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ทวัรฮ์อ่งกง จูไห ่เซินเจิ้น  3 วนั 2 คนื 

 
 
 
 

เตม็อิม่สามเมือง ชอ๊ปป้ิง ณ ตลาดใตด้ินกงเป่ย  ซี่งเป็นแหลง่ใหญ่ของเมืองจูไห่มีสนิคา้มากมาย+ ชมทวิทศัน์ของถนน

คู่รกั The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนตกิ + แวะถ่ายรูปกบัสาวงาม “หวหีน่ี” จูไห่ฟิชเชอร ์

เกริล์+ กราบนมสัการสิ่งศกัด์ิสทิธิ์ที่ชาวจูไห่ใหค้วามนบัถอื ณ วดัผู่โถว + อสิระช๊อปป้ิง หลอหวู่ แหล่งช้อปป้ิงสินค้าราคาถกู

แหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน + ชมโชวน์ ้าพ ุ3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียงท่ีงดงามตระการตา + หมนุกงัหนัแกช้งขอพรรบัโชค

ลาภ ณ วดัแชกงหมิว + +ชอ้ปป้ิงย่านดงัอาทถินนนาธาน…   

พเิศษเมนู..เป๋าฮื้อ + ไวนแ์ดง 
 
 
 
 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทางโดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสั  HKG488 
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***รายละเอยีดการเดินทาง*** 
วนัแรก   สนามบินสวุรรณภมู-ิฮอ่งกง-จูไห-่ตลาดใตด้ินกงเป่ย   (-/-/เยน็)                                                                                                                            

** หากท่านที่ตอ้งซื้อต ัว๋ภายใน (เครื่องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ 

กอ่นท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

08.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาเตอรK์ ประตู4-5 สายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน์ 
เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

11.25 น.  ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบนิที่ HX 772  ** บรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง ** 
15.30 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิเช็กลบักอ๊ก ฮอ่งกง  หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ณะ

ท่านออก“Exit B”น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื และนัง่เรอืเฟอรร์ี่สู่เมอืงจูไห่ ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง ผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  (เวลาทอ้งถิน่ที่ฮอ่งกง เรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

 
 
บ่าย น าท่านสู่ตลาดใตด้ินกงเป่ย แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินคา้มากมายใหท่้านเลือกซื้อ อาทิเช่น 

โทรศพัทม์ือถือ, เกมสบ์อย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเทา้, เสื้อผา้ตามแฟช ัน่ตามฤดูกาลในช่วงนัน้, ผลไม ,้ 

อาหาร และขนม จากนัน้น าท่านชิมชาจนี เช่น อู่หลง ผูเออ ชารสชาตดิขีึ้นชื่อของจีน ท่านสามารถเลอืกซื้อฝากคน

ทางบา้นได ้

ค า่       บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร ( ม้ือที่1 )  อ่ิมอรอ่ยกบัเมนูพิเศษ  เป๋าฮ้ือ ไวนแ์ดง  
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั JINJIANG INN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* พกัจู่ไห่ 

วนัที่สอง  “หวหีนี่”จไูห่ฟิชเชอรเ์กริล์ - ถนนคู่รกัThe Lover’s Road – วดัผู่โถว - เซินเจ้ิน - หลอหวู่ แหล่งช้อปป้ิงสินค้า
ราคาถกูแหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน-ชมโชวน์ ้าพ3ุมิติประกอบเพลงแสงสีเสียง     (เชา้/เที่ยง/เยน็)                                                                                                                            

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่ 2 ) 
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 น ำท่ำนแวะถ่ำยรปูกบัสำวงำม “หวหีนี่” จไูห่ฟิชเชอรเ์กริล์ สำวงำมกลำงทะเลสญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห่ บรเิวณ
อ่ำวเซยีงห ู เป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยู่รมิทะเล นัง่รถผ่ำนชมทวิทศัน์ของถนนคู่รกั The Lover’s 
Road ถนนเรยีบชำยหำดทีส่วยงำมแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รฐับำลเมอืงจไูห่ไดต้กแต่งภมูทิศัน์ ไดอ้ยำ่งสวยงำมเหมำะ
ส ำหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ื่อว่ำถนนคู่รกั กเ็พรำะว่ำภำยในบรเิวณถนนรมิชำยหำดแห่งนี้ไดม้กีำรน ำเกำ้อี ้
หรอืมำ้นัง่ซึง่ท ำมำส ำหรบั 2 คนนัง่เท่ำนัน้ จงึไดช้ื่อว่ำถนนคู่รกั ปจัจบุนัเป็นทีนิ่ยมของบรรดำคู่รกั  
จำกนัน้น ำท่ำนสู่ วดัผู่โถว นมสักำรองคส์งักระจำยเพื่อควำมอุดมสมบรูณ์ นมสักำรเจำ้แมก่วนอมิเพื่อควำมโชคด ี
นมสักำรองคอ์มติรพุทธเจำ้เพื่อกำรมสีุขสวสัดแีละนมสักำรพระพุทธเจำ้ 4 พระองค ์เพื่ออำยยุนืนำน ... 
และชมสนิคำ้ยำประจ ำบำ้นของชำวจนี “ยำบวัหมิะ” สรรพคุณหลำกหลำยแกน้ ้ำรอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, 
ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะชมผลติภณัฑท์ีท่ ำจำกผำ้ไหมจนีทีม่ชีื่อเสยีงโดยเฉพำะผำ้ห่มไหมทีห่่มอุ่นในหน้ำหนำว และ
เยน็สบำยในหน้ำรอ้น 

เที่ยง     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 3) 
เดนิทางสู่เซินเจ้ินโดยรถโคช้ ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั น าท่านเทีย่วชมเมอืงเซินเจ้ิน 
เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที ่ 2,020 
ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิน้ไดร้บัการวางระบบผงัเมอืงอยา่งด ี มสีภาพภูมทิศัน์ และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็น
ระเบยีบสวยงาม และเดนิทางสู่ หลอหวู่ แหล่งช้อปป้ิงสินค้าราคาถกูแหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน ซึง่คนไทยรูจ้กัใน
นามมาบุญครองเมอืงไทยมสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู ่เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้
เป็นของฝากส าหรบัคนทีท่่านรกั และตวัท่านเอง  

ค า่       บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร ( ม้ือที่4 )   
สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ Happy Coast ดินแดนแห่งความสขุริมทะเล สถานทีซ่ึง่ตัง้อยูใ่นยา่นธุรกจิหลกัของเซนิ
เจิน้เบย ์ พืน้ทีป่ระมาณ 125 ลา้นตารางเมตร เป็นโครงการทีแ่สดงถงึวฒันธรรมดา้นท่องเทีย่ว, บนัเทงิ, ชอ้ปป้ิง, 
รา้นอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมาย พรอ้มกบัชมโชวน์ ้าพ ุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียงท่ีงดงาม
ตระการตา และน าท่านเขา้ทีพ่กั 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SHANSHUI HOTEL / FX HOTEL หรือเทียบเท่า 3* พกัเซินเจ้ิน 

 

วนัที่สาม        เซินเจ้ิน-ฮ่องกง-วดัแชกงหมิว-วดัหวงัต้าเซียน-ช้อปป้ิง-กรงุเทพฯ  (เชา้/กลางวนั/-)                                                                               

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่ 5)  

 
 

 
 
 
 
 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ ( หรอืรถบสั ) ใช้เวลำประมำณ 1 ชัว่โมง น าท่านเทีย่วชมวดัแชกงหมิว หรือ
วดักงัหนัน าโชค วดันี้ตัง้อยู่ที่ต าบลซ่าถิน่ ซึ่งถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมื่อ 
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400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศ์ชงิ ขึน้ชื่อลอืชาในเรื่องความศกัดิส์ทิธิใ์นด้านของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง 
โดยมรีูปป ัน้เจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์ประจ าวดั ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง 
แผ่นดนิจนีเกิดกลยีุคมกีารก่อจลาจลแขง็เมอืงขึ้นทัว่ประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่า
ขนุพล แช ้ก๊ง ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองกไ็ดช้ื่อว่าเป็นนักรบทีไ่ด้
ชื่อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทพัไปปราบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านกไ็ดช้ื่อ
ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบไรพ้่ายของท่าน คนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในด้านของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของ
การต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านักงานใหญ่
ของธนาคาร ทีม่ชีื่อว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่า
ของจีก้งัหนัน าโชคทีม่ชีื่อเสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่ม่ว่าทวัรไ์หนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลอืกเช่าเลอืก
ซือ้สนิคา้มงคลชิน้น้ี เพื่อเสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้  

เที่ยง     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 6 ) 
น าท่านเยีย่มชมโรงงานจิวเวอรร์ี่ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่มยอด และน ำท่ำน
เยีย่มชมสมุนไพรจนี ซึง่ถอืเป็นสนิคำ้เพื่อสุขภำพสำมำรถเลอืกซือ้เป็นของฝำกแด่คนทำงบำ้น น าท่านสู่วดัหวงัต้า
เซียน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี ทีไ่มม่วีนัเสื่อมคลายไปจากความ
ศรทัธาของประชาชนชาวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ากมวลชนจ านวนมากทีม่าสกัการะ หรอืแมก้ระทัง่ควนัธปูคละคลุง้ไป
ทัว่บรเิวณ ท่านเทพเจา้หวงัตา้เซยีน เดมิท่านชื่อ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษยเ์ดนิดนิธรรมดาคนหน่ึง ทีม่จีติเมตตาต่อ
ชาวโลก ท่านมคีวามกตญัญตู่อพ่อแมส่งูมาก และช่วยพ่อแมต่ัง้แต่เลก็ ท างานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวนัหนึ่งท่านได้
พบกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศกึษาร ่าเรยีนวชิาบนภเูขาไกล ท่านหว่องชอ้เผ่งกอ้ตดัสนิใจตามนกัพรตท่าน
นัน้ไปศกึษาร ่าเรยีนวชิา ท่านขยนัหมัน่เพยีรเรยีนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหนิใหก้ลายเป็นแพะได ้ เมือ่
ท่านไดร้ ่าเรยีนวชิาจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้าอาจารยข์องท่านกลบัมา ใชว้ชิาความรูด้า้นสมุนไพร เพื่อบ าเพญ็
ประโยชน์ เดนิทางรกัษาประชาชนจนีทีเ่จบ็ไข ้ ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปทัว่ทุกสารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญ่ใน
ประเทศจนี ท่านหวงัต้าเซยีนไดใ้ชว้ชิาการแพทย ์ จดัยาสมนุไพรใหแ้ก่ชาวบา้นเพื่อต่อสูก้บัโรครา้ย ตลอดอายขุยั
ทองท่าน ไดม้ลีกูศษิยม์ากมายทีเ่คารพท่านและร ่าเรยีนวชิาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกยอ่งใหท้่านเป็น
เทพหว่องไท่ซนิ และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พื่อกราบสกัการะ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่แหล่งช้อปป้ิงท่ีย่านจิมซาจุ่ย 
ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมมุโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ 
อยา่งเตม็อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใด ศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณ
ตอ้งการศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้ เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาติ
ชื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลกอกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรู เลอืกอรอ่ยกบั
รา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่ โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีห้
เลอืกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & 
SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่Toy’s Us 
..กรุณาตรงต่อเวลานดัหมายเพื่อเดนิทางสู่สนามบนิ..... (อสิระอาหารเยน็) 

21.45 น.   บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิฮ่องกง แอรไ์ลน ์  เทีย่วบนิที ่HX761 

   * บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง * 

23.55 น.   คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

** หากท่านทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรือ 

เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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  ขอบพระคุณทกุท่านที่ใชบ้รกิาร  
(กรุป๊ออกเดินทางไดต้ ัง้แต่  10 ท่านข้ึนไป ) 

 

 

.…………………………กรณีคณะออกเดนิทางได…้…………………… 

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน  ออกเดนิทาง  (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดนิทาง  (มหีวัหนา้ทวัร)์    

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง  

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 

เริม่เดินทาง 
กลบัจาก

เดินทาง 

ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

3 มี.ค. 59 5 มี.ค. 59 

9,999 2,500 

11 มี.ค. 59 13 มี.ค. 59 

12 มี.ค. 59 14 มี.ค. 59 

17 มี.ค. 59 19 มี.ค. 59 

24 มี.ค. 59 26 มี.ค. 59 

25 มี.ค. 59 27 มี.ค. 59 

26 มี.ค. 59 28 มี.ค. 59 

 
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง จูไห่ เซินเจ้ิน) ก าหนดใหมี้
การประชาสมัพนัธ์สินคา้พ้ืนเมืองใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล (หยก, บวัหิมะ, ผา้
ไหม, สมุนไพร, จิวเวอร์ร่ี)  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียน
ใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือ

ข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 
ถา้ท่านไม่เดินทางตามรายการ ท าใหต้อ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม  

(กรณีไม่ลงร้าน รัฐบาล ตามโปรแกรมเพ่ิมร้านละ 300 หยวน / ท่าน) 
อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
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 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ อตัรา 120 หยวน/ทริป/ต่อท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

 เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

  กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนื

เงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ ัง้หมด 

    3. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทยและทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาใหเ้ม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการ 

       เดินทางบรษิทัฯสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

     4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

    5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

2.กรณียกเลกิ  2.1 ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตเิกบ็เพิ่มทา่นละ 3,000 บาท 

 ถา้ลูกคา้ไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นช็อปรา้นละ 3,000  บาท 
 ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คนื

ค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  
 เนื่องจากราคาทวัรท์ีข่าย และราคาต ัว๋เครื่องบนิ เป็นราคาโปรโมช ัน่พเิศษ เพือ่เปิดโอกาสใหคุ้ณลูกคา้ผูส้นใจ ไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศไดใ้นราคาย่อมเยา   

เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระเงนิแลว้  ไม่สามารถยกเลกิ  เปลีย่น  หรอืขอคนืเงนิได ้ ในทกุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้-ออกเมอืงท ัง้ประเทศไทย และ

ต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  รวมถงึ เมือ่ท่าน

ออกเดนิทางไปกบัคณะทวัรแ์ลว้  ถา้ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์อนัพงึจะได ้  ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร

และเงนิคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  ท ัง้นี้บรษิทัด าเนินนโยบายเงือ่นไขการจ่ายเงนิใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นต่างๆของทางต่างประเทศ จงึตอ้งขอแจง้ใหท้่านผูเ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ และท าความเขา้ใจก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์และตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
 (ราคาโปรโมช ัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่งแปลงวนัเดนิและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี)***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผู ้

เดนิทางได*้** 
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รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 
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