
 

 

รหัสทัวร TKT1900886 
ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน นองปง 3 วัน 2 คืน (TG) 
- หมูบานวัฒนธรรม - หาง City Gate Outlet - วัดกวน -วัดแชกงหมิว  
- วัดหวองไทซิน - เจาแมกวนอิมฮองฮํา – ยานจิมซาจุย – กระเชานองปงชมวิว 
360 องศา - Lowu Center  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

กําหนดวันเดินทาง 

เดือน พฤษภาคม 11-13 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 /  
30 พ.ค. - 01 มิ.ย. / 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 

เดือน มิถุนายน 01-03 / 06-08 / 07-09 / 08-10 / 13-15 / 14-16 /                          
15-17 / 20-22 / 21-23 / 23-25 / 27-29 / 28-30 

เดือน กรกฎาคม 04-06 / 05-07 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 / 25-27 
/ 26-28  

เดือน สิงหาคม 01-03 / 02-04 / 08-10 / 09-11 / 15-17 / 16-18 /  
22-24 / 23-25 / 29-31 / 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 

เดือน กันยายน 05-07 / 06-08 / 12-14 / 13-15 / 19-20 / 20-22 /26-28 / 27-
29 

 
ราคาทัวร 

ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

 10,999 14,599 14,599 4,500 

 
เดือน กรกฎาคม 2562  27-29 

ราคาทัวร 
ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

 13,999 17,599 17,599 4,500 

 
 
 



 

 

เดือน สิงหาคม 2562  10-12 
ราคาทัวร 

ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

 12,999 16,599 16,599 4,500 

 
อัตราน้ีไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศจีน วีซากรุป แบบ 144 ทานละ 1,500 บาท 

อัตราน้ียังไมรวมคาทิปสําหรับ ไกดทองถ่ิน/คนขับรถ ผูใหญ และเด็ก ทานละ 1,500 บาท 
** ขออนุญาตเก็บทิป ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันแรกของการเดินทาง ** 

คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
 

 
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮองกง - กระเชานองปง 

360 – หมูบานวัฒนธรรม - หาง City Gate Outlet -  เซิน
เจิ้น 

06:00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรเช็คอิน เคานเตอร D ช้ัน 4 ทางเขาประตู 2 
อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สายการบินไทย  โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
คอยอํานวยความสะดวกแกทาน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่น่ังกอนออก
เดินทาง 

08:00 น. นําทานเดินทางสู เกาะฮองกง โดยเที่ยวบินที่ TG 600 
11:45 น. ถึงสนามบินฮองกง Chek Lap Kok เกาะลันเตาหลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร จุดนัดพบประตูทางออก นําทานเดินทางผานสะพานแขวนชิงหมา เปนสะพาน
แขวนสําหรับรถยนตและรถไฟที่ยาวท่ีสุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งไดรับการ
ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังระดับโลกนอรแมน ฟอสเตอร ระหวางทางทานจะไดชมวิว
ทิวทัศนของเกาะฮองกง  



 

 

 
กระเชานองปงชมวิว 360 องศา   
จากน้ันนําทานเดินทางสู เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญเปนสองเทาของเกาะฮองกง
เปลี่ยนอิริยาบถขึ้นเคเบ้ิลไฟฟ�าน่ัง กระเชานองปงชมวิว 360 องศา  หนาตางเปน
กระจกใส ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบ “พาโนรามา” ในมุมกวางถึง 360 
กราบไหวขอพรพระใหญ หรือเรียกวา พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha 
Statue) ที่ต้ังตระหงานอยูบริเวณริมหนาผาองคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบ้ือง
ลางบริเวณทะเลจีนใต อิสระใหทานไดสัมผัสกับ หมูบานวัฒนธรรมนองปง (Ngong 
Ping Village) ใหทานได อิสระเที่ยวชม รานคา รานอาหาร และชมการแสดง
กลางแจงมากมาย บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่สามารถ
ผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมด้ังเดิมไวไดอยางลงตัว 

 



 

 

 
หาง City Gate Outlet  
 หาง City Gate Outlet หาง Outlet ขนาดใหญของฮองกง อยูใกลกับสนามบิน 
ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station มีแบรนดตางประเทศใหเลือกมากมาย 
Sale กัน 40-70% นอกจากสวนของหางแลวยังมีรานอาหารตางๆ, ศูนยอาหาร , 
ซุปเปอรมารเก็ต , โรงภาพยนตร และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong 

 
เซินเจ้ิน 
17.00 น.   นําทานเดินทางสู เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน 
เดิมเปนเพียงหมูบานชาวประมงธรรมดาอยูในมณฑลกวางตุง ตัวเมืองเซินเจิ้น ไดรับ
การวางระบบผังเมืองอยางดีมีสภาพภูมิทัศน และสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบสวยงาม 

 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารค่ํา นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FX HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 



 

 

วันที่สองของการเดินทาง วัดกวนอู Kuan Au Temple - รานหยก ผาไหม และบัวหิมะ 
- Lowu Center-น้ําพTุhe Music Fountain of sea 
world shenzhen 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
วดักวนอู Kuan Au Temple 
นําทานเดินทางสู วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหวเทพเจากวนอูสัญลักษณของความ
ซื่อสัตย ความกตัญูรูคุณความจงรักภักดีความกลาหาญ โชคลาภ บารมีทาน
เปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเด่ียวองอาจไมคร่ันครามตอศัตรู ทานเปน
คนจิตใจม่ันคงด่ังขุนเขา มีสติปญญาเลอเลิศมาก  

 
รานหยก ผาไหม และบัวหิมะ 
จากน้ันพาทุกทาน เลือกซื้อ เลือกชม หยก หลากหลายรูปแบบ สินคาขึ้นช่ืออีกหน่ึง
อยางของเมืองจีน และ เลือกซื้อผาไหมของเมืองจีน ที่ไมเหมือนใคร หมแลวอุนเวลา
หนาว หมแลวไมรอนรูสึกสบายในหนารอน และสินคาที่หลายคนรูจักเปนอยางดี 
สําหรับ บัวหิมะ ที่ใชรักษาแผลสด ไฟไหม น้ํารอนลวก หรือแม กระทั่งแตมสิว แตมฝ�า 
ก็ยังได 



 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
Lowu Center 
จากน้ันใหเวลาทุกทานไดอิสระชอปปم�งที ่Lowu Center หางชื่อดังที่ขายของ
เลียนแบบแบรนดดังหลากหลายอยาง ไมวาจะเปนเส้ือผา กระเป�า รองเทา นาฬิกา 
เคร่ืองประดับ และสินคาอิเล็กทรอนิกส จึงไดรับขนานนามวาเปน มาบุญครองเซินเจิ้น 
ใครมาเท่ียวเซินเจ้ิน จะชอปที่น่ีใหสนุกตองตอราคา ซึ่งถือวาเปนเสนหของ Lowu เลย
ทีเดียว โดยนักชอปท้ังหลายสามารถตอราคาไดถึง 70-80% ของราคาที่ต้ังไวหลังม้ือ
เท่ียงพาทุกทานอิสระ  

 
 
 



 

 

 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (พิเศษ เปดปกกิ่ง+ไวนแดง)    
หลังอาหารค่ํา นําทานชมโชว SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN เปนโชว

น้ําพุเตนระบําประกอบดนตรี พรอมฉากหลังทีเปนเรือ MINGHUA เรือยอรช สุดหรู แตเดิมเปน
ของประธานาธิบดีฝร่ังเศส ชารลส เดอโกล ตอมาทางจีนไดซื้อตอ และไดนํามาทอดสมอที่ทาเรือ 
SHE KOU เพ่ือจัดเปนสถานที่ทองเทียวท่ีตระการตา 

 

 
หลังจากการชมโชว  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  FX HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่สามของการเดินทาง วัดแชกงหมิว- วัดหวองไทซิน – เจาแมกวนอิมฮองฮํา - งานฮวง
จุย –ยานจิมซาจุย – กรุงเทพฯ 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังรับประทานอาหารเชาเรียบรอยแลว นําทานเดินทางจากเมืองเซินเจิ้น 
 สูฮองกงโดยรถไฟ   ใชเวลาในการเดินทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 
วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) 
วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เปนที่ร่ําลือถึงความศักด์ิสิทธ์ิ เร่ืองของกังหันลม
ที่พัดพาเอาสิ่งไมดีออกจากชีวิต เช่ือวาการ
หมุนกังหันกลับทิศ จะชวยหมุนชีวิตพลิกผัน
จากรายกลายเปนดีได ทําใหวัดน้ีมีช่ือเรียก
อีกอยางหน่ึงวา วัดกังหันลม เดิมทีวัดน้ีเปน
วัดเล็กๆ ที่เกาแกและไดอนุรักษไวเปน
โบราณสถาน อยูทางดานหลังของเรือน
ใหม สวนเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 
บนเน้ือที่ 50,000 ตารางฟุต สรางขึ้นเพ่ือ
ระลึกถึงทานแชกง นักรบผูซ่ึงปกป�อง
จักรพรรดิราชองคสุดทายแหงวงคซง 
ธรรมเนียมการไหวเทพเจาแชกง 
 เม่ือเขาไปในศาลใหยืนอยูเบ้ืองหนารูปปم�นขนาดมหึมาของทานแชกง 
 อธิษฐานขอพรและมองหนาทาน อยางมุงม่ัน 
 ทําพิธีหมุนกังหันแหงโชคชะตา โดยใชน้ิวช้ีหมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา 
 ถาชีวิตในปที่ผานมาไมดี ใหใชมือซายหมุนดานซายไปขวา 
 ถาชีวิตดีอยูแลวก็ใหหมุนกังหันกลับจากขวาไปซาย 
 เม่ือหมุนกังหันเสร็จแลว ตีกลอง อีก 3 คร้ัง ดังๆ เพื่อใหเปนที่รับรูทั่วกันทั้งฟ�าดิน 

และใหพรน้ันสมประสงค 



 

 

 
วัดหวังตาเซียน  Wong Tai Sin Temple (หวองไทซิน) 
นําทานนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หน่ึงในวัดที่โดงดังท่ีสุดของ
ฮองกง เทพซึ่งขึ้นช่ือในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและ พบกับผูคนมากมายที่นําธูป 
และ ของ มาสักการะเพื่อขอพรตางๆ ต้ังแตเร่ืองความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทํา
ธุรกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอยางคุนปากเปนภาษาจีนแตจิ๋ววา “วัดหวังตาเซียน”
น้ันเปนวัดลัทธิเตาที่ชาวฮองกงและนักทองทองที่ เดินทางมาเท่ียวฮองกงโดยเฉพาะ
ชาวไทยเช้ือสายจีนใหความศรัทธากันมาก วัดน้ีมีอายุกวารอยป ไดช่ือวาเปน  วัดที่ใคร
มาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกสิ่ง  

 

 

 

 



 

 

เจาแมกวนอิมฮองฮํา 

จากน้ันนําทานไปไหว เจาแมกวนอิมฮองฮํา Hung Hom Kwun Yum Temple เปน
วัดเกาแกของฮองกงสรางต้ังแตป ค.ศ. 1873 เปนหน่ึงในวัดที่ชาวฮองกงน้ันเล่ือมใส
กันมาก ดวยความที่เจาแมกวนอิมน้ันเปนเทพเจาแหงความเมตตา ฉะน้ันเมื่อใครมีทุกข
รอนอะไรก็มักจะมากราบไหวขอพรใหเจาแมน้ันชวยเหลือ  และยังมีพิธีขอซองอั้งเปา
จากเจาแมกวนอิมอีกดวย โดยคนสวนใหญจะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเปนศิริ
มงคลในเทศกาลปใหม ซึ่งทางวัดจะจําหนายอุปกรณสําหรับเซนไหวพรอมซองแดงไว
ใหผูมาขอพร เม่ือสักการะขอพรโชคลาภแลวก็ใหนําซองแดงมาวนเหนือกระถางธูป
หนาองคเจาแมกวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ  

 
 

 
 
 
 
งานฮวงจุย 



 

 

จากน้ันนําทานเย่ียมชม งานฮวงจุย ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับงานดีไซนที่ไดรับรางวัล
อันดับยอดเย่ียม เคร่ืองประดับกังหันนําโชค จี้ แหวน กําไล สวมใสเสริมความเฮง 
ความเจริญรุงเรืองในหนาที่การงาน คาขายธุรกิจใดๆก็รุงเรืองมากมาย เดินทางไปที่ใด
หนใดก็แคลวคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมด่ังใจปรารถนาทุกประการ และนําทาน
ชม รานปم�เซี่ยะหยก สัตวนําโชคลาภความมั่งมี 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ยานจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui)  
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ยานจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝم�งเกาลูน 
หากทานตองการอัพเดตเทรนดลาสุดของฮองกง ตองถนนนาธาน ยานจิมซาจุย บนฝم�ง 
เกาลูน ถือเปนแหลงชอปแหงแรกของเกาะฮองกงท่ีทันสมัยที่สุด มีรานคาไวเกือบทุก
ประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบและหางสรรพสินคาขนาดใหญที่มีสินคาแบรนดเนม
มากมายจากทุกมุมโลก ลํ้าสมัยสุด ๆ แปลกใหม หลากหลายประเภทใหจับจาย ไมวา
จะเปน เสื้อผา กระเป�า รองเทา เคร่ืองใชไฟฟ�า กลองดิจิตอล โทรศัพทมือถือ เชิญ
เลือกชมซื้อสินคาแฟช่ันที่มีเอกลักษณเปนของ ตัวเองในสินคาก๊ิบเกมากมาย ใหได
เลือกมิกซแอนดแมช ไดอยางเมามนัสกันเลยทีเดียว สวรรคของนักทองเที่ยวอยาง
แทจริง นับวาเปนแหลงขายเคร่ืองใชไฟฟ�า กลองดิจิตอล โทรศัพทมือถือ และอุปกรณอิ
เล็กทรอนิกมากมาย หากนักทองเท่ียวควรจะตอรองราคาใหดี เพราะอาจจะเจอที่ถูก
กวาในรานถัดไป ทางที่ดีควรเดินสํารวจราคาหลายๆ รานกอนตัดสินใจเมืองที่ไมเคย
หลับ 

 



 

 

ไดเวลานัดหมายนําทุกทานเดินทางสูสนามบินฮองกง 
20.45 น. เหิรฟ�ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 607   
22.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ    

 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขตางๆ 
โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

หมายเหตุ สามารถออกเดินทางไดขั้นต่ํา 20 ทานขึ้นไป 
*** อัตราคาบริการทัวรน้ี  เปนทัวรที่เขารานชอปปم�ง ซึ่งรวมกับการทองเท่ียวแหงประเทศจีน เพื่อ
สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหกับนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจัก คือ  บัวหิมะ , หยก , 
ชา , การนวดฝ�าเทา , ไขมุก , ผาไหม , ฯลฯ  ซึ่งสนับสนุนคาใชจายบางสวนใหทานไดเที่ยวในราคา
ประหยัด  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา  รานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม
.....ซ่ึงจะใชเวลารานละประมาณ 60 นาที ถึง 90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา
เปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน หากไมเขารานชอปปم�งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาทัวร
เพ่ิมทานละ 1,000 หยวน *** 

อัตราน้ียังไมรวมคาทิปสําหรับ ไกดทองถิ่น/คนขับรถ  
อัตราการใหทิป  ผูใหญ และเด็ก ทานละ 1,500 บาท 

** ขออนุญาตเก็บทิป ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันแรกของการเดินทาง ** 
คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

 

 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  
 ราคา Promotion ชําระเต็มจํานวน พรอมวีซา และทิปไกด 2เมือง **ภายหลังจากที่ทานสง

เอกสารการจอง 1 วัน จองพรอมกับหนาพาสปอรต  
 ราคาพิเศษน้ี สําหรับลูกคาที่ทําวีซากรุปแบบ 144 เทาน้ัน (หากทานมีวีซาติดเลมอยูแลวไม

สามารถรวมโปรโมช่ันน้ีได)  
โปรแกรมทัวรน้ี เปนโปรโมช่ันวีซากรุปแบบ 144 เทาน้ัน หากทานมีวีซาจีนติดเลมอยูแลว วีซากรุป
ของทานจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจีน และวีซาในเลมของทานจะถูกใช
งานทันที ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบัผิดชอบวีซาติดเลมของทานหากทานตองไปทําใหมทุก
กรณี 
 
อัตราน้ีรวมบริการ 
• คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ช้ันประหยัดเสนทางกรุงเทพฯ–ฮองกง–

กรุงเทพฯ  
• คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน 

ซึ่งเปนอัตรา  ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2562  และ ทานตองชําระเพิ่ม หากสายการบิน 
มีการเรียกเก็บเพิ่ม  

• คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน ) 
• คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
• คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
• คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ 
• คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
• คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี ซึ่งเปนอัตรา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  และ ทานตองชําระ

เพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิม 
• คามัคคุเทศกของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ  ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางในตางประเทศ 
• คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 



 

 

อัตราน้ีไมรวมบริการ 
• คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศจีน วีซากรุป แบบ 144 ราคา 1,500 บาท 
• คาทิปไกดทองถิ่น/คนขับรถ  สําหรับผูใหญ และ เด็ก  ทานละ 1,500 บาท ตลอดทิปการ

เดินทาง 
• คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
• คาธรรมเนียมวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน *** ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน  ประกาศยกเลิกวีซากรุป

แบบ 144 ช่ัวโมง  ผูเดินทางตองเสียคาใชจาย ในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,800 บาท *** 
• คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
• คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเคร่ืองด่ืม คาอาหารที่ส่ังเพ่ิมเอง คา

โทรศัพท คาซักรีด  
• คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
• คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
• สําหรับราคาน้ีบริษัทฯ จะไมรวมคาภาษีทองเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
• คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
• ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับลูกคาชาวไทยเทาน้ันที่เดินทางไปกลับพรอมกรุป 

**ถาลูกคาเปนชาวตางชาติชําระเพิ่มทานละ 5,000 บาท** 
• สําหรับทานที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมทานหมู ไมทานไกหรือสัตวปก ไม

ทานเน้ือสัตว และมีความจําเปนใหทางบริษัทฯ จัดเตรียมอาหารไวใหทานเปนพิเศษ
นอกเหนือจากกรุปเดินทางรับประทานที่ระบุไวในรายการแลว ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพิ่มเติมตามจริงหนางาน 

 
การชําระเงิน  
• ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําคาบริการทัวรเปนจํานวนเงิน เต็มจํานวน ตอผูโดยสาร

หน่ึงทาน หลังจากมีการทําจองสํารองที่น่ังแลว 2 วันทําการ  
• สําหรับคาบริการทัวรสวนที่เหลือ จะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 
• หากผูโดยสารทานใด แจงยกเลิกหลังออกต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

การยกเลิก 
• หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทํางาน มิฉะน้ันบริษัทฯ

จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด และในการคืนมัดจํา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงินไมเต็มจํานวนการมัดจํา 

• หากผูโดยสารทานใด แจงยกเลิกหลังออกต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
หมายเหตุ  
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

• บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิด
กฎหมายหรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอ
ไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว  ทาง
บริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา

เมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
• เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินทีท่างบริษัทฯ ไดทําการจองไวเปนต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุป ดังน้ันท่ีน่ัง

ทางสายการบินจะจัดใหเปนโซนกรุปมาให ทางบริษัทฯไมสามารถที่จะรองขอไดวาจะขอที่น่ัง
โซนใหม  และในบางครั้งที่น่ังบนเคร่ืองบน อาจจะไมไดน่ังติดกันหมดกับคนในครอบครัว แต
ทวา ณ วันที่เดินทาง เจาที่และหัวหนาทัวรจะพยายามอยางเต็มที ่เผ่ือที่จะไดน่ังดวยกันกับ
คนในครอบครัว ทั้งน้ีจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดเขาใจ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกการเดินทาง หากผูรวมเดินทางจอยกรุปหนารานไมถึง 
20 ทาน 

 



 

 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของทานวามีอายุการใชงานอยางนอย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
กรณีอายุหนังสือเดินทางนอยกวา 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 

ควรรีบทําเลมหนังสือเดินทางใหม และสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางมาใหกับทางบริษัทฯอีกคร้ัง  
หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

*** เม่ือทานไดชําระเงินคามัดจําบริการทัวร หรือชําระคาบริการทัวรเต็มจํานวนแลว *** 
*** ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ ** 

 
 
 
 

 


