02-051-4193

กาหนดวันเดินทาง
เดือน ม.ค. – พ.ค. 2560
ฮ่ องกง จูไ ห่ เซิ นเจิน้
จุ ด เด่ น








นมัสการขอพรองค์เจ้ าแม่กวนอิม เทพเจ้ าแห่งโชคลาภ ณ รีพัลส์ เบย์
โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว
หมุนกังหันเสริ มสร้ างบารมีและสิริมงคลให้ กบั ชีวิต ณ วัดแชกงหมิว
เมนูพิเศษ เป๋าฮือ้ +ไวน์ แดง,เมนู ซีฟ้ ดู
ช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมราคาถูกจากทัว่ ทุกมุมโลกที่ยา่ น ถนนนาธาน
นมัสการสิง่ ศํกดิ์สทิ ธิ์ด้านความโชคดี มีอายุยืนนาน ณ วัดผู่โถว
ชมทัศนียภาพที่สวยที่สดุ ของฮ่องกง ณ วิคตอเรี ย พีค
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ชื่ อโปรแกรม ฮ่ องกง จู ไห่ เซินเจิน้
จานวน 3 วัน 2 คืน
กาหนดการเดิ น ทาง
วันที่ 1

สมุทรปราการ (ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮ่ องกง - เซินเจิน้

10:30 น. คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้ า 10
เคาน์เตอร์ W สายการบิน KENYA AIRWAYSโดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ
13:45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊ อก ประเทศฮ่ องกง โดยเที่ยวบินที่ KQ860
17:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊ อก ประเทศฮ่ องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และตรวจ
รับสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว นําท่านออกเดินทางสู่ เซินเจิน้ โดย รถไฟ (ใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง)
ค่า
ที่พัก

วันที่ 2
เช้ า

บริการอาหารค่า (Set Box ข้ าวหน้ าเป็ ด+หมูแดง)
SHENZHEN CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่ า

วัดผู่โถว - ถนนคู่รัก - ฟิ ชเชอร์ เกิร์ล - จูไห่ - ช้ อปปิ ้ ง กงเป่ ย - โชว์ หยวนหมิงหยวน
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านสู่ วัดผู่โถว สักการะองค์เจ้ าแม่กวนอิม เพื่อเสริ มสร้ างความเป็ นสิริมงคลให้ กับชีวิต วัด
แห่งนี ้ตังอยู
้ บ่ ริ เวณเขา มีความยิ่งใหญ่และอลังการมาก เมื่อทุกท่านไหว้ พระเสริ มสิริมงคลให้ กับตัวท่าน
เองเรี ยบร้ อย ลูกค้ าสามารถถ่ายรูปบริ เวณโดยรอบได้ อย่างจุใจ แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผ้ าไหมจีนที่มี
ชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้ าห่มไหมที่หม่ อุ่นในหน้ าหนาว และเย็นสบายในหน้ าร้ อน แวะชมชมสินค้ ายาประจํา
บ้ านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้ นํ ้าร้ อนลวก, แผลไฟไหม้ , แก้ ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯ
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เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะถ่ายรูปกับสาวงาม หวีหนี่ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
บริ เวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มกุ อยูร่ ิมทะเล นัง่ รถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก
The Lover’s Road ถนนเรี ยบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึง่ รัฐบาลเมืองจูไห่ได้ ตกแต่งภูมิทศั น์
ได้ อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ ชื่อว่าถนนคูร่ ัก ก็เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ ม
ชายหาดแห่งนี ้ได้ มีการนําเก้ าอี ้ หรื อม้ านัง่ ซึง่ ทํามาสําหรับ 2 คนนัง่ เท่านัน้ จึงได้ ชื่อว่าถนนคูร่ ักปั จจุบนั
เป็ นที่นิยมของบรรดาคูร่ ัก จากนันนํ
้ าท่านสู่ พระราชวังหยวนหมิง พระราชวังหยวนหมิงถูกสร้ างจําลอง
มาจากที่ปักกิ่ง ภายในมีสวนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้ วยต้ นไม้ พืชพรรณนานาชนิดท่ามกลางบรรยากาศ
ธรรมชาติที่รอบล้ อมด้ วยเขาที่เขียวชอุ่ม เนื ้อที่ของสวนมีขนาด 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภเู ขาล้ อมรอบ 3
ด้ าน สิง่ ก่อสร้ าง พระตําหนักรูปแบบต่างๆที่อยูภ่ ายใน สร้ างเท่ากับของจริ งในอดีตทุกอย่าง และยังมี
ทะเลสาบขนาดใหญ่ขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึง่ พระราชวังแห่งนี ้เปิ ดให้ คนทัว่ ไปเข้ าชมมาแล้ วกว่า 15
ปี หลังจากชมความงดงามของสวน ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันอย่างเต็มที่แล้ ว ก็มาถึง โชว์สดุ อลังการ
โชว์หยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ของจีนนับตังแต่
้ สมัยโบราณ ความเป็ นมาผ่านการ
ถ่ายทอดโดยนักแสดงที่มีความชํานาญ ประกอบกับ แสง สี เสียง ที่มีความทันสมัย ซึง่ ทุกท่านจะได้
ความรู้ทางด้ านประวัติศาสตร์ พร้ อมกับความสนุก ตื่นเต้ นกันไปพร้ อมๆกัน

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เป๋ าฮื ้อเสิร์ฟพร้ อมไวน์แดง)
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดกงเป่ ย ตลาดใต้ ดินขนาดใหญ่ ที่ไม่ได้ ขายสินค้ าผิดกฎหมายแต่อย่างใดเป็ น
ตลาดที่ขายของทุกอย่าง เช่น เสื ้อผ้ า กางเกง เคสโทรศัพท์ เครื่ องสําอางค์ กระเป๋ าเดินทาง หมวก ลําโพง
นาฬิกา ถุงเท้ า รองเท้ า คล้ ายๆ มาบุญครองบ้ านเราให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ อิสระอย่างจุใจ

ที่พัก

ZHUHAI LANDMARK HOTEL หรือเทียบเท่ า
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วันที่ 3
เช้ า

เที่ยง

ฮ่ องกง - วัดแชกงหมิว - รีพัลส์ เบย์ - วิคตอเรีย พีค - ช้ อปปิ ้ งนาธาน - สมุทรปราการ (ท่ า
อากาศยาน สุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยรถไฟ นําท่านเที่ยวชม วัดแชกงหมิว หรื อวัดกังหันนําโชค วัดนี ้ตังอยู
้ ่ที่ตําบลซ่า
ถิ่น ซึง่ ถือเป็ นชานเมืองของ ฮ่องกง เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้ างขึ ้นเมื่อ 400 กว่าปี ผ่านมาแล้ วในสมัย
ราชวงศ์ชิง ขึ ้นชื่อลือชาในเรื่ องความศักดิ์สทิ ธิ์ในด้ านของโชคลาภทรัพย์สนิ เงินทองโดยมีรูปปั น้ เจ้ าพ่อแช
กง และดาบไร้ พา่ ยเป็ นสิง่ ศักดิ์สทิ ธ์ ประจําวัด และวัดแชกงยังเป็ นที่มาของจี ้กังหันนําโชคที่มีชื่อเสียงของ
วงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ ไหนที่มาฮ่องกง เป็ นต้ องเลือกเช่าเลือกซื ้อสินค้ ามงคลชิ ้นนี ้เพื่อ
เสริ มสร้ างบารมี และศิริมงคลให้ กบั ชีวิตด้ วยกันทังสิ
้ ้น เข้ าชม โรงงานจิวเวอร์ ร่ ี เพื่อเลือกซื ้อของฝากไป
ให้ คนที่ทา่ นรัก หรื อเลือกซื ้อเป็ นของประดับของท่านเองซึ่งมีลกั ษณะสวยงาม โดดเด่นซึ่งมีกังหันลมที่มี
ชื่อเสียงเป็ นที่นิยม และเป็ นมงคลแก่ผ้ สู วมใส่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสูห่ าดทราย อ่ าวรีพัลส์ เบย์ หาดทรายรูปจันทร์ เสี ้ยวแห่งนี ้สวยทีสดุ แห่งหนึ่ง และยังใช้ เป็ นฉาก
ในการถ่ายทําภาพยนตร์ ไปหลายเรื่ องมีรูปปั น้ ของเจ้ าแม่กวนอิม และเจ้ าแม่ทินโห่วซึ่งทําหน้ าที่ปกป้อง
คุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูช่ ายหาด นมัสการขอพรจากเจ้ าแม่
กวนอิม และเทพเจ้ าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคล ข้ ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุ
เพิ่มขึ ้น 3 ปี จากนันนํ
้ าท่านขึ ้นไปชมจุดชมวิวที่ยอดเยี่ยมที่สดุ ของฮ่องกงที่ วิคตอเรีย พีค ยอดเขาที่สงู ที
สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับนํ ้าทะเล 552 เมตร (สูงเป็ นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง ยอดเขาที่สงู ที่สดุ ชื่อ
ว่า Tai To yan อยู่ในเขตนิวเทอร์ ริทอรี่ มี ความสูง 957 เมตรจากระดับนํ ้าทะเล) คุณจะมองเห็ น
ทัศนียภาพทังหมดของเกาะฮ่
้
องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของอ่าววิคตอเรี ย ตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ ้นสูงตัด
กับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสงบ เรื อเฟอร์ รี่ และสีสนั ที่งดงามยามคํ่าคืน จนได้ ชื่อว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวย
ที่สดุ ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว จากนันอิ
้ สระช้ อปปิ ง้ ที่ยา่ น จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวม
สินค้ าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลกท่านจะได้ เลือกซื ้อสินค้ าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจไม่ว่าคุณจะมี
รสนิยมแบบไหนหรื องบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้ าชันเลิ
้ ศของฮ่องกงมีทกุ สิง่ ที่คณ
ุ ต้ องการศูนย์การค้ าที่
กว้ างขวางเหล่านี ้ เป็ นแหล่งรวมห้ องเสื ้อที่จําหน่ายสินค้ าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์ นานาชาติชื่อดังจากทัว่
ทุกมุมโลกอีกทังยั
้ งเป็ นที่ที่คณ
ุ สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชันเลิ
้ ศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้ านอาหาร
รสเด็ดของฮ่องกง หรื อเลือกช้ อปปิ ง้ ที่ โอเชี่ยนเทอร์ มินัล แหล่งรวมสินค้ า Brand Name ชันนํ
้ าที่มีให้
เลือกชม และช้ อปมากกว่า 700 ร้ าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY
MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
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21:35 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน KENYA AIRWAYSเที่ยวบินที่ KQ861
23:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมด้ วยความประทับใจ

อั ต ราค่ า บริ ก าร

วันเดินทาง

ราคาทัวร์ (บาท / ท่ าน) พักห้ องละ 2 ท่ าน
เด็กไม่ เกิน เด็กไม่ เกิน
12 ปี พัก 12 ปี พัก
พัก
วีซ่า
ผู้ใหญ่
กับผู้ใหญ่ กับผู้ใหญ่ เดี่ยว
(มีเตียง) (ไม่ มีเตียง)

หมายเหตุ

เดือน มกราคม
05 ม.ค. 60 - 07 ม.ค. 60

11,888

11,888

11,888

5,900

-

12 ม.ค. 60 - 14 ม.ค. 60

11,888

11,888

11,888

5,900

-

19 ม.ค. 60 - 21 ม.ค. 60

11,888

11,888

11,888

5,900

-

11,888
11,888
เดือน กุมภาพันธ์

11,888

5,900

-

26 ม.ค. 60 - 28 ม.ค. 60
02 ก.พ. 60 - 04 ก.พ. 60
09 ก.พ. 60 - 11 ก.พ. 60
16 ก.พ. 60 - 18 ก.พ. 60
23 ก.พ. 60 - 25 ก.พ. 60

* วันมาฆบูชา

11,888

11,888

11,888

5,900

-

11,888

11,888

11,888

5,900

-

11,888

11,888

11,888

5,900

-

11,888
11,888
เดือน มีนาคม

11,888

5,900

-

02 มี.ค. 60 - 04 มี.ค. 60

11,888

11,888

11,888

5,900

-

09 มี.ค. 60 - 11 มี.ค. 60

11,888

11,888

11,888

5,900

-

16 มี.ค. 60 - 18 มี.ค. 60

11,888

11,888

11,888

5,900

-

23 มี.ค. 60 - 25 มี.ค. 60

11,888

11,888

11,888

5,900

-
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เดือน เมษายน
06 เม.ย. 60 - 08 เม.ย. 60
13 เม.ย. 60 - 15 เม.ย. 60
20 เม.ย. 60 - 22 เม.ย. 60
27 เม.ย. 60 - 29 เม.ย. 60

11,888

11,888

11,888

5,900

-

14,900
13,900

14,900
13,900

14,900

5,900

-

13,900

5,900

-

11,888
11,888
เดือน พฤษภาคม

11,888

5,900

-

* วันสงกรานต์

04 พ.ค. 60 - 06 พ.ค. 60

11,888

11,888

11,888

5,900

-

11 พ.ค. 60 - 13 พ.ค. 60

11,888

11,888

11,888

5,900

-

18 พ.ค. 60 - 20 พ.ค. 60

11,888

11,888

11,888

5,900

-

25 พ.ค. 60 - 27 พ.ค. 60

11,888

11,888

11,888

5,900

-

ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
 กรณีที่ทา่ นต้ องออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ ที่สามารถเลือ่ นเวลา และวันเดินทางได้ เพราะ
จะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นวันเวลาบิน มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
 กรณีที่ทา่ นเป็ นอิสลาม หรื อแพ้ อาหารเนื ้อสัตว์บางประเภท ให้ ทา่ นโปรดระบุมาให้ ชดั เจน
 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สําเนาหน้ าพาสปอร์ ต ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่หลังจากที่ได้ ชําระค่ามั ดจําทัวร์ หรื อค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือ กรณีที่ทา่ นเดินทางเป็ นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้ งรายชื่อคูน่ อนกับเจ้ าหน้ าที่ให้ ทราบ
 กรณีที่ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนา
หน้ าพาสปอร์ ตให้ ทางบริ ษัทในการออกตัว๋ เครื่ องบิน
 กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้ องมีการแจ้ งล่วงหน้ าก่อนออกเดินทางตามข้ อ ตกลง มิฉะนันถ้
้ าแจ้ งหลังจาก
เจ้ าหน้ าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรี ยบร้ อยแล้ ว จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี ้
 หลังจากที่ท่านได้ ชํ าระค่ามัดจํา และค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือเรี ยบร้ อยแล้ ว ภายใน 7 วัน ก่อนการเดินทาง ทาง
บริ ษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรี ยมตัวการเดินทางให้ ทา่ นทางอีเมล์ หรื อแฟกซ์ที่ทา่ นได้ ระบุไว้
 ราคาทัวร์ ใช้ ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ จะต้ องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่
ระบุเท่านัน้
 ทางบริ ษัทไม่มีนโยบายในการจัดคูน่ อนให้ แก่ลกู ค้ าที่ไม่ร้ ูจกั กัน กรณีที่ทา่ นเดินทาง 1 ท่าน จะต้ องจ่ายค่าพัก
เดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ เท่านัน้
 PASSPORT ต้ องมีอายุการใช้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
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 ลูกค้ าที่เดินทาง 3 ท่ าน อาจมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ ้นอยูก่ บั มาตราฐานโรงแรม ส่วนห้ อง TRP จะไม่
มีในบางประเทศ ยกเว้ น เด็ก Infant-12 ปี
 การให้ ทิปเป็ นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้ องมีการเรี ยกเก็ บเพื่อเป็ น
สินนํ ้าใจกับผู้ให้ บริ การในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรี ยมค่าใช้ จ่ายส่วนนีเ้ พื่อมอบให้ หวั หน้ าทัวร์ ระหว่าง
การเดินทาง
 การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกงนันจะต้
้
องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล ร้ านจิวเวลรี่ เพื่อเป็ นการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวของประเทศจีนแต่ไม่ได้ มีการบังคับซื ้อ หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม
ท่านละ 300HKD ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
 กรณีที่ทา่ นต้ องการเปลีย่ นผู้เดินทาง มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม 3,000 บาทต่ อท่ าน (ก่อนวันเดินทาง 7 วันเท่านัน)
้
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับพร้ อมคณะ สายการบิน KENYA AIRWAYS
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตราฐานหรื อเทียบเท่า 3-4 ดาว สําหรับพักห้ องละ 2 ท่ าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์
การแข่งขันกีฬา หรื อกิจกรรมอื่นๆ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการย้ ายพักในเมืองใกล้ เคียงแทน อาจจะมีการ
ปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ค่าอาหารครบทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริ ษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลีย่ นแปลง





ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
ค่าอัตราเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทนําเที่ยว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณี ลูกค้ าท่านใดสนใจ ซื ้อประกันการเดินทางเพื่อ ให้ ครอบคลุมในเรื่ อ งสุขภาพ ท่า น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าของบริ ษัท** อัตราเบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 390 บาท ขึ ้นอยู่
ระยะเวลาการเดินทาง
 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้ อมพนักงานขับรถที่ชํานาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าบริ การ และค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ ระบุในรายการ
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่ น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 120 HKD /ท่ าน
ตลอดทริ ปการเดินทาง (ยกเว้ นเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ)
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 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด ฉะนันกระเป๋
้
าจะต้ องไม่เกณฑ์นํ ้าหนักดังนี ้
กระเป๋ าโหลดใต้ เครื่ องบินจํานวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรั ม และกรณีถือขึ ้นเครื่ องได้ ไม่
เกิน 7 กิโลกรัม








ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สงั่ เพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ และสําหรับราคานี ้ทางบริ ษัทจะไม่รวมค่าภาษีทอ่ งเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าทําใบอนุญาตกลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อคนต่างด้ าว
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด
ค่ายกกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
ค่าวีซ่าสําหรั บพาสปอร์ ต ต่างด้ าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ ต 2. ใบประจํ าตัวคนต่างด้ าว 3.
ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 4. สําเนาทะเบียนบ้ าน (ถ้ ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ ามี ) 6. รู ปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รู ป ทาง
บริ ษั ทจะเป็ นผู้ดํ าเนินการยื่นวี ซ่าให้ ท่าน โดยชํ า ระค่าบริ การต่างหาก (สําหรั บหนังสือ เดินทางต่างด้ า ว
เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทําเรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )

เงื่ อ นไขการเดิ น ทาง
เอกสารในการเดินทาง

☒ พาสปอร์ ต

☐ วีซา่

หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้ อย่างน้ อย 15 ท่าน ซึ่งใน
กรณี นี ้ ทางบริ ษัท ยิน ดีคืน เงิ นให้ ทัง้ หมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ า มี ) หรื อ จัดหาคณะทัวร์ อื่น ให้ ถ้ า
ต้ องการ
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
3. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทอีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พัก ในต่างประเทศเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อย แต่อ ย่า งไรก็ ต ามรายการนี อ้ าจเปลี่ย นแปลงได้ ต ามความ
เหมาะสมเนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่ พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ ทางการเมืองและภัย
ธรรมชาติฯลฯ โดยบริ ษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ และบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณี
ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่งของห้ ามนําเข้ าประเทศ หรื อเอกสาร
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4.

5.

เดินทางไม่ถูกต้ อง หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรื อ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ า
เมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทไม่อาจคืนเงินให้ ทา่ นได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบ
ในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทังบริ
้ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้ าเมื องประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมื อ งให้ กับชาวต่า งชาติ หรื อ คนต่า งด้ าวที่พําพักอยู่ใ น
ประเทศไทย
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทไม่มี สิทธิ์ ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทั ้งสิ ้นแทนบริ ษัท นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทกํากับเท่านัน้
เมื่อท่านได้ ชําระเงินมัดจํา หรื อทังหมดไม่
้
วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัท หรื อชําระโดยตรงกับทาง
ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทที่ได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
้

เงื่ อ นไขการจอง / การยกเลิ ก
การจอง หรือสารองที่น่ ัง
 กรุณาจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทางพร้ อมชําระมัดจํา งวดแรก 8,000 บาท
 ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
การยกเลิก
 แจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
 แจ้ งล่วงหน้ า 16 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําท่านละ 4,000 บาท
 แจ้ งล่วงหน้ า 11 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 แจ้ งล่วงหน้ า 1 – 10 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้ าเมือง จะไม่ มีการคืนเงินทัง้ หมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง ทางบริ ษัทฯ จะ
ทําการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้
คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิ ดเหตุสด
ุ วิสยั เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้ า
ของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิง่ ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
ที่เกิดขึ ้นเหนือการควบคุมของบริ ษัทฯ
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่ งกง
ใบจองท ัวร์ ฮอ
ื่ – นามสกุลผูจ
ชอ
้ อง *:
จานวนผูเ้ ดินทาง *:
ท่าน
ั
ั :
โทรศพท์ที
ต
่ ด
ิ ต่อสะดวก *: เบอร์โทรศพท์
เบอร์มอ
ื ถือ:
E-mail *:
จานวนว ัน *:
ว ัน
คืน
เดินทางโดยสายการบิน:
ว ันเดินทาง *:

เบอร์แฟกซ:์

ื่ ผูเ้ ดินทาง (กรณีเดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาอ ังกฤษ ให้ตรงก ับหน้าหน ังสอ
ื เดินทาง):
รายชอ
ื่ – นามสกุล:
1. ชอ
เลขทีพ
่ าสปอร์ต:
สะสมไมล์ (ถ้ามี)
ื่ – นามสกุล:
2. ชอ
เลขทีพ
่ าสปอร์ต:
สะสมไมล์ (ถ้ามี)
ื่ – นามสกุล:
3. ชอ
เลขทีพ
่ าสปอร์ต:
สะสมไมล์ (ถ้ามี)
ื่ – นามสกุล:
4. ชอ
เลขทีพ
่ าสปอร์ต:
สะสมไมล์ (ถ้ามี)
ื่ – นามสกุล:
5. ชอ
เลขทีพ
่ าสปอร์ต:
สะสมไมล์ (ถ้ามี)
ห้องพ ัก 1 ท่าน:

ห้อง

ห้องพ ัก 2 ท่าน:

ห้อง

เตียงเสริม:

ห้อง

เด็กพ ักก ับผูใ้ หญ่:

ห้อง

้ ว ัว
อาหาร: ☐ ไม่ทานเนือ

้ หมู
☐ ไม่ทานเนือ

ั ปีก
☐ ไม่ทานสตว์

☐ ทานม ังสาวิร ัต

ข้อมูลเพิม
่ เติม:
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