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ก าหนดวนัเดินทาง : 

เดือน เมษายน  2562  18-20 / 19-21 

เดือน พฤษภาคม 2562  16-18 / 23-25 / 31พ.ค.-02มิ.ย. 

เดือน มิถนุายน 2562  06-08 / 13-15 / 20-22 

เดือน กรกฎาคม 2562  04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27 

เดือน สงิหาคม 2562  01-03 / 02-04 / 15-17 / 22-24 / 29-31 / 30ส.ค.-01ก.ย.  

เดือน กนัยายน 2562  05-07 / 06-08 / 12-14 / 20-22  

เดือน ตลุาคม  2562  21-23 / 23-25 / 25-27  

ราคาทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

    9,999 13,599 13,599 4,500 

 

เดือน พฤษภาคม 2562  3-5 

ราคาทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

    11,999 15,599 15,599 5,000 

 

เดือน ตลุาคม  2562  10-12 / 12-14 / 17-19 

ราคาทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

    12,999 16,599 16,599 5,500 

 

อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปส าหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ อตัราการใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก ท่านละ 1,500 บาท 

** ขออนญุาตเก็บทิป ณ สนามบินสวุรรณภมิู ในวนัแรกของการเดินทาง ** 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

 

 



 

 

 

04:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิูเคานเ์ตอรเ์ช็คอิน เคานเตอร ์M ชัน้ 4 ทางเขา้ประต ู5 อาคารผ ูโ้ดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแกท่่าน ในการ

ตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทาง 

06:45 น. น าท่านเดินทางส ู่ เกาะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 616 

10:30 น. ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลนัเตา   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนัดพบประต ู

ทางออก นาํท่านเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหมา่ เป็นสะพานแขวนสาํหรบัรถยนตแ์ละรถไฟท่ียาวท่ีสดุของโลกมีระยะทาง

2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทิวทัศน์

ของเกาะฮอ่งกง  

หรอืเท่ียวบิน 

06:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิูเคานเ์ตอรเ์ช็คอิน เคานเตอร ์M ชัน้ 4 ทางเขา้ประต ู5-6 อาคารผ ูโ้ดยสารขา

ออกระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค(CX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ    คอยอ านวยความสะดวก

แกท่่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทาง 

08:15 น. น าท่านเดินทางส ู่ เกาะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 700 

12:15 น.     ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลนัเตา   หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนดัพบ  

                   ประตทูางออก นาํท่านเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหมา่ เป็นสะพานแขวนสาํหรับรถยนตแ์ละรถไฟท่ียาวท่ีสดุของ 

 
 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสวุรรณภมิู – ฮ่องกง - หา้ง City Gate Outlet – เซินเจ้ิน 

 

http://www.cathaypacific.com/cx/th_TH.html?cm_mmc=SEM-TH-_-GEN-MKT-14Apr15-_-GOOGLE-_-Brand_TH_Sitelink_2015_Phrase-BCX_TH_sitelink_2015-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C-63069611335


 

 

 
หา้ง City Gate Outlet  
 หา้ง City Gate Outlet หา้ง Outlet ขนาดใหญข่องฮอ่งกง อยู่ใกลก้บัสนามบิน ติดกบัสถานีรถไฟ Tung Chung Station 

มีแบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลือกมากมาย Sale กนั 40-70% นอกจากสว่นของหา้งแลว้ยังมีรา้นอาหารต่างๆ, ศนูยอ์าหาร , 

ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต , โรงภาพยนตร ์และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong 

 

ทวัรเ์สรมิ  ข้ึนกระเชา้ NGONG PING 360 แบบธรรมดา 

   ผ ูใ้หญ่  ราคา 1,000 บาท  

   เด็ก  ราคา 900 บาท (เด็กอายรุะหว่าง 3 – 11 ปี) 

   (บรกิารส าหรบั 10 ท่านข้ึนไป โดยมีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางไปดว้ยโดยรถไฟ) 

 

 

 

 



 

 

 

เซินเจ้ิน 

17.00 น.   นาํท่านเดินทางสู่ เซินเจ้ิน (โดยรถไฟ) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง

ธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ ตวัเมืองเซินเจ้ิน ไดรับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภมูิทัศน ์และสภาพแวดลอ้มท่ี

เป็นระเบียบสวยงาม 

 รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารค ่า น าท่านเดินทางเขา้ส ู่ท่ีพกั FX HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสองของการเดินทาง วดักวนอ ู Kuan Au Temple - รา้นหยก ผา้ไหม และบวัหิมะ - Lowu 

Center 

                                                    น ้าพTุhe Music Fountain of sea world shenzhen 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วดักวนอ ูKuan Au Temple 

นาํท่านเดินทางสู่ วดักวนอ ูKuan Au Temple ไหวเ้ทพเจา้

กวนอสูัญลักษณ์ของความซ่ือสัตย์ ความกตัญํรู ูค้ ุณ

ความจงรักภักดีความกล้าหาญ โชคลาภ บารมีท่าน

เปรียบเสมือนตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่

ครัน่ครา้มต่อศัตร ูท่านเป็นคนจิตใจมั ่นคงดัง่ขนุเขา มี

สติปัญญาเลอเลิศมาก  



 

 

 

รา้นหยก ผา้ไหม และบวัหิมะ 

จากนั้นพาทกุท่าน เลือกซ้ือ เลือกชม หยก หลากหลายรปูแบบ สินคา้ขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างของเมืองจีน และ เลือกซ้ือผา้

ไหมของเมืองจีน ท่ีไมเ่หมือนใคร ห่มแลว้อุน่เวลาหนาว ห่มแลว้ไม่รอ้นร ูส้ึกสบายในหนา้รอ้น และสินคา้ท่ีหลายคนร ูจ้ัก

เป็นอย่างดี สาํหรบั บวัหิมะ ท่ีใชร้กัษาแผลสด ไฟไหม ้นํา้รอ้นลวก หรือแม ้กระทัง่แตม้สิว แตม้ฝ้า ก็ยังได  ้

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

Lowu Center 

จากนัน้ใหเ้วลาทกุท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงท่ี Lowu Center หา้งชื่อดังท่ีขายของเลียนแบบแบรนดด์งัหลากหลายอย่าง ไมว่่าจะ

เป็นเสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา เคร่ืองประดับ และสินคา้อิเล็กทรอนิกส ์จึงไดร้บัขนานนามว่าเป็น มาบญุครองเซิน

เจ้ิน ใครมาเท่ียวเซินเจ้ิน จะชอ้ปท่ีนี่ใหส้นกุตอ้งตอ่ราคา ซ่ึงถือว่าเป็นเสนห่ข์อง Lowu เลยทีเดียว โดยนกัชอ้ปทั้งหลาย

สามารถตอ่ราคาไดถึ้ง 70-80% ของราคาท่ีตัง้ไวห้ลงัมื้อเท่ียงพาทกุท่านอิสระ  

 

 รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (พิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวนแ์ดง)    



 

 

 

หลงัอาหารค ่า น าท่านชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN เป็นโชวน์ ้าพเุตน้ระบ าประกอบดนตร ีพรอ้มฉากหลงั

ทีเป็นเรอื MINGHUA เรอืยอรช์ สดุหร ูแต่เดิมเป็นของประธานาธิบดีฝรัง่เศส ชารล์ส เดอโกล ต่อมาทางจีนไดซ้ื้อต่อ และได้

น ามาทอดสมอท่ีท่าเรอื SHE KOU เพ่ือจดัเป็นสถานท่ีท่องเทียวท่ีตระการตา 

หลงัจากการชมโชว ์ น าท่านเดินทางเขา้ส ู่ท่ีพกั  FX HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง วดัแชกงหมิว- วดัหว่องไท่ซิน – เจา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า - งานฮวงจ ุย้ – 
ยา่นจิมซาจ ุ่ย – กรงุเทพฯ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดินทางจากเมืองเซินเจ้ิน ส ู่ฮ่องกง

โดยรถไฟ   ใชเ้วลาในการเดินทาง
โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นท่ีรํา่ลือ

ถึงความศักดิ์สิทธ์ิ เร่ืองของกังหันลมท่ีพัดพาเอา

สิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เชื่อว่าการหมนุกังหันกลับ

ทิศ จะช่วยหมนุชีวิตพลิกผันจากรา้ยกลายเป็นดี

ได ้ทาํใหว้ัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดกังหัน

ลม เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ ท่ีเกา่แกแ่ละไดอ้นรุักษ์

ไว ้เป็นโบราณสถาน อยู่ทางดา้นหลังของเรือน

ใหม่ ส่วนเรือนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อท่ี 50,000 ตารางฟุต สรา้งขึ้นเพ่ือระลึกถึงท่านแชกง นักรบผูซ่ึ้ง

ปกป้องจกัรพรรดิราชองคส์ดุทา้ยแห่งวงคซ์่ง 



 

 

ธรรมเนียมการไหวเ้ทพเจา้แชกง 

 เม่ือเขา้ไปในศาลใหยื้นอย ูเ่บ้ืองหนา้รปูป้ันขนาดมหึมาของท่านแชกง 

 อธิษฐานขอพรและมองหนา้ท่าน อยา่งม ุง่มัน่ 

 ท าพิธีหมนุกงัหนัแห่งโชคชะตา โดยใชน้ิ้วช้ีหมนุกงัหนัตามเข็มนาฬิกา 

 ถา้ชีวิตในปีท่ีผ่านมาไมดี่ ใหใ้ชมื้อซา้ยหมนุดา้นซา้ยไปขวา 

 ถา้ชีวิตดีอย ูแ่ลว้ก็ใหห้มนุกงัหนักลบัจากขวาไปซา้ย 

 เม่ือหมนุกงัหนัเสร็จแลว้ ตีกลอง อีก 3 ครัง้ ดังๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรบัร ูท้ัว่กันทัง้ฟ้าดิน และใหพ้รนั้นสม

ประสงค ์

 

 

วดัหวงัตา้เซียน  Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) 

นาํท่านนมสัการ เทพเจา้หวังตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน หนึ่งในวัดท่ีโดง่ดงัท่ีสดุของฮอ่งกง เทพซ่ึงขึน้ชื่อในการดแูล

รกัษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกบัผูค้นมากมายท่ีนาํธปู และ ของ มาสกัการะเพ่ือขอพรต่างๆ ตัง้แตเ่ร่ืองความรกัไปจนถึง

ฤกษม์งคลในการทาํธรุกิจ หรือตามท่ีคนไทยเรียกกนัอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ๋ิ้วว่า “วัดหวังตา้เซียน”นัน้เป็นวัดลทัธิ

เตา๋ท่ีชาวฮอ่งกงและนกัท่องท่องท่ี เดินทางมาเท่ียวฮอ่งกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนใหค้วามศรทัธากนัมาก วัดนี้มี

อายกุว่ารอ้ยปี ไดช้ื่อว่าเป็น  วัดท่ีใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทกุสิ่ง  



 

 

 

เจา้แมก่วนอิมฮ่องฮ า 

จากนัน้นาํท่านไปไหว ้เจา้แมก่วนอิมฮ่องฮ า Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ 

ค.ศ. 1873 เป็นหนึ่งในวัดท่ีชาวฮอ่งกงนัน้เลื่อมใสกันมาก ดว้ยความท่ีเจา้แมก่วนอิมนัน้เป็นเทพเจา้แห่งความ

เมตตา ฉะนัน้เมื่อใครมีทกุขร์อ้นอะไรก็มกัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมน่ัน้ช่วยเหลือ  และยังมีพิธีขอซองอัง้เปาจากเจา้แม่

กวนอิมอีกดว้ย โดยคนสว่นใหญจ่ะนิยมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม ่ซ่ึงทางวัดจะจาํหนา่ย

อปุกรณส์าํหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้าํซองแดงมาวนเหนือกระถาง

ธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวเ้พ่ือเป็นสิริมงคล ตอ่ไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานฮวงจ ุย้ 

จากนัน้นาํท่านเย่ียมชม งานฮวงจ ุย้ ท่ีขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซนท่ี์ไดร้ับรางวัลอันดับยอดเย่ียม เคร่ืองประดับ

กังหันนําโชค จ้ี แหวน กาํไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหนา้ท่ีการงาน คา้ขายธรุกิจใดๆก็ร ุ่งเรือง

มากมาย เดินทางไปท่ีใดหนใดก็แคลว้คลาดปลอดภยั คิดหวังส่ิงใดก็สมดัง่ใจปรารถนาทกุประการ และนาํท่านชม รา้นป่ี

เซ่ียะหยก สตัวน์าํโชคลาภความมัง่มี 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ยา่นจิมซาจยุ (Tsim Sha Tsui)  

จากนัน้นาํท่านชอ้ปป้ิง ยา่นจิมซาจยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝัง่เกาลนู หากท่านตอ้งการอพัเดตเทรนดล์า่สดุ

ของฮ่องกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุย่ บนฝัง่ เกาลนู ถือเป็นแหลง่ชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮอ่งกงท่ีทันสมยัท่ีสดุ มี

รา้นคา้ไวเ้กือบทกุประเภท รวมทั้งโรงแรมนบัสิบและหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญท่ี่มีสินคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุ

โลก ลํา้สมยัสดุ ๆ แปลกใหม ่หลากหลายประเภทใหจ้บัจ่าย ไมว่่าจะเป็น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง

ดิจิตอล โทรศัพทม์ือถือ เชิญเลือกชมซ้ือสินคา้แฟชัน่ท่ีมีเอกลกัษณเ์ป็นของ ตวัเองในสินคา้กิ๊บเกม๋ากมาย ใหไ้ดเ้ลือกมิกซ์

แอนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามนัสก์นัเลยทีเดียว สวรรคข์องนกัท่องเท่ียวอย่างแทจ้ริง นบัว่าเป็นแหลง่ขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง

ดิจิตอล โทรศัพทม์ือถือ และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกมากมาย หากนกัท่องเท่ียวควรจะตอ่รองราคาใหด้ี เพราะอาจจะเจอท่ี

ถกูกว่าในรา้นถัดไป ทางท่ีดีควรเดินสาํรวจราคาหลายๆ รา้นกอ่นตดัสินใจเมืองท่ีไมเ่คยหลบั 

 

 

 

ไดเ้วลานดัหมายน าทกุท่านเดินทางส ู่สนามบินฮ่องกง 

19.50 น. เหิรฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 703   

21.45 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ    

หรอืเท่ียวบิน 

21.25 น. เหิรฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 617   

23.15 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ    



 

 

หรอืเท่ียวบิน 

22.25 น. เหิรฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 709 

00.15 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

……………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลกิเง่ือนไขต่างๆ 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

หมายเหต ุสามารถออกเดินทางไดข้ัน้ต ่า 20 ท่านข้ึนไป 

*** อตัราค่าบริการทวัรน้ี์  เป็นทวัรท่ี์เขา้รา้นชอ้ปป้ิง ซึ่งร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศจีน เพื่อสง่เสริมใหมี้

การประชาสมัพนัธส์นิคา้พื้นเมืองใหก้บันกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดร้ ูจ้กั คือ  บวัหิมะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเทา้ , 

ไข่มกุ , ผา้ไหม , ฯลฯ  ซึ่งสนับสนนุค่าใชจ่้ายบางส่วนใหท่้านได้เท่ียวในราคาประหยดั  จึงเรียนใหก้ับ

นกัท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่า  รา้นทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม.....ซึ่งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 

60 นาที ถึง 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อข้ึนอย ู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้น หาก

ไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิงทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 1,000 หยวน *** 

อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปส าหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ อตัราการใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก ท่านละ 1,500 บาท 

** ขออนญุาตเก็บทิป ณ สนามบินสวุรรณภมิู ในวนัแรกของการเดินทาง ** 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน :  

 ราคา Promotion ช าระเต็มจ านวน พรอ้มวีซ่า และทิปไกด ์2เมือง **ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสาร

การจอง 1 วนั จองพรอ้มกบัหนา้พาสปอรต์  

 ราคาพิเศษน้ี ส าหรบัลกูคา้ท่ีท าวีซา่กร ุป๊แบบ 144 เท่านัน้ (หากท่านมีวีซ่าติดเล่มอย ูแ่ลว้ไม่สามารถ

ร่วมโปรโมชัน่น้ีได)้  

โปรแกรมทวัรน์ี ้เป็นโปรโมชัน่วีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านัน้ หากท่านมีวีซ่าจีนตดิเล่มอยู่แลว้ วีซ่ากรุป๊ของท่านจะถกูยกเลิก

อัตโนมตั ิโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจีน และวีซ่าในเล่มของท่านจะถกูใชง้านทนัที ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบผัิด

ชอบวีซ่าตดิเล่มของท่านหากท่านตอ้งไปทาํใหม่ทกุกรณี 

อตัราน้ีรวมบรกิาร 

„ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับโดยสายการบินฮ่องกง คาเธ่ย์แปซิฟิค ชั้นประหยัดเสน้ทางกรงุเทพฯ‟ฮ่องกง‟

กรงุเทพฯ  

„ ค่าภาษีนํา้มนัเชื้อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอัตรา  

           ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2562  และ ท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรยีกเก็บเพิ่ม  

„ ค่านํา้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกนิกว่าสายการบินกาํหนด (20 กโิลกรมัตอ่ท่าน ) 

„ ค่าโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 



 

 

„ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

„ ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการ 

„ ค่ารถรบัส่งระหว่างนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ

„ ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี ซ่ึงเป็นอัตรา ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2562  และ ท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากสายการบิน

มีการเรียกเก็บเพิ่ม 

„ ค่ามคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

„ ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 „        รวมค่าวีซ่ากรุป๊ 144 

 

อตัราน้ีไม่รวมบรกิาร 

„ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ  ส าหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทิปการเดินทาง 

„ ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

„ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน *** ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีน  ประกาศยกเลกิวีซ่ากร ุป๊แบบ 144 

ชัว่โมง  ผ ูเ้ดินทางตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย ในการท าวีซา่เพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท *** 

„ ค่าธรรมเนยีมการทาํหนงัสือเดนิทาง 

„ ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเคร่ืองดืม่ ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซักรีด  

„ ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

„ ค่าทาํใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

„ สาํหรบัราคานีบ้ริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 

„ ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

„ ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบัลกูคา้ชาวไทยเท่านัน้ท่ีเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวตา่งชาตชิาํระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท** 

„ สาํหรบัท่านท่ีรบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานหม ูไม่ทานไกห่รือสตัวปี์ก ไม่ทานเนือ้สตัว ์และมี

ความจาํเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท่้านเป็นพิเศษนอกเหนอืจากกรุป๊เดนิทางรบัประทานท่ีระบไุวใ้น

รายการแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิตามจริงหนา้งาน 

 

การช าระเงิน  

„ ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจาํค่าบริการทัวรเ์ป็นจาํนวนเงิน เต็มจ านวน ต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมี

การทาํจองสาํรองท่ีนัง่แลว้ 2 วันทาํการ  

„ สาํหรบัค่าบริการทวัรส่์วนท่ีเหลือ จะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วันทาํการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 

„ หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

การยกเลิก 



 

 

„ หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทักอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันทาํงาน มิฉะนัน้บริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจาํ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิไม่เต็มจาํนวนการมดัจาํ 

„ หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

หมายเหต ุ 

„ รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะคาํนงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั 

„ บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้ม

นาํเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤตส่ิอไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรือบางส่วน 

„ บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อันสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

„ บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วท่ีพาํนกัอยู่ในประเทศไทย 

„ เนือ่งจากตัว๋เคร่ืองบินท่ีทางบริษทัฯ ไดท้าํการจองไวเ้ป็นตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุป๊ ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะจัด

ใหเ้ป็นโซนกรุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไม่สามารถที่จะรอ้งขอไดว่้าจะขอท่ีนัง่โซนใหม่  และในบางครัง้ท่ีนัง่บนเคร่ืองบน 

อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัหมดกบัคนในครอบครวั แต่ทว่า ณ วันท่ีเดนิทาง เจา้ที่และหัวหนา้ทวัรจ์ะพยายามอย่าง

เต็มท่ี เผื่อท่ีจะไดน้ัง่ดว้ยกนักบัคนในครอบครัว ทัง้นี้จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั และโปรดเขา้ใจ 

„ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการยกเลิกการเดินทาง หากผ ูร้่วมเดินทางจอยกร ุป๊หนา้รา้นไม่ถึง 15 ท่าน 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ี

เดินทางกรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

ควรรีบท าเลม่หนงัสือเดินทางใหม ่และสง่ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบริษทัฯอีกครัง้  

หากมีการผิดพลาดทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น  

*** เม่ือท่านไดช้ าระเงินคา่มดัจ าบริการทวัร ์หรือช าระค่าบริการทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ** 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOKING FROM 

Date / วนัท่ี ................................ 

From: / จาก ………………………………………….. Company / บริษทั …………………………………….. 

Tel: / โทร ……………………………………………… E-Mail : ………………………………………………….. 

Attn: / เรียนคณุ …………………………………….. THE KEY TOUR 

โปรแกรมท่ีจอง ..................................................................... โดยสายการบิน ....................  

วนัท่ีเดินทาง ................................................ จ านวนผ ูเ้ดินทาง .................... ....................... 

แบ่งเป็นผ ูใ้หญ่ ............................... ท่าน เด็กต ่ากว่า 12 ปี ไมมี่ตียง ............................ ท่าน 

ช่ือ – นามสกลุผ ูจ้อง ...........................................................................................................  

โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก :  เบอรโ์ทรศพัท ์............................................................................ 

                                      เบอรมื์อถือ ................................................................................ 

หอ้งพกั 1 ท่าน ............................. หอ้ง หอ้งพกั 2 ท่าน ............................ หอ้ง 

เตียงเสริม .................................... หอ้ง เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่ .......................... หอ้ง  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเน้ือววั ☐  ไมท่านเน้ือหม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  มงัสวิรติั 



 

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 


