
 

 

 

ฮอ่งกง สายบญุ 3 วนั 2 คนื 
** ไหวพ้ระ 5 วัด ที�ดังที�สดุในฮอ่งกง ** 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX) 

มอีาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง โหลดสมัภาระได ้30 กโิล 

จดุเดน่โปรแกรม 

1. พักโรงแรมหร ู4 ดาว ในฮอ่งกง 

2. รวยเฮง เสรมิปัง! กบัการขอพร5 วัด ดังที�สดุในฮอ่งกง 

    วัดแชกง , เจา้แมก่วนอมิ อา่วรพีลัสเบย,์ วัดหมั�นโหมว 

    พระใหญเ่กาะลันเตา , วัดหวงัตา้เซยีน 

3. ลิ�มลองติ�มซาํ , หา่นยา่ง  เมนู Signature ของฮอ่งกง 

4. ชอ้ปปิ�ง 3 ยา่นดังที�สดุ  ตลาดมงกก๊ , จมิซาจุย่ , Outlet 

 



 

 

 

ตารางเดนิทาง 
ตารางเดนิทาง 

*ราคานี�เฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ั�น* 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี�ยว 

06 – 08  กรกฎาคม 2561             (CX654/CX703) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

07 – 09 กรกฎาคม 2561              (CX654/CX613) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

13 - 15กรกฎาคม 2561               (CX654/CX703) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

14 –16กรกฎาคม 2561               (CX654/CX613) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

20 – 22 กรกฎาคม 2561             (CX654/CX703) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

27 – 29  กรกฎาคม 2561            (CX654/CX703) 16,800.- 16,800.- 5,500.- 

28 – 30  กรกฎาคม 2561            (CX654/CX613) 16,800.- 16,800.- 5,500.- 

04 – 06  สงิหาคม  2561             (CX654/CX613) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

10 – 12   สงิหาคม  2561            (CX654/CX703) 15,800.- 15,800.- 5,500.- 

11 - 13  สงิหาคม  2561              (CX654/CX613) 15,800.- 15,800.- 5,500.- 

18 – 20   สงิหาคม  2561             (CX654/CX613) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

25 – 27   สงิหาคม  2561             (CX654/CX613) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

31 สงิหาคม– 02กนัยายน 2561      (CX654/CX703) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

14 – 16  กนัยายน  2561              (CX654/CX703) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

21 – 23   กนัยายน  2561              (CX654/CX703) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

28 – 30   กนัยายน  2561              (CX654/CX703) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

05 – 07   ตลุาคม 2561                 (CX654/CX703) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

06 – 08   ตลุาคม 2561                 (CX654/CX613) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

13 – 15   ตลุาคม 2561                 (CX654/CX613) 15,800.- 15,800.- 5,500.- 

19 – 21   ตลุาคม 2561                 (CX654/CX703) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

26 – 28   ตลุาคม 2561                 (CX654/CX703) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

****   ทารก อายตุํ�ากวา่ 2 ปี ราคา  7,000.- บาท / น ั�งตกัผูใ้หญ ่

 

*โปรดอา่นเงื�อนไขทวัรก์อ่นจอง! เมื�อทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรบัเงื�อนไขครบทกุขอ้แลว้!!* 

 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์1,000 บาท/ทา่น (เก็บที�สนามบนิไทย) ทารก อายตํุ�ากวา่ 2 ปี ไมเ่ก็บ 

 ราคานี�สําหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นั�น พาสปอรต์ตา่งชาตเิก็บคา่ทวัรเ์พิ�ม 1,000 บาท 

 ราคาสําหรับผูเ้ดนิทางขั �นตํ�า 15 คน / กรุ๊ป สามารถออกเดนิทางได ้

  บรษัิทฯ ยนิดใีหคํ้าปรกึษาเพิ�มเตมิหากมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางตอ่ เชน่ เลื�อนวัน เพิ�มสว่นตา่ง     

ทา่นที�จะมตีั�วภายในประเทศ (เครื�องบนิ ,รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที�กอ่นทําการออกตั�ว 

  ใบนัดหมายเตรยีมตวัเดนิทาง บรษัิทฯ จดัสง่ใหท้า่นกอ่นเดนิทาง 3 วัน  

 



 

 

 

โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก     กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง –ตลาดมงกก๊ 

 
12.00 น.   ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ชั �น 4 ประต ู6 Row M 
14.55 น.   ออกเดนิทางโดยเที�ยวบนิ  CX654 

18.50 น.   ทกุทา่นถงึ สนามบนิฮอ่งกงหลังจากรับกระเป๋าที�สายพาน และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
หัวหนา้ทัวรพ์าทา่นเดนิออกทาง Hall B  ไกดท์อ้งถิ�นและรถโคช้ปรับอากาศรอรับทกุทา่น 
หมายเหต:ุ  การจัดที�นั�งบนเครื�องบนิสายการบนิเป็นผูกํ้าหนดเทา่นั�น บรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะทําการ Request  อํานวยความสะดวกใหไ้ดเ้ทา่นั�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัดลุพนิจิของเคา้เตอรเ์ชค็อนิ 

 

 

ตลาดมงก๊กเป็นย่านขายเสื�อผา้ เครื�องประดับ และของที�ระลกึในราคาย่อมเยา ตั �งอยู่บนถนนตุง ชอย เป็น

แหล่งชอ้ปปิ�งทอดยาว 1 กโิลเมตรใหโ้อกาสคุณไดฝึ้กฝนทักษะการต่อราคาอยา่งเพลดิเพลนิ ชื�อของตลาด

แหง่นี�มทีี�มาจากการเป็นแหลง่ขายสนิคา้สําหรับสตรทีกุวัย อยา่งไรก็ตาม ยงัมสีนิคา้อกีหลากหลาย เชน่ นาฬกิา 

เครื�องสําอาง กระเป๋า เครื�องตกแต่งบา้น CD และของกระจุกกระจกิใหเ้ลอืกซื�อ จนคุณสามารถเพลดิเพลนิกับ

การชมตลาดไดโ้ดยไมจํ่าเป็นตอ้งตั �งใจไปซื�อสนิคา้ใดๆ สกัช ิ�น 

 

 

เขา้สูท่ ี�พกั (ฮอ่งกง)  SAV Hotel / Hotel Ease / Penta Hotelหรอื ใกลเ้คยีง 

วนัสองรพีลสัเบย ์–วดัหม ั�นโหมว –วดัแชกง –จวิเวอรี� – วดัหวงัตา้เซยีน – จมิซา่จุย่  

บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

 
(1) เจา้แมก่วนอมิ อา่วรพีลสัเบย*์ไหวข้อความสําเร็จดา้นขอลกู*หาดทรายยาวรปูพระจันทรเ์สี�ยวเป็นหนึ�งใน
หาดที�สวยงามที�สดุแห่งหนึ�งของฮอ่งกง อาคารสโมสรของสมาคมกูภ้ัยของฮอ่งกงสรา้งขึ�นในสไตลจ์นีดั �งเดมิ 
เพดานตกแตง่ดว้ยลวดลายมงักรขดเป็นวงที�ดอูลังการ รปูปั�นคูส่งูตระหงา่นของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโห่ว



 

 

มคีวามโดดเดน่ทา่มกลางสวนสวย 
 

 
(2) วดัหม ั�นโหมว*ไหวข้อความสําเร็จดา้นการศกึษาบตุรหลาน*เป็นวดัเกา่แกส่รา้งเพื�อเป็นที�กราบไหวบ้ชูา 2 
เทพดัง  ไดแ้ก ่เทพเจา้กวนอเูทพเจา้หมั�นเชงิ ขอเรื�องบตุรหลานใหส้อบไดค้ะแนนดีๆ  มปัีญญาเฉลยีวฉลาด 
 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)เมนพูเิศษ! หา่นยา่ง 

 
(3) วดัแชกง*ไหวข้อความสําเร็จดา้นธรุกจิและโชคลาภ*เป็นวัดที�สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึตํานานแหง่นักรบ
ราชวงศซ์ง่ถกูกลา่วขานใหเ้ป็นวัดที�ข ึ�นชื�อดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชื�อที�วา่ การหมนุกงัหันกลับทศิ จะ
ชว่ยหมนุชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้เริ�มตน้ปีใหม ่เพื�อขบัไลส่ ิ�งชั�วรา้ยและนําแตส่ ิ�งดีๆ  เขา้มา ประชาชน
ทั�วโลกตา่งใหค้วามเลื�อมใสศรัทธาอยา่งมาก** ขอใหต้ั �งใจในการขอพรกบัเทพเจา้องคน์ี�จะสําเร็จทกุราย** 
 



 

 

 
รา้นจวิเวอรร์ี�  ทา่นจะไดพ้บกบั จี�กงัหันของขลังชื�อดังที�ทั�วโลกใหก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งที�ฮอ่งกงเทา่นั�น**
ออกแบบโดยสนิแซชื�อดังจาก วัดแชกง วงลอ้กงัหันปัดเป่าอปุสรรค พัดพาโชคลาภมาสูต่นเองและครอบครัว 
ทา่นสามารถชมและเลอืกซื�อใสเ่พื�อเสรมิบารม ีซึ�งดารานยิมเป็นอยา่งมาก เพราะสําเร็จตามที�ขอ 
 

 
 
(4) วดัหวงัตา้เซยีน*ไหวข้อความสําเร็จดา้นคูค่รองและสขุภาพ*ตั �งอยูใ่จกลางเมอืงโดดเดน่ดว้ย
สถาปัตยกรรมที�งดงาม ซึ�งวดัแหง่นี�เป็นที�ประดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพ
หวังตา้เซยีน แตจ่ดุยอดนยิมที�คนทั�วโลกมากราบไหวว้ดัแหง่นี�คอืเป้าหมายของคนโสดอยากมคีูซ่ ึ�งไมใ่ชก่ารขอ
ความรักจากเทพหวังตา้เซยีนแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการเดนิไปดา้นขา้งซึ�งจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง 
เป็นรปูปั�นสทีองมเีสี�ยวพระจนัทรอ์ยูด่า้นหลังประทับอยู ่ซ ึ�งชาวจนีเชื�อกนัวา่จะไดพ้บเนื�อคูแ่ทท่ี�เป็นคูบ่ญุคูบ่ารมี
รักกนัตลอดไป สว่นใครที�ไดพ้บคูแ่ลว้สามารถขอพรใหคู้ข่องทา่นรักกนัแน่นแฟ้นยิ�งขึ�นไดเ้ชน่กนัวธิขีอพร: ใช้

ดา้ยแดงผกูนิ�วเอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี
 

 
 
จมิซาจุย่ ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปแหง่แรกของเกาะฮอ่งกงที�ทนัสมยัที�สดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทกุประเภท รวมทั �ง
โรงแรมนับสบิ และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญท่ี�มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุโลก ลํ�าสมยัสดุ ๆ แปลก
ใหม ่หลากหลายประเภทใหจ้ับจา่ย ไมว่า่จะเป็น เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื�องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล 
โทรศัพทม์อืถอื เชญิเลอืกชมซื�อสนิคา้แฟชั�นที�มเีอกลกัษณ์เป็นของ ตวัเองในสนิคา้กิ�บเกม๋ากมาย  



 

 

 

 
** อสิระอาหารเย็นดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 

 

เขา้สูท่ ี�พกั (ฮอ่งกง)  SAV Hotel / Hotel Ease / Penta Hotelหรอื ใกลเ้คยีง 

วนัสาม    กระเชา้นองปิง– พระใหญเ่กาะลนัเตา –ชอ้ปปิ� ง CityGateOutlet– สนามบนิ  

บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (3) 

 
(5) พระใหญเ่กาะลนัเตา กระเชา้นองปิง*ไหวข้อความสําเร็จดา้นบารมกีารปกครอง* เป็นพระพทุธรปูทอง
สมัฤทธิ�ประทับกลางแจง้องคใ์หญท่ี�สดุในโลก หนัก 250ตันและสงู 34เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขา
เบื�องลา่งบรเิวณทะเลจนีใตต้ั �งอยูบ่นเกาะลันเตาเดนิทางขึ�นดว้ย กระเชา้นองปิง ชมววิ 360 องศา 
 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 
 
 
 



 

 

 
 
City Gate Outletศนูยก์ารคา้ในรปูแบบ Outlet ที�รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากโรงงาน  มาลดกระหนํ�าสงูสดุ 
30-70%  เชน่  Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK  และม ี Food Court รวมอาหารอรอ่ยๆ 

 

 
 

** สมควรแกเ่วลานําทกุทา่นไปสนามบนิ เช็คอนิ โหลดสมัภาระ ** 

 
 

*สําหรับพเีรยีด 23 – 25 มถินุายน / 30 มถินุายน – 2กรกฎาคม/ 07 – 09 / 14 – 16 / 28 – 30 กรกฎาคม 

// 04 – 06 / 11 – 13 / 18 – 20 / 25 – 27 สงิหาคม // 06 – 08 / 13– 15 ตลุาคม* 

17.55 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบนิCathay Pacific (CX)เที�ยวบนิCX613 

20.00น.ถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพทกุทา่น 

หมายเหต:ุ  การจัดที�นั�งบนเครื�องบนิสายการบนิเป็นผูกํ้าหนดเทา่นั�น บรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะทําการ Request  อํานวยความสะดวกใหไ้ดเ้ทา่นั�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัดลุพนิจิของเคา้เตอรเ์ชค็อนิ 

 

 

*สําหรับพเีรยีด 1 – 3 / 15 – 17 / 22 – 24 มถินุายน / 29 มถินุายน – 1 กรกฎาคม / 06 – 08 / 13 – 15 /  

20 – 22 / 27 – 29 กรกฎาคม // 10 – 12 สงิหาคม / 31 สงิหาคม – 02 กนัยายน // 14 – 16 / 21 – 23 / 

 28 – 30 กนัยายน // 05 – 07 / 19 – 21 / 26 – 28 ตลุาคม* 

19.50 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบนิCathay Pacific (CX)เที�ยวบนิCX703 

21.45น.ถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพทกุทา่น 

หมายเหต:ุ  การจัดที�นั�งบนเครื�องบนิสายการบนิเป็นผูกํ้าหนดเทา่นั�น บรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะทําการ Request  อํานวยความสะดวกใหไ้ดเ้ทา่นั�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัดลุพนิจิของเคา้เตอรเ์ชค็อนิ 

 

 

ขอ้สําคญัควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง ไดแ้ก ่ฮอ่งกง  
มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจิ�นกําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พื�นเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล 
เชน่  จวิเวอรี�, หยก, บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, เยื�อไผซ่ ึ�งทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมดว้ย 
“เพราะมผีลกบัราคาทวัร”์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ ทัวรจํ์าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมโดย
ใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาท ีซื�อหรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทั �งสิ�น 
และทกุการตดัสนิใจซื�อนั�นเป็นดลุพนิจิของลกูคา้ 100% ทัวรจ์ะไมม่สีว่นรับผดิชอบความพอใจหากทา่นไมพ่ึ�ง



 

 

พอใจสนิคา้ภายหลัง  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางแลนดจ์นีจะเรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 600 หยวน / คน / รา้น 
 
 

อตัราคา่บรกิารท ั�งหมด *รวม* 
1) ตั�วเครื�องบนิแบบหมูค่ณะ (ชั �นประหยดั) ไป – กลับ พรอ้มกรุ๊ปเทา่นั�น  

 ไมส่ามารถขอ Refund ไดท้กุกรณีไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงชื�อผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 
2) โรงแรม 4ดาว 2 คนื ตามโปรแกรม (จัดใหพ้ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 

หมายเหต:ุ  การจัดหอ้งพกัสําหรับเด็ก มเีงื�อนไขดังนี� 
เด็กอาย ุตั �งแต ่0 – 4 ขวบ ไมเ่ปิดเตยีง จัดใหน้อนเตยีงเดยีวกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น / หอ้ง เทา่นั�น 
กรณีเป็นผูใ้หญเ่พยีง 1 ทา่น / หอ้ง  โรงแรมจะถอืวา่เป็นการพักเดี�ยว  มคีา่พักเดี�ยว 
  เด็กอาย ุตั �งแต ่4 ขวบ ขึ�นไป  จดัใหน้อนเสรมิ 1 เตยีง / หอ้ง หรอื นอนกบั ผูใ้หญ ่1 ทา่น / หอ้ง 
ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] หากโรงแรมไมม่หีอ้งพกัในวันนั�น 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการจัดหอ้งประเภทอื�นทดแทนใหแ้กท่า่นตามเหมาะสม  
  กรณีที�เดนิทางมา 4 ทา่น ผูใ้หญ/่ครอบครัว แตม่ ี1 ทา่น มเีหตจํุาเป็นไมส่ามารถเดนิทางกบัคณะได ้
ไมว่า่จะเป็นสาเหตใุดกต็ามทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ปรับเป็นหอ้ง TRIPLE  พัก3 ทา่น/หอ้ง 
หรอืมคีา่ใชจ้า่ยเรยีกเก็บเพิ�มเป็นคา่พักเดี�ยว สําหรับเศษ 1 ทา่น ที�ตอ้งการนอนแยกคนเดยีว 
ในกรณีบางทา่นมเีหตจํุาเป็นไมส่ามารถเดนิทางกบัคณะได ้ บรษัิทฯ จะไมส่ามารถโอนหอ้งพักของ 

         ผูย้กเลกิเดนิทางใหแ้กท่า่นอื�นๆ ใชสํ้ารองพกัไดท้กุกรณี  เนื�องจากเป็นเงื�อนไขของทางโรงแรม 

3)  อาหาร 4มื�อ ตามโปรแกรม (**หากทา่นไมท่านอาหารมื�อใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได*้*) 
4)  คา่บตัรเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามโปรแกรม โดยที�ไมใ่ชโ่ปรแกรมที�ระบไุวว้า่ตอ้งชาํระเพิ�มเตมิ 

5)  คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานที�ทอ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
6)  ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถิ�น คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  
(ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตั �งแต ่อาย ุ1 – 75 ปี เทา่นั�น ** 
กรณีผูเ้ดนิทางมอีายตุั �งแต ่ 76 – 80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง 
          และ สําหรับผูเ้ดนิทาง อาย ุ81 ปี ขึ�นไป กรมธรรมไ์มร่ับคุม้ครองใดๆ ทั �งสิ�น ** 
  ประกนัจะไมคุ่ม้ครองผูท้ี�เคยผา่นหรอืเคยเดนิทางเขา้ประเทศตอ้งหา้ม แมว้า่จะสง่ชื�อมาทําประกนัแลว้ 
          ไดแ้ก ่อาเซอรไ์บจนั, อฟักานสิถาน, ควิบา, อหิรา่น, อริัก, สาธารณรัฐครีก์ชิ, เลบานอน, ลเิบยี, เกาหล ี
          (เหนอื), ปากสีถาน, ซเีรยี, ทาจกิสิถาน, เตริก์เมนสิถาน, ปาเลสไตน,์ อซุเบกสิถาน, อสิราเอล 
7)  คา่นํ�าหนัก ภาษีนํ�ามนั ภาษีตั�วทกุชนดิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็เงนิเพิ�มหากสายการบนิขอปรับขึ�น 
 
 

อตัราคา่บรกิารท ั�งหมด *ไมร่วม* 
1)  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิ�น (ไมใ่ชห่วัหนา้ทวัร)์ 1,000 บาท/ทา่น   
  ผูใ้หญแ่ละเด็กจา่ยในอตัราเทา่กนั  ** ทารก อายตํุ�ากวา่ 2 ปี ไมเ่ก็บคา่ทปิ ** 
  จา่ยที�สนามบนิประเทศไทยแกเ่จา้หนา้ที�บรษัิทฯ ทวัรเ์ทา่นั�น 

  คา่ทปิสําหรับหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ** ทา่นสามารถจา่ยเพิ�มตามสนินํ�าใจของทกุทา่น ** 
2)  คา่ภาษีตา่งๆ ไดแ้ก ่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% และ ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% กรณีตอ้งการใบกํากบัภาษี 
3)  คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�ไมไ่ดเ้กดิขึ�นจากทวัรเ์ป็นสาเหต ุ อาทเิชน่  คา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพเิศษภายใน 
     หอ้งพัก, คา่โทรศพัทต์า่งๆ ,คา่อนิเตอรเ์น็ต, คา่มนิบิาร,์ คา่ซกัรดี, คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสาย 
การบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้ 
เมอืงจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั �งที�ประจําเมอืงไทยและตา่งประเทศซึ�งอยู ่
นอกเหนอืความควบคมุของทางบรษัิทฯ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เง ื�อนไขการรบัจองทวัร ์
1)  ชาํระคา่ทัวร ์ “เต็มจํานวน”  ภายใน 2 วัน นับจากวันที�ไดร้ับใบอนิวอย 
  ที�นั�งของทา่นจะถกูยนืยนัโดยสมบรูณ์ก็ตอ่เมื�อทา่นไดร้ับใบยนืยนัการรับจองของบรษัิทฯ เป็นสําคญั 
  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิที�นั�งของทา่นอตัโนมตั(ิauto) หากทา่นไมไ่ดช้าํระคา่มดัจําในวันที�กําหนด  
         เพื�อใหส้ทิธิ�แกผู่ท้ี�รอควิ (Waitlist) ทา่นตอ่ไปและ เนื�องจากโปรแกรมเป็นแบบJoin Tour (จอยเที�ยว) 
บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งบรหิารจัดการขายที�นั�งใหเ้ต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจํากดัที�สายการบนิกําหนด 
         เพื�อสามารถนําทกุทา่นออกเดนิทางไดอ้ยา่งราบรื�น        

2)แนบสําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณุาถา่ยสง่มาตามตวัอยา่ง) โดยมวีันหมดอายคุงเหลอืไมน่อ้ยกวา่6 เดอืน   
     นับลว่งหนา้กอ่นวันเดนิทาง และมหีนา้วา่งทา้ยเลม่ไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ประทับตราได ้
3)  หากทา่นไมช่ําระคา่ทวัรค์รบ 100% กอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯ จะไมส่ามารถอนุญาตใหท้า่นเดนิทางได ้ 
     รวมถงึสายการบนิจะยดึมดัจําของทา่นทันท ีโดยไมส่ามารถขอคนื (Refund)  ไดท้กุกรณี 
 
 

เง ื�อนไขสาํคญัอื�นๆ ที�ควรทราบ 
1)  ผูเ้ดนิทางที�มอีาย ุ65 ปี ขึ�นไป หรอื ทา่นที�รอ้งขอรถเข็น (Wheel Chair) ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์
ประกอบการเดนิทาง เพื�อยนืยนัสขุภาพวา่ทา่นเหมาะสมแกก่ารเดนิทางได ้ เนื�องจากโปรแกรมเสน้ทางนี� ทา่น
ตอ้งเดนิทางขา้มหลายเมอืง รวมถงึเปลี�ยนโรงแรมที�พักบอ่ย หากเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ พบวา่ ทา่นชว่ยเหลอื
ตนเองไมไ่ด ้เชน่ เดนิไดน้อ้ยกา้วกวา่คนปกต ิ มอีาการหอบหดื อาหารชกั อาหารเกร็งควบคมุตนเองไมไ่ดห้รอื 
ตอบสนองชา้ผดิปกต ิและไมม่ใีบรับรองแพทยป์ระกอบ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทาง โดย
คํานงึถงึความปลอดภยัทา่นเป็นสําคญั 
2)  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนรายการทวัรไ์ดต้ามความเหมาะสม อนัเนื�องจากสภาวะอากาศ
แปรปรวน, ปัญหาชมุนุมปิดถนนมาจากการเมอืง, ปัญหาจากสายการบนิเป็นสาเหต,ุ ขั �นตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืในกรณีอื�นๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิ�นจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณใ์นวันดังกลา่ว โดยจะคํานงึถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้เป็นสําคญั 
3)  ทา่นที�มวีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางที�ระบ ุกรณุาแจง้เจา้หนา้ที�ใหร้ับทราบ
กอ่นการทําจองทวัรโ์ดยทั �งนี� ทางบรษัิทฯ ไมม่กีารลดราคาทวัรใ์นสว่นของลกูคา้ที�มวีซีา่จนีทกุกรณี 

4)  บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ที�ไมรู่จ้กักนั กรณีที�ทา่นจองและเดนิทางมาเพยีง 1 ทา่น 
จะตอ้งจา่ยคา่พักเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นั�น 
5)  บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสีิ�งผดิ
กฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 
 


