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ฮ่องกง จูไห ่เซนิเจ ิน้ 

จุดเด่น 

 

 นมัสการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอมิ เทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ รพัีลส ์เบย ์

 โรงแรมทีพั่กระดับ 4 ดาว  

 หมนุกงัหันเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคลใหก้ับชวีติ ณ วัดแชกงหมวิ 

 เมนูพเิศษ เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง,เมนู ซฟีู้ด 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาถกูจากทั่วทกุมมุโลกทีย่า่น ถนนนาธาน 

 ชม โชวม์า่นน ้า 3 มติ ิMangrove Groove ทีอ่ลงัการและทนัสมัยทีส่ดุในโลก 
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ชื่อโปรแกรม ฮ่องกง จูไห่ เซินเจ ิน้   

จ ำนวน 3 วนั 2 คนื 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  

 

วนัที ่1 สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สวุรรณภูม)ิ - ฮอ่งกง - จูไห ่

 

10:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 9 เคานเ์ตอร ์T สายการ
บนิ EMIRATES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 
13:45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เชก็แล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่EK384 

 
17:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน เชก็แล็บก๊อก ประเทศฮอ่งกง หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจรับสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่จไูห ่โดย เรอืเฟอรร์ี ่(ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 
ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ (Set Box ขา้วหนา้เป็ด+หมแูดง)  

 
ทีพ่กั  ZHUHAI LANDMARK HOTEL หรอืเทยีบเทำ่   

 

 
 

วนัที ่2 ฟิชเชอรเ์กริล์ - ถนนคูร่กั - วดัผูโ่ถว - เซนิเจ ิน้ - ชอ้ปป้ิง Lo Wu - โชวม์ำ่นน ำ้ 3 มติ ิ           

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นแวะถ่ายรูปกบัสาวงาม หวหีนี่ จไูห่ฟิชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสญัลักษณ์ของเมอืงจูไห่ บรเิวณอา่ว
เซยีงห ูเป็นรูปแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล น่ังรถผา่นชมทวิทศัน์ของ ถนนคูรั่ก The Lover’s Road 

ถนนเรียบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทิัศน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะ
ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และทีไ่ดช้ ือ่วา่ถนนคูรั่ก ก็เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ไดม้กีารน าเกา้อี้ 

หรอืมา้น่ังซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเทา่นัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคูรั่กปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่ก จากนัน้น าทา่น

สู ่วัดผู่โถว สกัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ เพื่อเสรมิสรา้งความเป้นสริมิงคลใหก้ับชวีติ วัดแห่งนี้ตัง้อยู่บรเิวณเขา มี
ความยิง่ใหญ่และอลังการมาก เมือ่ทกุทา่นไหวพ้ระเสรมิสริมิงคลใหก้บัตวัทา่นเองเรยีบรอ้ย ลกูคา้สามารถถา่ยรูป

บรเิวณโดยรอบไดอ้ย่างจุใจ แวะชมผลติภัณฑท์ีท่ าจากผา้ไหมจนีทีม่ชี ือ่เสยีงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมทีห่่มอุน่ใน
หนา้หนาว และเย็นสบายในหนา้รอ้น แวะชมชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี ยาบัวหมิะ สรรพคณุหลากหลาย

แกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮอ่งกงฟตุ ฯ  

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (เมนูพเิศษ เป๋าฮือ้เสริฟ์พรอ้มไวน์แดง) 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เซนิเจิน้ โดยรถโคช้ เซนิเจิน้เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนีเดมิเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมง

ธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้  ตัวเมืองเซินเจิ้นไดรั้บการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม และแวะชม พพิธิภัณฑห์ยก สนิคา้โอท็อปของจนี น าทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ 

ชอ้ปป้ิงที ่Lo Wu สนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจิน้ ซึง่คนไทยรูจั้กในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสนิคา้
มากมายหลายหมวดหมู่ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากส าหรับคนทีท่า่น

รัก และตวัทา่นเอง                
                                     

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พาท่านชม โชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวน์ ้าแบบ 3D ทีใ่ชทุ้นสรา้งกว่า200ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT 
BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ทีส่ามารถจุได ้2595 คน เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกับ

เด็กหญงิผูก้ลา้กับลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่ว่า ปีกแห่งความรัก เพื่อเอามาชว่ยนกทีถู่ก
ท าลายจากมนต ์มลพษิในป่าโกงกาง การแสดงใชอ้ปุกรณ์ เชน่ แสงเลเซอร ์ไฟ เครือ่งเปลง่แสง ม่านน ้า ระเบดิ

น ้า ฯลฯ กวา่ 600 ชนดิ เป็นโชวน์ ้าทีใ่หญ ่และทนัสมัยทีส่ดุในโลก 

 
ทีพ่กั  SHENZHEN CENTURY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่           

 

 
                                       

วนัที ่3 
ฮอ่งกง - วดัแชกงหมวิ - รพีลัส ์เบย ์- วคิตอเรยี พคี - ชอ้ปป้ิงนำธำน - สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน 

สวุรรณภูม)ิ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 เดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ น าทา่นเทีย่วชม วดัแชกงหมวิ หรอืวดักงัหันน าโชค วัดนี้ตัง้อยู่ทีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอื
เป็นชานเมอืงของ ฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่

ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทองโดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชกง และดาบไรพ้่ายเป็น
สิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวดั และวดัแชกงยังเป็นทีม่าของจีก้ังหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ที่

ไม่ว่าทัวร์ไหนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้เพื่อเสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้ับ

ชวีติดว้ยกนัทัง้ส ิน้ เขา้ชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่เพือ่เลอืกซือ้ของฝากไปใหค้นทีท่า่นรัก หรอืเลอืกซือ้เป็นของประดับ
ของทา่นเองซึง่มลีกัษณะสวยงาม โดดเดน่ซึง่มกีงัหันลมทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีน่ยิม และเป็นมงคลแกผู่ส้วมใส ่ 

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านสูห่าดทราย อ่าวรีพัลส ์เบย ์หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทสีดุแห่งหนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการ
ถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครอง

ชาวประมง โดดเดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด นมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้

แห่งโชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายุซึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี จากนัน้น าทา่น
ขึน้ไปชมจุดชมววิที่ยอดเยี่ยมที่สุดของฮ่องกงที่ วคิตอเรีย พีค ยอดเขาที่สูงทีสุดของเกาะฮ่องกง สูงจาก

ระดับน ้าทะเล 552 เมตร (สงูเป็นอันดับที ่24 ของฮอ่งกง ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุชือ่ว่า Tai To yan อยู่ในเขตนิวเท
อรร์ทิอรี ่มคีวามสงู 957 เมตรจากระดับน ้าทะเล) คณุจะมองเห็นทัศนยีภาพทัง้หมดของเกาะฮอ่งกง ชืน่ชมกบัววิ

ทวิทัศน์ของอ่าววคิตอเรีย ตกึระฟ้าทีพุ่่งทะยานขึน้สงูตัดกับแนวเขาเขยีวขจอีันแสนสงบ เรือเฟอร์รี่ และสสีันที่

งดงามยามค า่คนื จนไดช้ือ่วา่เป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงทีย่่าน จมิ
ซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมุมโลกท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภท
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ตา่งๆ อย่างเต็มอิม่จุใจไม่วา่คุณจะมรีสนยิมแบบไหนหรอืงบประมาณเทา่ใด ศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงมทีุก

สิง่ทีค่ณุตอ้งการศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหลา่นี้ เป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอร์
นานาชาตชิือ่ดังจากทั่วทุกมุมโลกอกีทัง้ยังเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกับอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรูเลอืก

อร่อยกับรา้นอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอรม์นัิล แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้
น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY 

MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us 
 

21:15 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ EMIRATES เทีย่วบนิที ่EK385 

 
23:15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 
 

อตัรำค่ำบรกิำร 

 

วนัเดนิทำง หมำยเหตุ 

รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซีำ่ 

- 

เดอืน  มกรำคม 

06 ม.ค. 60 - 08 ม.ค. 60  9,900 9,900 9,900 3,900 - 

13 ม.ค. 60 - 15 ม.ค. 60  9,900 9,900 9,900 3,900 - 

20 ม.ค. 60 - 22 ม.ค. 60  10,900 10,900 10,900 3,900 - 

เดอืน  กมุภำพนัธ ์

23 ก.พ. 60 - 25 ก.พ. 60  10,900 10,900 10,900 3,900 - 

24 ก.พ. 60 - 26 ก.พ. 60  10,900 10,900 10,900 3,900 - 

25 ก.พ. 60 - 27 ก.พ. 60  9,900 9,900 9,900 3,900 - 

เดอืน  มนีำคม 

02 ม.ีค. 60 - 04 ม.ีค. 60  10,900 10,900 10,900 3,900 - 

03 ม.ีค. 60 - 04 ม.ีค. 60  10,900 10,900 10,900 3,900 - 

04 ม.ีค. 60 - 06 ม.ีค. 60  9,900 9,900 9,900 3,900 - 

09 ม.ีค. 60 - 11 ม.ีค. 60  10,900 10,900 10,900 3,900 - 

10 ม.ีค. 60 - 12 ม.ีค. 60  10,900 10,900 10,900 3,900 - 

11 ม.ีค. 60 - 13 ม.ีค. 60  9,900 9,900 9,900 3,900 - 

16 ม.ีค. 60 - 18 ม.ีค. 60  10,900 10,900 10,900 3,900 - 

17 ม.ีค. 60 - 19 ม.ีค. 60  10,900 10,900 10,900 3,900 - 

18 ม.ีค. 60 - 20 ม.ีค. 60  9,900 9,900 9,900 3,900 - 

23 ม.ีค. 60 - 04 ม.ีค. 60  10,900 10,900 10,900 3,900 - 
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24 ม.ีค. 60 - 26 ม.ีค. 60  10,900 10,900 10,900 3,900 - 

25 ม.ีค. 60 - 27 ม.ีค. 60  9,900 9,900 9,900 3,900 - 

30 ม.ีค. 60 - 01 เม.ย. 60  10,900 10,900 10,900 3,900 - 

31 ม.ีค. 60 - 02 เม.ย. 60  10,900 10,900 10,900 3,900 - 

 

ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 
 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทำ่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกงนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล รา้นจิวเวลรี่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของประเทศจีนแต่ไม่ไดม้ีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดังกล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 

300HKD ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 
 กรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บำทตอ่ทำ่น (กอ่นวนัเดนิทาง 5 วนัเทา่นัน้) 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ EMIRATES 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่ำน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บำท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมำยเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 120 HKD /ทำ่น  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
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 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 

 

เอกสำรในกำรเดนิทำง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมำยเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขกำรจอง / กำรยกเลกิ  

 

กำรจอง หรอืส ำรองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 5,000 บำท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 

กำรยกเลกิ 
 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ ำท ัง้หมด  
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 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บำท  

 แจง้ลว่งหนา้ 11 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของรำคำทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของรำคำทวัร ์ 

 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตัว๋ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
 

 


