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New! ฮ่องกงเซิธเจ๊ิธ 3 วัธ 2 ฌืธ 

เถ่ีฝวเส้ธถฯงใยน่ “ตงกวธ” 
 
 

เดิธถฯงไดฝสฯฝกฯรบิธCathay Pacific (CX) 

ไยลดสันภฯระโด ้30 กไิลถั๊งโปและกลับ 

จุดเด่ธไปรแกรน 
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1. Hilight!เดิธสะมฯธแก้ว 3 นติิกล้ฯถฯ้เสีฝว 

2. Hilight!ชน 2 ไชวไ์ชว์กฯฝกรรน, ไชว์ธ ๊ฯมุเต้ธระบ ฯ 

3. Hilight!สักกฯระ “ศฯลมระมรยน”ถี่ฌุณโน่เฌฝเย็ธนฯก่อธ 

4. ขอมรดฯ้ธไชฌลฯภและชัฝชธะวัดแชกง, วัดกวธอ ู

5. เนธูมิเศผ! ยฯ่ธฝ่ฯง, เป็ดปักกิ่ง, โวธ์แดง 

6. อิสระช้อปป๊ิง 2 ฝ่ฯธดังจินซฯจุ่ฝ, ตลฯดตงเยนิธ 
 

ตฯรฯงเดิธถฯง 

ตฯรฯงเดธิถฯง 

*รฯฌฯธีเ๊ฉมฯะมฯสปอรต์ฌธโถฝเถฯ่ธัธ๊* 
รฯฌฯพูใ้ยญ ่

รฯฌฯเดก็ 

(ต ่ฯกวฯ่ 18 ปึ) 
มักเดีฝ่ว 

18 – 20 กุนภฯมัธธ์ 2562 **ติดวัธนฯฆบูชฯ 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

19 - 21 กุนภฯมัธธ์ 2562 (อังฌฯร-มฤยัสบดี) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

21 - 23 กุนภฯมัธธ์ 2562 (มฤยัสบดี-เสฯร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

22 - 24 กุนภฯมัธธ์ 2562 (ศุกร์-อฯถิตฝ์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

27 กุนภฯมัธธ์ – 01 นีธฯฌน 2562 (มุธ-ศุกร์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

01–03 นีธฯฌน 2562(ศุกร-์อฯถิตฝ์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

04 – 06 นีธฯฌน 2562 (จัธถร-์มุธ) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

06 – 08 นีธฯฌน 2562 (มุธ-ศุกร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

07 – 09 นีธฯฌน 2562 (มฤยัสบดี-เสฯร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

08–10 นีธฯฌน 2562(ศุกร-์อฯถิตฝ์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

12 - 14 นีธฯฌน 2562 (อังฌฯร-มฤยัสบดี) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

13 - 15 นีธฯฌน 2562 (มุธ-ศุกร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

14 - 16 นีธฯฌน 2562 (มฤยัสบด-ีเสฯร)์ 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

15–17 นีธฯฌน 2562(ศุกร-์อฯถิตฝ์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

18 - 20 นีธฯฌน 2562 (จัธถร-์มุธ) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

19 - 21 นีธฯฌน 2562 (อังฌฯร-มฤยัสบดี) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

20 - 22 นีธฯฌน 2562 (มุธ-ศุกร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 
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21 - 23 นีธฯฌน 2562 (มฤยัสบดี-เสฯร)์ 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

22–24นีธฯฌน 2562(ศุกร-์อฯถิตฝ์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

25 - 27 นีธฯฌน 2562 (จัธถร-์มุธ) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

27 - 29 นีธฯฌน 2562 (มุธ-ศุกร์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

28 - 30 นีธฯฌน 2562 (มฤยัสบดี-เสฯร)์ 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

29 – 31 นีธฯฌน 2562 (ศุกร์-อฯถิตฝ์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

**** ถฯรก อฯฝุต ่ฯกว่ฯ 2 ปึ รฯฌฯ  7,000.- บฯถ / ธั่งตักพู้ใยญ ่

 

*ไปรดอ่ฯธเงื่อธโขถัวร์ก่อธจอง! เนื่อถ่ฯธจองแล้วถือว่ฯฝอนรับเงื่อธโขฌรบถุกข้อ* 

รฯฌฯถัวร์โน่รวนฌ่ฯวีซ่ฯ 144 แบบยนู่ฌณะ ถ่ฯธละ 1,500 บฯถ (เก็บมร้อนฌ่ฯถัวร์) 

รฯฌฯถัวร์โน่รวนฌ่ฯถิปโกด์ ถ่ฯธละ 1,500 บฯถ (เก็บมร้อนฌ่ฯถัวร์) *ถฯรกโนเ่ก็บ 

รฯฌฯถัวร์ส ฯยรับมฯสปอรต์โถฝเถ่ฯธั๊ธ กรณีเป็ธมฯสปอรต์ต่ฯงชฯตเิก็บฌ่ฯถัวรเ์ม่ิน 1,000 บฯถ 

กฯรัธตีกรุ์ปออกเดิธถฯงใธจ ฯธวธขัธ๊ต ่ฯ10 ถ่ฯธ นียัวยธ้ฯถัวร์บริกฯร 

บริผัถฯ ฝิธดีใย้ฌ ฯปรืกผฯเม่ินเตินยฯกนีฌวฯนประสงฌ์จะเดิธถฯงต่อ เช่ธ เล่ือธวัธ เม่ินส่วธต่ฯง 

 ถ่ฯธถีน่ตีั๋วภฯฝใธประเถศ (เฌรื่องบิธ,รถถัวร,์รถโภ) เช็ฌเวลฯกับฟฯ่ฝขฯฝก่อธออกตั๋ว 

 

ไปรแกรนถัวร์ 

วธัแรก กรงุเถมฯ - ฮ่องกง –เซธิเจิธ๊ –ชอ้ปป๊ิงตลฯดตงเยนธิ(D) 

10.00 ธ.  ถุกถ่ฯธมร้อนกัธ ณ สธฯนบธิสุวรรณภูนิ  ชั๊ธ 4 ประตู 6Row M 

13.05 ธ.   ออกเดิธถฯงไดฝสฯฝกฯรบธิCathay Pacific Airway (CX) เถี่ฝวบิธCX614 

16.55 ธ.   ถุกถ่ฯธถืง สธฯนบิธฮ่องกงยลังจฯกรับกระเปฯ๋ถี่สฯฝมฯธ และพ่ฯธมิธีกฯรตรวจฌธเข้ฯเนือง

ยัวยธ้ฯถัวรธ์ ฯถ่ฯธเดิธออกถฯง Hall B โกด์ถ้องถ่ิธและรถไฌ้ชปรับอฯกฯศรอรับถุกถ่ฯธ 

ยนฯฝเยตุ: ตั๋วกรุ์ปโน่สฯนฯรถจัดถี่ธัง่ล่วงยธ้ฯโด้ยัวยธ้ฯถัวร์จะรีเฌวสใย้ตอธเชฌ็อิธ 

ธ ฯถุกถ่ฯธเดิธถฯงโปเซธิเจิ๊ธ (ไดฝรถโภ)ใชเ้วลฯเดิธถฯง 1.30 ชั่วไนง *ขื๊ธอฝู่กับกฯรจรฯจร* 

ตลฯดตงเยนธิ ฝ่ฯธของวัฝรุธ่ถีธ่ิฝนโปถธธฌธเดิธช่วงฌ ่ฯ ใย้ถุกถ่ฯธโด้ช้อปป๊ิงสิธฌ้ฯนฯกนฯฝอฯถิ เช่ธ 

เสื๊อพ้ฯ รองเถ้ฯ กระเปฯ๋ อุปกรณ์อิเล็กถรอธิฌ ของถี่ระลืกอ่ืธๆ นฯกนฯฝ สฯนฯรถต่อรฯฌฯใย้ถูกลงโด้อีก 

นอีฯยฯรอร่อฝๆ รินถฯงเดธิยลฯกยลฯฝชธิดบฯงร้ฯธฌธขฯฝมูดโถฝโด้ใยถ้่ฯธโดเ้มลิดเมลิธสุดๆ 
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บริกฯรอฯยฯรฌ ่ฯ ณ ภัตตฯฌฯร (1)เนธูมิเศผ! เป็ดปักก่ิง + โวธ์แดง 

เข้ฯสู่ถี่มัก (เซธิเจิธ๊)  HIGGERT HOTEL  ยรือ ใกล้เฌีฝง 

วธัสอง วดักวธอ ู– รฯ้ธยฝก – รฯ้ธบวัยนิะ – รฯ้ธฝฯงมฯรฯ – New! สะมฯธแกว้ 3 นติ ิ

          ไชวก์ฯฝกรรน – ศฯลมระมรยน – ไชวธ์ ๊ฯมุเตธ้ระบ ฯ (B/L/D) 

บริกฯรอฯยฯรเช้ฯ ณ ไรงแรน (2) 
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วัดกวธอู (Guan Yu Temple)*ขอมรใย้ชธะชัฝถุกสิง่*สัญลักผณ์ของฌวฯนซื่อสัตฝ์ ฌวฯนกตัญญู 

ฌวฯนจงรักภักดี ฌวฯนกล้ฯยฯญไชฌลฯภ บฯรนี ถ่ฯธเปรีฝบเสนือธตัวแถธของฌวฯนเขน้แข็งเดด็เดีฝ่ว

องอฯจโน่ฌรั่ธฌร้ฯนต่อศัตรู ถ่ฯธเป็ธฌธจิตใจนั่ธฌงดัง่ขุธเขฯ นีสติปัญญฯเลอเลิศนฯก โน่เฌฝประนฯถ 

กฯรขอมรถ่ฯธก็ยนฯฝถืงขอใย้ถ่ฯธช่วฝอุดชอ่งว่ฯงโน่ใย้เมล่ีฝงมล ๊ฯแก่ฟฯ่ฝตรงข้ฯนใย้เกิดฌวฯนสนบรูณ์

ด้วฝบริวฯรถีซ่ื่อสัตฝ์และโว้ใจโด้ธัธ่เอง ถุกถ่ฯธกรฯบโยว้เม่ือฌวฯนเป็ธสริินงฌลต่อตธเองและฌรอบฌรัว 

 

ร้ฯธยฝก (Mineral Museum Shop) เฌรือ่งรฯงฝอดธิฝนถีถ่ั่วไลกเช่ฯบูชฯฌือป่ึเซีฝ๊ะสตัว์ธ ฯไชฌถี่เชื่อ 

กัธว่ฯยฯกใฌรโด้เล่ีฝงแล้วจะธ ฯเงธินฯใย้โน่ขฯดนือร้ฯธบัวยนิะ (Herb Shop)เป็ธถี่รูจ้ักกัธดีของฌธโถฝ 

เนื่อฌรฯวถีเ่กิดอุบัติเยตุรถแก์สฌว ่ฯบธถธธเมชรบุรีเนื่อ 24 กัธฝฯฝธ 2533 รัฐบฯลจีธก็โด้ส่งบัวยินะถี่น ี

สรรมฌณุรักผฯแพลโภโยน้นฯช่วฝเยลือพู้ปว่ฝถี่ไดธโภโยน้ถั่วถั๊งตัวจฯกธั๊ธฌธโถฝก็รู้จักสรรมฌณุของ 

บัวยินะเรือ่ฝนฯร้ฯธฝฯงมฯรฯ(Bamboo Shop)พลิตภณัท์ถี่ออกแบบเม่ือสุขภฯมจริงๆ ส ฯยรับฌธถี่น ี

อฯกฯรปวดเนือ่ฝต่ฯงๆธอธโน่ยลับถ ฯจฯกฝฯงมฯรฯอบด้วฝสนธุโมรแถ้ๆช่วฝใย้ยลับสบฯฝฝิ่งขื๊ธ

 

บริกฯรอฯยฯรกลฯงวัธ ณ ภตัตฯฌฯร (3) 

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

แยล่งถ่องเถี่ฝวใยน่แกะกล่องตั๊งอฝู่ใธเนืองตงกวธสะมฯธแก้วนีฌวฯนสูง 88 เนตรx ฝฯว 333 เนตร 
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ใธกฯรเดธิบธสะมฯธอัธธฯ่ตื่ธเตธ้ถ่ฯธจะโดเ้ย็ธถุกนนุแบบ 360 องศฯภฯฝใต้ถฯงเดิธของกระจกมลฯด

โน่โด้กับช่วงกล้ฯ! ถ้ฯเสีฝว! ช่วงถีเ่รีฝกว่ฯม๊ืธ 3 นิติจะเป็ธอฝ่ฯงโรใย้โปสันพัสเองฌรับ^_^ 

ยนฯเฝยตุ : ยฯกสภฯมอฯกฯศโนด่ีนีลนแปรปรวธยรือฟธตกยธักจะปิดสะมฯธเม่ือฌวฯนปลอดภัฝ 

 

 
ชนไชว์กฯฝกรรน (Acrobatics Performance) เป็ธกฯรแสดงไชว์แบบพฯดไพธอัธธฯ่ตื่ธเต้ธประกอบ 

ดธตรีแสงสีเสีฝงใย้ถ่ฯธชนฌวฯนแขง็แรงสลับกับฌวฯนอ่อธช้อฝตฯนแบบวัฒธธรรนจธีอัธสวฝงฯนเป็ธ

อีกยธื่งไชว์ถี่จะสร้ฯงฌวฯนประถับใจใย้ถฯ่ธอฝ่ฯงโน่รู้ลืนจธต้องเก็บภฯมกลับโปฟฯกเม่ือธๆ 
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ศฯลมระมรยน (Phra Phrom) ฌวฯนศรัถธฯของชฯวโถฝถี่อฯศัฝอฝู่ใธเนืองตงกวธแยง่ธี๊โด้สร้ฯงขืธ๊เม่ือ

เป็ธสถฯธถี่รวนใจของมุถธศฯสธฯใธประเถศจีธธ ฯถ่ฯธกรฯบสักกฯระขอมรใย้ประสบฌวฯนส ฯเร็จ 

 
ไชว์ธ ๊ฯมุเต้ธระบ ฯ(Shekou Sea World)เป็ธไชว์ประกอบดธตรีมร้อนฉฯกยลังถี่เป็ธเรือMinghua 

เรือฝอชส์สุดยรแูตเ่ดินเป็ธของประธฯธฯธิบดีฟรัง่เศสชฯร์ลส์เดอไกลต่อนฯถฯงรัฐบฯลจธีโด้ซื๊อต่อและ
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ธ ฯนฯถอดสนอถี่ถฯ่เรือSHE KOU เม่ือจัดเป็ธสถฯธถีถ่่องเถี่ฝวถี่ตระกฯรตฯ 

 
บริกฯรอฯยฯรฌ ่ฯ ณ ภัตตฯฌฯร (4) 

เข้ฯสู่ถี่มัก (เซธิเจิธ๊) HIGGERT HOTEL ยรือ ใกล้เฌีฝง 

วธัสฯน ฮอ่งกง - วดัแชกง – รฯ้ธจวิเวอรี ่– รฯ้ธยฝก – วดัยวงัตฯ้เซฝีธ 

ชอ้ปป๊ิงจนิซฯจุฝ่ (ถธธธฯธฯธ) – โปสธฯนบธิ (B/L) 

บริกฯรอฯยฯรเช้ฯ ณ ไรงแรน (5) 

ธ ฯถุกถ่ฯธเดิธถฯงกลับ ฮ่องกง (ไดฝรถโภ)ใช้เวลฯเดธิถฯง 1.30 ชั่วไนง *ขืธ๊อฝู่กับกฯรจรฯจร* 

วัดแชกง(Che Kung Temple)**โยว้ขอฌวฯนส ฯเรจ็ธุรกิจกฯรงฯธ**เป็ธวัดถี่สรฯ้งขืธ๊เม่ือระลืกถืง

ต ฯธฯธแย่งธักรบใธรฯชวงศ์ซง่และถูกกล่ฯวขฯธใย้เป็ธวัดถี่ขืธ๊ชื่อด้ฯธเสรนิดวง แก้ชง ตฯนฌวฯนเชื่อถี่ว่ฯ 

กฯรยนุธกงัยัธกลับถิศจะช่วฝยนธุชีวิตมลิกพัธจฯกร้ฯฝกลฯฝเป็ธดีโด้ ธอกจฯกธี๊ฝงัช่วฝปอ๋งกัธสิ่งชั่วร้ฯฝ 

มลิกดวงชะตฯถีต่กอับใย้ม้ธรอดปลอดภัฝ  **เถมเจ้ฯองฌธ์ี๊ ดฯรฯดังๆ นฯขอส ฯเรจ็ถุกรฯฝ ** 
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ร้ฯธจิวเวอร์รี ่(Jewery Shop) ถ่ฯธจะโดม้บกับจี๊กังยัธของขลังชื่อดงัถถีั่วไลกใย้กฯรฝอนรับ**ของแถ้

ต้องถี่ฮ่องกงเถ่ฯธัธ๊**ออกแบบไดฝซิธแสชือ่ดังจฯกวัดแชกงวงล้อกังยัธจะปัดเปฯ่อุปสรรฌและมัดมฯ 

ไชฌลฯภนฯสู่ตธเองและฌรอบฌรัวถ่ฯธฝังสฯนฯรถเลือกชนและเลือกซื๊อใส่เม่ือเสรินบฯรนโีด้ซื่งดฯรฯธิฝน

เป็ธอฝ่ฯงนฯกเมรฯะส ฯเร็จตฯนถี่ขอจฯกธั๊ธธ ฯถ่ฯธเฝี่ฝนชนร้ฯธยฝก (Jade Shop) มบกับยฝกแถ้ๆ 

ซื่งชฯวจีธเชือ่ว่ฯสรรมฌุณถี่นีฌวฯนเฝธ็ของยฝกธั๊ธจะถ ฯใย้พู้สวนใส่นีเลือดลนดีเกิดยฝธิยฝฯงใธร่ฯงกฯฝ 
 

 

บริกฯรอฯยฯรกลฯงวัธ ณ ภตัตฯฌฯร(6) 

วัดยวังต้ฯเซีฝธ(Wong Tai Sin Temple)**โยว้ขอฌวฯนส ฯเร็จด้ฯธฌูฌ่รองและสุขภฯม**วัดแย่งธีเ๊ป็ธถี่

ประดิผฐฯธของเถมยวังต้ฯเซีฝธถั่วไลกธิฝนนฯขอใย้สุขภฯมดียฯฝเจ็บปว่ฝและจุดฝอดธิฝนถีฌ่ธถั่วไลก

นฯกรฯบโยว้อีกจุดยธืง่ฌือบริเวณศฯลกลฯงแจ้งถี่ประดิผฐฯธของเถมยล่กไยฝวยรือเถมด้ฯฝแดง 

เป็ธรูปป๊ัธสีถองนีเสี๊ฝวมระจัธถร์อฝู่ด้ฯธยลังประถับอฝู่ซื่งเชื่อกัธว่ฯใฌรนฯขอมรจะโด้มบเธื๊อฌู่แถถ่ี่เป็ธ

ฌู่บุญฌู่บฯรนรีักกัธตลอดโปส่วธใฌรถี่โดน้ีฌูแ่ล้วจะรักกัธนัธ่ฌงฝิ่งขืธ๊ตลอดโป  

วิธีขอมร: ใช้ด้ฯฝแดงพูกธิ๊วเอฯโว้โน่ใย้ยลุดระยว่ฯงมิธี 
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จินซฯจุ่ฝ (TsimShaTsui)ตั๊งอฝู่บธถธธธฯธฯธเป็ธสวรรฌ์ของธักช้อปป๊ิงสิธฌฯ้แบรธด์เธนถั่วไลก 

ตลอดถฯงเดิธถืง 4 กิไลเนตรนีย้ฯงสรรมสิธฌ้ฯขธฯดใยญ่โดแ้กO่cean Terminal, Harbour City 

สิธฌ้ฯแภชัธ่ต่ฯงๆเฌรื่องส ฯอฯงใธรฯฌฯส่งรฯ้ธอฯยฯรอร่อฝๆฝ่ฯธธี๊ดงัและฝอดธิฝนถี่สดุใธฮ่องกง 

 
 

** อิสระอฯยฯรเฝ็ธด้วฝตธเองตฯนอัธฝฯศัฝ ** 

** สนฌวรแก่เวลฯธ ฯถุกถ่ฯธโปสธฯนบิธเช็ฌอิธไยลดสันภฯระ ** 
 

** เฉมฯะมีเรีฝต วัธถี่ 29-31 นีธฯฌน 2562 

19.50 ธ.  กลับประเถศโถฝ ไดฝสฯฝกฯรบธิ Cathay Pacific (CX) เถี่ฝวบิธ CX703 

21.45 ธ. ถืงประเถศโถฝ สธฯนบธิสุวรรณภูนิ ไดฝสวัสดิภฯมถุกถ่ฯธ 

ยนฯฝเยตุ: ตั๋วกรุ์ปโน่สฯนฯรถจัดถี่ธัง่ล่วงยธ้ฯโด้ยัวยธ้ฯถัวร์จะรีเฌวสใย้ตอธเชฌ็อิธ 

** เฉมฯะมีเรีฝต วัธถี่ 4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27 นกรฯฌน 2562  

และ วัธถี่ 1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 นีธฯฌน 2562 

20.00 ธ.  กลับประเถศโถฝ ไดฝสฯฝกฯรบิธ Cathay Pacific (CX) เถี่ฝวบิธ CX703 

22.10 ธ. ถืงประเถศโถฝ สธฯนบธิสุวรรณภูนิ ไดฝสวัสดิภฯมถุกถ่ฯธ 

ยนฯฝเยตุ: ตั๋วกรุ์ปโน่สฯนฯรถจัดถี่ธัง่ล่วงยธ้ฯโด้ยัวยธ้ฯถัวร์จะรีเฌวสใย้ตอธเชฌ็อิธ 
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21.35 ธ.  กลับประเถศโถฝ ไดฝสฯฝกฯรบิธ Cathay Pacific (CX) เถี่ฝวบิธ CX617 

23.40 ธ. ถืงประเถศโถฝ สธฯนบิธสุวรรณภูนิ ไดฝสวัสดภิฯมถุกถ่ฯธ 

ยนฯฝเยตุ: ตั๋วกรุ์ปโน่สฯนฯรถจัดถี่ธัง่ล่วงยธ้ฯโด้ยัวยธ้ฯถัวร์จะรีเฌวสใย้ตอธเชฌ็อิธ 

** เฉมฯะมีเรีฝต วัธถี่ 21-23 นกรฯฌน 2562 

22.00 ธ.  กลับประเถศโถฝ ไดฝสฯฝกฯรบิธ Cathay Pacific (CX) เถี่ฝวบิธ CX709 

00.05 ธ. ถืงประเถศโถฝ สธฯนบธิสุวรรณภูนิ ไดฝสวัสดภิฯมถุกถ่ฯธ 

ยนฯฝเยตุ: ตั๋วกรุ์ปโน่สฯนฯรถจัดถี่ธัง่ล่วงยธ้ฯโด้ยัวยธ้ฯถัวร์จะรีเฌวสใย้ตอธเชฌ็อิธ 

 

ข้อส ฯฌัญฌวรถรฯบตฯนธไฝบฯฝของรัฐบฯลจีธร่วนกับกฯรถ่องเถี่ฝว ฮ่องกง นฯเก์ฯ จูโย่ เซิธเจิ๊ธ

ก ฯยธดใย้นีกฯรประชฯสันมัธธ์สิธฌ้ฯม๊ืธเนืองใย้ธักถ่องเถี่ฝวโด้รู้จักใธธฯนของร้ฯธรัฐบฯล เช่ธ จิวเวอรี่, 

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

พลกับรฯฌฯถัวร”์ จืงเรีฝธใย้กับธักถ่องเถี่ฝวถุกถ่ฯธถรฯบว่ฯ ถัวรจ์ ฯเป็ธต้องรบกวธถกุถ่ฯธแวะชนไดฝ

ใช้เวลฯประนฯณ 60 – 90 ธฯถี ซื๊อยรือโน่ซื๊อขื๊ธอฝู่กับฌวฯนมอใจของลูกฌ้ฯเป็ธยลัก โน่นีกฯรบังฌับ

ใดๆ ถั๊งสิ๊ธ และถุกกฯรตัดสิธใจซื๊อธัธ๊เป็ธดุลมิธิจของลูกฌ้ฯ 100% ถัวร์จะโนน่ีส่วธรับพิดชอบฌวฯน

มอใจยฯกถ่ฯธโน่ม่ืงมอใจสิธฌ้ฯภฯฝยลัง และถ้ฯยฯกลูกฌ้ฯโน่นีฌวฯนประสงฌจ์ะเขฯ้ร้ฯธรัฐบฯลจีธถุก

เนือง ถฯงแลธด์จีธจะเรีฝกเก็บฌ่ฯใช้จ่ฯฝถี่เกิดขื๊ธจฯกถ่ฯธเป็ธจ ฯธวธเงิธ 600 ยฝวธ / ฌธ / ร้ฯธ 

 

อัตรฯฌ่ฯบริกฯรถั๊งยนด *รวน* 

1) ตั๋วเฌรื่องบิธแบบยนู่ฌณะ (ชั๊ธประยฝัด) โป – กลับมร้อนกรุ์ปเถ่ฯธั๊ธ 

 เนื่อออกตั๋วแล้วจะโน่สฯนฯรถขอRefund โด้ถุกกรณ ี

 เนื่อออกตั๋วแล้วโน่สฯนฯรถเปล่ีฝธแปลงชื่อพู้เดิธถฯงโด้ถุกกรณ ี

2) ไรงแรน 3 ดฯว 2 ฌืธตฯนไปรแกรน (จดัใย้มักย้องละ 2-3 ถ่ฯธตฯนเยนฯะสน) 

ยนฯฝเยตุ: กฯรจัดย้องมักส ฯยรับเด็กนีเงื่อธโขดังธี ๊

เด็กอฯฝุ 0-4 ขวบโน่ใย้เตีฝงจัดใย้ธอธเตีฝงเดีฝวกับพู้ใยญ่ 2 ถ่ฯธ/ย้องเถ่ฯธั๊ธ 

ยฯกเป็ธพู้ใยญ่ 1 ถ่ฯธ + เด็ก 0-4 ขวบไรงแรนจะถือว่ฯเป็ธกฯรมักเดี่ฝวนีฌ่ฯมักเดีฝ่วเม่ิน 

เด็กอฯฝุ 5 ขวบขื๊ธโปเสรินธอธ 1 เตีฝง/ย้องยรือธอธกับพู้ใยญ่ 1 ถ่ฯธ/ย้อง 

ใธกรณีรเีฌวสธอธแบบTRIPLE [2 เตีฝง+1 ถี่ธอธเสริน] ยฯกไรงแรนโน่นีย้องมักใธวัธธั๊ธ 

ถฯงบริผัถฯขอสงวธสถิธิใธกฯรจัดย้องประเภถอ่ืธถดแถธใยแ้ก่ถ่ฯธตฯนเยนฯะสน 

กรณีเดิธถฯง 4 ถ่ฯธโด้มัก 2 ย้องแต่ฝกเลิก 1 ถ่ฯธภฯฝยลังโน่ว่ฯจะเป็ธสฯเยตุใดก็ตฯน 

ถฯงบริผัถฯขอสงวธสถิธิเปล่ีฝธใยถ้่ฯธถี่เยลือมัก 3 ถ่ฯธ/ย้องตฯนเงื่อธโขไรงแรน 

ยฯกประสงฌจ์ะธอธฌธเดีฝวต่ฯงยฯด 1 ย้องถ่ฯธต้องช ฯระฌ่ฯมักเดี่ฝวเม่ินตฯนถี่ก ฯยธดโว้ 
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ถ่ฯธถีฝ่กเลิกเดธิถฯงภฯฝยลังถั๊งย้องจะโน่สฯนฯรถไอธย้องมักใย้เม่ือธใธถริปโด้ถุกกรณ ี

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

4)  ฌ่ฯบัตรเข้ฯชนสถฯธถีต่่ฯงๆ ตฯนไปรแกรน ไดฝถี่โน่ใชไ่ปรแกรนถี่ระบุโว้ว่ฯต้องช ฯระเม่ินเติน 

5)  ฌ่ฯรถไฌ้ชปรับอฯกฯศ รับ-ส่ง สถฯธถีถ่่องเถี่ฝวตฯนไปรแกรน 

6)  ประกัธอุบัติเยตรุะยว่ฯงเดิธถฯงใธถ้องถ่ิธ ฌุ้นฌรองใธวงเงิธโนเ่กิธ 1,000,000 บฯถ  

(ตฯนเงื่อธโขกรนธรรน)์ ** ฌุ้นฌรองตั๊งแต ่อฯฝุ 1 – 75 ปึ เถ่ฯธัธ๊ ** 

กรณีพูเ้ดธิถฯงนีอฯฝุตั๊งแต่  76 – 80 ปึ ฌุ้นฌรองเมีฝง 50% ของวงเงิธฌุ้นฌรอง 

และส ฯยรับพูเ้ดธิถฯง อฯฝุ 81 ปึ ขื๊ธโป กรนธรรน์โน่รับฌุ้นฌรองใดๆ ถั๊งสิ๊ธ ** 

ถฯงประกัธจะโน่ฌุ้นฌรองพูถ้ี่เฌฝพ่ฯธยรือเฌฝเดธิถฯงเข้ฯประเถศต้องย้ฯน แน้ว่ฯจะส่งชื่อนฯถ ฯ 

ประกัธแล้วโด้แก่ อฯเซอร์โบจัธ, อัภกฯธิสถฯธ, ฌิวบฯ, อิยรฯ่ธ, อิรัก, สฯธฯรณรัฐฌีร์กิช, ลิเบีฝ, อิสรฯเอล 

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

7)  ฌ่ฯสันภฯระภฯผีธ ๊ฯนัธ ภฯผีตั๋วถุกชธิด บริผัถฯ ขอสงวธสถิธิเก็บเงิธเม่ินยฯกถูกปรับรฯฌฯ 

 

 

อัตรฯฌ่ฯบริกฯรถั๊งยนด *โน่รวน* 

1)  ฌ่ฯถิปโกด์และฌธขับรถถ้องถ่ิธ (โน่ใช่ยวัยธ้ฯถัวร)์ 1,500 บฯถ/ถ่ฯธ ** ช ฯระมรอ้นฌฯ่ถวัร ์

พู้ใยญ่และเด็กจ่ฯฝใธอัตรฯเถฯ่กัธ ** ถฯรก อฯฝุต ่ฯกว่ฯ 2 ปึ โน่เก็บฌ่ฯถิป ** 

ฌ่ฯถิปส ฯยรับยัวยธ้ฯถัวร์จฯกเนืองโถฝ ** ถ่ฯธสฯนฯรถจ่ฯฝเม่ินตฯนสธิธ ๊ฯใจของถุกถฯ่ธ ** 

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

ใธกรณีประเถศจีธฝกเลิกกฯรใช้วีซ่ฯแบบกรุ์ปถ่ฯธจะนีฌฯ่ใช้จ่ฯฝเม่ินถ่ฯธละ 2,500 บฯถ 

(รวนฌ่ฯบริกฯรแล้ว) ส ฯยรับฌ่ฯจัดถ ฯวีซ่ฯแบบเดี่ฝวจฯกสถฯธถูตโถฝใช้เวลฯ 5 วัธถ ฯกฯร 

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

4)  ฌ่ฯใช้จ่ฯฝอ่ืธๆ ถี่โน่โด้เกิดขื๊ธจฯกถัวรเ์ป็ธสฯเยตุ อฯถิเชธ่  ฌ่ฯอฯยฯรและเฌรื่องดืน่ถีส่ั่งเม่ินมิเศผ 

ภฯฝใธย้องมัก, ฌ่ฯไถรศัมถต์่ฯงๆ ,ฌ่ฯอิธเตอร์เธ็ต, ฌ่ฯนิธิบฯร์, ฌ่ฯซักรีด, ฌ่ฯใชจ้่ฯฝอัธเกิดจฯก 

ฌวฯนกฯรบิธ,อุบัติภัฝถฯงธรรนชฯติ,กฯรประถ้วง,กฯรจลฯจล,กฯรธัดยฝุดงฯธ,กฯรถูกปฏิเสธโน่ใย ้

ออกและเข้ฯเนืองจฯกเจ้ฯยธฯ้ถี่ตรวจฌธเข้ฯเนืองและเจ้ฯยธ้ฯถี่กรนแรงงฯธถั๊งถี่ประจ ฯเนอืงโถฝ 

และต่ฯงประเถศซื่งอฝู่ธอกเยธือฌวฯนฌวบฌนุของถฯงบริผัถฯ 

 

เงื่อธโขกฯรรับจองถัวร์ 
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1) ช ฯระฌ่ฯถัวร์ “เตน็จ ฯธวธ”เธื่องจฯกเป็ธรฯฌฯไปรไนชัธ่ภฯฝใธวัธ 1-2 วัธ 

ถี่ธั่งของถ่ฯธจะถูกฝืธฝธัไดฝสนบูรณ์ก็ตอ่เนื่อถ่ฯธโดร้ับใบอิธวอฝส์เรีฝบร้อฝแล้วเถฯ่ธั๊ธ 

บริผัถฯขอสงวธสถิธิฝกเลิกถี่ธัง่ AUTO ยฯกถ่ฯธโน่โด้ช ฯระฌ่ฯนดัจ ฯใธวัธถี่ก ฯยธดเม่ือใย้สิถธิ  

แก่พู้ถีร่อฌิว (Waitlist) ถ่ฯธต่อโปเธื่องจฯกไปรแกรนเป็ธแบบจอฝถัวร์บริผัถฯนีฌวฯนจ ฯเป็ธ 

ต้องบริยฯรจัดกฯรขฯฝถีธ่ั่งใย้เต็นกรุ์ปใธระฝะเวลฯถี่สฯฝกฯรบิธก ฯยธดเม่ือใย้กรุ์ปออกเดิธถฯง 

2)ส ฯเธฯยธังสือเดิธถฯงต้องนีอฯฝุฌงเยลือโน่ธ้อฝกว่ฯ 6 เดือธธับล่วงยธ้ฯก่อธวัธเดิธถฯง และนี 

ยธ้ฯว่ฯงถ้ฯฝเล่นโนธ่้อฝกว่ฯ 2 ยธ้ฯเม่ือใย้เจ้ฯยธ้ฯถี่ตน. ประถับตรฯโด ้

 

เงื่อธโขกฯรฝกเลิก 

1) ฝกเลิกก่อธเดธิถฯง30วัธฌืธฌ่ฯถัวร์ถัง๊ยนด 100% 

2) ฝกเลิกก่อธเดิธถฯง 20 วัธฌืธฌ่ฯถัวร์ 50% ของรฯฌฯถัวร์ถัง๊ยนด 

3) ฝกเลิกก่อธเดิธถฯง 10 วัธโน่ฌธืฌ่ฯถัวร์ถั๊งยนดถุกกรณ ี

 

เงื่อธโขส ฯฌัญอื่ธๆ ถี่ฌวรถรฯบ 

1) กรณพีู้สูงอฯฝุยฯกต้องใชร้ถเขธ็ (Wheel Chair) กรุณฯแจ้งมธักงฯธขฯฝก่อธเดธิถฯง 7 วัธ 

   ถ่ฯธถี่โน่สฯนฯรถช่วฝเยลือตธเองโดเ้ชธ่ลุกเดิธเองโน่โด้นีอฯกฯรยอบยืดร่วนด้วฝแธะธ ฯว่ฯก่อธ 

   เดิธถฯงใย้ถ่ฯธขอใบรับรองแมถฝเ์ม่ือฝืธฝัธฌวฯนมร้อนยฯกโนน่ีใบรับรองแมถฝ์และมบว่ฯถ่ฯธฟืธ 

ถี่จะเดิธถฯงบริผัถฯขอสงวธสิถธิโน่อธุญฯตใย้เดิธถฯงไดฝฌ ฯธืงถืงฌวฯนปลอดภัฝเป็ธส ฯฌัญ 

2)  บริผัถฯ ขอสงวธสิถธํิใธกฯรปรับเปล่ีฝธรฯฝกฯรถัวร์โดต้ฯนฌวฯนเยนฯะสน อัธเธื่องจฯกสภฯวะ 

อฯกฯศแปรปรวธ, ปัญยฯชุนธนุปิดถธธนฯจฯกกฯรเนือง, ปัญยฯจฯกสฯฝกฯรบิธเป็ธสฯเยตุ,  

ขั๊ธตอธกฯรตรวจฌธเข้ฯเนืองของแต่ละประเถศ ยรือใธกรณีอ่ืธๆ ไดฝนติ้องแจง้ใย้ถรฯบล่วงยธ้ฯ 

โกด์จะเป็ธพู้บริยฯรเวลฯตฯนสถฯธกฯรณ์ ไดฝจะฌ ฯธืงถืงประไฝชธ์สูงสุดของลูกฌ้ฯเป็ธส ฯฌัญ 

3) ถ่ฯธถีน่ีวีซ่ฯจธีติดเล่นจะโน่สฯนฯรถใช้ร่วนกับไปรแกรนถัวร์โด้ถฯ่ธต้องถ ฯวีซ่ฯ 144 แบบยนู่ฌณะ 

และช ฯระฌ่ฯใชจ้่ฯฝใย้แก่ถัวร์ตฯนถี่ก ฯยธดเธือ่งจฯกเป็ธเงื่อธโขถฯงแลธด ์

4)  บริผัถฯ โน่นธีไฝบฯฝใธกฯรจัดฌู่ธอธใยแ้ก่ลูกฌ้ฯถี่โน่รูจ้ักกัธ กรณถีี่ถ่ฯธจองและเดธิถฯงนฯเมีฝง  

1 ถ่ฯธ จะต้องจ่ฯฝฌ่ฯมักเดี่ฝวเม่ินตฯนรฯฌฯถี่ระบุโว้ใธรฯฝกฯรถัวรเ์ถ่ฯธั๊ธ 

5)  บริผัถฯ จะโน่รับพิดชอบต่อกฯรย้ฯนออกธอกประเถศ ยรือ ย้ฯนเข้ฯประเถศ อัธเธื่องนฯจฯกกฯรน ี

สิ่งพิดกฎยนฯฝ ยรือ เอกสฯรเดธิถฯงโน่ถูกต้อง ยรือ กฯรถูกปฏิเสธใธกรณีอ่ืธๆ 

 


