
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮอ่งกง พคีแทรม 4 วนั 2 คนื 
** ท ำพธิขีอพร..วัดเจำ้แมก่วนอมิยมืเงนิ** 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ Hong Kong Airline (HX) 

มอีาหารขาไปและของวา่งขากลบั รวมเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 โหลดสมัภาระได ้20 กโิล ท ัง้ไปและกลบั 

จดุเดน่โปรแกรม 

1. พักโรงแรมหร ู4 ดำว ในฮอ่งกง 

2. น่ังรถรำง “พคีแทรม” เปิดประสบกำรณ์สดุฮติ 

3. วัดแชกง วัดหวงัตำ้เซยีน วัดเจำ้แมก่วนอมิยมืเงนิ 

3. ลิม้ลองติม่ซ ำ , หำ่นยำ่ง  เมนู Signature ของฮอ่งกง 

4. อสิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมเต็มวัน จมิซำจุย่, โอเชีย่นเทอมนิอล 

 

 

 



 

ตารางเดนิทาง 
ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

15 – 18 มถินุำยน 2561          (HX772/HX769) 12,800.- 12,800.- 5,500.- 

22 – 25 มถินุำยน 2561          (HX772/HX769) 12,800.- 12,800.- 5,500.- 

29 มถินุำยน – 02 กรกฎำคม 2561  (HX772/HX769) 12,800.- 12,800.- 5,500.- 

06 – 09 กรกฎำคม 2561         (HX772/HX769) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

13 – 16 กรกฎำคม 2561         (HX772/HX769) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

20 – 23 กรกฎำคม 2561         (HX772/HX769) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

27 – 30  กรกฎำคม 2561         (HX772/HX769) 16,800.- 16,800.- 5,500.- 

03 - 06 สงิหำคม   2561         (HX772/HX769) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

10 - 13 สงิหำคม   2561         (HX772/HX769) 16,800.- 16,800.- 5,500.- 

17 - 20 สงิหำคม   2561         (HX772/HX769) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

24 - 27 สงิหำคม   2561         (HX772/HX769) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

31 สงิหำคม – 03 กนัยำยน 2561 (HX772/HX769) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

07 - 10 กนัยำยน 2561           (HX772/HX769) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

14 - 17 กนัยำยน 2561           (HX772/HX769) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

21 - 24 กนัยำยน 2561           (HX772/HX769) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

19 - 22ตลุำคม   2561            (HX772/HX769) 13,800.- 13,800.- 5,500.- 

****   ทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา  7,000.- บาท / น ัง่ตกัผูใ้หญ ่

 

*โปรดอา่นเงือ่นไขทวัรก์อ่นจอง! เมือ่ทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรบัเงือ่นไขครบทกุขอ้แลว้!!* 

 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิไกด1์,000 บำท/ทำ่น (เก็บทีส่นำมบนิไทย)ทำรก อำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี ไมเ่ก็บ 

 รำคำนีส้ ำหรับพำสปอรต์ไทยเทำ่นัน้ พำสปอรต์ตำ่งชำตเิก็บคำ่ทวัรเ์พิม่ 1,000 บำท 

 รำคำส ำหรับผูเ้ดนิทำงขัน้ต ่ำ 15 คน / กรุ๊ป สำมำรถออกเดนิทำงได ้

  บรษัิทฯ ยนิดใีหค้ ำปรกึษำเพิม่เตมิหำกมคีวำมประสงคจ์ะเดนิทำงตอ่ เชน่ เลือ่นวัน เพิม่สว่นตำ่ง     

ทำ่นทีจ่ะมตีั๋วภำยในประเทศ (เครือ่งบนิ ,รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุำสอบถำมเจำ้หนำ้ทีก่อ่นท ำกำรออกตัว๋ 

  ใบนัดหมำยเตรยีมตวัเดนิทำง บรษัิทฯ จัดสง่ใหท้ำ่นกอ่นเดนิทำง 3 วัน  

 

 

โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก     กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง –เดอะพคี by พคีแทรม– ตลาดมงกก๊ 

08.30 น.   ทกุทำ่นพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประต ู5Row K 
11.25 น.   ออกเดนิทำงโดยเทีย่วบนิ  HX772 

15.30 น.   ทกุทำ่นถงึ สนำมบนิฮอ่งกงหลังจำกรับกระเป๋ำทีส่ำยพำน และผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้  
หัวหนำ้ทัวรพ์ำทำ่นเดนิออกทำง Hall B  ไกดท์อ้งถิน่และรถโคช้ปรับอำกำศรอรับทกุทำ่น 
หมำยเหต:ุ  กำรจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิสำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนดเทำ่นัน้ บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะท ำกำร Request  อ ำนวยควำมสะดวกใหไ้ดเ้ทำ่นัน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเคำ้เตอรเ์ชค็อนิ 

เดอะพคีby พคีแทรม  อยูด่ำ้นบนของยอดเขำ Victoria Peakซึง่ยอดเขำทีส่งูทีส่ดุในฝ่ังของเกำะฮอ่งกง
โดยมคีวำมสงูจำกประมำณ 552 จำกระดบัน ้ำทะเล เป็นทีเ่ทีย่วอนัดับหนึง่ทีค่นนยิมไปมำกทีส่ดุเพรำะเป็นทัง้จดุ



 

ชมววิมองเห็นภำพพำโนรำมำของเมอืงฮอ่งกงไดโ้ดยจะมรีถรำงหรอืรถ Tram คอยใหบ้รกิำรสำมำรถมองเห็นววิ
เมอืงดำ้นลำ่งไดเ้กอืบทั่วทัง้หมด ไมเ่พยีงแคต่กึตำ่งๆยงัเป็นอำ่วและสนัเขำไกลๆของเกำะอกีดว้ย 

 
ตลาดมงก๊กเป็นย่ำนขำยเสือ้ผำ้ เครือ่งประดับ และของทีร่ะลกึในรำคำย่อมเยำ ตัง้อยู่บนถนนตุง ชอย เป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงทอดยำว 1 กโิลเมตรใหโ้อกำสคุณไดฝึ้กฝนทักษะกำรต่อรำคำอยำ่งเพลดิเพลนิ ชือ่ของตลำด

แหง่นีม้ทีีม่ำจำกกำรเป็นแหลง่ขำยสนิคำ้ส ำหรับสตรทีกุวัย อยำ่งไรก็ตำม ยงัมสีนิคำ้อกีหลำกหลำย เชน่ นำฬกิำ 

เครือ่งส ำอำง กระเป๋ำ เครือ่งตกแต่งบำ้น CD และของกระจุกกระจกิใหเ้ลอืกซือ้ จนคุณสำมำรถเพลดิเพลนิกับ

กำรชมตลำดไดโ้ดยไมจ่ ำเป็นตอ้งตัง้ใจไปซือ้สนิคำ้ใดๆ สกัช ิน้ 

 
 

** อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 
 

เขา้สูท่ ีพ่กั (ฮอ่งกง)  SAV Hotel / Hotel Ease / Penta Hotelหรอื ใกลเ้คยีง 

วนัสอง    วดัแชกง – จวิเวอรี ่–เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ – วดัหวงัตา้เซยีน – จมิซา่จุย่  

บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

วดัแชกง*ไหวข้อควำมส ำเร็จดำ้นธรุกจิและโชคลำภ*เป็นวัดทีส่รำ้งขึน้เพือ่ระลกึถงึต ำนำนแหง่นักรบรำชวงศ์

ซง่ถกูกลำ่วขำนใหเ้ป็นวดัทีข่ ึน้ชือ่ดำ้นเสรมิดวง แกช้ง ตำมควำมเชือ่ทีว่ำ่ กำรหมนุกงัหันกลับทศิ จะชว่ยหมนุ
ชวีติพลกิผันจำกรำ้ยกลำยเป็นดไีด ้เริม่ตน้ปีใหม ่เพือ่ขบัไลส่ ิง่ชัว่รำ้ยและน ำแตส่ ิง่ดีๆ  เขำ้มำ ประชำชนทัว่โลก
ตำ่งใหค้วำมเลือ่มใสศรัทธำอยำ่งมำก** ขอใหต้ัง้ใจในกำรขอพรกบัเทพเจำ้องคน์ีจ้ะส ำเร็จทกุรำย** 



 

 
รำ้นจวิเวอรร์ี ่ ทำ่นจะไดพ้บกบั จีก้งัหันของขลังชือ่ดังทีท่ั่วโลกใหก้ำรยอมรับ **ของแทต้อ้งทีฮ่อ่งกงเทำ่นัน้**
ออกแบบโดยสนิแซชือ่ดังจำก วัดแชกง วงลอ้กงัหันปัดเป่ำอปุสรรค พัดพำโชคลำภมำสูต่นเองและครอบครัว 
ทำ่นสำมำรถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบำรม ีซึง่ดำรำนยิมเป็นอยำ่งมำก เพรำะส ำเร็จตำมทีข่อ 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)เมนพูเิศษ! หา่นยา่ง 

วดัหวงัตา้เซยีน*ไหวข้อควำมส ำเร็จดำ้นคูค่รองและสขุภำพ*ตัง้อยูใ่จกลำงเมอืงโดดเดน่ดว้ยสถำปัตยกรรมที่
งดงำม ซึง่วัดแหง่นีเ้ป็นทีป่ระดษิฐำนของเทพเจำ้จนีหลำยองคอ์ยำ่งเทพเจำ้หลกัของวัดคอืเทพหวังตำ้เซยีน 
แตจ่ดุยอดนยิมทีค่นทัว่โลกมำกรำบไหวว้ดัแหง่นีค้อืเป้ำหมำยของคนโสดอยำกมคีูซ่ ึง่ไมใ่ชก่ำรขอควำมรักจำก
เทพหวังตำ้เซยีนแตอ่ยำ่งใด แตเ่ป็นกำรเดนิไปดำ้นขำ้งซึง่จะมศีำลกลำงแจง้ของเทพเจำ้ดำ้ยแดง เป็นรปูปัน้สี

ทองมเีสีย้วพระจันทรอ์ยูด่ำ้นหลังประทับอยู ่ซ ึง่ชำวจนีเชือ่กนัวำ่จะไดพ้บเนือ้คูแ่ทท่ีเ่ป็นคูบ่ญุคูบ่ำรมรัีกกนั
ตลอดไป สว่นใครทีไ่ดพ้บคูแ่ลว้สำมำรถขอพรใหคู้ข่องทำ่นรักกนัแน่นแฟ้นยิง่ขึน้ไดเ้ชน่กนัวธิขีอพร: ใชด้า้ย
แดงผกูนิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี

 
วดัเจา้แมก่วนอมิ (ฮงุฮมั) *ไหวข้อยมืเงนิตอ่เงนิ*วัดเกำ่แกข่องฮอ่งกงสรำ้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 แมจ้ะเป็นวัด
ขนำดเล็กแตเ่ป็นวดัทีช่ำวฮอ่งกงนับถอืศรัทธำมำสกักำระ ขอพร ทีแ่หง่นีก้นัแน่นขนัด ทีน่ีค่นนยิมท ำพธิเีสมอืนกู ้
เงนิจำกเจำ้แมก่วนอมิโดดเดน่เรือ่งโชคลำภ คำ้ขำยร ่ำรวยเวลำอธษิฐำนใหข้อพรแค ่1 อยำ่ง พรอ้มกนั 



 

 
จมิซาจุย่ ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปแหง่แรกของเกำะฮอ่งกงทีท่นัสมยัทีส่ดุ มรีำ้นคำ้ไวเ้กอืบทกุประเภท รวมทัง้
โรงแรมนับสบิ และหำ้งสรรพสนิคำ้ขนำดใหญท่ีม่สีนิคำ้แบรนดเ์นมมำกมำยจำกทกุมมุโลก ล ้ำสมยัสดุ ๆ แปลก
ใหม ่หลำกหลำยประเภทใหจั้บจำ่ย ไมว่ำ่จะเป็น เสือ้ผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ กลอ้งดจิติอล 
โทรศัพทม์อืถอื เชญิเลอืกชมซือ้สนิคำ้แฟชัน่ทีม่เีอกลกัษณ์เป็นของ ตวัเองในสนิคำ้กิ๊บเกม๋ำกมำย  

 
 

** อสิระอาหารเย็นดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 
 
 
 
 
 
 



 

วนัสาม    อาหารเชา้ –อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนั – สง่สนามบนิ 

บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (3) 

 

** อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนั / อาหารกลางวนัและเย็น ตามอธัยาศยั ** 
** โรงแรมมบีรกิารรถ Shuttle Bus ไปกลบั โรงแรม - จมิซาจุย่** 

 
 

ถงึเวลำนัดหมำยทกุทำ่นพรอ้มกนั ณ โรงแรม 
ไกดแ์ละรถโคช้จะมำรับทำ่นสง่สนำมบนิ เชค็อนิ โหลดสมัภำระ 

 

วนัสี ่สง่สนามบนิฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

00.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสำยกำรบนิHong Kong Airline (HX)เทีย่วบนิHX769 

02.35น.ถงึประเทศไทย สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพทกุทำ่น 

หมำยเหต:ุ  กำรจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิสำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนดเทำ่นัน้ บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะท ำกำร Request  อ ำนวยควำมสะดวกใหไ้ดเ้ทำ่นัน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเคำ้เตอรเ์ชค็อนิ 

 

ขอ้ส าคญัควรทราบตำมนโยบำยของรัฐบำลจนีรว่มกบักำรทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง ไดแ้ก ่ฮอ่งกง  
มำเกำ๊ จไูห ่เซนิเจิน้ก ำหนดใหม้กีำรประชำสมัพันธส์นิคำ้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วไดรู้จ้ักในนำมของรำ้นรัฐบำล 
เชน่  จวิเวอรี,่ หยก, บวัหมิะ, ผำ้ไหม, ไขม่กุ, ใบชำ, เยือ่ไผซ่ ึง่ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมดว้ย 
“เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร”์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ ทัวรจ์ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชมโดย
ใชเ้วลำประมำณ 60 – 90 นำท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 
และทกุกำรตดัสนิใจซือ้นัน้เป็นดลุพนิจิของลกูคำ้ 100% ทัวรจ์ะไมม่สีว่นรับผดิชอบควำมพอใจหำกทำ่นไมพ่ึง่
พอใจสนิคำ้ภำยหลัง  และถำ้หำกลกูคำ้ไมม่คีวำมประสงคจ์ะเขำ้รำ้นรัฐบำลจนีทุกเมอืง ทำงแลนดจ์นีจะเรยีก
เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 600 หยวน / คน / รำ้น 
 
 



 

 
 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *รวม* 
 

1) ตั๋วเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ชัน้ประหยดั) ไป – กลับ พรอ้มกรุ๊ปเทำ่นัน้  

 ไมส่ำมำรถขอ Refund ไดท้กุกรณีไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทำงไดท้กุกรณี 

2) โรงแรม 4ดาว 2 คนื ตำมโปรแกรม (จัดใหพ้ักหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมเหมำะสม) 
หมำยเหต:ุ  กำรจัดหอ้งพักส ำหรับเด็ก มเีงือ่นไขดังนี ้

เด็กอำย ุตัง้แต ่0 – 4 ขวบ ไมเ่ปิดเตยีง จัดใหน้อนเตยีงเดยีวกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น / หอ้ง เทำ่นัน้ 
กรณีเป็นผูใ้หญเ่พยีง 1 ทำ่น / หอ้ง  โรงแรมจะถอืวำ่เป็นกำรพักเดีย่ว  มคีำ่พักเดีย่ว 

  เด็กอำย ุตัง้แต ่4 ขวบ ขึน้ไป  จดัใหน้อนเสรมิ 1 เตยีง / หอ้ง หรอื นอนกบั ผูใ้หญ ่1 ทำ่น / หอ้ง 
ในกรณีทีท่ำ่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] หำกโรงแรมไมม่หีอ้งพกัในวันนัน้ 
ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรจัดหอ้งประเภทอืน่ทดแทนใหแ้กท่ำ่นตำมเหมำะสม  
  กรณีทีเ่ดนิทำงมำ 4 ทำ่น ผูใ้หญ/่ครอบครัว แตม่ ี1 ทำ่น มเีหตจุ ำเป็นไมส่ำมำรถเดนิทำงกบัคณะได ้
ไมว่ำ่จะเป็นสำเหตใุดกต็ำมทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับเป็นหอ้ง TRIPLE  พัก3 ทำ่น/หอ้ง 
หรอืมคีำ่ใชจ้ำ่ยเรยีกเก็บเพิม่เป็นคำ่พักเดีย่ว ส ำหรับเศษ 1 ทำ่น ทีต่อ้งกำรนอนแยกคนเดยีว 

ในกรณีบำงทำ่นมเีหตจุ ำเป็นไมส่ำมำรถเดนิทำงกบัคณะได ้ บรษัิทฯ จะไมส่ำมำรถโอนหอ้งพักของ 
         ผูย้กเลกิเดนิทำงใหแ้กท่ำ่นอืน่ๆ ใชส้ ำรองพักไดท้กุกรณี  เนือ่งจำกเป็นเงือ่นไขของทำงโรงแรม 

3)  อาหาร 3มือ้ ตำมโปรแกรม (**หำกทำ่นไมท่ำนอำหำรมือ้ใด จะไมส่ำมำรถคนืเงนิได*้*) 

4)  คำ่บตัรเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมโปรแกรม โดยทีไ่มใ่ชโ่ปรแกรมทีร่ะบไุวว้ำ่ตอ้งช ำระเพิม่เตมิ 

5)  คำ่รถโคช้ปรับอำกำศ รับ-สง่ สถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 

6)  ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งเดนิทำงในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บำท  

(ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แต ่อำย ุ1 – 75 ปี เทำ่นัน้ ** 
กรณีผูเ้ดนิทำงมอีำยตุัง้แต ่ 76 – 80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง 
          และ ส ำหรับผูเ้ดนิทำง อำย ุ81 ปี ขึน้ไป กรมธรรมไ์มรั่บคุม้ครองใดๆ ทัง้ส ิน้ ** 
  ประกนัจะไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่คยผำ่นหรอืเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศตอ้งหำ้ม แมว้ำ่จะสง่ชือ่มำท ำประกนัแลว้ 
          ไดแ้ก ่อำเซอรไ์บจนั, อฟักำนสิถำน, ควิบำ, อหิรำ่น, อรัิก, สำธำรณรัฐครีก์ชิ, เลบำนอน, ลเิบยี, เกำหล ี
          (เหนอื), ปำกสีถำน, ซเีรยี, ทำจกิสิถำน, เตริก์เมนสิถำน, ปำเลสไตน,์ อซุเบกสิถำน, อสิรำเอล 

7)  ภำษีน ้ำมนั ภำษีตั๋วทกุชนดิ คำ่ระวำงน ้ำหนักกระเป๋ำบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บเงนิเพิม่หำกสำยกำรบนิปรับ 

 
 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *ไมร่วม* 
1)  คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไมใ่ชห่วัหนำ้ทวัร)์ 1,000 บำท/ทำ่น   

  ผูใ้หญแ่ละเด็กจำ่ยในอตัรำเทำ่กนั  ** ทำรก อำยตุ ่ำกวำ่ 2 ปี ไมเ่ก็บคำ่ทปิ ** 
  จำ่ยทีส่นำมบนิประเทศไทยแกเ่จำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ ทวัรเ์ทำ่นัน้ 

  คำ่ทปิส ำหรับหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย ** ทำ่นสำมำรถจำ่ยเพิม่ตำมสนิน ้ำใจของทกุทำ่น ** 

2)  คำ่ภำษีตำ่งๆ ไดแ้ก ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% และ ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% กรณีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี 

3)  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้จำกทวัรเ์ป็นสำเหต ุ อำทเิชน่  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษภำยใน 
     หอ้งพัก, คำ่โทรศพัทต์ำ่งๆ ,คำ่อนิเตอรเ์น็ต, คำ่มนิบิำร,์ คำ่ซกัรดี, คำ่ใชจ้ำ่ยอนัเกดิจำกควำมลำ่ชำ้ของสำย 
กำรบนิ,อบุตัภิยัทำงธรรมชำต,ิกำรประทว้ง,กำรจลำจล,กำรนัดหยดุงำน,กำรถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขำ้ 
เมอืงจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงและเจำ้หนำ้ทีก่รมแรงงำนทัง้ทีป่ระจ ำเมอืงไทยและตำ่งประเทศซึง่อยู ่
นอกเหนอืควำมควบคมุของทำงบรษัิทฯ 

 

เงือ่นไขการรบัจองทวัร ์
1)  ช ำระคำ่ทัวร ์ “เต็มจ ำนวน”  ภำยใน 24 ชัว่โมง นับจำกวันทีไ่ดรั้บใบอนิวอย 

  ทีน่ั่งของทำ่นจะถกูยนืยนัโดยสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ทำ่นไดรั้บใบยนืยนักำรรับจองของบรษัิทฯ เป็นส ำคญั 
  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิทีน่ั่งของทำ่นอตัโนมตั(ิauto) หำกทำ่นไมไ่ดช้ ำระคำ่มดัจ ำในวันทีก่ ำหนด  
         เพือ่ใหส้ทิธิแ์กผู่ท้ีร่อควิ (Waitlist) ทำ่นตอ่ไปและ เนือ่งจำกโปรแกรมเป็นแบบJoin Tour (จอยเทีย่ว) 
บรษัิทฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้งบรหิำรจัดกำรขำยทีน่ั่งใหเ้ต็มกรุ๊ปในระยะเวลำจ ำกดัทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 
         เพือ่สำมำรถน ำทกุทำ่นออกเดนิทำงไดอ้ยำ่งรำบรืน่        

4)แนบส ำเนำหนังสอืเดนิทำง (กรณุำถำ่ยสง่มำตำมตวัอยำ่ง) โดยมวีันหมดอำยคุงเหลอืไมน่อ้ยกวำ่6 เดอืน   
     นับลว่งหนำ้กอ่นวันเดนิทำง และมหีนำ้วำ่งทำ้ยเลม่ไมน่อ้ยกวำ่ 2 หนำ้ เพือ่ใหเ้จำ้หนำ้ทีป่ระทับตรำได ้

5)  หำกทำ่นไมช่ ำระคำ่ทวัรค์รบ 100% กอ่นเดนิทำง  ทำงบรษัิทฯ จะไมส่ำมำรถอนุญำตใหท้ำ่นเดนิทำงได ้ 
     รวมถงึสำยกำรบนิจะยดึมดัจ ำของทำ่นทันท ีโดยไมส่ำมำรถขอคนื (Refund)  ไดท้กุกรณี 



 

 
 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆ ทีค่วรทราบ 
1)  ผูเ้ดนิทำงทีม่อีำย ุ65 ปี ขึน้ไป หรอื ทำ่นทีร่อ้งขอรถเข็น (Wheel Chair) ทำ่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์
ประกอบกำรเดนิทำง เพือ่ยนืยนัสขุภำพวำ่ทำ่นเหมำะสมแกก่ำรเดนิทำงได ้ เนือ่งจำกโปรแกรมเสน้ทำงนี ้ทำ่น
ตอ้งเดนิทำงขำ้มหลำยเมอืง รวมถงึเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักบอ่ย หำกเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ พบวำ่ ทำ่นชว่ยเหลอื
ตนเองไมไ่ด ้เชน่ เดนิไดน้อ้ยกำ้วกวำ่คนปกต ิ มอีำกำรหอบหดื อำหำรชกั อำหำรเกร็งควบคมุตนเองไมไ่ดห้รอื 
ตอบสนองชำ้ผดิปกต ิและไมม่ใีบรับรองแพทยป์ระกอบ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มอ่นุญำตใหท้ำ่นเดนิทำง โดย
ค ำนงึถงึควำมปลอดภยัทำ่นเป็นส ำคญั 

2)  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นรำยกำรทวัรไ์ดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเนือ่งจำกสภำวะอำกำศ
แปรปรวน, ปัญหำชมุนุมปิดถนนมำจำกกำรเมอืง, ปัญหำจำกสำยกำรบนิเป็นสำเหต,ุ ขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้
เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืในกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่จะเป็น
ผูบ้รหิำรเวลำตำมสถำนกำรณ์ในวันดังกลำ่ว โดยจะค ำนงึถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคำ้เป็นส ำคญั 

3)  ทำ่นทีม่วีซีำ่จนีและสำมำรถใชเ้ดนิทำง เขำ้-ออก ไดต้ำมวันเดนิทำงทีร่ะบ ุกรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีใ่หรั้บทรำบ
กอ่นกำรท ำจองทวัรโ์ดยทัง้นี ้ทำงบรษัิทฯ ไมม่กีำรลดรำคำทวัรใ์นสว่นของลกูคำ้ทีม่วีซีำ่จนีทกุกรณี 

4)  บรษัิทฯ ไมม่นีโยบำยในกำรจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคำ้ทีไ่มรู่จ้ักกนั กรณีทีท่ำ่นจองและเดนิทำงมำเพยีง 1 ทำ่น 
จะตอ้งจำ่ยคำ่พักเดีย่วเพิม่ตำมรำคำทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรเ์ทำ่นัน้ 

5)  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเนือ่งมำจำกมสี ิง่ผดิ
กฎหมำย หรอื เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


