
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    จดุเดน่โปรแกรม HKTG15  

1. ขึน้กระเชา้นองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ 

2. ขอพรชวีติคู ่“เทพเจา้ดา้ยแดง” วัดหวังตา้เซยีน **HILIGHT  

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

4. ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม 2 ยา่นดัง มงกก๊, จมิซาจุ่ย รอ้งเทา้กฬีา, กระเป๋า 



 

 

ตารางเดนิทาง 
ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 

ผูใ้หญ ่

(โปรโมช ัน่) 

เด็ก 2-18 ปี 

(ราคาปกต)ิ 
พกัเดีย่ว 

16 – 18 เมษายน 2561             ( EK384/EK385) 12,888.- เพิม่ +3,000.- 5,500.- 

19 – 21 เมษายน 2561             ( EK384/EK385) 12,888.- เพิม่ +3,000.- 5,500.- 

20 – 22 เมษายน 2561             (HX772/HX769) 13,888.- เพิม่ +3,000.- 5,500.- 

22 – 24 เมษายน 2561             ( EK384/EK385) 12,888.- เพิม่ +3,000.- 5,500.- 

23 – 25 เมษายน 2561             ( EK384/EK385) 12,888.- เพิม่ +3,000.- 5,500.- 

24 – 26 เมษายน 2561              ( EK384/EK385) 12,888.- เพิม่ +3,000.- 5,500.- 

27 – 29 เมษายน 2561              (HX772/HX769) 13,888.- เพิม่ +3,000.- 5,500.- 

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

 

*โปรดอา่นเงือ่นไขทวัรก์อ่นจอง! เมือ่ทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรบัเงือ่นไขครบทกุขอ้แลว้!!* 

 ราคาดงักลา่ว  ยงัไมร่วม  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 1,000 บาท (เก็บทีส่นามบนิไทย) 

  ผูใ้หญ่และเด็กทีม่อีายตุัง้แต ่2 ขวบ ขึน้ไป เก็บคา่ทปิในอตัราเท่ากนั   

  ทารก อายตุ า่กว่า 2 ปี  ไมเ่ก็บคา่ทปิไกด ์

 ราคาดงักลา่วส าหรับผูเ้ดนิทางพาสปอรต์คนไทยเท่านัน้  

  กรณีเป็นพาสปอรต์ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ 1,000 บาท จากราคาทัวร ์

 ราคาดงักลา่วส าหรับจ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต า่ 15 ท่าน (มหีวัหนา้ทัวรไ์ทยบรกิาร) 

            บรษัิทฯ ยนิดใีหค้ าปรกึษาเพิม่เตมิหากมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางตอ่ในจ านวนไมถ่งึ 15 ท่าน 

  ท่านทีจ่ะมตีัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ ,รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการออก 

    ตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

  ใบนัดหมายการเตรยีมตวัเดนิทาง บรษัิทฯ จะจดัสง่ใหท้า่นกอ่นเดนิทาง 3 วนั  

 

 

 

โปรแกรมทวัร ์
วนัแรก     กรงุเทพฯ  –  ฮอ่งกง  –  ตลาดมงกก๊ (Lady Market) 

*ส าหรับพเีรยีด 16 – 18 , 19 – 21 , 22 – 24 , 23 – 25, 24 – 26  เมษายน 

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

สายการบนิ EMIRATES  AIRLINE (EK)  โดยมป้ีายรับทัวรพ์รอ้มเจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับทุกท่าน 

มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 30 กก. 

หมายเหต:ุ  ตัว๋เครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้ับทีน่ั่งแบบสุม่เท่านัน้) 

13.45 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิเทีย่วบนิ EK384  

17.30 น.  ทุกท่านมาถงึ  สนามบนิฮอ่งกง หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทุกท่านไปรับกระเป๋า

ทีส่ายพาน จากนัน้พาเดนิออกทาง EXIT B  พบไกดท์อ้งถิน่ เพือ่ออกเดนิทางเขา้สูโ่ปรแกรมทัวร ์

*ส าหรับพเีรยีด 20 – 22 , 27 – 29 เมษายน 

08.00 น.  ทุกท่านพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู5  ROW K 

สายการบนิ HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมป้ีายรับทวัรพ์รอ้มเจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับทุกท่าน 

มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 20 กก. 

หมายเหต:ุ  ตัว๋เครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้ับทีน่ั่งแบบสุม่เท่านัน้) 

** เทีย่วบนิ/เวลาบนิในอนาคตอาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องมาจากสภาวะทางการตลาดของสายการบนิ 

บรษัิทฯ จะยนืยนัใหท้่านทราบเป็นสถานะอพัเดทในใบนัดหมายอกีครัง้ ** 



 

11.25 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ HX772 

15.30 น.  ทุกท่านมาถงึ  สนามบนิฮอ่งกง หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าคณะทุกท่านไปรับ

กระเป๋าทีส่ายพาน เดนิสูท่างออกสนามบนิพบไกดท์อ้งถิน่ เพือ่ออกเดนิทางเขา้สูโ่ปรแกรมทัวร ์ 

 
ตลาดมงก๊ก เป็นย่านขายเสือ้ผา้ เครื่องประดับ และของที่ระลกึในราคาย่อมเยา ตัง้อยู่บนถนนตุง ชอย เป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงทอดยาว 1 กโิลเมตรใหโ้อกาสคุณไดฝึ้กฝนทักษะการต่อราคาอย่างเพลดิเพลนิ ชือ่ของตลาด

แห่งนี้มีที่มาจากการเป็นแหล่งขายสนิคา้ส าหรับสตรีทุกวัย อย่างไรก็ตาม ยังมีสนิคา้อีกหลากหลาย เช่น 

นาฬกิา 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 ือ่เสยีงระดบัโลก และตกึระฟ้าทีพุ่่งทะยานขึน้สงูตดักบัแนวเขาเขยีวขจอีนัแสนสงบ  



 

 
รีพลัสเบย ์ หาดทรายยาว  รูปพระจันทร์เสีย้ว เป็นหนึ่งในหาดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง อาคาร

สโมสรของสมาคมกูภ้ัยของฮ่องกงสรา้งขึน้ในสไตลจ์นีดัง้เดมิ เพดานตกแต่งดว้ยลวดลายมังกรขดเป็นวงทีดู่
อลงัการ รูปปั้นคูส่งูตระหง่านของ  เจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่  มคีวามโดดเดน่ท่ามกลางสวนสวย 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

วดัแชกง หรอื วดักงัหนั *ไหวข้อความส าเร็จธุรกจิการงาน*เป็นวดัหนึง่ทีป่ระชาชนชาวจนีในฮอ่งกง ใหค้วาม

เลือ่มใสศรัทธาอยา่งมาก สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึต านานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่  วดันี้ถูกกลา่วขานใหเ้ป็น  วดัทีข่ ึน้

ชือ่ดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชือ่ทีว่า่ การหมนุกงัหนักลบัทศิ จะชว่ยหมนุชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็นดี

ได ้เริม่ตน้ปีใหม ่เพือ่ขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและน าแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มา   

*** ขอใหท้า่นมคีวามตัง้ใจในการขอพร เทพเจา้องคน์ี้ ดาราดังๆ มาขอส าเร็จทกุราย*** 



 

 
โรงงานจวิเวอรร์ี ่ ท่านจะไดพ้บกบั จีก้งัหนั เครือ่งรางของขลงัชือ่ดงั ทีท่ั่วโลกใหก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งที่

ฮอ่งกงเท่านัน้**ออกแบบโดยสนิแซชือ่ดงัจาก วดัแชกง วงลอ้กงัหนัปัดเป่าอปุสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่

ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบารม ีซึง่ดารานยิมเป็นอย่างมาก เพราะส าเร็จ

ตามทีข่อ 

   
วดัหวงัตา้เซยีน ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมที่งดงาม ซึง่วดัแหง่นี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพ
เจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดั คอื เทพหวงัตา้เซยีน แตจ่ดุยอดนยิมทีค่นทั่วโลกมากราบไหวว้ดั
แหง่นี้คอืเป้าหมายของคนโสดอยากมคีู ่ ซึง่ไมใ่ชก่ารขอความรักจากเทพหวงัตา้เซยีนแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการ
เดนิไปดา้นขา้งซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของ เทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปั้นสทีองมเีสีย้ว
พระจนัทรอ์ยูด่า้นหลงัประทับอยู ่ซึง่ชาวจนีเชือ่กนัวา่จะไดพ้บเนื้อคูแ่ท่ทีเ่ป็นคูบ่ญุคูบ่ารมรีักกนัตลอดไป สว่น
ใครทีไ่ดพ้บคูแ่ลว้สามารถขอพรใหคู้ข่องท่านรักกนัแน่นแฟ้นยิง่ข ึน้ไดเ้ชน่กนั 

 
วธิขีอพร : ใชด้า้ยแดงผกูนิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี 
 

 
จมิซาจุย่ (ถนนนาธาน) ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปแหง่แรกของเกาะฮอ่งกงทีท่ันสมยัทีส่ดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทุกประเภท 
รวมทัง้โรงแรมนับสบิ และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทุกมมุโลก ล ้าสมยัสดุ ๆ 
แปลกใหม ่หลากหลายประเภทใหจ้บัจา่ย ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล 
โทรศพัทม์อืถอื 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 

ท่านจะไดช้มทวิทัศน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา ใหท้่านไดก้ราบขอพร  พระใหญ่เกาะลนัเตา เป็นวดัที่

สรา้งขึน้เมือ่ปี1924เป็นพระพุทธรปูทองสมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญ่ทีส่ดุในโลก หนัก 250ตนัและสงู 34

เมตร องคพ์ระหนัพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้ระหวา่งเดนิมาทีว่ดัจะเห็นพระใหญ่แต่

ไกล หากใครไดไ้ปนมสัการ ขอพรแลว้ ชวีติจะพบแตค่วามสขุความส าเร็จในทุกๆ ดา้น 

หมายเหต ุ กรณีทางกระเชา้นองปิงมปีระกาศ "ปิดปรับปรุงเพือ่ซอ่มบ ารุง" ในวนัเดนิทาง บรษัิทฯ จะน าทุกท่าน

ขึน้สูเ่กาะลนัเตาและลงมาเรยีบรอ้ย โดยรถShuttle Bus ประจ าทางของทางนองปิง 

** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ ์ไมค่นืคา่กระเชา้ ในทกุกรณี ** 

  

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

City Gate Outlet ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ทีร่วบรวมสนิคา้กฬีา นาฬกิา เครือ่งหนัง Brandnameชือ่ดงัในราคา

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

   



 

   
 

** สมควรแกเ่วลาน าทุกทา่นไปสนามบนิ เช็คอนิ โหลดสมัภาระ **  
*ส าหรับพเีรยีด 16 – 18 , 19 – 21 , 22 – 24 , 23 – 25, 24 – 26  เมษายน 

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

23.15 น.  ถงึประเทศไทย สนามบนิสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพทุกท่าน 

มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 30 กก. 

หมายเหต:ุ  ตัว๋เครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ ท่านจะไดร้ับทีน่ั่งแบบสุม่เท่านัน้ 

** เทีย่วบนิ/เวลาบนิในอนาคตอาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องมาจากสภาวะทางการตลาดของสายการบนิ 

บรษัิทฯ จะยนืยนัใหท้่านทราบเป็นสถานะอพัเดทในใบนัดหมายอกีครัง้ ** 

 

*ส าหรับพเีรยีด 20 – 22 , 27 – 29 เมษายน 

00.40 น.  เหนิฟ้ากลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ HONG KONG AIRLINE (HX) เทีย่วบนิ HX769 

03.00 น.  ทุกท่านมาถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพทุกท่าน 

มขีองวา่งและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 20 กก. 

หมายเหต:ุ  ตัว๋เครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้ับทีน่ั่งแบบสุม่เท่านัน้) 

** เทีย่วบนิ/เวลาบนิในอนาคตอาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องมาจากสภาวะทางการตลาดของสายการบนิ 

บรษัิทฯ จะยนืยนัใหท้่านทราบเป็นสถานะอพัเดทในใบนัดหมายอกีครัง้ ** 
 

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกบัการท่องเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง ไดแ้ก ่ฮอ่งกง  
มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจิน้  ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วไดรู้จ้กัในนามของรา้นรัฐบาล 

เชน่  จวิเวอรี,่ หยก, บัวหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, เยือ่ไผ่ ซึง่ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมดว้ย  
“เพราะมผีลกบัราคาทัวร”์ จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบวา่ ทัวรจ์ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมโดย
ใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 
และทุกการตดัสนิใจซือ้นัน้เป็นดลุพนิจิของลกูคา้ 100% ทัวรจ์ะไมม่สีว่นรับผดิชอบความพอใจหากท่านไมพ่ึง่
พอใจสนิคา้ภายหลงั  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทุกเมอืง ทางแลนดจ์นีจะเรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 600 หยวน / คน / รา้น 
 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *รวม* 
1) ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ไมอ่นุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทาง) 

  เนื่องจากเป็นตัว๋ประเภทกรุ๊ปในกรณียกเลกิเดนิทางจะไมส่ามารถขอ Refund ตัว๋ไดทุ้กกรณี 
  ตัว๋เครือ่งบนิเมือ่ยนืยนัการออกตัว๋แลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทางไดทุ้กกรณี 

2) โรงแรม 3 ดาว 2 คนื ตามโปรแกรม (จดัใหพั้กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 
หมายเหต:ุ  การจดัหอ้งพักส าหรับเด็ก มเีงือ่นไขดงันี ้

       เด็กอาย ุตัง้แต ่0 – 4 ขวบ ไมเ่ปิดเตยีง จดัใหน้อนเตยีงเดยีวกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน / หอ้ง เท่านัน้   
          กรณีเป็นผูใ้หญ่เพยีง 1 ท่าน / หอ้ง  โรงแรมจะถอืวา่เป็นการพักเดีย่ว  จะมคี่าพักเดีย่ว 
       เด็กอาย ุตัง้แต ่4 ขวบ ขึน้ไป  จดัใหน้อนเสรมิ 1 เตยีง / หอ้ง หรอื นอนกบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน / หอ้ง 
       ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] หากโรงแรมไมม่หีอ้งพักในวนันัน้ 

         ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งประเภทอืน่ทดแทนใหแ้กท่่านตามเหมาะสม  
       กรณีทีเ่ดนิทางมา 4 ท่าน ผูใ้หญ่/ครอบครัว แตม่ ี1 ท่าน มเีหตจุ าเป็นไมส่ามารถเดนิทางกบัคณะได ้
         ไมว่า่จะเป็นสาเหตใุดก็ตาม  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับเป็นหอ้ง TRIPLE  พัก3 ท่าน/หอ้ง 
         หรอืมคีา่ใชจ้า่ยเรยีกเก็บเพิม่เป็นคา่พักเดีย่ว ส าหรับเศษ 1 ท่าน ทีต่อ้งการนอนแยกคนเดยีว 
       ในกรณีบางท่านมเีหตจุ าเป็นไมส่ามารถเดนิทางกบัคณะได ้ บรษัิทฯ จะไมส่ามารถโอนหอ้งพักของ 

         ผูย้กเลกิเดนิทางใหแ้กท่่านอืน่ๆ ใชส้ ารองพักไดทุ้กกรณี  เนื่องจากเป็นเงือ่นไขของทางโรงแรม 



 

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

4)  คา่บัตรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรม โดยทีไ่มใ่ชโ่ปรแกรมทีร่ะบไุวว้า่ตอ้งช าระเพิม่เตมิ 

5)  คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานทีท่่องเทีย่วตามโปรแกรม 

6)  ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  
        (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แต ่อาย ุ1 – 75 ปี เท่านัน้ ** 
        กรณีผูเ้ดนิทางมอีายตุัง้แต ่ 76 – 80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง 
          และ ส าหรับผูเ้ดนิทาง อาย ุ81 ปี ขึน้ไป กรมธรรมไ์มร่ับคุม้ครองใดๆ ทัง้ส ิน้ ** 

        ประกนัจะไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่คยผ่านหรอืเคยเดนิทางเขา้ประเทศตอ้งหา้ม แมว้า่จะสง่ชือ่มาท าประกนั
แลว้ 
          ไดแ้ก ่อาเซอรไ์บจนั, อฟักานสิถาน, ควิบา, อหิร่าน, อริัก, สาธารณรัฐครีก์ชิ, เลบานอน, ลเิบยี, 
เกาหล ี
          (เหนือ), ปากสีถาน, ซเีรยี, ทาจกิสิถาน, เตริก์เมนสิถาน, ปาเลสไตน์, อซุเบกสิถาน, อสิราเอล  

7)  ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนดิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บเงนิเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

8)  คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋า ส าหรับโหลดใตเ้ครือ่ง 1 ใบ จ ากดัน ้าหนักไมเ่กนิ 30 กก.  

 
 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *ไมร่วม* 
1)  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไมใ่ชห่วัหนา้ทัวร)์ 1,000 บาท/ท่าน   
       ผูใ้หญ่และเด็กจา่ยในอตัราเท่ากนั  ** ทารก ฟร!ี คา่ทปิ ** 

       จา่ยทีส่นามบนิประเทศไทยแกเ่จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทวัรเ์ท่านัน้ 
  คา่ทปิส าหรับหวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย ** ท่านสามารถจา่ยเพิม่ตามสนิน ้าใจของทุกท่าน ** 

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

3)  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้จากทัวรเ์ป็นสาเหต ุ อาทเิชน่  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ

ภายใน 
     หอ้งพัก, คา่โทรศพัทต์า่งๆ ,คา่อนิเตอรเ์น็ต, คา่มนิบิาร,์ คา่ซกัรดี, คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของ
สาย 
     การบนิ, อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยดุงาน, การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและ
เขา้ 
     เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน ทัง้ทีป่ระจ าเมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่
อยู่ 
     นอกเหนือความควบคมุของทางบรษัิทฯ   

 

 

เง ือ่นไขการรบัจองทวัร ์
1)  ช าระมดัจ าทัวร ์5,000 บาท  ภายใน 24 ชัว่โมง นับจากวนัทีไ่ดร้ับใบยนืยนัรับจอง (อนิวอย)   
2)  สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมด กอ่นเดนิทาง 30 วนั (ไมร่วมวนัหยดุ) เพือ่ยนืยนัการเดนิทาง 
       ทีน่ั่งของท่านจะถูกยนืยนัโดยสมบูรณ์ก็ตอ่เมือ่ท่านไดร้ับใบยนืยนัการรับจองของบรษัิทฯ เป็นส าคญั 

       บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิทีน่ั่งของท่านอตัโนมตั ิ(auto) หากท่านไมไ่ดช้ าระคา่มดัจ าในวนัที่
ก าหนด  
         เพือ่ใหส้ทิธิแ์กผู่ท้ีร่อควิ (Waitlist) ท่านตอ่ไป และ เนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบ Join Tour (จอย
เทีย่ว) 
         บรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งบรหิารจดัการขายทีน่ั่งใหเ้ต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจ ากดัทีส่ายการบนิก าหนด 
         เพือ่สามารถน าทุกท่านออกเดนิทางไดอ้ยา่งราบรืน่  



 

       

3)  แนบส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณุาถ่ายสง่มาตามตวัอย่าง) โดยมวีนัหมดอายคุงเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน   
     นับลว่งหนา้กอ่นวนัเดนิทาง และมหีนา้วา่งทา้ยเลม่ไมน่อ้ยกว่า 2 หนา้ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีป่ระทับตราได ้

 
4)  หากท่านไมช่ าระคา่ทัวรค์รบ 100% กอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯ จะไมส่ามารถอนุญาตใหท้่านเดนิทางได ้ 
     รวมถงึสายการบนิจะยดึมัดจ าของท่านทันท ีโดยไมส่ามารถขอคนื (Refund)  ไดทุ้กกรณี 

 
 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆ ทีค่วรทราบ 
1)  ผูเ้ดนิทางทีม่อีาย ุ65 ปี ขึน้ไป หรอื ท่านทีร่อ้งขอรถเขน็ (Wheel Chair) ท่านจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์
ประกอบการเดนิทาง เพือ่ยนืยนัสขุภาพว่าท่านเหมาะสมแก่การเดนิทางได ้ เนื่องจากโปรแกรมเสน้ทางนี้ 
ท่านตอ้งเดนิทางขา้มหลายเมอืง รวมถงึเปลีย่นโรงแรมทีพั่กบ่อย หากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ พบวา่ ท่าน
ชว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด ้เชน่ เดนิไดน้อ้ยกา้วกว่าคนปกต ิ มอีาการหอบหดื อาหารชกั อาหารเกร็งควบคมุ
ตนเองไมไ่ดห้รอื ตอบสนองชา้ผดิปกต ิและไมม่ใีบรับรองแพทยป์ระกอบ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มอ่นุญาต
ใหท้่านเดนิทาง โดยค านงึถงึความปลอดภยัท่านเป็นส าคญั 

2)  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากสภาวะอากาศ
แปรปรวน, ปัญหาชมุนุมปิดถนนมาจากการเมอืง, ปัญหาจากสายการบนิเป็นสาเหต,ุ ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืในกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่จะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณ์ในวนัดงักลา่ว โดยจะค านงึถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้เป็นส าคญั 



 

3)  ท่านทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางทีร่ะบ ุกรุณาแจง้เจา้หนา้ทีใ่ห ้

รับทราบกอ่นการท าจองทัวร ์ โดยทัง้นี้ ทางบรษัิทฯ ไมม่กีารลดราคาทัวรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีทุก
กรณี 

4)  บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจดัคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จ้ักกนั กรณีทีท่่านจองและเดนิทางมาเพยีง 1 
ท่าน จะตอ้งจา่ยคา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรเ์ท่านัน้ 

5)  บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 
 
 

 


