
 

FTT2528 ทวัรฮ่์องกง เศรษฐีตวัจริง 4 วนั 2 คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ฮ่องกง เศรษฐีตวัจริง ไหว้พระเสริมดวง เสริมบญุบารมี 
ร่วมพิธีเปิดคลงัยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า 

ไหว้พระ 9 วดัส าคญัของเกาะฮ่องกง   ฟรี....นัง่กระเช้า 
พกัฮ่องกง 2 คืน ย่านจิมซาจุ่ย  

 
 
 
 
 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง        กรงุเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมิู 
00.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภมิู เคาน์เตอรเ์ชค็อนิเคาน์เตอร ์K (K01-06) ทางเขา้ประตู 5 และ 6 อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออกสายการบนิ HONGKONG AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวก
แก่ท่านในการตรวจเชค็เอกสารสมัภาระและทีน่ัง่ก่อนออกเดนิทาง 

**กรณุาเตรียมภาพถ่ายผลตรวจ ATK คู่กบัหน้าพาสปอรต์ของท่านไว้ในโทรศพัท์มือถือก่อนออกเดินทางภายใน 24 
ชม ***** 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 

วนัสอง  ฮ่องกง –วดัเจ้าแม่กวนอิมทินหวั -ชายหาดรีพลัสเ์บย ์- วดั Pak Tai -วดัหวงัต้าเซียน - วดั
นางชี ฉีหลิน - เลดี้ส ์มารเ์กต็   

02.00 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกงโดยสายการบนิ HONGKONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX780 
 [บริการของว่างและเครื่องดื่ม มีหน้าจอทุกท่ีนัง่] 
05.55 น.    เดนิทางถงึสนามบนิ Hong kong International Airport (เวลาเรว็กว่าเมอืงไทย 1 ชม.)  
 น าทุกท่านตรวจ PCR ณ สนามบินฮ่องกง ไม่มีค่าใช้จ่าย 
จากนัน้ น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B  
วดัท่ี 1  วดัเจ้าแม่กวนอิมทินหวั หาดรพีลัสเ์บย ์น าท่านนมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชค

ลาภ ณ ชายหาดรีพลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมนีกัท่องเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมา
สกัการบูชาขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิเจา้แม่ทบัทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่
เชื่อกนัว่าถา้ใครมาขอกม็กัสมหวงัทุกครัง้ไป..  

 ความเช่ือว่า : ขอพรเจา้แม่กวนอมิ ใหส้มหวงัทุกประการ และ การไหวข้อลูกจากพระสงักจัจายน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วดัท่ี 2 น าท่านสู่  วดั Pak Tai  วดัโบราณในย่านหว่านไจ๋ย บรรยากาศสงบ ร่มเยน็แบบวดัเต๋า จุดเด่นอยู่ที่เทพไม้

แกะสลกัองคโ์ตทีต่ัง้ตระหง่านอยู่ดา้นหน้า และมพีระจีนซ่ิมทงจ๋ี พระองคเ์ลก็ๆ ท่ีถือใบพดัด้านซ้าย ท่ีว่า
กนัว่าสามารถเปล่ียนใจให้คนท่ีไม่รกัเรา กลบัมารกัเราได ้วดั Pak Tai เป็นทีต่ ัง้ของรปูปั้น Pak Tai 
เก่าแก่ 400 ปี รวมถงึรูปปั้นเทพเจา้องคอ์ื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (1) 
วดัท่ี 3 น าท่านนมสัการ วดัหวงัต้าเซียน หรอื วดัหว่องไทซนิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1921 เพือ่อุทศิใหก้บั Wong Tai 

Sin เดก็หนุ่มผูร้เิริม่ในการศกึษา

ลทัธเิต๋าจนกลายเป็นผูม้พีลงั

วเิศษและกลายเป็นเทพเจา้

หวงัตา้เซยีนในเวลาต่อมา 

ปัจจุบนัถอืเป็นวดัของลทัธเิต๋าทีม่ี

คนมากราบไหวม้ากทีสุ่ด 

สถาปัตยกรรมภายในมลีกัษณะ

คลา้ยวดัจนีสมยัโบราณทีม่เีสาสี

แดงขนาดใหญ่และหลงัคาสี

ทองเหลอืงอร่าม ภายในมสีวนทีจ่ ั 

ดเลยีนแบบสวนในปักกิง่และยงัมคีวามแม่นย าในเรื่องของการเสีย่งเซยีมซอีกีดว้ย... ขอพรเร่ืองเน้ือคู่ 



 

 ความเช่ือว่า : ขอพรเร่ืองสุขภาพ โรคภยัไข้เจบ็ กบั เทพเจ้าหวงัต้าเซียน และ ผกูด้ายแดง ขอพระ

เร่ืองความรกักบัเทพเจ้าหยุคโหลว 

วดัท่ี 4 วดันางชี ฉีหลิน – Chi Lin Nunnery สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1934 และในสมยัราชวงศถ์งักไ็ดถู้กบูรณะขึน้ใหม่
ประมาณปี 1990 สถาปัตกรรมอาคารต่างๆของวดัท าจากไม ้รปูทรางคลา้ยวดัญีปุ่่ น ดา้นหน้าวดัมสีระดอกบวั
ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์ของพระพุทธศาสนา ภายในวดัตกแต่งดว้ยทอง ไม ้และดนิเผา เมื่อเดนิเขา้ไป
บรเิวณวดัจะรูส้กึเงยีบสงบต่างจากวดัจนีแห่งอื่นในฮ่องกง  สว่นสวนหนานเหลียน เป็นพืน้ทีส่เีขยีวอนัโดด
เด่นท่ามกลางตกึสงูและอาคารบา้นเรอืนมากมายบนเนินเขาไดมอนด ์เป็นสวนทีม่สีไตลศ์ลิปะแบบสมยั
ราชวงศถ์งั มกีารวางต าแหน่งของเนินเขา หนิ น ้า พชื และโครงสรา้งต่าง ๆ ทีท่ าจากไมใ้หเ้ขา้กนัไดอ้ย่างลง
ตวั มสีระน ้าปลาคารพ์กวา้ง พรอ้มกบัอาคารและศาลาสไตลจ์นีโบราณตัง้อยู่ใจกลาง โดยมฉีากหลงัเป็นตกึสงู
ระฟ้า ทัง้นี้ในสวนแห่งนี้กม็รีา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ รา้นอาหารมงัสวริตั ิและรา้นน ้าชาใหบ้รกิารอยู่ดว้ย 

 
ค า่ อิสระอาหารค า่  
 
จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิง เลดี้ส ์มารเ์กต็ (Lady Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดนิสไตล ์Night Market ไม่ไดม้ขีาย

เฉพาะแต่ของผูห้ญงิ แต่มขีองขายทุกสิง่อย่าง เป็นจุดหมายทีทุ่กคนตอ้งไปเยอืนส าหรบัคนรกัแฟชัน่ และของ
แต่งบา้นเลก็ๆน้อยๆ รา้นคา้ตัง้รวมตวักนักว่า 100 รา้น ตลาดแห่งนี้ มทีีม่าจากการเป็นแหล่งขายสนิคา้
ประเภทเสือ้ผา้และเครื่องประดบัราคาถูกส าหรบัสตรทีุกวยั จนเกดิเป็นตลาดกลางแจง้ทีถ่อืว่ามชีื่อเสยีงแห่ง
หนึ่งในฮ่องกงเพราะทีน่ี่มทีัง้ กระเป๋า, รองเทา้ ,เสือ้ผา้, เครื่องประดบั, เครื่องส าอาง, ของตกแต่งบา้น, ของ
เล่น ฯล 

ท่ีพกั Ramada Hong Kong Grand Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว 



 

หากทา่นประสงคจ์ะตอ่แถวยนืรอเขา้พธิ ีณ วดัฮองฮ าต ัง้แต ่ชว่งค า่ของคนื

วนัที ่15 กพ  รบกวนตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่แจง้ความประสงค ์

  
 

วนัท่ีสาม Highlight ร่วมพิธีเปิดท้องพระคลงั ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮงฮ า-วดัแชกงหมิว หรือ วดั
กงัหนั - โรงงานจิวเวอรร์ี่  - กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา – พระใหญ่ลนัเตา -  
CITYGATE OUTLET MALL 



 

05.00 น. วดัท่ี 5 น าท่าน เขา้แถวเพือ่ร่วมพธิเีปิดทอ้งพระคลงั ณ วดัเจ้าแม่กวนอิมฮงฮ า ท าพธิเีสมอืนกูเ้งนิจาก 'เจา้

แม่กวนอมิ' โดดเด่นเรื่องโชคลาภ คา้ขายร ่ารวยเชื่อว่า ไดม้ากจะช่วยเสรมิดวงเรื่องการเงนิใหม้เีงนิทองไหล

มาเทมาแมแ้ต่เศรษฐเีจา้ของธุรกจิคุณผูม้ชีื่อเสยีงนกัการเมอืงตลอดจนดารานกัส าคญัแสดงกจ็ะมารอเขา้ร่วม

พธินีี้ดว้ยเช่นกนั  1ปีจะมีแค่ 1 ครัง้เท่านัน้ พิธีเปิดคลงัเจ้าแม่เร่ิม 00.00 วนัท่ี 16 ก.พ. 66 ในวนัเปิดงาน

หรอืจะจดัพธิมีอบเงนิกอ้นใหญ่จดัเตรยีมอุปกรณ์ส าหรบัเซ่นไหวพ้รอ้มกบัขา้วแดง 50-70 HKD ไม่รวมในค่า

ทวัร ์

มือ้เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบติม่ซ า(2)  



 

วดัท่ี 6 เดนิทางไป วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนั ในทุกๆ วนัที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนี ชาวฮ่องกงและนกั
ธุรกจิจะมาวดันี้เพือ่ถวายกงัหนัลมเพราะเชื่อว่ากงัหนัจะช่วยพดัพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จบ็ออกไปจากตวั
และน าพาแต่ความโชคดเีขา้มาแทน ขอเร่ืองธรุกิจ 

 ความเช่ือว่า : ไหว้ขอพรนายพลแชกง และหมุนกงัหนัเพื่อขอพรเร่ืองเดินทางปลอดภยั สุขภาพ
แขง็แรง  

 โชคลาภ และเงินทองและธรุกิจ 
จากนัน้ น าท่านเยีย่มชมโรงงานจิวเวอรร่ี์ ทีข่ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บั

รางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้  โรงงานจวิเวอรร์ี ่ฮ่องกง 
อกีหนึ่งของแหล่งชอ้ปป้ิงทีพ่ลาดไม่ได ้มเีครื่องประดบัใหเ้ลอืกมากมาย สวยงาม 
น่ารกัๆ อาทเิช่น แหวน, สรอ้ย, ก าไล ฯลฯ และทีน่ิยมกนัมากคอื กงัหนั 4 ใบพดั 
ไม่ว่าจะเป็น แหวน ต่างห ู ก าไล หรอื จีก้งัหนั  

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (3) 
วดัท่ี 7 น าท่านเดนิทางสู ่สถานีตงชุง เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความ

หวาดเสยีว ไปยงัเกาะลนัเตาเพือ่นมสัการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา 
ความเช่ือว่า : ขอพรพระใหญ่แห่งวดัโปหลนิ ชวีติกจ็ะมแีต่ความสุข และประสบความส าเรจ็ในทุกๆ ดา้น   
องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนือสูจ่นีแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐาน
อยู่โดยมคีวามสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสงูทัง้สิน้ 34 เมตร ค่าก่อสรา้ง
พระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮ่องกง โดยพระพุทธรปูมชีื่อเรยีกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทยีนถาน 
ประดษิฐานบนแท่นบูชามคีวามสงูเท่ากบัตกึ 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 
หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรอืปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ 



 

จากนัน้ ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงทีห่า้งดงั CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั พบกบั 
OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรอื
ว่าจะเป็น BURBERRY รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิจะม ีSUPERMARKET ขนาด
ใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ย่างจุใจ 

ค า่ อิสระอาหารค า่  
 เดินทางเข้าสู่ท่ีพกั Ramada Hong Kong Grand Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดา 

วนัท่ีส่ี วดันาจา-เจ้าพ่อกวนอ ู อิสระช้อปป้ิงถนนนาธาน-สนามบินฮ่องกง - สนามบินสวุรรณภมิู  
เช้า รบัประทานอาหาร แบบต่ิมซ า (4)  
วดัท่ี 8 ท่านเขา้สู ่วดันาจา เป็นทีร่วมของเทพเจา้หลายพระองคต์ัง้อยู่ในย่านซมัซุยโป๋ ซึง่เป็นย่านคา้สง่ของฮ่องกง 

ทีเ่ป็นหลกัของวดั คอื เทพนาจา ใครทีอ่ยากเริม่ต้นธุรกจิใหม่กจ็ะมาขอพรทีน่ี่ สว่นใครทีม่คีนปองรา้ยคดิไม่ดี
กม็ากราบไห  สามภีรรยาเริม่นอกใจกนั กจ็ะม ีเทพเจา้กาฟ้าเหลิง่เหลิง่ ซึง่ตรงกบัภาษาไทยว่า เจา้แม่
ดอกทองเพือ่ใหค้รอบครวักลบัมารกักนัดงัเดมิจุดเด่นอกีอย่างของวดันี้คอืถา้ใครมาขอพรเกีย่วกบัการศกึษา
ทางวดัจะมหีมวกบณัฑติเป็นแผ่นประมาณโปสตก์ารด์เขยีนชื่อลูก คณะ และมหาวทิยาลยัทีลู่กอยากเขา้เรยีน
ไปแขวนไวใ้นวดัอกีดว้ย 

วดัท่ี 9 น าท่านไปไหว ้เจ้าพ่อกวนอ ูKuan Au Temple ทีฝั่ง่ฮ่องกง ท่านเจา้พอ่กวนอูเป็นสญัลกัษณ์ของความ

เขม้แขง็เดด็เดีย่วองอาจไม่ครัน่ครา้มต่อศตัร ูท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมากและไม่
เคยประมาท การบูชาขอพรท่านกห็มายถงึขอใหท้่านช่วยอุดช่องว่างไม่ใหเ้พลีย่งพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้มและให้
เกดิความสมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เอง   คนทีน่ิยมมากราบไหวว้ดันี้สว่นใหญ่
จะเป็นต ารวจกบัผูท้ีท่ าธุรกจิสเีทา ขอพรกบัเทพเจา้กวนอูในเรื่องธุรกจิและบรวิาร ใครท าธุรกจิกจ็ะขอใหฝ่้า
ฟันอุปสรรคไปได ้

เท่ียง อิสระอาหารเท่ียง 



 

 ใหท้่านอิสระช้อปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศยั เช่น ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบั
สนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัต่างๆ ระดบัโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, 
Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเดก็เล่น Toy r'us รา้นชอ้ป
ป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่DFS  Galleria    

 -  K11 Art Mall พืน้ทีแ่สดงนิทรรศการแห่งน้ีจดัแสดงประสบการณ์ดา้นศลิปะและวฒันธรรม เช่น เวริค์ชอ้ป
สไตลส์รา้งสรรค ์มนิิคอนเสริต์ การฉายภาพยนตร ์บทสนทนาทางวฒันธรรมกบัศลิปิน นอกจากนี้ยงัมแีบรนด์
ระดบัโลกและในประเทศ โซนคา้ปลกีพเิศษ เช่น K11 Design Store, ศูนยก์ลางแบรนดส์ไตลส์รา้งสรรค ์K11 
Select, พืน้ทีด่า้นความงามครบวงจร K11 Beauty, และโซนไลฟ์สไตลแ์ละธรรมชาตแิห่งแรกของฮ่องกง K11 
Natural  

19.00 น. สมควรแก่เวลาเดนิทางสูส่นามบินนานาชาติฮ่องกง   
21.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ HONGKONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX779 
 มีบริการอาหารและเคร่ืองดืม 
23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 
 
 

วนัท่ีเดินทาง ราคา 
ผู้ใหญ่ 

ราคา เดก็  
2 - 12 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

เท่ียวบิน 

เชค็อินคืนวนัองัคารท่ี  14-17 กมุภาพนัธ ์
66 

24,900 22,900 7,500 HX780 (02.00-05.55)  
HX779 (21.05-23.10) 

 

โปรดอ่าน 
รวมอะไรบ้างทริปน้ี 
1.ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ  และ โหลดได้ 2 ใบ รวมกนัไม่เกิน 20 ก.ก.  
2.ค่าห้องพกั ห้องละ 2  ท่าน   

3.ค่าอาหาร รวม 4 มือ้  เช้า 2 มือ้ / กลางวนั 2 มือ้   
4.ค่าประกนัรกัษาอบุติัเหตุและคุ้มครองโควิด ในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 
  เงื่อนไขตามกรรมธรรม ์ของบริษไทยวิวฒัน์  



 

5.ค่าหวัหน้าทวัรด์แูลตัง้แต่เมืองไทย ไม่รวมทิป 
6.รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 

ไม่รวมอะไรบ้างทริปน้ี 

1.ไม่รวม...ค่าทิป 1,000 บาท ตลอดทริป เดก็และผู้ใหญ่ช าระเท่ากนั  ช าระท่ีสนามบินสุวรรณภมิู 

2.ไม่รวม...ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ ลูกค้าต้องจ่ายเพ่ิมเอง 
3.ไม่รวม... ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ท่ีต้องท าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีน   
4.ไม่รวม...ค่าทวัรช์าวต่างชาติเกบ็เพ่ิมจากค่าทวัร ์4,000 บาท 
5.ไม่รวม...ชุดตรวจ ATK 3-4 ชุด กรณุาน าติดตวัไปจากเมืองไทย   

 
 

ส่ิงท่ีท่านควรรู้และท าความเข้าใจก่อนจองทวัรอ่์านนะจะ๊ 7 ข้อเอง 
1. ทวัรน้ี์ลงร้านช้อปป้ิง  2 ร้านหลกัๆ คือ 1. ร้านจิวเวอรร่ี์ 2. โรงงานผลิตหยก  
2. หากท่านมีเท่ียวบินภายต่อในประเทศ โปรดแจ้งให้เราทราบในวนัจองทวัร ์เพื่อประโยชน์ของท่านเอง  
3. เม่ือท่านตดัสินใจจองทวัรแ์ล้ว  ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน เปล่ียนคนเดินทาง หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี   
5. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ
ไว้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 
6. หากท่านมีความจ าเป็นต้องขออาหารพิเศษ เช่น ทานเจ ไม่ทานหมู หรือ ไก่ หรือ สตัว ์ปีก นอกเหนือจาก
อาหารท่ีทางเราจดัการให้ ขออนุญาตเกบ็ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมตามจริงหน้างาน 
7. เมื่อท่านช าระเงินแล้ว ถือว่ายอมรบัข้อตกลงทัง้หมด 

 
 
 
 



 

เงื่อนไขการจ่ายเงิน 

1.โปรดช าระค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท หลงัการจอง 2 วนั พร้อมส่งส าเนาพาสปอรต์ ท่ีมีอายเุหลือ
ใช้งาน มากว่า 6 เดือนขึ้นไป  
2.ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 20 วนั 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
1.ยกเลิกก่อนเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป  คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั หกัยอดเงินมดัจ า 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง
(ถ้ามี) 
3.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจ าท่ีช าระมาแล้วทัง้จ านวน 
**กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร ์ จะท าการคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
(ถ้ามี) อาธิเช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


