
 

 
 

ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์3 วนั 2 คนื  
เดนิทางโดยสายการบนิ Emirate Airline (EK)     

 จดุเดน่โปรแกรม 

1.  เทีย่วดสินยีแ์ลนดเ์ต็มวันอยูจ่นถงึ 19.30 น. 

2.  รวมบัตรเขา้สวนสนุก + รถรับสง่แลว้ 

3.  ไมไ่ปสวนสนุกเปลีย่นไป กระเชา้นองปิง ฟร!ี 

4.  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คนื 

5.  หมนุกงัหัน วัดแชกง ขอความสําเร็จ ธรุกจิ โชคลาภ 

6.  ผกูดา้ยแดงขอพรคูรั่ก วัดหวังตา้เซยีน 



 

 

 

ตารางเดนิทาง 
ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 

ผูใ้หญ ่

(โปรโมช ัน่) 

เด็ก 2-18 ปี 

(ราคาปกต)ิ 
พกัเดีย่ว 

29 เมษายน – 1 พฤษภาคม    (วันแรงงาน)             16,888.- ไมม่รีาคาเด็ก 5,500.- 

08 – 10 พฤษภาคม 2561             14,888.- 16,888.- 5,500.- 

15 – 17 พฤษภาคม 2561             14,888.- 16,888.- 5,500.- 

30 พฤษภาคม – 01 มถินุายน 2561 14,888.- 16,888.- 5,500.- 

หมายเหต ุ: ทารก 0-2 ปี ราคา  6,000.- บาท / น ัง่ตกัผูใ้หญ ่(ไมม่ที ีน่ ัง่) 

 

*โปรดอา่นเงือ่นไขทวัรก์อ่นจอง! เมือ่ทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรบัเงือ่นไขครบทกุขอ้แลว้!!* 

 

  ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์ 1,000 บาท/ทา่น (เก็บทีส่นามบนิไทย)  ทารก อายตํุ่ากวา่ 2 ปี ไมเ่ก็บ 

  พาสปอรต์ชาวตา่งชาต ิเก็บคา่ทัวรเ์พิม่ 1,000 บาท 

  ราคาดังกลา่วตอ้งมผีูเ้ดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 คน จะสามารถออกกรุ๊ปได ้

  บรษัิทฯ ยนิดใีหคํ้าปรกึษาเพิม่เตมิหากมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางตอ่ เชน่ เลือ่นวัน เพิม่สว่นตา่ง     

  ทา่นทีจ่ะมตีั๋วภายในประเทศ (เครือ่งบนิ ,รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการออกตั๋ว 

  ใบนัดหมายเตรยีมตัวเดนิทาง บรษัิทฯ จัดสง่ใหท้า่นกอ่นเดนิทาง 3 วัน  

 

 

โปรแกรมทวัร ์

วันแรก     กรงุเทพฯ  –  ฮอ่งกง  –  ชอ้ปป้ิงมงกก๊ (XXX) 

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) 

14.00 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิเทีย่วบนิ EK384  

18.05 น.  ทกุทา่นมาถงึ  สนามบนิฮอ่งกง หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทกุทา่นไปรับกระเป๋าที่

สายพาน จากนัน้พาเดนิออกทาง EXIT B  พบไกดท์อ้งถิน่ เพือ่ออกเดนิทางเขา้สูโ่ปรแกรมทัวร ์



 

 
ตลาดมงกก๊  เป็นยา่นขาย เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ และของทีร่ะลกึในราคายอ่มเยา ตัง้อยูบ่นถนนตงุ ชอย เป็น

แหลง่ชอ้ปป้ิงทอดยาว 1 กโิลเมตรใหโ้อกาสคณุไดฝึ้กฝนทักษะการตอ่ราคาอยา่งเพลดิเพลนิ ชือ่ของตลาดแหง่

นีม้ทีีม่าจากการเป็นแหลง่ขายสนิคา้สําหรับสตรทีกุวัย อยา่งไรก็ตาม ยงัมสีนิคา้อกีหลากหลาย เชน่ นาฬกิา 

เครือ่งสําอาง กระเป๋า เครือ่งตกแตง่บา้น CD และของกระจกุกระจกิใหเ้ลอืกซือ้ จนคณุสามารถเพลดิเพลนิกบั

การชมตลาดไดโ้ดยไมจํ่าเป็นตอ้งตัง้ใจไปซือ้สนิคา้ใดๆ สกัช ิน้ 

** อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัรา้นดงัๆ **  
รา้นยอดนยิมตา่งๆ ทีแ่ชรก์นัมากในเว็บพนัทพิย ์ซึง่ทวัรไ์มส่ามารถจองได้ 

เขา้สูท่ ีพ่กั (ฮอ่งกง)   HOTEL EASE / SILKA TSUEN WAN   หรอืใกลเ้คยีง 

** โรงแรมจะคอนเฟิรม์อกีคร ัง้ในใบนดัหมายของทา่น 

วันสอง     ดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวัน) หรอื  กระเชา้นองปิง + ซติีเ้กตเุอา้ทเ์ลท  (DS) 

บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (2) เมนพูเิศษ! ติม่ซ า 

 
** ทวัรต์ามใจส ัง่ !!! เลอืกเทีย่วได ้1 โปรแกรม อยา่งใดอยา่งนงึ** 

พรอ้มบรกิารรถรบัสง่ท ัง้ไปและกลบั ฟร!ี 
 

(1) ทวัรด์สินยีแ์ลนด ์ หรอื  (2) ทวัรน์องปิง+ชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลท 
โดยทา่นตอ้งแจง้กบัพนกังานขายในวนัจองทวัร ์เพือ่เตรยีมบตัรใหท้า่นลว่งหนา้ 

 
** อสิระอาหาร กลางวนั/เย็น ตามอธัยาศยั ** 

 
(1) ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์นําทกุทา่นกา้วเขา้สู ่7 ดนิเเดนมหัศจรรย ์ทีม่ทีัง้เรือ่งราวสดุลกึลับ ไวลด์เวสต ์ทอยสตอ
รี ่เรือ่งเหนอืจนิตนาการ การผจญภยั หว้งอวกาศ และทวปีอเมรกิา ซึง่ทกุดนิแดนจะตอ้นรับทกุคนดว้ยเครือ่งเลน่
แสนสนุกระดับโลก เหลา่เพือ่นดสิบนยี ์ตัวโปรด และการแสดงสไตลบ์รอดเวยส์ดุตระการตา 
หมายเหตตุัง้แตว่ันที ่1 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นตน้ไป  พลไุฟปราสาท จะหยดุการแสดงเนือ่งจากตัวปราสาทได ้
ปิดปรับปรงุชัว่คราว เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยประมาณ เพือ่จัดสรา้งใหม้ขีนาดใหญข่ึน้กวา่เดมิ   



 

 
 
(2) กระเชา้นองปิงเป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในโลก มุง่สูท่ีร่าบนองปิงในเวลา 25 นาท ีโดยประมาณ ทา่นจะ

ไดช้มทวิทัศนร์อบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ใหท้า่นไดก้ราบขอพร  พระใหญเ่กาะลันเตา เป็นวัดทีส่รา้งขึน้

เมือ่ปี1924เป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลก หนัก 250ตันและสงู 34เมตร องค์

พระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้ระหวา่งเดนิมาทีว่ัดจะเห็นพระใหญแ่ตไ่กล หากใคร

ไดไ้ปนมสัการ ขอพรแลว้ ชวีติจะพบแตค่วามสขุความสําเร็จในทกุๆ ดา้น.. จากนัน้พาทา่นชอ้ปป้ิง City Gate 

Outletศนูยก์ารคา้ขนาดใหญใ่นรปูแบบ Outlet ทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากโรงงาน  มาลดกระหน่ําสงูสดุ 30-

70%  เชน่  Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK  และม ี Food Court รวมอาหารอรอ่ยๆ 

หมายเหต ุ กรณีนองปิง"ปิดปรับปรงุเพือ่ซอ่มบํารงุ" ในวันเดนิทาง ทัวรจ์ะนําทกุทา่นขึน้ลงเกาะลันเตาเรยีบรอ้ย  

โดยรถ Shuttle Bus ประจําทางของนองปิง และขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืคา่กระเชา้ ในทกุกรณี 

 

 

 
เขา้สูท่ ีพ่กั (ฮอ่งกง)   HOTEL EASE / SILKA TSUEN WAN   หรอืใกลเ้คยีง 

** โรงแรมจะคอนเฟิรม์อกีคร ัง้ในใบนดัหมายของทา่น 

วันสาม    รพีลัสเบย ์– วัดแชกง – จวิเวอรี ่– วัดหวังตา้เซยีน  – ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรงุเทพฯ  (DS/L) 

บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (3) เมนพูเิศษ! ติม่ซ า 

รพีลัสเบย ์ หาดทรายยาว  รปูพระจันทรเ์สีย้ว เป็นหนึง่ในหาดทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง อาคารสโมสร
ของสมาคมกูภ้ยัของฮอ่งกงสรา้งขึน้ในสไตลจ์นีดัง้เดมิ เพดานตกแตง่ดว้ยลวดลายมงักรขดเป็นวงทีด่อูลังการ 
รปูปัน้คูส่งูตระหงา่นของ  เจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่  มคีวามโดดเดน่ทา่มกลางสวนสวย 



 

 
วัดแชกง หรอื วัดกงัหัน *ไหวข้อความสําเร็จธรุกจิการงาน*เป็นวัดหนึง่ทีป่ระชาชนชาวจนีในฮอ่งกง ใหค้วาม

เลือ่มใสศรัทธาอยา่งมาก สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึตํานานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่  วัดนีถ้กูกลา่วขานใหเ้ป็น  วัดทีข่ ึน้

ชือ่ดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชือ่ทีว่า่ การหมนุกงัหันกลับทศิ จะชว่ยหมนุชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็นดี

ได ้เริม่ตน้ปีใหม ่เพือ่ขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและนําแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มา   

*** ขอใหท้า่นมคีวามตัง้ใจในการขอพร เทพเจา้องคน์ี ้ดาราดงัๆ มาขอสําเร็จทกุราย *** 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  เมนพูเิศษ! หา่นยา่ง 

โรงงานจวิเวอรร์ี ่ ทา่นจะไดพ้บกบั จีก้งัหัน เครือ่งรางของขลังชือ่ดัง ทีท่ั่วโลกใหก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งที่

ฮอ่งกงเทา่นัน้**ออกแบบโดยสนิแซชือ่ดังจาก วัดแชกง วงลอ้กงัหันปัดเป่าอปุสรรค พัดพาโชคลาภมาสูต่นเอง

และครอบครัว ทา่นสามารถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบารม ีซึง่ดารานยิมเป็นอยา่งมาก เพราะสําเร็จตามทีข่อ 

 
วัดหวังตา้เซยีน ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม ซึง่วัดแหง่นีเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของเทพ
เจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลักของวัด คอื เทพหวังตา้เซยีน แตจ่ดุยอดนยิมทีค่นทั่วโลกมากราบไหวว้ัดแหง่



 

นีค้อืเป้าหมายของคนโสดอยากมคีู ่ ซ ึง่ไมใ่ชก่ารขอความรักจากเทพหวังตา้เซยีนแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการเดนิไป
ดา้นขา้งซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของ เทพเจา้ดา้ยแดง เป็นรปูปัน้สทีองมเีสีย้วพระจันทรอ์ยูด่า้นหลังประทับอยู ่ซ ึง่
ชาวจนีเชือ่กนัวา่จะไดพ้บเนือ้คูแ่ทท่ีเ่ป็นคูบ่ญุคูบ่ารมรัีกกนัตลอดไป สว่นใครทีไ่ดพ้บคูแ่ลว้สามารถขอพรใหคู้่
ของทา่นรักกนัแน่นแฟ้นยิง่ขึน้ไดเ้ชน่กนั  วธิขีอพร : ใชด้า้ยแดงผูกนิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี 
 

 
จมิซาจุย่ (ถนนนาธาน) ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปแหง่แรกของเกาะฮอ่งกงทีท่ันสมยัทีส่ดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทกุประเภท 
รวมทัง้โรงแรมนับสบิ และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญท่ีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุโลก ล้ําสมยัสดุ ๆ 
แปลกใหม ่หลากหลายประเภทใหจั้บจา่ย ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล 
โทรศัพทม์อืถอื เชญิเลอืกชมซือ้สนิคา้แฟชัน่ทีม่เีอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสนิคา้กิ๊บเกม๋ากมาย ใหไ้ดเ้ลอืก
มกิซแ์อนดแ์มช ไดอ้ยา่งเมามนัสก์นัเลยทเีดยีว 

 
 

** อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัรา้นดงัๆ **  
สมควรแกเ่วลา..น าทกุทา่นเดนิทางไปสนามบนิ เช็คอนิ โหลดกระเป๋า  

 

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

23.45 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  กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล 
เชน่  จวิเวอรี,่ หยก, บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, เยือ่ไผ ่ซึง่ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมดว้ย  



 

“เพราะมผีลกบัราคาทัวร”์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทัวรจํ์าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมโดย
ใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 
และทกุการตัดสนิใจซือ้นัน้เป็นดลุพนิจิของลกูคา้ 100% ทัวรจ์ะไมม่สีว่นรับผดิชอบความพอใจหากทา่นไมพ่ึง่
พอใจสนิคา้ภายหลัง  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางแลนดจ์นีจะเรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 
 
 

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

  เนือ่งจากเป็นตั๋วประเภทกรุ๊ปในกรณียกเลกิเดนิทางจะไมส่ามารถขอ Refund ตั๋วไดท้กุกรณี 
  ตั๋วเครือ่งบนิเมือ่ยนืยนัการออกตั๋วแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

2) โรงแรม 4 ดาว 2 คนื ตามโปรแกรม (จัดใหพ้ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 
หมายเหต:ุ  การจัดหอ้งพักสําหรับเด็ก มเีงือ่นไขดังนี ้

       เด็กอาย ุตัง้แต ่0 – 4 ขวบ ไมเ่ปิดเตยีง จัดใหน้อนเตยีงเดยีวกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น / หอ้ง เทา่นัน้   
          กรณีเป็นผูใ้หญเ่พยีง 1 ทา่น / หอ้ง  โรงแรมจะถอืวา่เป็นการพักเดีย่ว  จะมคีา่พักเดีย่ว 

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

       กรณีทีเ่ดนิทางมา 4 ทา่น ผูใ้หญ/่ครอบครัว แตม่ ี1 ทา่น มเีหตจํุาเป็นไมส่ามารถเดนิทางกบัคณะได ้
         ไมว่า่จะเป็นสาเหตใุดก็ตาม  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับเป็นหอ้ง TRIPLE  พัก3 ทา่น/หอ้ง 
         หรอืมคีา่ใชจ้า่ยเรยีกเก็บเพิม่เป็นคา่พักเดีย่ว สําหรับเศษ 1 ทา่น ทีต่อ้งการนอนแยกคนเดยีว 
       ในกรณีบางทา่นมเีหตจํุาเป็นไมส่ามารถเดนิทางกบัคณะได ้ บรษัิทฯ จะไมส่ามารถโอนหอ้งพักของ 
         ผูย้กเลกิเดนิทางใหแ้กท่า่นอืน่ๆ ใชสํ้ารองพักไดท้กุกรณี  เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของทางโรงแรม 

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

4)  คา่บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรม โดยทีไ่มใ่ชโ่ปรแกรมทีร่ะบไุวว้า่ตอ้งชําระเพิม่เตมิ 

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 สําหรับผูเ้ดนิทาง อาย ุ81 ปี ขึน้ไป กรมธรรมไ์มรั่บคุม้ครองใดๆ ทัง้ส ิน้ ** 

        ประกนัจะไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่คยผา่นหรอืเคยเดนิทางเขา้ประเทศตอ้งหา้ม แมว้า่จะสง่ชือ่มาทําประกนัแลว้ 
          ไดแ้ก ่อาเซอรไ์บจัน, อฟักานสิถาน, ควิบา, อหิรา่น, อรัิก, สาธารณรัฐครีก์ชิ, เลบานอน, ลเิบยี, เกาหลี 
          (เหนอื), ปากสีถาน, ซเีรยี, ทาจกิสิถาน, เตริก์เมนสิถาน, ปาเลสไตน,์ อซุเบกสิถาน, อสิราเอล  

7)  ภาษีน้ํามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บเงนิเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

8)  คา่ระวางน้ําหนักกระเป๋า สําหรับโหลดใตเ้ครือ่ง 1 ใบ จํากดัน้ําหนักไมเ่กนิ 20 กก.  

 
 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *ไมร่วม* 
1)  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไมใ่ชห่ัวหนา้ทัวร)์ 1,000 บาท/ทา่น   
       ผูใ้หญแ่ละเด็กจา่ยในอตัราเทา่กนั  ** ทารก ฟร!ี คา่ทปิ ** 
       จา่ยทีส่นามบนิประเทศไทยแกเ่จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทัวรเ์ทา่นัน้ 
  คา่ทปิสําหรับหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย ** ทา่นสามารถจา่ยเพิม่ตามสนิน้ําใจของทกุทา่น ** 

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

3)  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้จากทัวรเ์ป็นสาเหต ุ อาทเิชน่  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษภายใน 
     หอ้งพัก, คา่โทรศัพทต์า่งๆ ,คา่อนิเตอรเ์น็ต, คา่มนิบิาร,์ คา่ซกัรดี, คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสาย 
     การบนิ, อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยดุงาน, การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้ 
     เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน ทัง้ทีป่ระจําเมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู ่
     นอกเหนอืความควบคมุของทางบรษัิทฯ   

 
 

เงือ่นไขการรบัจองทวัร ์
1)  ชําระมดัจําทัวร ์ 5,000 บาท  ภายใน 2 วัน นับจากวันทีไ่ดรั้บใบยนืยนัรับจอง (อนิวอย)   
2)  สว่นทีเ่หลอืชําระทัง้หมด กอ่นเดนิทาง 20 วัน (ไมร่วมวันหยดุ) เพือ่ยนืยนัการเดนิทาง 
3)  กรณีจองในชว่ง 20 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวนทัง้หมดเทา่นัน้ 



 

       ทีน่ั่งของทา่นจะถกูยนืยนัโดยสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ทา่นไดรั้บใบยนืยนัการรับจองของบรษัิทฯ เป็นสําคัญ 

       บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิทีน่ั่งของทา่นอตัโนมตั ิ(auto) หากทา่นไมไ่ดช้ําระคา่มดัจําในวันทีกํ่าหนด  
         เพือ่ใหส้ทิธิแ์กผู่ท้ีร่อควิ (Waitlist) ทา่นตอ่ไป และ เนือ่งจากโปรแกรมเป็นแบบ Join Tour (จอยเทีย่ว) 
         บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งบรหิารจัดการขายทีน่ั่งใหเ้ต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจํากดัทีส่ายการบนิกําหนด 
         เพือ่สามารถนําทกุทา่นออกเดนิทางไดอ้ยา่งราบรืน่        

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

4)  หากทา่นไมช่ําระคา่ทัวรค์รบ 100% กอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯ จะไมส่ามารถอนุญาตใหท้า่นเดนิทางได ้ 
     รวมถงึสายการบนิจะยดึมดัจําของทา่นทันท ี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
คํานงึถงึความปลอดภยัทา่นเป็นสําคัญ 

2)  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ
แปรปรวน, ปัญหาชมุนุมปิดถนนมาจากการเมอืง, ปัญหาจากสายการบนิเป็นสาเหต,ุ ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืในกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่จะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณ์ในวันดังกลา่ว โดยจะคํานงึถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้เป็นสําคัญ 

3)  ทา่นทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางทีร่ะบ ุกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่หรั้บทราบ
กอ่นการทําจองทัวร ์ โดยทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ ไมม่กีารลดราคาทัวรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีทกุกรณี 

4)  บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จ้ักกนั กรณีทีท่า่นจองและเดนิทางมาเพยีง 1 ทา่น 
จะตอ้งจา่ยคา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

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

 


