIEW หรือระดับเทียบเทา 



 
 

 

วันที่สามของการเดินทาง  วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – งานฮวงจุย - ยานจิมซาจุย  
     สนามบินฮองกง - สุวรรณภูมิ 

รับประทานอาหารเชาแบบต่ิมซํา ณ.ภัตตาคาร 
วัดแชกงหมิว (Che Kung 

Temple) 
วัด แชกงห มิ ว  (Che Kung 
Temple) เป น ที่ ร่ํ า ลื อ ถึ ง
ความศักด์ิสิทธิ์ เร่ืองของกังหัน
ลมที่พัดพาเอาส่ิงไมดีออกจาก
ชีวิต เช่ือวาการหมุนกังหัน
กลับทิศ จะชวยหมุนชีวิตพลิก
ผันจากรายกลายเปนดีได ทํา
ใหวัดน้ีมีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึง
วา วัดกังหันลม เดิมทีวัดน้ีเปนวัดเล็กๆ ที่เกาแกและไดอนุรักษไวเปนโบราณสถาน อยู
ทางดานหลังของเรือนใหม สวนเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเน้ือที่ 50,000 
ตารางฟุต สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงทานแชกง นักรบผูซึ่งปกป�องจักรพรรดิราชองคสุดทาย
แหงวงคซง 
ธรรมเนียมการไหวเทพเจาแชกง 
 เม่ือเขาไปในศาลใหยืนอยูเบ้ืองหนารูปปم�นขนาดมหึมาของทานแชกง 
 อธิษฐานขอพรและมองหนาทาน อยางมุงม่ัน 
 ทําพิธีหมุนกังหันแหงโชคชะตา โดยใชน้ิวช้ีหมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา 
 ถาชีวิตในปที่ผานมาไมดี ใหใชมือซายหมุนดานซายไปขวา 
 ถาชีวิตดีอยูแลวก็ใหหมุนกังหันกลับจากขวาไปซาย 
 เม่ือหมุนกังหันเสร็จแลว ตีกลอง อีก 3 คร้ัง ดังๆ เพ่ือใหเปนที่รับรูทั่วกันทั้งฟ�าดิน 

และใหพรน้ันสมประสงค 



 
 

 

 
วัดหวังตาเซียน Wong Tai Sin Temple (หวองไทซิน) 
นําทานนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หน่ึงในวัดที่โดงดังท่ีสุดของ
ฮองกง เทพซึ่งขึ้นช่ือในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและ พบกับผูคนมากมายที่นําธูป 
และ ของ มาสักการะเพื่อขอพรตางๆ ต้ังแตเร่ืองความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทํา
ธุรกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอยางคุนปากเปนภาษาจีนแตจิ๋ววา “วัดหวังตาเซียน”
น้ันเปนวัดลัทธิเตาที่ชาวฮองกงและนักทองทองที่ เดินทางมาเท่ียวฮองกงโดยเฉพาะ
ชาวไทยเช้ือสายจีนใหความศรัทธากันมาก วัดน้ีมีอายุกวารอยป ไดช่ือวาเปน  วัดที่ใคร
มาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกสิ่ง  

 
งานฮวงจุย 
จากน้ันนําทานเย่ียมชม งานฮวงจุย ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับงานดีไซนที่ไดรับรางวัล
อันดับยอดเย่ียม เคร่ืองประดับกังหันนําโชค จี้ แหวน กําไล สวมใสเสริมความเฮง 
ความเจริญรุงเรืองในหนาท่ีการงาน คาขายธุรกิจใดๆก็รุงเรืองมากมาย เดินทางไปที่ใด
หนใดก็แคลวคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมด่ังใจปรารถนาทุกประการ และนําทาน



 
 

 

ชม รานปم�เซี่ยะหยก สัตวนําโชคลาภความม่ังมี 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
ยานจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) บริเวณหาง K11  
จากน้ันนําทานช็อปยานจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝم�งเกาลูน หาก
ทานตองการอัพเดตเทรนดลาสุดของฮองกง ตองถนนนาธาน ยานจิมซาจุย บนฝم�ง 
เกาลูน ถือเปนแหลงชอปแหงแรกของเกาะฮองกงท่ีทันสมัยที่สุด มีรานคาไวเกือบทุก
ประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบและหางสรรพสินคาขนาดใหญที่มีสินคาแบรนดเนม
มากมายจากทุกมุมโลก ลํ้าสมัยสุด ๆ แปลกใหม หลากหลายประเภทใหจับจาย ไมวา
จะเปน เสื้อผา กระเป�า รองเทา เคร่ืองใชไฟฟ�า กลองดิจิตอล โทรศัพทมือถือ เชิญ
เลือกชมซื้อสินคาแฟช่ันที่มีเอกลักษณเปนของ ตัวเองในสินคาก๊ิบเกมากมาย ใหได
เลือกมิกซแอนดแมช ไดอยางเมามนัสกันเลยทีเดียว สวรรคของนักทองเที่ยวอยาง
แทจริง 



 
 

 

 
 
ไดเวลานัดหมายนําทุกทานเดินทางสูสนามบินฮองกง 

20.45 น. เหิรฟ�ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 607   
22.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ    

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

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขตางๆ 
โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

หมายเหตุ สามารถออกเดินทางไดขั้นต่ํา 15 ทานขึ้นไป 
ทปิสําหรับ ไกดทองถ่ิน/คนขับรถ สําหรับผูใหญ และ เด็ก  1,200 บาท ตอลูกคา 1 ทาน 

**ขออนุญาตเก็บทิปที่สุนามบินสุวรรณภูมิ** 
คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

อัตราน้ีรวมบริการ 
• คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ช้ันประหยัดเสนทางกรุงเทพฯ–ฮองกง–

กรุงเทพฯ  
• คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน  

ซึ่งเปนอัตรา ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2562  และ ทานตองชําระเพ่ิม หากสายการบินมีการ 
เรียกเก็บเพิ่ม  

• คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน ) 
• คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
• คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
• คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ 
• คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
• คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี ซึ่งเปนอัตรา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  และ ทานตองชําระ

เพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิม 
• คามัคคุเทศกของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ  ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ 

เดินทางในตางประเทศ 
• คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

อัตราน้ีไมรวมบริการ 
• คาทิปสําหรับ ไกดทองถ่ิน/คนขับรถ *** อัตราการใหทิป  ผูใหญ และ 

เด็ก 1,200 บาทตอทาน *** 
• คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
• คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
• คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเคร่ืองด่ืมและคาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเองคา
โทรศัพท  

คาซักรีด ฯลฯ 
• คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
• คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
• สําหรับราคาน้ีบริษัทฯ จะไมรวมคาภาษีทองเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
• คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
การชําระเงิน  
• ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําคาบริการทัวรเปนจํานวนเงิน 10,000 บาทตอผูโดยสาร

หน่ึงทาน หลังจากมีการทําจองสํารองที่น่ังแลว 2 วันทําการ  
• สําหรับคาบริการทัวรสวนที่เหลือ จะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 
• หากผูโดยสารทานใด แจงยกเลิกหลังออกต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
การยกเลิก 
• หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทํางาน มิฉะน้ันบริษัทฯ

จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด และในการคืนมัดจํา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงินไมเต็มจํานวนการมัดจํา 

• หากผูโดยสารทานใด แจงยกเลิกหลังออกต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนคาทัวรทั้งหมด 



 
 

 

หมายเหตุ  
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

• บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิด
กฎหมายหรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอ
ไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว  ทาง
บริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา

เมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
• เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินทีท่างบริษัทฯ ไดทําการจองไวเปนต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุป ดังน้ันท่ีน่ัง

ทางสายการบินจะจัดใหเปนโซนกรุปมาให ทางบริษัทฯไมสามารถที่จะรองขอไดวาจะขอที่น่ัง
โซนใหม  และในบางครั้งที่น่ังบนเคร่ืองบน อาจจะไมไดน่ังติดกันหมดกับคนในครอบครัว แต
ทวา ณ วันที่เดินทาง เจาที่และหัวหนาทัวรจะพยายามอยางเต็มที ่เผ่ือที่จะไดน่ังดวยกันกับ
คนในครอบครัว ทั้งน้ีจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดเขาใจ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกการเดินทาง หากผูรวมเดินทางจอยกรุปหนารานไมถึง 
15 ทาน 

 
 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของทานวามีอายุการใชงานอยางนอย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
กรณีอายุหนังสือเดินทางนอยกวา 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 

ควรรีบทําเลมหนังสือเดินทางใหม และสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางมาใหกับทางบริษัทฯอีกคร้ัง  
หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

 
*** เม่ือทานไดชําระเงินคามัดจําบริการทัวร หรือชําระคาบริการทัวรเต็มจํานวนแลว *** 

*** ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ *** 


