
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    จดุเดน่โปรแกรม HKTG15  

1. ขึน้กระเชา้นองปิง 360 องศา สกัการะพระใหญ่ 

2. ขอพรชวีติคู ่“เทพเจา้ดา้ยแดง” วดัหวังตา้เซยีน **HILIGHT  

3. อรอ่ยกบั 2 เมนู Signature ติม่ซ า, หา่นยา่ง ทีใ่ครมาฮอ่งกงตอ้งลอง! 

4. ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม 2 ยา่นดัง มงกก๊, จมิซาจุย่ รอ้งเทา้กฬีา, กระเป๋า 
 

 

 



 

ตารางเดนิทาง 
ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 

ผูใ้หญ ่

(โปรโมช ัน่) 

เด็ก 2-18 ปี 

(ราคาปกต)ิ 
พกัเดีย่ว 

05 – 07 มนีาคม 2561            11,888.- เพิม่ +3,000.- 5,500.- 

12 – 14 มนีาคม 2561            11,888.- เพิม่ +3,000.- 5,500.- 

18 – 20 มนีาคม 2561            11,888.- เพิม่ +3,000.- 5,500.- 

19 – 21 มนีาคม 2561            11,888.- เพิม่ +3,000.- 5,500.- 

16 – 18 เมษายน 2561           12,888.- เพิม่ +3,000.- 5,500.- 

22 – 24 เมษายน 2561           12,888.- เพิม่ +3,000.- 5,500.- 

23 – 25 เมษายน 2561           12,888.- เพิม่ +3,000.- 5,500.- 

หมายเหต ุ: ทารก 0-2 ปี ราคา 5,888.- บาท / น ัง่ตกัผูใ้หญ ่(ไมม่ที ีน่ ัง่) 

 

*โปรดอา่นเงือ่นไขทวัรก์อ่นจอง! เมือ่ทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรบัเงือ่นไขครบทกุขอ้แลว้!!* 

 ราคาดังกลา่ว  ยงัไมร่วม  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 บาท (เก็บทีส่นามบนิไทย) 

  ผูใ้หญแ่ละเด็กทีม่อีายตุัง้แต ่2 ขวบ ขึน้ไป เกบ็คา่ทปิในอตัราเทา่กนั   

  ทารก อายตุ ่ากวา่ 2 ปี  ไมเ่ก็บคา่ทปิไกด ์

 ราคาดังกลา่วส าหรับผูเ้ดนิทางพาสปอรต์คนไทยเทา่นัน้  

  กรณีเป็นพาสปอรต์ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ 1,000 บาท จากราคาทวัร ์

 ราคาดังกลา่วส าหรับจ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต า่ 15 ทา่น (มหีัวหนา้ทัวรไ์ทยบรกิาร) 

            บรษัิทฯ ยนิดใีหค้ าปรกึษาเพิม่เตมิหากมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางตอ่ในจ านวนไมถ่งึ 15 ทา่น 

  ทา่นทีจ่ะมตีัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ ,รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออก 

    ตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

  ใบนัดหมายการเตรยีมตวัเดนิทาง บรษัิทฯ จะจัดสง่ใหท้า่นกอ่นเดนิทาง 3 วัน  

 

 

 

โปรแกรมทวัร ์
วนัแรก     กรงุเทพฯ  –  ฮอ่งกง  –  ตลาดมงกก๊ (Lady Market) 

11.00 น.  ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู9  ROW T 

สายการบนิ EMIRATES  AIRLINE (EK)  โดยมป้ีายรับทัวรพ์รอ้มเจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับทกุทา่น 

มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 30 กก. 

หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ (ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้) 

13.45 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิเทีย่วบนิ EK384  

17.30 น.  ทกุทา่นมาถงึ  สนามบนิฮอ่งกง หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทกุทา่นไปรับกระเป๋า

ทีส่ายพาน จากนัน้พาเดนิออกทาง EXIT B  พบไกดท์อ้งถิน่ เพือ่ออกเดนิทางเขา้สูโ่ปรแกรมทัวร ์



 

 
ตลาดมงก๊ก เป็นย่านขายเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ และของที่ระลกึในราคาย่อมเยา ตัง้อยู่บนถนนตุง ชอย เป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงทอดยาว 1 กโิลเมตรใหโ้อกาสคุณไดฝึ้กฝนทักษะการต่อราคาอย่างเพลดิเพลนิ ชือ่ของตลาด

แห่งนี้มีที่มาจากการเป็นแหล่งขายสนิคา้ส าหรับสตรีทุกวัย อย่างไรก็ตาม ยังมีสนิคา้อกีหลากหลาย เช่น 

นาฬิกา เครื่องส าอาง กระเป๋า เครื่องตกแต่งบา้น CD และของกระจุกกระจกิใหเ้ลือกซื้อ จนคุณสามารถ

เพลดิเพลนิกบัการชมตลาดไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งตัง้ใจไปซือ้สนิคา้ใดๆ สกัช ิน้ 

** อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัรา้นดงัๆ **  
รา้นยอดนยิมตา่งๆ ทีแ่ชรก์นัมากในเว็บพนัทพิย ์ซึง่ทวัรไ์มส่ามารถจองได ้

 

เขา้สูท่ ีพ่กั (ฮอ่งกง)  SILKA FAR EAST HOTEL   หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสอง     วคิตอเรยีพคี (Mid-Level) – เจา้แมก่วนอมิ รพีลสัเบย ์– วดัแชกง – จวิเวอรี ่
                วดัหวงัตา้เซยีน – ชอ้ปป้ิงนาธาน  

บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

วคิตอเรยีพคี (Mid-Level) เป็นจดุชมววิเมอืงทีย่อดเยีย่มทีส่ดุ ตอ้งทึง่กบัสสีนัทีส่วยงามของเสน้ขอบฟ้า  

อา่ววคิตอเรยีทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก และตกึระฟ้าทีพุ่ง่ทะยานขึน้สงูตัดกบัแนวเขาเขยีวขจอีนัแสนสงบ  



 

 
รพีลัสเบย ์ หาดทรายยาว  รูปพระจันทรเ์สีย้ว เป็นหนึ่งในหาดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง อาคาร
สโมสรของสมาคมกูภ้ัยของฮอ่งกงสรา้งขึน้ในสไตลจ์นีดัง้เดมิ เพดานตกแต่งดว้ยลวดลายมังกรขดเป็นวงทีดู่
อลังการ รปูปัน้คูส่งูตระหงา่นของ  เจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่  มคีวามโดดเดน่ทา่มกลางสวนสวย 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

วัดแชกง หรอื วัดกงัหัน *ไหวข้อความส าเร็จธรุกจิการงาน*เป็นวัดหนึง่ทีป่ระชาชนชาวจนีในฮอ่งกง ใหค้วาม

เลือ่มใสศรัทธาอยา่งมาก สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึต านานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่  วดันีถ้กูกลา่วขานใหเ้ป็น  วดัทีข่ ึน้

ชือ่ดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชือ่ทีว่า่ การหมนุกงัหนักลับทศิ จะชว่ยหมนุชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็นดี

ได ้เริม่ตน้ปีใหม ่เพือ่ขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและน าแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มา   

*** ขอใหท้า่นมคีวามตัง้ใจในการขอพร เทพเจา้องคน์ี้ ดาราดังๆ มาขอส าเร็จทกุราย*** 



 

 
โรงงานจวิเวอรร์ี ่ ทา่นจะไดพ้บกบั จีก้งัหัน เครือ่งรางของขลังชือ่ดัง ทีท่ัว่โลกใหก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งที่

ฮอ่งกงเทา่นัน้**ออกแบบโดยสนิแซชือ่ดังจาก วัดแชกง วงลอ้กงัหันปัดเป่าอปุสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่

ตนเองและครอบครัว ทา่นสามารถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบารม ีซึง่ดารานยิมเป็นอยา่งมาก เพราะส าเร็จ

ตามทีข่อ 

   
วัดหวังตา้เซยีน ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม ซึง่วัดแหง่นีเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของเทพ
เจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลักของวัด คอื เทพหวังตา้เซยีน แตจ่ดุยอดนยิมทีค่นทั่วโลกมากราบไหวว้ดั
แหง่นีค้อืเป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่  ซ ึง่ไมใ่ชก่ารขอความรักจากเทพหวังตา้เซยีนแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการ
เดนิไปดา้นขา้งซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของ เทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรปูปัน้สทีองมเีสีย้ว
พระจันทรอ์ยูด่า้นหลังประทบัอยู ่ซ ึง่ชาวจนีเชือ่กนัวา่จะไดพ้บเนือ้คูแ่ทท่ีเ่ป็นคูบ่ญุคูบ่ารมรัีกกนัตลอดไป สว่น
ใครทีไ่ดพ้บคูแ่ลว้สามารถขอพรใหคู้ข่องทา่นรักกนัแน่นแฟ้นยิง่ขึน้ไดเ้ชน่กนั 
 
วธิขีอพร : ใชด้า้ยแดงผกูนิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี 
 

 
จมิซาจุย่ (ถนนนาธาน) ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปแหง่แรกของเกาะฮอ่งกงทีท่ันสมยัทีส่ดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทกุประเภท 
รวมทัง้โรงแรมนับสบิ และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญท่ีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุโลก ล ้าสมยัสดุ ๆ 
แปลกใหม ่หลากหลายประเภทใหจั้บจา่ย ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล 
โทรศัพทม์อืถอื เชญิเลอืกชมซือ้สนิคา้แฟชัน่ทีม่เีอกลกัษณ์เป็นของ ตวัเองในสนิคา้กิ๊บเกม๋ากมาย ใหไ้ดเ้ลอืก
มกิซแ์อนดแ์มช ไดอ้ยา่งเมามนัสก์นัเลยทเีดยีว 



 

 
 

** อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัรา้นดงัๆ **  
รา้นยอดนยิมตา่งๆ ทีแ่ชรก์นัมากในเว็บพนัทพิย ์ซึง่ทวัรไ์มส่ามารถจองได ้

 

เขา้สูท่ ีพ่กั (ฮอ่งกง)  SILKA FAR EAST HOTEL   หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสาม   กระเชา้นองปิง+ซติีเ้กต ุเอา้ทเ์ลท –  สนามบนิฮอ่งกง 

บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (3) 

กระเชา้นองปิง 360 เป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในโลก มุง่สูท่ีร่าบนองปิงในเวลา 25 นาท ีโดยประมาณ 

ทา่นจะไดช้มทวิทศันร์อบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ใหท้า่นไดก้ราบขอพร  พระใหญเ่กาะลันเตา เป็นวดัที่

สรา้งขึน้เมือ่ปี1924เป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลก หนัก 250ตันและสงู 34

เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้ระหวา่งเดนิมาทีว่ดัจะเห็นพระใหญแ่ต่

ไกล หากใครไดไ้ปนมสัการ ขอพรแลว้ ชวีติจะพบแตค่วามสขุความส าเร็จในทกุๆ ดา้น 

หมายเหต ุ กรณีทางกระเชา้นองปิงมปีระกาศ "ปิดปรับปรงุเพือ่ซอ่มบ ารงุ" ในวันเดนิทาง บรษัิทฯ จะน าทกุทา่น

ขึน้สูเ่กาะลันเตาและลงมาเรยีบรอ้ย โดยรถShuttle Bus ประจ าทางของทางนองปิง 

** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืคา่กระเชา้ ในทกุกรณี ** 

  

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

City Gate Outlet ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ ่ทีร่วบรวมสนิคา้กฬีา นาฬกิา เครือ่งหนัง Brandnameชือ่ดังในราคา

โรงงาน บางรุน่ลดพเิศษ 30-70%อาทเิชน่Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และอืน่ๆ อกีมากมาย 

   



 

   
 

** สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นไปสนามบนิ เช็คอนิ โหลดสมัภาระ **  
 

21.15 น.  เหริฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบนิ EMIRATES  AIRLINE (EK) เทีย่วบนิ EK385 

23.15 น.  ถงึประเทศไทย สนามบนิสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพทกุทา่น 

มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 30 กก. 

หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้ 

** เทีย่วบนิ/เวลาบนิในอนาคตอาจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งมาจากสภาวะทางการตลาดของสายการบนิ 

บรษัิทฯ จะยนืยนัใหท้า่นทราบเป็นสถานะอพัเดทในใบนัดหมายอกีครัง้ ** 

 

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง ไดแ้ก ่ฮอ่งกง  
มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจิน้  ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล 
เชน่  จวิเวอรี,่ หยก, บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, เยือ่ไผ ่ซึง่ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมดว้ย  
“เพราะมผีลกบัราคาทวัร”์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทัวรจ์ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมโดย
ใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 
และทกุการตดัสนิใจซือ้นัน้เป็นดลุพนิจิของลกูคา้ 100% ทัวรจ์ะไมม่สีว่นรับผดิชอบความพอใจหากทา่นไมพ่ึง่
พอใจสนิคา้ภายหลัง  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทุกเมอืง ทางแลนดจ์นีจะเรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 600 หยวน / คน / รา้น 
 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *รวม* 
1) ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป – กลับ พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ (ไมอ่นุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทาง) 

  เนือ่งจากเป็นตั๋วประเภทกรุ๊ปในกรณียกเลกิเดนิทางจะไมส่ามารถขอ Refund ตั๋วไดท้กุกรณี 
  ตัว๋เครือ่งบนิเมือ่ยนืยนัการออกตัว๋แลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

2) โรงแรม 3 ดาว 2 คนื ตามโปรแกรม (จัดใหพ้ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 
หมายเหต:ุ  การจัดหอ้งพักส าหรับเด็ก มเีงือ่นไขดังนี ้

       เด็กอาย ุตัง้แต ่0 – 4 ขวบ ไมเ่ปิดเตยีง จดัใหน้อนเตยีงเดยีวกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น / หอ้ง เทา่นัน้   
          กรณีเป็นผูใ้หญเ่พยีง 1 ทา่น / หอ้ง  โรงแรมจะถอืวา่เป็นการพักเดีย่ว  จะมคีา่พกัเดีย่ว 

       เด็กอาย ุตัง้แต ่4 ขวบ ขึน้ไป  จดัใหน้อนเสรมิ 1 เตยีง / หอ้ง หรอื นอนกบั ผูใ้หญ ่1 ทา่น / หอ้ง 
       ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] หากโรงแรมไมม่หีอ้งพักในวันนัน้ 
         ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งประเภทอืน่ทดแทนใหแ้กท่า่นตามเหมาะสม  

       กรณีทีเ่ดนิทางมา 4 ทา่น ผูใ้หญ/่ครอบครัว แตม่ ี1 ทา่น มเีหตจุ าเป็นไมส่ามารถเดนิทางกบัคณะได ้
         ไมว่า่จะเป็นสาเหตใุดกต็าม  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับเป็นหอ้ง TRIPLE  พัก3 ทา่น/หอ้ง 
         หรอืมคีา่ใชจ้า่ยเรยีกเก็บเพิม่เป็นคา่พักเดีย่ว ส าหรับเศษ 1 ทา่น ทีต่อ้งการนอนแยกคนเดยีว 

       ในกรณีบางทา่นมเีหตจุ าเป็นไมส่ามารถเดนิทางกบัคณะได ้ บรษัิทฯ จะไมส่ามารถโอนหอ้งพกัของ 
         ผูย้กเลกิเดนิทางใหแ้กท่า่นอืน่ๆ ใชส้ ารองพกัไดท้กุกรณี  เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของทางโรงแรม 

3)  อาหาร 4 มือ้ ตามโปรแกรม (**หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได*้*) 

4)  คา่บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรม โดยทีไ่มใ่ชโ่ปรแกรมทีร่ะบไุวว้า่ตอ้งช าระเพิม่เตมิ 

5)  คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานทีท่อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

6)  ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

        (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แต ่อาย ุ1 – 75 ปี เทา่นัน้ ** 
        กรณีผูเ้ดนิทางมอีายตุัง้แต ่ 76 – 80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง 
          และ ส าหรับผูเ้ดนิทาง อาย ุ81 ปี ขึน้ไป กรมธรรมไ์มรั่บคุม้ครองใดๆ ทัง้ส ิน้ ** 

        ประกนัจะไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่คยผา่นหรอืเคยเดนิทางเขา้ประเทศตอ้งหา้ม แมว้า่จะสง่ชือ่มาท าประกนัแลว้ 
          ไดแ้ก ่อาเซอรไ์บจนั, อฟักานสิถาน, ควิบา, อหิรา่น, อรัิก, สาธารณรัฐครีก์ชิ, เลบานอน, ลเิบยี, เกาหล ี



 

          (เหนอื), ปากสีถาน, ซเีรยี, ทาจกิสิถาน, เตริก์เมนสิถาน, ปาเลสไตน,์ อซุเบกสิถาน, อสิราเอล  

7)  ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็เงนิเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

8)  คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋า ส าหรับโหลดใตเ้ครือ่ง 1 ใบ จ ากดัน ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  

 
 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *ไมร่วม* 
1)  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไมใ่ชห่วัหนา้ทวัร)์ 1,000 บาท/ทา่น   

       ผูใ้หญแ่ละเด็กจา่ยในอตัราเทา่กนั  ** ทารก ฟร!ี คา่ทปิ ** 
       จา่ยทีส่นามบนิประเทศไทยแกเ่จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทวัรเ์ทา่นัน้ 

  คา่ทปิส าหรับหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ** ทา่นสามารถจา่ยเพิม่ตามสนิน ้าใจของทกุทา่น ** 

2)  คา่ภาษีตา่งๆ ไดแ้ก ่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

3)  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้จากทวัรเ์ป็นสาเหต ุ อาทเิชน่  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษภายใน 
     หอ้งพัก, คา่โทรศพัทต์า่งๆ ,คา่อนิเตอรเ์น็ต, คา่มนิบิาร,์ คา่ซกัรดี, คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสาย 
     การบนิ, อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยดุงาน, การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้ 
     เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน ทัง้ทีป่ระจ าเมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู ่
     นอกเหนอืความควบคมุของทางบรษัิทฯ   

 
 

เงือ่นไขการรบัจองทวัร ์
1)  ช าระมดัจ าทัวร ์5,000 บาท  ภายใน 2 วัน นับจากวนัทีไ่ดรั้บใบยนืยนัรับจอง (อนิวอย)   
2)  สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมด กอ่นเดนิทาง 30 วัน (ไมร่วมวันหยดุ) เพือ่ยนืยนัการเดนิทาง 

       ทีน่ั่งของทา่นจะถกูยนืยนัโดยสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ทา่นไดรั้บใบยนืยนัการรับจองของบรษัิทฯ เป็นส าคญั 
       บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิทีน่ั่งของทา่นอตัโนมตั ิ(auto) หากทา่นไมไ่ดช้ าระคา่มดัจ าในวันทีก่ าหนด  
         เพือ่ใหส้ทิธิแ์กผู่ท้ีร่อควิ (Waitlist) ทา่นตอ่ไป และ เนือ่งจากโปรแกรมเป็นแบบ Join Tour (จอยเทีย่ว) 
         บรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งบรหิารจัดการขายทีน่ั่งใหเ้ต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจ ากดัทีส่ายการบนิก าหนด 
         เพือ่สามารถน าทกุทา่นออกเดนิทางไดอ้ยา่งราบรืน่        

 
3)  แนบส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณุาถา่ยสง่มาตามตัวอยา่ง) โดยมวีันหมดอายคุงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน   
     นับลว่งหนา้กอ่นวันเดนิทาง และมหีนา้วา่งทา้ยเลม่ไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีป่ระทับตราได ้



 

 
4)  หากทา่นไมช่ าระคา่ทวัรค์รบ 100% กอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯ จะไมส่ามารถอนุญาตใหท้า่นเดนิทางได ้ 
     รวมถงึสายการบนิจะยดึมดัจ าของทา่นทันท ีโดยไมส่ามารถขอคนื (Refund)  ไดท้กุกรณี 

 
 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆ ทีค่วรทราบ 
1)  ผูเ้ดนิทางทีม่อีาย ุ65 ปี ขึน้ไป หรอื ทา่นทีร่อ้งขอรถเข็น (Wheel Chair) ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์
ประกอบการเดนิทาง เพือ่ยนืยนัสขุภาพวา่ทา่นเหมาะสมแกก่ารเดนิทางได ้ เนือ่งจากโปรแกรมเสน้ทางนี ้ทา่น
ตอ้งเดนิทางขา้มหลายเมอืง รวมถงึเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักบอ่ย หากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ พบวา่ ทา่นชว่ยเหลอื
ตนเองไมไ่ด ้เชน่ เดนิไดน้อ้ยกา้วกวา่คนปกต ิ มอีาการหอบหดื อาหารชกั อาหารเกร็งควบคมุตนเองไมไ่ดห้รอื 
ตอบสนองชา้ผดิปกต ิและไมม่ใีบรับรองแพทยป์ระกอบ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทาง โดย
ค านงึถงึความปลอดภยัทา่นเป็นส าคญั 

2)  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทวัรไ์ดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ
แปรปรวน, ปัญหาชมุนุมปิดถนนมาจากการเมอืง, ปัญหาจากสายการบนิเป็นสาเหต,ุ ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืในกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่จะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณ์ในวันดังกลา่ว โดยจะค านงึถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้เป็นส าคญั 

3)  ทา่นทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางทีร่ะบ ุกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่หรั้บทราบ
กอ่นการท าจองทวัร ์ โดยทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ ไมม่กีารลดราคาทัวรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีทกุกรณี 

4)  บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนั กรณีทีท่า่นจองและเดนิทางมาเพยีง 1 ทา่น 
จะตอ้งจา่ยคา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

5)  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 
 
 

 


