
 

ฮ่องกง เซิธเจ๊ิธ 3 วัธ 2 ฌืธ 

เถ่ีฝวเส้ธถฯงใยน่ “ตงกวธ” 
 
 

เดิธถฯงไดฝสฯฝกฯรบิธCathay Pacific (CX) 

ไยลดสันภฯระโด้ 30 กิไลถั๊งโปและกลับ 

จุดเด่ธไปรแกรน 

1. Hilight! ถ้ฯเสีฝว...เดิธสะมฯธแก้ว 3 นิติ 

2. Hilight! สักกฯระ “ศฯลมระมรยนใธจีธ” ถี่ฌุณโน่เฌฝเย็ธนฯก่อธ 

4. ขอมรด้ฯธไชฌลฯภ, ใย้นีชัฝชธะ วัดแชกง, วัดกวธอู 

5. เนธูมิเศผ! ย่ฯธฝ่ฯง, เป็ดปักก่ิง, โวธ์แดง 
 

ตฯรฯงเดิธถฯง 

ตฯรฯงเดิธถฯง 

*รฯฌฯธี๊เฉมฯะมฯสปอร์ตฌธโถฝเถ่ฯธั๊ธ* 
รฯฌฯพู้ใยญ่ 

รฯฌฯเด็ก 

(ต ่ฯกว่ฯ 18 ปึ) 
มักเดี่ฝว 



13 - 15 เนผฯฝธ 2562 **วัธสงกรฯธต ์ 12,888.- 17,888.- 4,500.- 

**** ถฯรก อฯฝุต ่ฯกว่ฯ 2 ปึ รฯฌฯ  9,000.- บฯถ / ธั่งตักพู้ใยญ่ 
 

*ไปรดอ่ฯธเง่ือธโขถัวร์ก่อธจอง! เนื่อถ่ฯธจองแล้วถือว่ฯฝอนรับเง่ือธโขฌรบถุกข้อ* 

รฯฌฯถัวร์โน่รวนฌ่ฯวีซ่ฯ 144 แบบยนู่ฌณะ ถ่ฯธละ 1,500 บฯถ (เก็บมร้อนฌ่ฯถัวร์) 

รฯฌฯถัวร์โน่รวนฌ่ฯถิปโกด์ ถ่ฯธละ 1,500 บฯถ (เก็บมร้อนฌ่ฯถัวร์) *ถฯรกโน่เก็บ 

รฯฌฯถัวร์ส ฯยรับมฯสปอร์ตโถฝเถ่ฯธั๊ธ กรณีเป็ธมฯสปอร์ตต่ฯงชฯติเก็บฌ่ฯถัวร์เม่ิน 1,000 บฯถ 

กฯรัธตีกรุ์ปออกเดิธถฯงใธจ ฯธวธข๊ัธต ่ฯ 10 ถ่ฯธ นียัวยธ้ฯถัวร์บริกฯร 

บริผัถฯ ฝิธดีใย้ฌ ฯปรืกผฯเม่ินเตินยฯกนีฌวฯนประสงฌ์จะเดิธถฯงต่อ เช่ธ เลื่อธวัธ เม่ินส่วธต่ฯง 

 ถ่ฯธถี่นีต๋ัวภฯฝใธประเถศ (เฌรื่องบิธ,รถถัวร,์รถโภ) เช็ฌเวลฯกับฟฯ่ฝขฯฝก่อธออกต๋ัว 

 

ไปรแกรนถัวร ์

วัธแรก   กรุงเถมฯ - ฮ่องกง – เซิธเจิ๊ธ (D) 

12.00 ธ.  ถุกถ่ฯธมร้อนกัธ ณ สธฯนบิธสุวรรณภูนิ ชั๊ธ 4 ประตู 6 Row M 

14.55 ธ.  ออกเดิธถฯงไดฝเถี่ฝวบิธ CX654 

18.50 ธ.  ถุกถ่ฯธถืง สธฯนบิธฮ่องกง ยลังจฯกรับกระเปฯ๋ถี่สฯฝมฯธ และพ่ฯธมิธีกฯรตรวจฌธเข้ฯเนือง

ยัวยธ้ฯถัวร์ธ ฯถ่ฯธเดิธออกถฯง HALL B โกด์ถ้องถิ่ธและรถไฌ้ชปรับอฯกฯศรอรับถุกถ่ฯธ 

ยนฯฝเยตุ:  ต๋ัวกรุ์ปโน่สฯนฯรถจัดถี่ธั่งล่วงยธ้ฯโด้ ไดฝสฯฝกฯรบิธจะถ ฯกฯรสุ่นถี่ธั่งใย้อัตไธนัติ 

ไดฝถฯงบริผัถฯ โน่สฯนฯรถแถรกแซงกฯรถ ฯงฯธของสฯฝกฯรบิธส่วธธี๊โด้ 

ธ ฯถ่ฯธเดิธถฯงโป เซิธเจิ๊ธ (ด้วฝรถโภ) ใช้เวลฯเดิธถฯง 1.30 ช่ัวไนง *ข๊ืธอฝู่กับกฯรจรฯจร* 

บริกฯรอฯยฯรฌ ่ฯ ณ ภัตตฯฌฯร (1) เนธูมิเศผ! เป็ดปักกิ่ง + โวธ์แดง 

เข้ฯสู่ถี่มัก (เซิธเจิ๊ธ)  HIGGERT HOTEL  ยรือ ใกล้เฌีฝง 

วัธสอง   วัดกวธอู – สิธฌ้ฯ OTOP - สะมฯธแก้ว 3 นิต ิ- ศฯลมระมรยน – ตลฯดยล่อว ู(B/L/D) 

บริกฯรอฯยฯรเช้ฯ ณ ไรงแรน (2) 

วัดกวธอู (Guan Yu Temple) *ขอมรใย้ชธะชัฝถุกส่ิง*สัญลักผณ์ของฌวฯนซื่อสัตฝ์ ฌวฯนกตัญญู 

ฌวฯนจงรักภักดี ฌวฯนกล้ฯยฯญไชฌลฯภ บฯรนี ถ่ฯธเปรีฝบเสนือธตัวแถธของฌวฯนเข้นแข็งเด็ดเด่ีฝว

องอฯจโน่ฌรั่ธฌร้ฯนต่อศัตรู ถ่ฯธเป็ธฌธจิตใจนั่ธฌงด่ังขุธเขฯ นีสติปัญญฯเลอเลิศนฯก โน่เฌฝประนฯถ 

กฯรขอมรถ่ฯธก็ยนฯฝถืงขอใย้ถ่ฯธช่วฝอุดช่องว่ฯงโน่ใย้เมลี่ฝงมล ๊ฯแก่ฟฯ่ฝตรงข้ฯนใย้เกิดฌวฯนสนบูรณ์

ด้วฝบริวฯรถีซ่ื่อสัตฝ์และโว้ใจโด้ธั่ธเอง ถุกถ่ฯธกรฯบโยว้เม่ือฌวฯนเป็ธสิรินงฌลต่อตธเองและฌรอบฌรัว 

 

ร้ฯธยฝก (Mineral Museum Shop) เฌรื่องรฯงฝอดธิฝนถี่ถั่วไลกเช่ฯบูชฯฌือป่ึเซี๊ฝะสัตว์ธ ฯไชฌถี่เช่ือ 

กัธว่ฯยฯกใฌรโด้เลี่ฝงแล้วจะธ ฯเงิธนฯใย้โน่ขฯดนือ ร้ฯธบัวยินะ (Herb Shop) เป็ธถี่รู้จักกัธดีของฌธโถฝ 



เนื่อฌรฯวถี่เกิดอุบัติเยตุรถแก์สฌว ่ฯบธถธธเมชรบุรีเนื่อ 24 กัธฝฯฝธ 2533 รัฐบฯลจีธก็โด้ส่งบัวยินะถี่น ี

สรรมฌุณรักผฯแพลโภโยน้นฯช่วฝเยลือพู้ปว่ฝถี่ไดธโภโยน้ถั่วถั๊งตัวจฯกธั๊ธฌธโถฝก็รู้จักสรรมฌุณของ 

บัวยินะเรื่อฝนฯ ร้ฯธฝฯงมฯรฯ(Bamboo Shop) พลิตภัณท์ถี่ออกแบบเม่ือสุขภฯมจริงๆ ส ฯยรับฌธถี่น ี

อฯกฯรปวดเนื่อฝต่ฯงๆธอธโน่ยลับถ ฯจฯกฝฯงมฯรฯอบด้วฝสนุธโมรแถ้ๆช่วฝใย้ยลับสบฯฝฝิ่งข๊ืธ

 

บริกฯรอฯยฯรกลฯงวัธ ณ ภัตตฯฌฯร (3) 

New! สะมฯธแก้ว 3 นิติ (3D Glass Bridge) LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN 

แยล่งถ่องเถี่ฝวใยน่แกะกล่องต๊ังอฝู่ใธเนืองตงกวธสะมฯธแก้วนีฌวฯนสูง 88 เนตร x ฝฯว 333 เนตร 

ใธกฯรเดิธบธสะมฯธอัธธ่ฯต่ืธเต้ธถ่ฯธจะโด้เย็ธถุกนุนแบบ 360 องศฯภฯฝใต้ถฯงเดิธของกระจกมลฯด

โน่โด้กับช่วงกล้ฯ! ถ้ฯเสีฝว! ช่วงถี่เรีฝกว่ฯม๊ืธ 3 นิติ จะเป็ธอฝ่ฯงโรใย้โปสันพัสเองฌรับ ^_^ จฯกธั๊ธธ ฯ

ถุกถ่ฯธ ชนไชว์กฯฝกรรน เป็ธกฯรแสดงไชว์ประกอบดธตรีกลฯงแจ้งของเนืองถ้องถิ่ธ 

ยนฯเฝยตุ : ยฯกสภฯมอฯกฯศโน่ดีนีลนแปรปรวธยรือฟธตกยธักจะปิดสะมฯธเม่ือฌวฯนปลอดภัฝ 

 

 
ศฯลมระมรยน (Phra Phrom) ฌวฯนศรัถธฯของชฯวโถฝถี่อฯศัฝอฝู่ใธเนืองตงกวธแย่งธี๊โด้สร้ฯงข๊ืธเม่ือ

เป็ธสถฯธถี่รวนใจของมุถธศฯสธฯใธประเถศจีธธ ฯถ่ฯธกรฯบสักกฯระขอมรใย้ประสบฌวฯนส ฯเร็จ 



 
ตลฯดยล่อวู (Lawu City) ย้ฯงขธฯดใยญ่ช่ือดังถี่ฌธโถฝขธฯธธฯนว่ฯ นฯบุญฌรองจีธ จ ฯยธ่ฯฝสิธฌ้ฯ

เลีฝธแบเกรด A+ แบรธด์ดังนฯกนฯฝ อฯถิเช่ธ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, 

Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ 

 
บริกฯรอฯยฯรฌ ่ฯ ณ ภัตตฯฌฯร (4) 

เข้ฯสู่ถี่มัก (เซิธเจิ๊ธ) HIGGERT HOTEL ยรือ ใกล้เฌีฝง 

วัธสฯน   วัดแชกง – ร้ฯธจิวเวอรี ่– ร้ฯธยฝก – วัดยวังต้ฯเซีฝธ - สธฯนบิธ (B/L) 

บริกฯรอฯยฯรเช้ฯ ณ ไรงแรน (5) 

ธ ฯถุกถ่ฯธเดิธถฯงกลับ ฮ่องกง (ไดฝรถโภ) ใช้เวลฯเดิธถฯง 1.30 ช่ัวไนง *ข๊ืธอฝู่กับกฯรจรฯจร* 



วัดแชกง (Che Kung Temple) **โยว้ขอฌวฯนส ฯเร็จธุรกิจกฯรงฯธ** เป็ธวัดถี่สร้ฯงข๊ืธเม่ือระลืกถืง

ต ฯธฯธแย่งธักรบใธรฯชวงศ์ซ่งและถูกกล่ฯวขฯธใย้เป็ธวัดถี่ข๊ืธช่ือด้ฯธเสรินดวง แก้ชง ตฯนฌวฯนเช่ือถี่ว่ฯ 

กฯรยนุธกังยัธกลับถิศจะช่วฝยนุธชีวิตมลิกพัธจฯกร้ฯฝกลฯฝเป็ธดีโด้ ธอกจฯกธี๊ฝังช่วฝปอ๋งกัธส่ิงช่ัวร้ฯฝ 

มลิกดวงชะตฯถี่ตกอับใย้ม้ธรอดปลอดภัฝ  **เถมเจ้ฯองฌ์ธี๊ ดฯรฯดังๆ นฯขอส ฯเร็จถุกรฯฝ ** 

 

บริกฯรอฯยฯรกลฯงวัธ ณ ภัตตฯฌฯร (6) เนธูมิเศผ! ย่ฯธฝ่ฯง 

ร้ฯธจิวเวอร์รี ่(Jewery Shop) ถ่ฯธจะโด้มบกับจี๊กังยัธของขลังช่ือดังถีถั่วไลกใย้กฯรฝอนรับ **ของแถ้

ต้องถี่ฮ่องกงเถ่ฯธั๊ธ** ออกแบบไดฝซิธแสช่ือดังจฯกวัดแชกงวงล้อกังยัธจะปัดเปฯ่อุปสรรฌและมัดมฯ 

ไชฌลฯภนฯสู่ตธเองและฌรอบฌรัวถ่ฯธฝังสฯนฯรถเลือกชนและเลือกซื๊อใส่เม่ือเสรินบฯรนีโด้ซื่งดฯรฯธิฝน

เป็ธอฝ่ฯงนฯกเมรฯะส ฯเร็จตฯนถี่ขอจฯกธั๊ธธ ฯถ่ฯธเฝี่ฝนชน ร้ฯธยฝก (Jade Shop) มบกับ ยฝกของแถ ้

ซื่งชฯวจีธเช่ือว่ฯสรรมฌุณถี่นีฌวฯนเฝ็ธของยฝกธั๊ธจะถ ฯใย้พู้สวนใส่นีเลือดลนดีเกิดยฝิธยฝฯงใธร่ฯงกฯฝ 
 

 
วัดยวังต้ฯเซีฝธ (Wong Tai Sin Temple) **โยว้ขอฌวฯนส ฯเร็จด้ฯธฌู่ฌรองและสุขภฯม** วัดแย่งธี๊

เป็ธถี่ประดิผฐฯธของ เถมยวังต้ฯเซีฝธ ใย้มรสุขภฯมดียฯฝเจ็บปว่ฝ และจุดฝอดธิฝนถี่ฌธถั่วไลกนฯกรฯบ

โยว้อีกจุดยธื่งฌือบริเวณศฯลกลฯงแจ้งถี่ประดิผฐฯธของ เถมยล่กไยฝว ยรือ เถมด้ฯฝแดง เป็ธรูปป๊ัธสี

ถองนีเส๊ีฝวมระจัธถร์อฝู่ด้ฯธยลังซื่งเช่ือกัธว่ฯใฌรนฯขอมรจะโด้มบเธื๊อฌู่แถร้ักกัธตลอดโป ส่วธใฌรถี่โด้นี

ฌู่แล้วจะรักกัธนั่ธฌงฝิ่งข๊ืธตลอดโป วิธีขอมร: ใช้ด้ฯฝแดงพูกธิ๊วเอฯโว้โน่ใย้ยลุดระยว่ฯงมิธี 



 
 

** ยฯกนีเวลฯเยลือนฯกมอจะแถนเม่ินไปรแกรนธี๊ฌรับ ̂ __^ ** 

 

จินซฯจุ่ฝ (Tsim Sha Tsui) ต๊ังอฝู่บธถธธธฯธฯธเป็ธสวรรฌ์ของธักช้อปป๊ิงสิธฌ้ฯแบรธด์เธนถั่วไลก 

ตลอดถฯงเดิธถืง 4 กิไลเนตรนีย้ฯงสรรมสิธฌ้ฯขธฯดใยญ่โด้แก่ Ocean Terminal, Harbour City 

สิธฌ้ฯแภช่ัธต่ฯงๆเฌรื่องส ฯอฯงใธรฯฌฯส่งร้ฯธอฯยฯรอร่อฝๆฝ่ฯธธี๊ดังและฝอดธิฝนถี่สุดใธฮ่องกง 

 
 

** อิสระอฯยฯรเฝ็ธด้วฝตธเองตฯนอัธฝฯศัฝ ** 

** สนฌวรแก่เวลฯธ ฯถุกถ่ฯธโปสธฯนบิธเช็ฌอิธไยลดสันภฯระ ** 
 

18.35 ธ.  กลับประเถศโถฝ ไดฝสฯฝกฯรบิธ Cathay Pacific (CX) เถี่ฝวบิธ CX613 

20.35ธ.   ถืงประเถศโถฝ สธฯนบิธสุวรรณภูน ิไดฝสวัสดิภฯมถุกถ่ฯธ 

ยนฯฝเยตุ:  ต๋ัวกรุ์ปโน่สฯนฯรถจัดถี่ธั่งล่วงยธ้ฯโด้ ไดฝสฯฝกฯรบิธจะถ ฯกฯรสุ่นถี่ธั่งใย้อัตไธนัติ 

ไดฝถฯงบริผัถฯ โน่สฯนฯรถแถรกแซงกฯรถ ฯงฯธของสฯฝกฯรบิธส่วธธี๊โด้ 

 

ข้อส ฯฌัญฌวรถรฯบ  ตฯนธไฝบฯฝของรัฐบฯลจีธร่วนกับกฯรถ่องเถี่ฝว ฮ่องกง นฯเก์ฯ จูโย่ เซิธเจิ๊ธ

ก ฯยธดใย้นีกฯรประชฯสันมัธธ์สิธฌ้ฯม๊ืธเนืองใย้ธักถ่องเถี่ฝวโด้รู้จักใธธฯนของร้ฯธรัฐบฯล เช่ธ จิวเวอรี่, 

ยฝก, บัวยินะ, พ้ฯโยน, โข่นุก, ใบชฯ, เฝื่อโพ่ซื่งถัวร์นีฌวฯนจ ฯเป็ธต้องบรรจุใธไปรแกรนด้วฝ “เมรฯะนี



พลกับรฯฌฯถัวร”์ จืงเรีฝธใย้กับธักถ่องเถี่ฝวถุกถ่ฯธถรฯบว่ฯ ถัวร์จ ฯเป็ธต้องรบกวธถุกถ่ฯธแวะชนไดฝ

ใช้เวลฯประนฯณ 60 – 90 ธฯถี ซื๊อยรือโน่ซื๊อข๊ืธอฝู่กับฌวฯนมอใจของลูกฌ้ฯเป็ธยลัก โน่นีกฯรบังฌับ

ใดๆ ถั๊งส๊ิธ และถุกกฯรตัดสิธใจซื๊อธั๊ธเป็ธดุลมิธิจของลูกฌ้ฯ 100% ถัวร์จะโน่นีส่วธรับพิดชอบฌวฯน

มอใจยฯกถ่ฯธโน่ม่ืงมอใจสิธฌ้ฯภฯฝยลัง และถ้ฯยฯกลูกฌ้ฯโน่นีฌวฯนประสงฌ์จะเข้ฯร้ฯธรัฐบฯลจีธถุก

เนือง ถฯงแลธด์จีธจะเรีฝกเก็บฌ่ฯใช้จ่ฯฝถี่เกิดข๊ืธจฯกถ่ฯธเป็ธจ ฯธวธเงิธ 600 ยฝวธ / ฌธ / ร้ฯธ 

 

อัตรฯฌ่ฯบริกฯรถั๊งยนด *รวน* 

1) ต๋ัวเฌรื่องบิธแบบยนู่ฌณะ (ช๊ัธประยฝัด) โป – กลับมร้อนกรุ์ปเถ่ฯธั๊ธ 

 เนื่อออกต๋ัวแล้วจะโน่สฯนฯรถขอRefund โด้ถุกกรณี 

 เนื่อออกต๋ัวแล้วโน่สฯนฯรถเปลี่ฝธแปลงช่ือพู้เดิธถฯงโด้ถุกกรณ ี

2) ไรงแรน 3 ดฯว 2 ฌืธ ตฯนไปรแกรน (จัดใย้มักย้องละ 2-3 ถ่ฯธตฯนเยนฯะสน) 

ยนฯฝเยตุ: กฯรจัดย้องมักส ฯยรับเด็กนีเง่ือธโขดังธี๊ 

เด็กอฯฝุ 0-4 ขวบโน่ใย้เตีฝงจัดใย้ธอธเตีฝงเดีฝวกับพู้ใยญ่ 2 ถ่ฯธ/ย้องเถ่ฯธั๊ธ 

ยฯกเป็ธพู้ใยญ่ 1 ถ่ฯธ + เด็ก 0-4 ขวบไรงแรนจะถือว่ฯเป็ธกฯรมักเด่ีฝว นีฌ่ฯมักเด่ีฝวเม่ิน 

เด็กอฯฝุ 5 ขวบข๊ืธโปเสรินธอธ 1 เตีฝง/ย้องยรือธอธกับพู้ใยญ่ 1 ถ่ฯธ/ย้อง 

ใธกรณีรีเฌวสธอธแบบTRIPLE [2 เตีฝง+1 ถี่ธอธเสริน] ยฯกไรงแรนโน่นีย้องมักใธวัธธั๊ธ 

ถฯงบริผัถฯขอสงวธสิถธิใธกฯรจัดย้องประเภถอื่ธถดแถธใย้แก่ถ่ฯธตฯนเยนฯะสน 

กรณีเดิธถฯง 4 ถ่ฯธโด้มัก 2 ย้องแต่ฝกเลิก 1 ถ่ฯธภฯฝยลังโน่ว่ฯจะเป็ธสฯเยตุใดก็ตฯน 

ถฯงบริผัถฯขอสงวธสิถธิเปลี่ฝธใย้ถ่ฯธถี่เยลือมัก 3 ถ่ฯธ/ย้องตฯนเง่ือธโขไรงแรน 

ยฯกประสงฌ์จะธอธฌธเดีฝวต่ฯงยฯด 1 ย้องถ่ฯธต้องช ฯระฌ่ฯมักเด่ีฝวเม่ินตฯนถี่ก ฯยธดโว้ 

ถ่ฯธถี่ฝกเลิกเดิธถฯงภฯฝยลังถั๊งย้องจะโน่สฯนฯรถไอธย้องมักใย้เม่ือธใธถริปโด้ถุกกรณี 

3)  อฯยฯร 6 นื๊อ ตฯนไปรแกรน (**ยฯกถ่ฯธโน่ถฯธอฯยฯรนื๊อใด จะโน่สฯนฯรถฌืธเงิธโด้**) 

4)  ฌ่ฯบัตรเข้ฯชนสถฯธถี่ต่ฯงๆ ตฯนไปรแกรน ไดฝถี่โน่ใช่ไปรแกรนถี่ระบุโว้ว่ฯต้องช ฯระเม่ินเติน 

5)  ฌ่ฯรถไฌ้ชปรับอฯกฯศ รับ-ส่ง สถฯธถี่ถ่องเถี่ฝวตฯนไปรแกรน 

6)  ประกัธอุบัติเยตุระยว่ฯงเดิธถฯงใธถ้องถิ่ธ ฌุ้นฌรองใธวงเงิธโน่เกิธ 1,000,000 บฯถ  

(ตฯนเง่ือธโขกรนธรรน์) ** ฌุ้นฌรองต๊ังแต่ อฯฝุ 1 – 75 ปึ เถ่ฯธั๊ธ ** 

 กรณีพู้เดิธถฯงนีอฯฝุต๊ังแต่  76 – 80 ปึ ฌุ้นฌรองเมีฝง 50% ของวงเงิธฌุ้นฌรอง 

และส ฯยรับพู้เดิธถฯง อฯฝุ 81 ปึ ข๊ืธโป กรนธรรน์โน่รับฌุ้นฌรองใดๆ ถั๊งส๊ิธ ** 

 ประกัธโน่ฌุ้นฌรองพู้ถี่เฌฝเดิธถฯงเข้ฯประเถศต้องย้ฯน แน้ว่ฯจะส่งช่ือนฯถ ฯประกัธแล้ว โด้แก ่

อฯเซอร์โบจัธ, อัภกฯธิสถฯธ, ฌิวบฯ, อิยร่ฯธ, อิรัก, สฯธฯรณรัฐฌีร์กิช, ลิเบีฝ, อิสรฯเอล, เลบฯธอธ, 

เกฯยลีเยธือ, ปฯกีสถฯธ, ซีเรีฝ, ถฯจิกิสถฯธ, เติร์กเนธิสถฯธ, ปฯเลสโตธ์, อุซเบกิสถฯธ 

7)  ฌ่ฯสันภฯระภฯผีธ ๊ฯนัธ ภฯผีต๋ัวถุกชธิด บริผัถฯ ขอสงวธสิถธิเก็บเงิธเม่ินยฯกถูกปรับรฯฌฯ 

 

อัตรฯฌ่ฯบริกฯรถั๊งยนด *โน่รวน* 

1)  ฌ่ฯถิปโกด์และฌธขับรถถ้องถิ่ธ (โน่ใช่ยัวยธ้ฯถัวร์) 1,500 บฯถ/ถ่ฯธ (เก็บมร้อนฌ่ฯถัวร)์ 

 พู้ใยญ่และเด็กจ่ฯฝใธอัตรฯเถ่ฯกัธ ** ถฯรก อฯฝุต ่ฯกว่ฯ 2 ปึ โน่เก็บฌ่ฯถิป ** 

 ฌ่ฯถิปส ฯยรับยัวยธ้ฯถัวร์จฯกเนืองโถฝ ** ถ่ฯธสฯนฯรถจ่ฯฝเม่ินตฯนสิธธ ๊ฯใจของถุกถ่ฯธ ** 

2)  ฌ่ฯวีซ่ฯ 144 แบบยนู่ฌณะถ่ฯธละ 1,500 บฯถ (เก็บมร้อนฌ่ฯถัวร)์ 

 ใธกรณีประเถศจีธฝกเลิกกฯรใช้วีซ่ฯแบบกรุ์ปถ่ฯธจะนีฌ่ฯใช้จ่ฯฝเม่ินถ่ฯธละ 2,500 บฯถ 

(รวนฌ่ฯบริกฯรแล้ว) ส ฯยรับฌ่ฯจัดถ ฯวีซ่ฯแบบเด่ีฝวจฯกสถฯธถูตโถฝใช้เวลฯ 5 วัธถ ฯกฯร 

3)  ฌ่ฯภฯผีต่ฯงๆ โด้แก่ ภฯผียัก ณ ถี่จ่ฯฝ 3% และ ภฯผีนูลฌ่ฯเม่ิน 7% กรณีต้องกฯรใบก ฯกับภฯผี 



4)  ฌ่ฯใช้จ่ฯฝอื่ธๆ ถี่โน่โด้เกิดข๊ืธจฯกถัวร์เป็ธสฯเยตุ อฯถิเช่ธ  ฌ่ฯอฯยฯรและเฌรื่องด่ืนถี่ส่ังเม่ินมิเศผ 

ภฯฝใธย้องมัก, ฌ่ฯไถรศัมถ์ต่ฯงๆ ,ฌ่ฯอิธเตอร์เธ็ต, ฌ่ฯนิธิบฯร์, ฌ่ฯซักรีด, ฌ่ฯใช้จ่ฯฝอัธเกิดจฯก 

ฌวฯนกฯรบิธ, อุบัติภัฝถฯงธรรนชฯติ,กฯรประถ้วง,กฯรจลฯจล,กฯรธัดยฝุดงฯธ,กฯรถูกปฏิเสธโน่ใย ้

ออกและเข้ฯเนืองจฯกเจ้ฯยธ้ฯถี่ตรวจฌธเข้ฯเนืองและเจ้ฯยธ้ฯถี่กรนแรงงฯธถั๊งถี่ประจ ฯเนืองโถฝ 

และต่ฯงประเถศซื่งอฝู่ธอกเยธือฌวฯนฌวบฌุนของถฯงบริผัถฯ 

 

 

 

เง่ือธโขกฯรรับจองถัวร์ 

1) ช ฯระฌ่ฯนัดจ ฯถัวร์ “ถ่ฯธละ 5,000 บฯถ ภฯฝใธ 2 วัธ ส่วธถี่เยลือ 21 วัธก่อธเดิธถฯง” 

 ถี่ธั่งของถ่ฯธจะถูกฝืธฝัธไดฝสนบูรณ์ก็ต่อเนื่อถ่ฯธโด้รับใบอิธวอฝส์เรีฝบร้อฝแล้วเถ่ฯธั๊ธ 

 ขอสงวธสิถธิฝกเลิกถี่ธั่ง AUTO ยฯกถ่ฯธโน่โด้ช ฯระฌ่ฯนัดจ ฯใธวัธถี่ก ฯยธดเม่ือใย้สิถธิ  

แก่พู้ถี่รอฌิว (Waitlist) ถ่ฯธต่อโปเธื่องจฯกไปรแกรนเป็ธแบบจอฝถัวร์บริผัถฯนีฌวฯนจ ฯเป็ธ 

ต้องบริยฯรจัดกฯรขฯฝถี่ธั่งใย้เต็นกรุ์ปใธระฝะเวลฯถี่สฯฝกฯรบิธก ฯยธดเม่ือใย้กรุ์ปออกเดิธถฯง 

2) ส ฯเธฯยธังสือเดิธถฯงต้องนีอฯฝุฌงเยลือโน่ธ้อฝกว่ฯ 6 เดือธธับล่วงยธ้ฯก่อธวัธเดิธถฯง และนี 

ยธ้ฯว่ฯงถ้ฯฝเล่นโน่ธ้อฝกว่ฯ 2 ยธ้ฯเม่ือใย้เจ้ฯยธ้ฯถี่ตน. ประถับตรฯโด้ 

 

เง่ือธโขกฯรฝกเลิก 

1) ฝกเลิกก่อธเดิธถฯง 30 วัธ ฌืธฌ่ฯถัวร์ถั๊งยนด 100% 

2) ฝกเลิกก่อธเดิธถฯง 20 วัธ ฌืธฌ่ฯถัวร์ 50% ของรฯฌฯถัวร์ถั๊งยนด 

3) ฝกเลิกก่อธเดิธถฯง 10 วัธโน่ฌืธฌ่ฯถัวร์ถั๊งยนดถุกกรณ ี

 

เง่ือธโขส ฯฌัญอ่ืธๆ ถี่ฌวรถรฯบ 

1) กรณีพู้สูงอฯฝุยฯกต้องใช้รถเข็ธ (Wheel Chair) กรุณฯแจ้งมธักงฯธขฯฝก่อธเดิธถฯง 7 วัธ 

ถ่ฯธถี่โน่สฯนฯรถช่วฝเยลือตธเองโด้เช่ธลุกเดิธเองโน่โด้นีอฯกฯรยอบยืดร่วนด้วฝแธะธ ฯว่ฯก่อธเดิธถฯง

ใย้ถ่ฯธขอใบรับรองแมถฝ์เม่ือฝืธฝัธฌวฯนมร้อนยฯกโน่นีใบรับรองแมถฝ์และมบว่ฯถ่ฯธฟืธถี่จะเดิธถฯง

บริผัถฯขอสงวธสิถธิโน่อธุญฯตใย้เดิธถฯงไดฝฌ ฯธืงถืงฌวฯนปลอดภัฝเป็ธส ฯฌัญ 

2)  บริผัถฯ ขอสงวธสิถธํิใธกฯรปรับเปลี่ฝธรฯฝกฯรถัวร์โด้ตฯนฌวฯนเยนฯะสน อัธเธื่องจฯกสภฯวะ 

อฯกฯศแปรปรวธ, ปัญยฯชุนธุนปิดถธธนฯจฯกกฯรเนือง, ปัญยฯจฯกสฯฝกฯรบิธเป็ธสฯเยตุ,  

ข๊ัธตอธกฯรตรวจฌธเข้ฯเนืองของแต่ละประเถศ ยรือใธกรณีอื่ธๆ ไดฝนิต้องแจ้งใย้ถรฯบล่วงยธ้ฯ 

โกด์จะเป็ธพู้บริยฯรเวลฯตฯนสถฯธกฯรณ์ ไดฝจะฌ ฯธืงถืงประไฝชธ์สูงสุดของลูกฌ้ฯเป็ธส ฯฌัญ 

3) ถ่ฯธถี่นีวีซ่ฯจีธติดเล่นจะโน่สฯนฯรถใช้ร่วนกับไปรแกรนถัวร์โด้ถ่ฯธต้องถ ฯวีซ่ฯ 144 แบบยนู่ฌณะ 

และช ฯระฌ่ฯใช้จ่ฯฝใย้แก่ถัวร์ตฯนถี่ก ฯยธด เธื่องจฯกเป็ธเง่ือธโขถฯงแลธด์ 

4)  บริผัถฯ โน่นีธไฝบฯฝใธกฯรจัดฌู่ธอธใย้แก่ลูกฌ้ฯถี่โน่รู้จักกัธ กรณีถี่ถ่ฯธจองและเดิธถฯงนฯเมีฝง  

1 ถ่ฯธ จะต้องจ่ฯฝฌ่ฯมักเด่ีฝวเม่ินตฯนรฯฌฯถี่ระบุโว้ใธรฯฝกฯรถัวร์เถ่ฯธั๊ธ 

5)  บริผัถฯ จะโน่รับพิดชอบต่อกฯรย้ฯนออกธอกประเถศ ยรือ ย้ฯนเข้ฯประเถศ อัธเธื่องนฯจฯกกฯรน ี

ส่ิงพิดกฎยนฯฝ ยรือ เอกสฯรเดิธถฯงโน่ถูกต้อง ยรือ กฯรถูกปฏิเสธใธกรณีอื่ธๆ 

 

 

 


