
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

++โดยสายการบนิ AIR ASIA ไปกลับสนามบนิดอนเมอืง++ 

มอีาหารบนเครือ่งไปกลับ น ้าหนักกระเป๋า 20 กโิลกรมั 
 

 จดุเดน่โปรแกรม HKTG16  

1. พักโรงแรมฮอ่งกง 2 คนื 

2. ท าพธิ ี“ขอพรแกปี้ชง 2561” วัดเจา้แมก่วนอมิ วัดเกา่แกศ่กัดิส์ทิธิ ์

3. ตืน่ตาตืน่ใจกบั “หอไอเฟล” เก็บภาพประทับใจอวดโซเชยีล 

4. เยีย่มชม “เดอะเวเนเชีย่น” รสีอรท์ดังสดุหรเูริด่อลังการ 

5. อรอ่ยกบั 2 เมนู Signature ติม่ซ า + หา่นยา่ง ทีใ่ครมาฮอ่งกงตอ้งลอง! 

 



 

ตารางเดนิทาง 

ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 

ผูใ้หญ ่

(โปรโมช ัน่) 

เด็ก 2-18 ปี 

(ราคาปกต)ิ 
พกัเดีย่ว 

27 กมุภาพันธ ์– 01มนีาคม 2561  12,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

28 กมุภาพันธ ์– 02 มนีาคม 2561   12,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

05 – 07 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

06 – 08 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

07 – 09 มนีาคม 2561 13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

12 – 14 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

13 – 15 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

14 – 16 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

19 – 21 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

20 – 22 มนีาคม 2561            12,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

21 – 23 มนีาคม 2561            12,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

26 – 28 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

27 – 29 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

28 – 30 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

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   กรงุเทพ (ดอนเมอืง) – มาเกา๊  – วดัเจา้แมก่วนอมิ – โบสถเ์ซนปอล – เจา้แมก่วนอมิทองค า 

             ชมหอไอเฟล (ไมร่วมคา่ขึน้) – เดอะเวเนเชีย่น – ฮอ่งกง 

04.00 น.  ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์1-2 ของสายการบนิ AIR ASIA (FD) มเีจา้หนา้ทีท่ัวรค์อยใหก้ารตอ้นรับทกุทา่น  
06.45 น.  ออกเดนิทางโดย เทีย่วบนิ FD760 
มอีาหารและน ้าเปลา่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 20 กก. 

หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ (ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้) 

10.20 น.  ทกุทา่นมาถงึ  สนามบนิมาเกา๊ หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าคณะทกุทา่นไปรับกระเป๋า



 

ทีส่ายพาน หลังจากนัน้เดนิสูท่างออกสนามบนิพบไกดท์อ้งถิน่ เพือ่ออกเดนิทางเขา้สูโ่ปรแกรมทัวร ์

วัดเจา้แมก่วนอมิ  เป็นวดัยอดนยิมทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่ง “ขอพรแกปี้ชง” ทีผู่ค้นนยิมมากราบไหวก้นัเป็นจ านวนมาก 
ภายในวดัมอีงคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีป่ระดษิฐานภายในแต่งเครือ่งทรงอาภรณ์ ดว้ยชดุเจา้สาวโบราณท าจากผา้ไหม มี
ความงดงามยิง่นัก ทีว่ดันีผู้ค้นนยิมมาขอพรเรือ่งเงนิทองและโชคลาภ  วธิบีชูา : เทยีน 1 คู ่ปักซา้ย-ขวา, ธปูใหญ ่
3 ดอก ปักตรงกลาง, จดุธปูเล็กทัง้ก า ปักกระถางละ 3 ดอกทกุกระถาง ออกไปจนถงึหนา้วดั 

 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

โบสถเ์ซนตป์อล สรา้งขัน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่17 นับเป็นสถานทีซ่ ึง่มคีวามส าคญัทางประวัตศิาสตร ์และเป็น
สญัลักษณ์ประจ าเมอืงมาเกา๊ โบสถแ์หง่นีเ้คยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแหง่แรกของชาวตะวันตกในดนิแดนตะวกั
ออกไกล ตอ่มาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรง ท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแคเ่พยีงซากประต ู
และบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้เทา่นัน้ หลังจากมกีารบรูณะขึน้ใหมใ่นปีค.ศ.1991 ดา้นหลังของซากโบสถม์กีาร
จัดสรา้งพพิธิภณัฑท์างศาสนาขึน้ เพือ่รวบรวมภาพเขยีนจัดแสดงอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการประกอบพธิศีาสนา 

 
เจา้แมก่วนอมิทองค ารมิทะเล องคเ์จา้แมก่วนอมิรปูนีม้คีวามพเิศษคอืมพีระพักตเ์ป็นพระแมม่าร ีแตอ่าภรณ์เป็นเจา้
แมก่วนอมิ สบืเนือ่งมาจากทางการโปรตเุกส สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหแ้กม่าเกา๊ ในโอกาสทีส่ง่มอบมาเกา๊คนื
ใหก้บัจนี ชาวมาเกา๊มคีวามเชือ่วา่หากใครไดม้าไหวอ้งคเ์จา้แมก่วนอมิแลว้  สามารถหาสญัลักษณ์ infinity หรอื
เลข 8 ทีซ่อ่นอยูท่ัง้ 3 แหง่พบ จะท าใหม้โีชคดอียา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุอกีดว้ย  จากนัน้แวะรา้นขนมพืน้เมอืงเป็นสนิคา้ 



 

OTOP อาทเิชน่ หมหูวาน ทารต์ไข ่ฯลฯ  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาทานเลน่ตามสะดวก 

 
หอไอเฟลมาเกา๊ แรงบนัดาลใจมาจากมหานครปารสีใหท้า่นสมัผัสกบัเมอืงจ าลองฝร่ังเศสทีค่ลาสสคิตลอดกาล   
และใหท้กุทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่บัการขึน้สูห่อไอเฟล ชัน้ 7  **ไมร่วมคา่ขึน้** 

 
เดอะเวเนเชีย่น  ทา่นไดส้มัผัสกบัเมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น ใหท้่านไดส้ัมผัสกับแหล่งชอ้ปป้ิงอันลอื
ชือ่มขีองแบรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านตอ้งการเสีย่งโชคกับ Casino ก็พอมเีวลา และใหทุ้กท่านเปิด
ประสบการณ์ใหมก่บัการ ลอ่งเรอืกอนโดรา่ (ไมร่วมคา่เรอื) ลอ่งเรอืไปฟังเสยีงเพลงบรรเลงขบักลอ่มเบาๆ จากคน
พายเรอืใหอ้ารมณ์และบรรยากาศ ไมแ่ตกตา่งจากเมอืงเวนสิในปารสีจรงิๆ 



 

 
 

** สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นไปฮอ่งกง (โดยเรอืเฟอรี)่   
 

บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2)  
เขา้สูท่ ีพ่กั (ฮอ่งกง)  CRUISE HOTEL   หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสอง    ฟรเีดย ์1 วนั  หรอื เลอืกซือ้ทวัรพ์เิศษ (1) ดสินีย่แ์ลน ์(2) กระเชา้นองปิง 

 

Free Day!  ทวัรเ์สรมิพเิศษ! เลอืกซือ้เพิม่ไดต้ามใจคณุ  
 

(1) สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์
คา่บตัรเขา้ - ไมร่วมรถรบัสง่และไกด ์

จา่ยเพิม่ทา่นละ : ผูใ้หญ ่2,800 บาท / เด็ก 2,300 บาท 
หมายเหต ุ ตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นตน้ไป  พลไุฟปราสาท จะหยดุการแสดงเนือ่งจากตัวปราสาทได ้
ปิดปรับปรงุชัว่คราว เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยประมาณ เพือ่จัดสรา้งใหม้ขีนาดใหญข่ึน้กวา่เดมิ   

 
 

***************************************** 
 

(2) กระเชา้นองปิง 

คา่บตัรขึน้ - ไมร่วมรถรบัสง่และไกด ์
 จา่ยเพิม่ทา่นละ : ปกต ิ990  บาท / แบบพืน้กระจก 1,400 บาท 

หมายเหต ุ กรณีนองปิง "ปิดปรับปรงุเพือ่ซอ่มบ ารงุ" ในวันเดนิทาง ทวัรจ์ะน าทกุทา่นขึน้ลงเกาะลันเตาเรยีบรอ้ย  

โดยรถ Shuttle Bus ประจ าทางของนองปิง และขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืคา่กระเชา้ ในทกุกรณี 

 



 

 

(3) สวนสนุกโอเชีย่นปารค์ 

คา่บตัรเขา้ - ไมร่วมรถรบัสง่และไกด ์
จา่ยเพิม่ทา่นละ : ผูใ้หญ ่2,400 บาท / เด็ก 2,000 บาท 

 
 

** อสิระอาหารในวนั / เดนิทางไปกลบัโรงแรม ดว้ยตวัทา่นเอง **  

เขา้สูท่ ีพ่กั (ฮอ่งกง)  CRUISE HOTEL   หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสาม    รพีลสัเบย ์– วดัแชกง – จวิเวอรี ่– วดัหวงัตา้เซยีน  – มาเกา๊ – สนามบนิ 

บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (3)  

รพีลัสเบย ์ หาดทรายยาว  รูปพระจันทรเ์สีย้ว เป็นหนึง่ในหาดทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของฮอ่งกง อาคารสโมสร
ของสมาคมกูภ้ยัของฮอ่งกงสรา้งขึน้ในสไตลจ์นีดัง้เดมิ เพดานตกแต่งดว้ยลวดลายมังกรขดเป็นวงทีดู่อลังการ รูป
ปัน้คูส่งูตระหงา่นของ  เจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่  มคีวามโดดเดน่ทา่มกลางสวนสวย 

 
วัดแชกง หรอื วัดกงัหัน *ไหวข้อความส าเร็จธรุกจิการงาน*เป็นวัดหนึง่ทีป่ระชาชนชาวจนีในฮอ่งกง ใหค้วาม

เลือ่มใสศรัทธาอยา่งมาก สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึต านานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่  วดันีถ้กูกลา่วขานใหเ้ป็น  วดัทีข่ ึน้ชือ่



 

ดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชือ่ทีว่า่ การหมนุกงัหันกลับทศิ จะชว่ยหมนุชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้

เริม่ตน้ปีใหม ่เพือ่ขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและน าแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มา   

*** ขอใหท้า่นมคีวามตัง้ใจในการขอพร เทพเจา้องคน์ี ้ดาราดังๆ มาขอส าเร็จทกุราย*** 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

โรงงานจวิเวอรร์ี ่ ทา่นจะไดพ้บกบั จีก้งัหัน เครือ่งรางของขลังชือ่ดัง ทีท่ัว่โลกใหก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งที่

ฮอ่งกงเทา่นัน้**ออกแบบโดยสนิแซชือ่ดังจาก วัดแชกง วงลอ้กงัหันปัดเป่าอปุสรรค พัดพาโชคลาภมาสูต่นเอง

และครอบครัว ทา่นสามารถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบารม ีซึง่ดารานยิมเป็นอยา่งมาก เพราะส าเร็จตามทีข่อ 

 
วัดหวังตา้เซยีน ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม ซึง่วัดแหง่นีเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้
จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดั คอื เทพหวังตา้เซยีน แตจ่ดุยอดนยิมทีค่นทัว่โลกมากราบไหวว้ัดแหง่นีค้อื
เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู ่ ซ ึง่ไมใ่ชก่ารขอความรักจากเทพหวังตา้เซยีนแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการเดนิไป
ดา้นขา้งซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของ เทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรปูปัน้สทีองมเีสีย้วพระจันทรอ์ยู่
ดา้นหลังประทับอยู ่ซ ึง่ชาวจนีเชือ่กนัวา่จะไดพ้บเนือ้คูแ่ทท่ีเ่ป็นคูบ่ญุคูบ่ารมรัีกกนัตลอดไป สว่นใครทีไ่ดพ้บคูแ่ลว้
สามารถขอพรใหคู้ข่องทา่นรักกนัแน่นแฟ้นยิง่ขึน้ไดเ้ชน่กนั 
 
วธิขีอพร : ใชด้า้ยแดงผกูนิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี 
 



 

 
 

** สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นกลบัมาเกา๊ (โดยเรอืเฟอรี)่ ** 
** อสิระอาหารเย็นบรเิวณทา่เรอื ** 

 

** น าทา่นไปสนามบนิมาเกา๊ เตรยีมโหลดกระเป๋า ** 

22.40 น. เหริฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิ FD767 
00.30 น. ถงึประเทศไทย ณ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพทกุทา่น 

  

 

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   
         หากทารกนอนกบั ผูใ้หญ ่1 ทา่น / หอ้ง  โรงแรมจะถอืวา่เป็นการพักเดีย่ว  มคีา่พกัเดีย่ว 
       เด็กอาย ุตัง้แต ่4 ขวบ ขึน้ไป  จดัใหน้อนเสรมิ 1 เตยีง / หอ้ง หรอื นอนกบั ผูใ้หญ ่1 ทา่น / หอ้ง 
       ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] ในวันกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแตท่าง 
         โรงแรมไมม่หีอ้งพกัแบบ TRIPLE เหลอื ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิจ์ดัหอ้งประเภทอืน่ใหท้ดแทน 

       เนือ่งจากเป็นหอ้งพกัประเภทกรุ๊ปในกรณียกเลกิเดนิทางจะไมส่ามารถขอ Refund หอ้งพักไดท้กุกรณี   
         และไมส่ามารถขอปรับเปลีย่นประเภทหอ้งไดต้ามความพงึพอใจในวันเดนิทางได ้ยกเวน้พบวา่..  
         สิง่อ านวยความสะดวกภายในหอ้งพักมคีวามช ารดุจนไมส่ามารถใชง้านได ้ เชน่  แอรเ์สยี, กอ๊กน ้าไม ่
         ท างาน, กลอนประต ูหรอื ประต ูไมส่ามารถใชง้านได ้ฯลฯ เจา้หนา้ทีจ่ะชว่ยเปลีย่นหอ้งใหแ้กท่า่นได ้ 

       ในกรณีบางทา่นในกรุ๊ปขอยกเลกิเดนิทางในวันเดนิทาง  บรษัิทฯ จะไมส่ามารถโอนหอ้งพักของผูท้ี ่
         ยกเลกิเดนิทางใหแ้กท่า่นอืน่ๆ ใชส้ ารองในกรุ๊ปไดท้กุกรณี  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  ** ยกเวน้ทารก 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 1 วัน นับจากวนัทีไ่ดรั้บใบยนืยนัรับจอง (อนิวอย)   
2)  สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมด กอ่นเดนิทาง 30 วัน 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 ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จ้ักกนั กรณีทีท่า่นจองและเดนิทางมาเพยีง 1 ทา่น 
จะตอ้งจา่ยคา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

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

 
 

 
 

 

 


