
 

 
ฮอ่งกง มาเกา๊ 3 วนั 2 คนื 

**วนัปีใหม*่* 
เดนิทางโดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX) 
มอีาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โหลดสมัภาระได ้30 กโิล 
จดุเดน่โปรแกรม 

1. ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian 

2. ขอพรวัดดงั : วัดอามา่วัดแชกง เจา้แมก่วนอมิ 

3. หมนุกงัหัน เสรมิดวง เสรมิบารม ีปัดเป่าเคราะห ์

4. สามารถซือ้optionไปดสินียแ์ลนด ์หรอื นองปิง 

5. ลิม้ลองติม่ซํา , หา่นยา่ง  เมนู Signature ของฮอ่งกง 

ตารางเดนิทาง 
ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(2-18 ปี) 
พกัเดีย่ว 

29 - 31ธันวาคม 2561(CX700/CX709) 25,888.- 25,888.- 5,500.- 

****   ทารก อายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา  7,000.- บาท / น ัง่ตกัผูใ้หญ ่

*โปรดอา่นเงือ่นไขทวัรก์อ่นจอง! เม ือ่ทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรบัเง ือ่นไขครบทุกขอ้แลว้!!* 

ราคายังไมร่วมคา่ทปิไกด1์,000 บาท/ทา่น (เก็บทีส่นามบนิไทย)ทารก อายตํุ่ากวา่ 2 ปี ไมเ่ก็บ 

ราคานี้สําหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ พาสปอรต์ตา่งชาตเิก็บคา่ทัวรเ์พิม่ 1,000 บาท 

บรษัิทฯ ยนิดใีหคํ้าปรกึษาเพิม่เตมิหากมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางตอ่ เชน่ เลือ่นวัน เพิม่สว่นตา่ง     

ทา่นทีม่ตีั๋วภายในประเทศ (เครือ่งบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) สอบถามเจา้หนา้ทีข่องเรากอ่นทําการซือ้ตั๋ว 

ใบนัดหมายเตรยีมตัวเดนิทาง บรษัิทฯ จัดสง่ใหท้า่นกอ่นเดนิทาง 3 วัน  



 

 

 

โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก     กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง –วคิตอเรยีพคี (Mid-Level) – รพีลสัเบย–์ ชอ้ปป้ิงตลาดมงกก๊ 

05.30 น.   ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประต ู6 Row M 
08.25 น.   ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ  CX700 

12.10 น.   ทกุทา่นถงึ สนามบนิฮ่องกงหลงัจากรับกระเป๋าทีส่ายพาน และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  หัวหนา้
ทวัรพ์าทา่นเดนิออกทาง Hall B  ไกดท์อ้งถิน่และรถโคช้ปรับอากาศรอรับทกุทา่น 
หมายเหต:ุ  การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิสายการบนิเป็นผูก้ําหนดเทา่นัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะทําการ Request  อํานวยความสะดวกใหไ้ดเ้ทา่นัน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของเคา้เตอรเ์ชค็อนิ 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 

วคิตอเรยีพคี(Mid-Level)คอืยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของเกาะฮ่องกง สงูจากระดบัน้ําทะเล 552 เมตร และถอืเป็นยอด

เขาทีส่งูเป็นอันดบัที ่24 ของฮ่องกง อยู่ในเขตนวิเทอรทิอรี ่มคีวามสงูถงึ 957 เมตรจากระดบัน้ําทะเลแมไ้ม่ใชจุ่ดที่
สงูทีส่ดุของฮ่องกง หากวคิตอเรยีพคี ถอืเป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุ เพราะนักทอ่งเทีย่วทีไ่ดไ้ปเยอืนวคิตอเรยีพคี จะ
สามารถมองเห็นววิของเกาะฮ่องกงไดท้ัง้หมด ตัง้แตอ่่าววคิตอเรยี ตกึระฟ้า เรอืเฟอรร์ี ่และสสีนัของแสงไฟยามคํา่

คนืของฝ่ังเกาลนู ทัง้หมดสรา้งตามหลกัความเชือ่เรือ่งฮวงจุย้ 

 
เจา้แมก่วนอมิ อา่วรพีลสัเบย์ *ไหวข้อความสาํ เร็จดา้นขอลกู*หาดทรายยาวรูปพระจันทรเ์สีย้วเป็นหนึง่ในหาดที่
สวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของฮ่องกง อาคารสโมสรของสมาคมกูภ้ยัของฮ่องกงสรา้งขึน้ในสไตลจ์นีดัง้เดมิ เพดาน
ตกแตง่ดว้ยลวดลายมังกรขดเป็นวงทีด่อูลงัการ รูปปั้นคูส่งูตระหง่านของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วมคีวามโดด

เดน่ทา่มกลางสวนสวย 

 
ตลาดมงกก๊เป็นย่านขายเสือ้ผา้ เครือ่งประดบั และของทีร่ะลกึในราคาย่อมเยา ตัง้อยู่บนถนนตงุ ชอย เป็นแหลง่ช ้

อปป้ิงทอดยาว 1 กโิลเมตรใหโ้อกาสคณุไดฝึ้กฝนทกัษะการตอ่ราคาอย่างเพลดิเพลนิ ชือ่ของตลาดแห่งนี้มทีีม่าจาก



 

การเป็นแหลง่ขายสนิคา้สาํหรับสตรทีกุวัย อย่างไรก็ตาม ยังมสีนิคา้อกีหลากหลาย เชน่ นาฬกิา เครือ่งสาํอาง 

กระเป๋า เครือ่งตกแตง่บา้น CD และของกระจุกกระจกิใหเ้ลอืกซือ้ จนคณุสามารถเพลดิเพลนิกบัการชมตลาดไดโ้ดย

ไม่จําเป็นตอ้งตัง้ใจไปซือ้สนิคา้ใดๆ สกัช ิน้ 

 
 

** อสิระอาหารเย็นดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 
 

เขา้สูท่ ีพ่กั (ฮอ่งกง)  SAV Hotel / Hotel Ease / Penta Hotelหรอื ใกลเ้คยีง 

วนัสอง   มาเกา๊ – วดัอามา่–เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – วหิารเซนตป์อล –เซนาโดส้แควร–์เดอะเวเน

เชีย่น 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่มาเกา๊โดยเรอืเฟอรร์ี(่ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) 
 

วดัอามา่หรอืมชีือ่เรยีกอกีอย่างว่า วัดม่ากอ๊ก ถอืเป็นวันเกา่แกท่ีส่ดุในมาเกา๊ ถกูกอ่ตัง้ข ึน้มากอ่นทีจ่ะมเีมอืงมาเกา๊

ซึง่ประกอบไปดว้ยประตทูางเขา้ ซุม้ประตแูห่งการรําลกึ หอสวดมนต ์หอแห่งความเมตตา หอเจา้แม่กวนอมิ และ
ศาลาเซิง้เจา้ชานลนิ (ศาลาพุทธ) ทีล่ว้นอุทศิใหแ้ดเ่ทพศกัดิส์ทิธิอ์งคต์า่งๆ ในสถานทีเ่ดยีวทําใหว้ัดนี้เป็นตวัแทน
ของวัฒนธรรมจนีทีไ่ดร้ับแรงบันดาลใจจากลทัธขิงจือ้ ลทัธเิตา๋ พุทธศาสนา และความเชือ่พืน้บา้นตา่ง  ๆ

 
เจา้แมก่วนอมิรมิทะเลหรอืเจา้แม่กวนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ัง้องค ์มคีวามสงู 18 เมตรหนักกว่า 1.8 

ตนั ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบัวดงูดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืงอร่ามงดงามจับตา 
เจา้แม่กวนอมิองคน์ี้เป็นเจา้แม่กวนอมิลกูครึง่ คอืปั้นเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แตว่่ากลบัมพีระพักตรเ์ป็นหนา้พระแม่มาร ี

ทีเ่ป็นเชน่นี้ก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอมิทีโ่ปรตเุกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสทีส่ง่มอบมา
เกา๊คนืใหก้บัจนี  



 

 
 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 

วหิารเซนตป์อลโบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นสว่นหนึง่ของวทิยาลยัเซนตป์อล ซึง่กอ่ตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และ

เป็นมหาวทิยาลยัตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชยีตะวันออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แตถ่กูทําลาย

ถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดบั จนกระทัง่เกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลยั และโบสถถ์กูทําลาย

จนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ่ และบันไดดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหว่าง

ตะวันออกและตะวันตกและมอียู่ทีน่ี่เพยีงแห่งเดยีวเทา่นัน้ในโลก 

 

เซนาโดส้แควรจ์ตรุัสใจกลางเมอืงมาเกา๊ รายลอ้มไปดว้ยตกึรามบา้นชอ่งและโบสถส์ไตลย์ุโรปซึง่ไดร้ับอทิธพิลมา
จากโปรตเุกสถนนสายชอ้ปป้ิงทีส่าํคญัทีส่ดุของมาเกา๊ตอ้งยกให ้เซนาโดส้แควร ์(Senado Square) เสือ้ผา้แฟชัน่ 
เครือ่งสาํอาง ขนมของฝาก รา้นอาหาร ทกุอย่างรวมอยู่ในย่านนี้ทัง้หมด รวมถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วสาํคญัของเมอืง 

 

 

เดอะเวเนเชีย่น รสีอรท์สดุหรูอลงัการ อาณาจักรคาสโินทีไ่ดร้ับการขนานนามว่า “ลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชยี” 

THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเกมสก์ารพนันนานาชนดิ อาท ิบัคคาร่า, 
แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชนีนับพันตู ้ฯลฯ หรอืเลอืกถา่ยภาพกบับรรยากาศเมอืงเวนสิและสญัลกัษณ์ของเมอืงเว
นสิ  มลีําคลองกลางเมอืง ใหท้า่นไดร้ับความรูส้กึเหมอืนอยู่กลางเมอืงเวนสิ ประเทศอติาล ีอสิระใหท้า่นไดทํ้า

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEiY3QkpfdAhUJLY8KHTXtDH0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.flickr.com/photos/travelsintranslation/15877801238&psig=AOvVaw2MDY3YcTBXVb5fFFF9KE6p&ust=1535799904863753
javascript:;


 

กจิกรรมตา่งๆ เชน่ ลอ่งเรอืกอนโดลา่ (ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร)์มลีกัษณะโดยผูแ้จวเรอืจะขบัขานบทเพลงไพเราะ สอง

ฝ่ังคลองเป็นรา้นรวงร่วมแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ทีข่นสนิคา้แบรนดด์งัมารวมตวักนัอย่างครบครัน 

 
จากนัน้ออกเดนิทางกลบั ฮอ่งกง(โดยเรอืเฟอรร์ี)่ เวลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง  
 

เขา้สูท่ ีพ่กั (ฮอ่งกง)  )  SAV Hotel / Hotel Ease / Penta Hotelหรอื ใกลเ้คยีง 

 

วนัสาม    วดัแชกง – รา้นจวิเวอรี ่–จมิซาจุย่ –(optionดสินยีแ์ลนด/์นองปิง)–สนามบนิ 
 

 

บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (4) 
 

วดัแชกง*ไหวข้อความสาํเร็จธุรกจิการงาน*เป็นวัดทีส่รา้งข ึน้เพือ่ระลกึถงึตํานานแห่งนักรบราชวงศซ์ง่ถกูกลา่วขาน

ใหเ้ป็นวัดทีข่ ึน้ชือ่ดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชือ่ทีว่่า การหมุนกงัหันกลบัทศิ จะชว่ยหมุนชวีติพลกิผันจากรา้ย
กลายเป็นดไีด ้เร ิม่ตน้ปีใหม่ เพือ่ขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและนําแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มา ประชาชนทัว่โลกตา่งใหค้วามเลือ่มใส

ศรัทธาอย่างมาก** ขอใหม้คีวามตัง้ใจในการขอพร เทพเจา้องคน์ี้ ดาราดงัๆ มาขอสาํเร็จทกุราย** 

 
รา้นจวิเวอรร์ ี ่ ทา่นจะไดพ้บกบั จีก้งัหันของขลงัชือ่ดงัทีท่ัว่โลกใหก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งทีฮ่่องกงเทา่นัน้**

ออกแบบโดยสนิแซชือ่ดงัจาก วัดแชกง วงลอ้กงัหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสูต่นเองและครอบครัว ทา่น
สามารถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบารม ีซึง่ดารานยิมเป็นอย่างมาก เพราะสาํเร็จตามทีข่อจากนัน้พาทกุทา่นเยีย่ม
ชม หยกแท ้ของดมีคีณุภาพ 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(5)เมนพูเิศษ! หา่นยา่ง 

จมิซาจุย่ ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงทีท่นัสมัยทีส่ดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทกุประเภท รวมทัง้โรงแรมนับ
สบิ และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมุมโลก ลํ้าสมัยสดุ ๆ แปลกใหม่ หลากหลาย

ประเภทใหจ้ับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล โทรศพัทม์อืถอื เชญิเลอืกชม
ซือ้สนิคา้แฟชัน่ทีม่เีอกลกัษณ์เป็นของ ตวัเองในสนิคา้ก ิ๊บเกม๋ากมาย  



 

 
** ทา่นทีไ่มช่อ้ปป้ิงสามารถซือ้Option ไปDisneyland ได ้
ในราคาผูใ้หญ3่000 บาท /เด็ก2700 บาท (ต ัว๋อยา่งเดยีว) 
หรอื กระเชา้นองปิง(แบบธรรมดา) ในราคา 1200บาท** 

** สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นไปสนามบนิ เช็คอนิ โหลดสมัภาระ ** 
22.00 น.  กลบัประเทศไทย โดยสายการบนิCathay Pacific (CX)เทีย่วบนิCX709 
23.55น.ถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพทกุทา่น 
หมายเหต:ุ  การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิสายการบนิเป็นผูก้ําหนดเทา่นัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะทําการ Request  อํานวยความสะดวกใหไ้ดเ้ทา่นัน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของเคา้เตอรเ์ชค็อนิ 

ขอ้ส าคญัควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง ไดแ้ก ่ฮ่องกง  
มาเกา๊ จูไห่ เซนิเจิน้กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล 

เชน่  จวิเวอรี,่ หยก, บัวหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, เยือ่ไผ่ซ ึง่ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมดว้ย 
“เพราะมผีลกบัราคาทวัร”์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า ทวัรจํ์าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมโดย
ใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาท ีซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

และทกุการตดัสนิใจซือ้นัน้เป็นดลุพนิจิของลกูคา้ 100% ทวัรจ์ะไม่มสีว่นรับผดิชอบความพอใจหากทา่นไม่พึง่
พอใจสนิคา้ภายหลงั  และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางแลนดจ์นีจะเรยีก
เก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 600 หยวน / คน / รา้น 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *รวม* 
1) ตัว๋เครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ชัน้ประหยัด) ไป – กลบั พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  
 ไม่สามารถขอ Refund ไดท้กุกรณีไม่สามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

2) โรงแรม 4ดาว 2 คนื ตามโปรแกรม (จัดใหพ้ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 
หมายเหต:ุ  การจัดหอ้งพักสาํหรับเด็ก มเีงือ่นไขดงันี ้

เด็กอายุ ตัง้แต ่0 – 4 ขวบ ไม่เปิดเตยีง จัดใหน้อนเตยีงเดยีวกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น / หอ้ง เทา่นัน้ 

กรณีเป็นผูใ้หญ่เพยีง 1 ทา่น / หอ้ง  โรงแรมจะถอืว่าเป็นการพักเดีย่ว  มคีา่พักเดีย่ว 
  เด็กอายุ ตัง้แต ่4 ขวบ ขึน้ไป  จัดใหน้อนเสรมิ 1 เตยีง / หอ้ง หรอื นอนกบั ผูใ้หญ่ 1 ทา่น / หอ้ง 

ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] หากโรงแรมไม่มหีอ้งพักในวันนัน้ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหอ้งประเภทอืน่ทดแทนใหแ้กท่า่นตามเหมาะสม  
  กรณีทีเ่ดนิทางมา 4 ทา่น ผูใ้หญ่/ครอบครัว แตม่ ี1 ทา่น มเีหตจํุาเป็นไม่สามารถเดนิทางกบัคณะได ้

ไม่ว่าจะเป็นสาเหตใุดก็ตามทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับเป็นหอ้ง TRIPLE  พัก3 ทา่น/หอ้ง 
หรอืมคีา่ใชจ้่ายเรยีกเก็บเพิม่เป็นคา่พักเดีย่ว สาํหรับเศษ 1 ทา่น ทีต่อ้งการนอนแยกคนเดยีว 
ในกรณีบางทา่นมเีหตจํุาเป็นไม่สามารถเดนิทางกบัคณะได ้ บรษัิทฯ จะไม่สามารถโอนหอ้งพักของผูย้กเลกิ

เดนิทางใหแ้กท่า่นอืน่ๆ ใชส้าํรองพักไดท้กุกรณี  เนื่องจากเป็นเงือ่นไขของทางโรงแรม 

3)  อาหาร 5 มือ้ ตามโปรแกรม (**หากทา่นไม่ทานอาหารมือ้ใด จะไม่สามารถคนืเงนิได*้*) 

4)  คา่บัตรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรม โดยทีไ่ม่ใชโ่ปรแกรมทีร่ะบุไวว้่าตอ้งชาํระเพิม่เตมิ 

5)  คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานทีท่อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

6)  ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท  
(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แต ่อายุ 1 – 75 ปี เทา่นัน้ ** 

กรณีผูเ้ดนิทางมอีายุตัง้แต ่ 76 – 80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครองและ สาํหรับผูเ้ดนิทาง อายุ 

81 ปี ข ึน้ไป กรมธรรมไ์ม่รับคุม้ครองใดๆ ทัง้ส ิน้ ** 
  ประกนัจะไม่คุม้ครองผูท้ีเ่คยผ่านหรอืเคยเดนิทางเขา้ประเทศตอ้งหา้ม แมว้่าจะสง่ชือ่มาทําประกนัแลว้ไดแ้ก ่



 

อาเซอรไ์บจัน, อัฟกานสิถาน, ควิบา, อหิร่าน, อริัก, สาธารณรัฐครีก์ชิ, เลบานอน, ลเิบยี, เกาหล(ีเหนือ), 

ปากสีถาน, ซเีรยี, ทาจกิสิถาน, เตริก์เมนสิถาน, ปาเลสไตน,์ อุซเบกสิถาน, อสิราเอล 

7)  คา่น้ําหนัก ภาษีน้ํามัน ภาษีตัว๋ทกุชนดิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บเงนิเพิม่หากสายการบนิขอปรับขึน้ 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *ไมร่วม* 
1)  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไม่ใชห่ัวหนา้ทวัร)์ 1,000 บาท/ทา่น   
  ผูใ้หญ่และเด็กจ่ายในอัตราเทา่กนั  ** ทารก อายุตํา่กว่า 2 ปี ไม่เก็บคา่ทปิ ** 

  จ่ายทีส่นามบนิประเทศไทยแกเ่จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทวัรเ์ทา่นัน้ 
  คา่ทปิสาํหรับหัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ** ทา่นสามารถจ่ายเพิม่ตามสนิน้ําใจของทกุทา่น ** 

2)  คา่ภาษีตา่งๆ ไดแ้ก ่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% กรณีตอ้งการใบกํากบัภาษี 

3)  คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดเ้กดิข ึน้จากทวัรเ์ป็นสาเหต ุ อาทเิชน่  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษภายใน

หอ้งพัก, คา่โทรศพัทต์า่งๆ ,คา่อนิเตอรเ์น็ต, คา่มนิบิาร,์ คา่ซกัรดี, คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความลา่ชา้ของสายการ
บนิ,อุบัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจาก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีป่ระจําเมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ
ความควบคมุของทางบรษัิทฯ 

เง ือ่นไขการรบัจองทวัร ์
1)  ชาํระคา่มัดจําทวัร ์5,000 บาท/ ทา่น ภายใน 2 วัน นับจากวันทีไ่ดร้ับใบอนิวอย 
2)  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดชาํระกอ่นเดนิทาง 20 วัน เพือ่ยนืยันการเดนิทาง 
  ทีน่ั่งของทา่นจะถกูยนืยันโดยสมบูรณ์ก็ตอ่เมือ่ทา่นไดร้ับใบยนืยันการรับจองของบรษัิทฯ เป็นสาํคญั 
  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิทีน่ั่งของทา่นอัตโนมัต(ิauto) หากทา่นไม่ไดช้าํระคา่มัดจําในวันทีก่ําหนด  

เพือ่ใหส้ทิธิแ์กผู่ท้ีร่อควิ (Waitlist) ทา่นตอ่ไปและ เนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบJoin Tour (จอยเทีย่ว) 
บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งบรหิารจัดการขายทีน่ั่งใหเ้ต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจํากดัทีส่ายการบนิกําหนด 

เพือ่สามารถนําทกุทา่นออกเดนิทางไดอ้ย่างราบรืน่        

3)แนบสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (กรุณาถา่ยสง่มาตามตวัอย่าง) โดยมวีันหมดอายุคงเหลอืไมน่อ้ยกว่า6 เดอืน   
นับลว่งหนา้กอ่นวันเดนิทาง และมหีนา้ว่างทา้ยเลม่ไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีป่ระทบัตราได ้

4)  หากทา่นไม่ชาํระคา่ทวัรค์รบ 100% กอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯ จะไม่สามารถอนุญาตใหท้า่นเดนิทางได ้ 
รวมถงึสายการบนิจะยดึมัดจําของทา่นทนัท ีโดยไม่สามารถขอคนื (Refund)  ไดท้กุกรณี 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆ ทีค่วรทราบ 
1)  ผูเ้ดนิทางทีม่อีายุ 65 ปี ข ึน้ไป หรอื ทา่นทีร่อ้งขอรถเข็น (Wheel Chair) ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์

ประกอบการเดนิทาง เพือ่ยนืยันสขุภาพว่าทา่นเหมาะสมแกก่ารเดนิทางได ้ เนื่องจากโปรแกรมเสน้ทางนี้ ทา่น
ตอ้งเดนิทางขา้มหลายเมอืง รวมถงึเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักบ่อย หากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ พบว่า ทา่นชว่ยเหลอื

ตนเองไม่ได ้เชน่ เดนิไดน้อ้ยกา้วกว่าคนปกต ิ มอีาการหอบหดื อาหารชกั อาหารเกร็งควบคมุตนเองไม่ไดห้รอื 
ตอบสนองชา้ผดิปกต ิและไม่มใีบรับรองแพทยป์ระกอบ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้า่นเดนิทาง โดย
คํานงึถงึความปลอดภยัทา่นเป็นสาํคญั 

2)  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทวัรไ์ดต้ามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ

แปรปรวน, ปัญหาชมุนุมปิดถนนมาจากการเมอืง, ปัญหาจากสายการบนิเป็นสาเหต,ุ ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืในกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่จะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณใ์นวันดงักลา่ว โดยจะคํานงึถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้เป็นสาํคญั 

3)  ทา่นทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางทีร่ะบุ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีใ่หร้ับทราบ

กอ่นการทําจองทวัรโ์ดยทัง้นี้ ทางบรษัิทฯ ไม่มกีารลดราคาทวัรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีทกุกรณี 

4)  บรษัิทฯ ไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกนั กรณีทีท่า่นจองและเดนิทางมาเพยีง 1 ทา่น 
จะตอ้งจ่ายคา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

5)  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


