
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15815 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฮอ่งกง  เซนิเจ ิน้  บนิเชา้ 4 วนั 2 คนื 
แถมฟร ีกระเชา้นองปิง  

สกัการะ ขอพรสิง่ศกัสทิธิ ์ของฮอ่งกง 
เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ(ฮงฮ า) 

วดัแชกงหมวิ / วดัหวงัตา้เซยีน 
พกัเซนิเจิน้ 2 คนื โรงแรม 4 ดาว 

ลิม้ลองอาหารจนีแท้ๆ  และ พเิศษเมนู หา่นยา่งฮอ่งกง  
 

โปรโมช่ันนี ้ใช้วีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านัน้ หากท่านมีวีซ่าจนีติดเล่มอยู่แล้ว  
วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองจนี  

และวีซา่ในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทนัที 
ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบวีซ่าตดิเล่มของท่าน 

หากท่านต้องไปท าใหม่ทุกกรณ ี

 
วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง -กระเชา้นองปิง 360 – 

สกัการะขอพรใหญว่ดัโป่วหลนิ - CITYGATE OUTLET MALL -น ัง่รถไฟ  

 สูเ่มอืงเซนิเจิน้ 

กรณีตอ้งการเปลีย่น จาก นองปิง เป็น ดสีนยีแ์ลนด ์เพิม่เงนิ ผูใ้หญ ่2,000 บาท เด็ก 1,500 บาท 

06.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิเคานเ์ตอร ์K (K01-06) ทางเขา้ประต ู5 

และ 6 อาคารผูโ้ดยสารขาออกสายการบนิ HONGKONG AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่นในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระและทีน่ั่งกอ่นออก

เดนิทาง 



 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

08.50 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ HONGKONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX768 

 [บรกิารอาหาร มหีนา้จอทกุทีน่ ัง่] 

12.40 น.    เดนิทางถงึสนามบนิ Hong kong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 

ชม.) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B  

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพือ่ขึน้ 

กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา กรณีถา้

ลกูคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถ

อัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พืน้ทบึ) 

เป็นกระเชา้ครสิตลั (พืน้กระจกใส) สามารถ

แจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ทา่นละ 500 

บาท ไปยังเกาะลันเตาเพือ่นมัสการพระใหญ ่

ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระ

ใหญล่นัเตา องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธิ ์160 

ชิน้ องคพ์ระพทุธรปูหันพระพักตรไ์ปทาง

เหนอืสูจ่นีแผน่ดนิใหญ ่ประดษิฐานอยูโ่ดยมี

ความสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแลว้มคีวามสงูทัง้ส ิน้ 34 เมตร คา่

กอ่สรา้งพระพทุธรปู 60 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง โดยพระพทุธรปูมชีือ่เรยีกอยา่งไมเ่ป็นทางการวา่ 

http://bit.ly/2NMk5YE


พระใหญเ่ทยีนถาน ประดษิฐานบนแทน่บชูามคีวามสงูเทา่กับตกึ 3 ชัน้ ออกแบบตามฐาน

โครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 

หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซอ่มบ ารงุ หรอืปิดเนือ่งจากสภาพอากาศ ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้ของอทุยาน เพือ่น าทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน 

 จากนัน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงทีห่า้งดัง CITYGATE 

OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตาม

อัธยาศัย พบกับ OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นม

ระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, 

POLO, RAUGH LAURENCE หรอืวา่จะเป็น 

BURBERRY รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมาย

หลายยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิจะม ี

SUPERMARKET ขนาดใหญใ่หท้า่นได ้

จับจา่ยกันไดอ้ยา่งจใุจ 

กรณีตอ้งการเปลีย่น จาก นองปิง เป็น ดสีนยีแ์ลนด ์ 

เพิม่เงนิ ผูใ้หญ ่2,000 บาท เด็ก 1,500 บาท  
 ทา่นเขา้สูด่นิแดนแหง่ความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND”  ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดแ์หง่

นีเ้ป็นสวนสนุกแหง่ที ่5 ของดสินยีแ์ลนดท่ั์วโลก และเป็นสวนสนุกแหง่ที ่11 ของดสินยี ์

เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรม และความสนุกสนานมากมาย เป็นสวนสนุกและรสีอรต์ ระดับโลกที่

ถกูเนรมติขึน้บนเกาะลันเตา แบง่ออกเป็น 4 สว่น ไดแ้ก ่           

 -เมนสตรที ยเูอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.)  

 -ทมูอโรวแ์ลนด ์(TOMORROW LAND) สมัผัสเครือ่งเลน่ใหม ่Ant-Man and The 

Wasp: Nano Battle 

 -แฟนตาซแีลนด ์(FANTASY LAND) 

 -แอดเวนเจอรแ์ลนด ์(ADVANTURE LAND) Ironman Experience เครือ่งเลน่ลขิสทิธิ์

แทจ้าก MARVEL 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เซนิเจ ิน้ โดยรถไฟใชเ้วลาเดนิทาง ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ีสู ่เมอืง

เซนิเจ ิน้ ทีต่ัง้อยูม่ณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงชายแดนรมิฝ่ังตรงขา้มกับเกาะฮอ่งกง หลังผา่น

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ไกดท์อ้งถิน่รอตอ้นรับ  

 

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมน ูHot pot (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Century Plaza Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่อง ของการเดนิทาง       วดักวนอ-ู โรงงานผลติหยก-ศนูยส์มนุไพรจนี-รา้น

ผลติภณัฑย์างพารา-พพิธิภณัฑเ์ซนิเจิน้ –ตลาดตงเหมนิ  

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั (3) 

จากนัน้ น าทา่น เดนิทางสู ่วดักวนอ ูKuan Au Temple ไหวเ้พทเจา้กวนอ ูสญัลักษณ์ของความ

ซือ่สตัย ์ความกตัญญรููค้ณุ ความจงรักภักด ีความกลา้หาญ โชคลาภ บารม ีทา่น

เปรยีบเสมอืนตัวแทนของ

ความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจ

ไมค่ร่ันครา้มตอ่ศัตร ูทา่นเป็น

คนจติใจมั่นคงดั่งขนุเขา มี

สตปัิญญาเลอเลศิมาก การ

บชูาขอพรทา่นก็หมายถงึ

ขอใหท้า่นชว่ยอดุชอ่งวา่ง

ไมใ่หเ้พลีย่งพล ้าแกฝ่่ายตรง

ขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์

ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ ือ่สตัยห์รอื

บรวิารทีไ่วใ้จไดน่ั้นเองดังนัน้

ประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา 

และกราบไหวท้า่นเพือ่ความ



เป็นสริมิงคลตอ่ตนเอง และครอบครัวในทกุๆดา้น 

จากนัน้ เดนิทางสู ่โรงงานผลติหยก ของล ้าคา่ทีข่ ึน้ชือ่ ซึง่ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกคอื สญัลักษณ์

ของความดงีาม สตปัิญญา และความยตุธิรรมรวมไปถงึลัทธขิงจื๊อยังใหค้วามหมายของหยก

ในแงข่องสญัญาลักษณ์แหง่ปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้

หาญ ซึง่หากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสขุความเจรญิรุง่เรอืง ความร ่ารวย ความมี

โชค ใหท้า่นไดเ้ลอืก น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรจนี แหลง่คน้ควา้ยาแผนโบราณ ทีเ่รา

เรยีกวา่ บัวหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ผอ่นคลายดว้ยการนวดฝ่า

เทา้พรอ้มฟังการบรยายสรรพคณุของสมนุไพร จากนัน้น าทกุทา่นแวะ รา้นผลติภณัฑ์

ยางพารา ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีทั่นสมัยของประเทศจนีไดน้ าผลติภัณฑย์างพารามาท า

เป็นเครือ่งนอนของใชใ้นบา้นไดอ้ยา่งลงตัว 

เทีย่ง บรกิารอาหาร กลางวนั  ณ ภตัตาคาร(4) 

จากนัน้ น าทา่นชม พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้ ภายในมกีารจัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกับเมอืงเซนิเจิน้ม ีทัง้

โบราณวตัถ ุประวตัศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวฒันธรรมและศลิปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมา 

ตัง้แตปี่ 1988  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูต่ลาดตงเหมนิ เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่คีวามยาวเกอืบ 2 กโิลเมตร เป็น

สถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่ว 

เซนิเจิน้นยิมมาชอ้ปป้ิง

เป็นอันดับสองรองจาก

หา้ง Lowu แตจ่ะ

แตกตา่งกันตรงทีต่ลาด

ตงเหมนิสว่นมากจะเนน้ 

แฟชัน่วยัรุน่, วยัท างาน 

อารมณ์ประมาณสยาม

เซ็นเตอร ์จะเต็มไปดว้ย

หา้งสรรพสนิคา้และ

พลาซา่เล็กๆ มรีา้นคา้ 

ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ทีน่ี่

จะตอ่รองราคาไมไ่ดม้าก

เนือ่งจากเป็นราคาทีเ่ขาลดหนา้รา้น 15-20 % ใหท้กุหา้งอยูแ่ลว้ สว่นรา้นคา้ตา่งๆ จะตอ่ได ้

อกีนดิหน่อย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ .. เป็ดปกัก ิง่+ไวนแ์ดง (มือ้ที5่) 

 

 



  

 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Century Plaza Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       น ัง่รถไฟสู ่เกาะฮอ่งกง - วดัแชกงหมวิ – โรงงานจวิ

เวอรร์ ี ่-อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน- สนามบนิฮอ่งกง  

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั (6) 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ ประมาณ 45 นาท ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้ เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั ในทกุๆ วนัที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนี ชาว

ฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันีเ้พือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่วา่กังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ย

และโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  ไวข้อเร ือ่งธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอันดับ

เยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้  โรงงานจวิเวอรร์ี ่ฮอ่งกง อกีหนึง่ของแหลง่ชอ้ปป้ิง

ทีพ่ลาดไมไ่ด ้มเีครือ่งประดับใหเ้ลอืกมากมาย สวยงาม น่ารักๆ อาทเิชน่ แหวน, สรอ้ย, 



ก าไล ฯลฯ และทีน่ยิมกันมากคอื กังหัน 4 ใบพัด ไมว่า่จะเป็น แหวน ตา่งห ู ก าไล หรอื จี้

กังหัน  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนหูา่นยา่ง  (7) 

จากนัน้ น าทา่นนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน หรอื วดัหวอ่งไทซนิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1921 เพือ่อทุศิ

ใหก้ับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและ

กลายเป็นเทพเจา้หวงัตา้

เซยีนในเวลาตอ่มา ปัจจบุัน

ถอืเป็นวดัของลัทธเิตา๋ทีม่คีน

มากราบไหวม้ากทีส่ดุ 

สถาปัตยกรรมภายในมี

ลักษณะคลา้ยวดัจนีสมัย

โบราณทีม่เีสาสแีดงขนาด

ใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืง

อรา่ม ภายในมสีวนทีจั่ด

เลยีนแบบสวนในปักกิง่และยัง

มคีวามแมน่ย าในเรือ่งของการ

เสีย่งเซยีมซอีกีดว้ย... ไหวข้อเนือ้คู ่

จากนัน้ น าทา่นไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮงฮ า (Kun im Temple Hung Hom) 'วดัเจา้แมก่วนอมิ' 

หรอื Hung Hom Kwun Yum Temple วดัเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 แมจ้ะเป็น

วดัขนาดเล็ก แตเ่ป็นวดัทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวนั แมจ้ะเป็นทีเ่ล็กๆ แตม่ผีูค้น

ศรัทธามาสกัการะ ขอพร ทีแ่หง่นีก้ันแน่นขนัด คนนยิมท าพธิเีสมอืนกูเ้งนิจาก 'เจา้แมก่วนอมิ' 

โดดเดน่เรือ่งโชคลาภ คา้ขายร ่ารวย หมอชา้งแนะเคล็ดลับการขอพรวา่ เวลาอธษิฐานใหข้อ

พรแค ่1 อยา่ง พรอ้มกับระบวุนัเวลาในการขอพรดว้ย ไมอ่ยา่งนัน้ขอได ้แตจ่ะสมัฤทธิผ์ล
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 จากนัน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตาม

อัธยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean 

Terminal และ Harbour City กับสนิคา้

แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 



700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior 

Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด

ภาษีที ่DFS  Galleria  

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง  

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง       สนามบนิฮอ่งกง-สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

02.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ HONGKONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX767 

04.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

เดอืน พฤศจกิายน 2019 

วนัทีเ่ดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

2-18 ปี 
เทีย่วบนิ 

วนัถงึ 

bkk  

13-16 พ.ย. (พ-ส) 6,996 8,998 
HX768 (08.50-12.40) 

HX767 (02.00-04.10) 
เชา้ 16 พ.ย. 

20-23 พ.ย. (พ-ส) 6,996 8,998 
HX768 (08.50-12.40) 

HX767 (02.00-04.10) 
เชา้ 23 พ.ย. 

29 พ.ย.-2 ธ.ค. (ศ-จ) 7,997 9,999 
HX768 (08.50-12.40) 

HX767 (02.00-04.10) 
เชา้ 2 ธ.ค. 

30 พ.ย.-3 ธ.ค. (ส-อ) 7,997 9,999 
HX768 (08.50-12.40) 

HX767 (02.00-04.10) 
เชา้ 3 ธ.ค. 

พกัเดีย่ว จา่ยเพิม่ 3,500 บาท 

ราคาเด็กทารก 5,500.-  (1 เดอืน – 1 ปี 11 เดอืน) 

1.ไมร่วมทปิไกด ์และ คนขบัรถ 1,500 //2. ไมร่วมคา่ภาษนี า้มนั 1,500 

**เก็บพรอ้มคา่ทวัร*์* 







 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรดอา่น 
รวมอะไรบา้งทรปินี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ  และ โหลดได ้2 ใบ รวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก.  

2.คา่หอ้งพัก หอ้งละ 2  ทา่น   

3.คา่อาหาร เชา้ 2 มือ้ กลางวนั 3 มือ้ อาหารค า่ 2 มือ้ 

4.คา่วซีา่เขา้จนีแบบกรุ๊ป144   กรณุาอา่น...กรณีประเทศจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ลกูคา้
จะตอ้งยืน่วซีา่เดีย่วจากทางสถานทตูจนีในเมอืงไทย โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 2,000 บาท 

โปรแกรมทัวรน์ี ้เป็นโปรโมชัน่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 เทา่นัน้ หากทา่นมวีซีา่จนีตดิเลม่อยูแ่ลว้ 
วซีา่กรุป๊ของทา่นจะถกูยกเลกิอตัโนมตั ิโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจนี และวซีา่ในเลม่
ของทา่นจะถกูใชง้านทันท ีทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บผดิชอบ    วซีา่ตดิเลม่ของ
ทา่นหากทา่นตอ้งไปท าใหมท่กุรณี 
5.คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
6.คา่หัวหนา้ทัวรด์แูลตัง้แตเ่มอืงไทย 

ไมร่วมอะไรบา้งทรปินี ้
1.ไมร่วม...ภาษนี า้มนั 1,500 บาท / ทา่น เก็บพรอ้มกบัคา่ทวัร ์

2.ไมร่วม...คา่ทปิไกดฝ์ั่งฮอ่งกง+จนี 1,500 บาท/ทา่น เก็บพรอ้มกบัคา่ทวัร ์ 

3.ไมร่วม...คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

4.ไมร่วม...คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจาก

รายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ลกูคา้ตอ้งจา่ยเพิม่เอง 

5.ไมร่วม...คา่ธรรมเนยีมวซีา่คนตา่งประเทศ ทีต่อ้งท าวซีา่เดนิทางเขา้ประเทศจนี   

6.ไมร่วม...คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่จากคา่ทวัร ์4,000 บาท 

สิง่ทีท่า่นควรรูแ้ละท าความเขา้ใจกอ่นจองทวัรอ์า่นนะจะ๊ 7 ขอ้เอง 
1. ทัวรน์ีล้งรา้นชอ้ปป้ิง  4 รา้นหลักๆ คอื 1. รา้นจวิเวอรร์ี ่     2. โรงงานผลติหยก  

                                                            3.ศนูยส์มนุไพรจนี 4.รา้นผลติภัณฑย์างพารา 

2. หากทา่นมเีทีย่วบนิภายตอ่ในประเทศ โปรดแจง้ใหเ้ราทราบในวนัจองทัวร ์เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง  

3. ราคาทัวรน์ีเ้ป็นราคาพเิศษ เด็กจา่ยแพงกวา่ผูใ้หญ ่ 

4. เมือ่ทา่นตัดสนิใจจองทัวรแ์ลว้  ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น เปลีย่นคนเดนิทาง หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี   

5. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

6. หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งขออาหารพเิศษ เชน่ ทานเจ ไมท่านหม ูหรอื ไก ่หรอื สตัว ์ปีก 

นอกเหนอืจากอาหารทีท่างเราจัดการให ้ขออนุญาตเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามจรงิหนา้งาน 

7. เมือ่ทานช าระเงนิแลว้ ถอืวา่ยอมรับขอ้ตกลงทัง้หมด 

เงือ่นไขการจา่ยเงนิ 
1.โปรดช าระคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท หลงัการจอง 1 วนั พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์ ทีม่ี

อายเุหลอืใชง้านมากวา่ 6 เดอืนขึน้ไป  

2.ช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทาง 30 วัน 



 


