
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษสุด สุด!!! นั่งรถชมวิวสะพานข้ามทะเลแห่งใหมท่ี่สุดยาวในโลกสู่มาเก๊า 

จูไห่...ชมถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล, เซินเจิ้น...สักการะเจ้าพ่อกวนอู ช้อปปิ้ง

หล่อหวู่, นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเซินเจิ้นสู่ฮ่องกง, สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้

ชง หมุนกังหันน าโชค วัดแชกงหมิว, ช้อปปิ้งสุดฟินส์ทีย่่านถนนนาธาน 

โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

วนัที ่ รายการทวัร ์ อาหาร โรงแรมทีพ่กั 

วันแรก 

กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง (HX 768 / 08:25-12:20) - น่ังรถบสัชมววิ

สะพานแหง่ใหมสู่ม่าเกา๊ - ซติีท้วัรม์าเกา๊ - โบสถเ์ซน็ปอล - เซนาโดส้

แควร ์- เดอะเวเนเชีย่น - อาหารเย็น - เดนิทางสูเ่มอืงจไูห ่- เขา้ทีพ่กั 

X X  
SILVER ART 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

วันที ่2  

อาหารเชา้โรงแรม - ชมถนนคูรั่ก - จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ - อาหารกลางวัน - 

เดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจิน้ - วัดกวนอ ู- ชมศนูยส์มนุไพรจนี - รา้นหยก -  

รา้นเยือ่ไผ ่- อาหารเย็น - ชอ้ปป้ิงหลอ๋หวู ่- เขา้ทีพ่กั   

   

GUANGSHEN 
BUSINESS  

HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

วันที ่3 

อาหารเชา้โรงแรม - เดนิทางกลับฮอ่งกง (โดยรถไฟความเร็วสงู) - 

วคิตอเรยีฮารเ์บอร ์- วัดเจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮํา - รา้นกงัหนั - วัดแชกงหมวิ 

- อาหารกลางวัน - อสิระชอ้ปป้ิงยา่นนาธาน - เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

- กรงุเทพฯ (HX 779 / 20:35-22:50) // (HX 761 / 22:45-

00:45+1) 

  X - 

 

หมายเหต ุ: ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาขา้งตน้ เป็นวซีา่จนีแบบกรุ๊ป    
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทัวร,์ ไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ชาํระพรอ้มคา่ทัวร)์ 

สําหรับทา่นทีรั่บประทานอาหารพเิศษ เชน่ อาหารเจ หรอืไมท่านหม ูไมท่านไกห่รอืสตัวปี์ก ไมท่านเนือ้สตัว ์และมคีวามจําเป็น
ใหท้างบรษัิทฯ จัดเตรยีมอาหารไวใ้หท้า่นเป็นพเิศษนอกเหนอืจากกรุ๊ปเดนิทางรับประทานทีร่ะบไุวใ้นรายการแลว้ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามจรงิหนา้งาน 

**************************************************************** 
 

วนัแรก    กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง - น ัง่รถบสัชมววิทวิทศันส์ะพานขา้มทะเลแหง่ใหมท่ีย่าวทีส่ดุในโลกสูม่า
เกา๊ - โบสถเ์ซ็นตป์อล - เซนาโดส้แควร ์- เดอะเวเนเชีย่น - เดนิทางสูเ่มอืงจไูห ่- เขา้ทีพ่กั 

06.00 น.   พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์K ทางเขา้ประตู 6 สายการบนิ ฮอ่งกง
แอรไ์ลน์ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและทีน่ั่ง
กอ่นออกเดนิทาง 

08.25 น.   นําทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่HX 768 / 08:25-12:20 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 
12.20 น.   เดนิทางถงึสนามบนิฮอ่งกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) 
 
 
 
 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-18 ปี พกัเดีย่ว กรุป๊ไซด ์

01-03, 15-17, 22-24, 29-31 สงิหาคม 2562 10,499.- 12,499.- 3,000.- 19 + 1 

03-05, 17-19, 24-26 สงิหาคม 2562 

31 สงิหาคม-02 กนัยายน 2562 
11,499.- 13,499.- 3,000.- 19 + 1 

07-09, 14-16, 21-23, 28-30 กนัยายน 2562 11,999.- 13,999.- 3,000.- 19 + 1 

03-05, 10-12, 17-19, 24-26 ตลุาคม 2562 12,499.- 14,499.- 3,500.- 19 + 1 

05-07, 19-21, 26-28 ตลุาคม 2562 12,999.- 14,999.- 3,500.- 19 + 1 

10-12 สงิหาคม 2562 ,12-14 ตลุาคม 2562 

 
15,999.- 17,999.- 3,500.- 19 + 1 



 

หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร แลว้นําทา่นน ัง่รถขา้มสะพานแหง่ใหมสู่ม่าเกา๊ หลังการกอ่สรา้งยาว

นายถงึ 9 ปี ทีส่ดุแลว้สะพานขา้มทะเลทีเ่ชือ่มระหว่างฮ่องกง มาเก๊าและเมอืงจูไหก็เสร็จสมบรูณ์แลว้ โครงการ

สะพานเชือ่ม 3 เมอืงใหญน่ี ้ถอืเป็นอภมิหาโครงการทีเ่กดิขึน้เนอืงจากการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเร็ว

ของฮอ่งกงและจนีแผน่ดนิใหญ ่ รวมทัง้มาเกา๊ทําใหเ้กดิขอ้ตกลงทีจ่ะสรา้งเสน้ทางไรพ้รมแดนเชือ่มตอ่ระหว่างกัน

ขึน้  เมือ่โครงการเสร็จสิน้คาดว่าใชเ้งนิมากถงึราว 1 แสนลา้นหยวน เพื่อสรา้งสะพานขา้มทะเลที่ยาวถงึ 55 

กโิลเมตร ผา่กลางบรเิวณปากแมน้ํ่าเพริล์ เขตเศรษฐกจิสําคัญอกีแห่งของจนี และยังมอีโุมงคใ์ตท้อ้งทะเลในชว่ง

ระหวา่งกลาง โดยเหล็กทีนํ่ามาใชก้อ่สรา้งนน้ ใชถ้งึ 420,000 ตัน ทีว่า่กนัวา่เหล็กทีนํ่ามากอ่สรา้งโครงการสะพาน

เชือ่ม 3 เมอืงนี ้สามารถนําไปสรา้ง “หอไอเฟล” ไดถ้งึ 60 แหง่เลยทีเ่ดยีว 

 

 

จากนัน้ท่านชม โบสถเ์ซ็นตป์อล (St. Paul Cathedral) สรา้งขึน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่17 นับเป็นสถานทีซ่ ึง่มี

ความสําคัญทางประวัตศิาสตร ์และเป็นสญัลักษณ์ประจําเมอืงมาเกา๊ โบสถแ์หง่นีเ้คยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแห่ง

แรกของชาวตะวันตกในดนิแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมอ้ย่างรุนแรง ทําใหโ้บสถ์

เซนตป์อลคงเหลอืแคเ่พยีงบานประต ูและบันไดทางเขา้ดา้นหนา้ทีส่ง่างาม หลังจากมกีารบรูณะขึน้ใหมใ่นปีค.ศ.

1991 ดา้นหลังของซากโบสถแ์ห่งนี้มกีารจัดสรา้งพพิธิภัณฑท์างศาสนาขึน้ เพือ่รวบรวมภาพเขยีน และจัดแสดง

อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการประกอบพธิทีางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลคินาโน ผูก้่อตัง้โบสถ ์ตลอดจนโครง

กระดกูของชาวครสิตญ์ีปุ่่ น และเวยีดนามทีเ่สยีชวีติเมือ่คราวทีเ่กดิเพลงิไหมค้รัง้ใหญ ่

 

นําทา่นสูย่า่นการคา้สําคัญของมาเกา๊ “เซนาโดส้แควร”์ หรอืเซ็นเตอรพ์อยทม์าเก๊า ยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ

ในมาเก๊า ซึง่โดดเด่นดว้ยพืน้ถนนที่ปูลาดดว้ยกระเบือ้ง เป็นลอนคลืน่ เปรยีบเสมอืนทอ้งทะเลอันอุดมสมบูรณ์ 

ลอ้มรอบไปดว้ย อาคารสไตลย์โุรปหลากสสีนั และสถาปัตยกรรมหลากรูปแบบทีน่ี่จัดว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีร่วมไว ้

ซ ึง่รา้นคา้ต่างๆ มากมาย ทัง้แฟชั่น แบรนดเ์นม รา้นแผงลอย เฟอรน์เิจอรโ์บราณ  อัญมณี เครือ่งประดับ ของที่

ระลกึ ฯลฯ ใหท้า่นเดนิเทีย่วแวะซือ้สนิคา้ตามตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บา่ยใหท้่านสัมผัสความอลังการของเดอะ เวเนเชีย่น  เดอะ เวเนเชีย่น  หรอื เวนสิมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่

ทีสุ่ดในเอเซยี สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ตื่นเตน้เรา้ใจกับการเสีย่งโชคในคาสโิน เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง

รา้นคา้ยีห่อ้ดังๆ ถงึ 350 รา้นคา้ และอิม่เอมกับรา้นอาหารถงึ 40 แห่งภายในเมอืงเวนสิของโรงแรม  ล่องเรอืกอน

โดลาในดนิแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ไดต้ามใจชอบ (ล่องเรือและชมโชว์ตอ้งเสีย

คา่ใชจ้า่ยเอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ 1) 

 หลงัรบัประทานอาหารเสร็จนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงจไูห ่ 

 

พกัที ่ SILVER ART HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

 

วนัที ่2     ซติ ีท้วัรจ์ไูห ่- ชมถนนคูร่กั - จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ - เดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจ ิน้ - วดักวนอ ู- รา้น
สมนุไพรจนี - รา้นหยก - รา้นเยือ่ไผ ่- ชอ้ปป้ิงหลอ๋หวู ่- เขา้ทีพ่กั 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ 2) 

 จากนัน้นําทา่นน่ังรถชมทวิทัศนข์อง ถนนคูรั่ก (The Lover’s Road) ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ 

ซึง่รัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดต้กแตง่ภมูทิัศน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ ือ่ว่าถนนคู่รัก ก็

เพราะวา่ภายในบรเิวณถนน  รมิชายหาดแหง่นีไ้ดม้กีารนําเกา้อี ้หรอื มา้น่ัง ซึง่ทํามาสําหรับ 2 คนน่ังเท่านัน้ จงึได ้

ชือ่วา่ถนนคูรั่ก ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของบรรดาคู่รัก ...แลว้นําท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของ

เมอืงจูไห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหู “จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์” หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกว่า “หวหีนี” เป็นรูปป่ันแกะสลัก สูง 8.7 เมตร 

น้ําหนักโดยประมาณ 10 ตัน สรา้งจากหนิแกรนิตทราย ในมอืถอืไขม่กุ ไมว่่าใครไป ใครมาเมอืงนี้ ก็ตอ้งมาเยีย่ม

เธอ หวีหนี สาวงามที่ยนืถือไข่มุก ยนืบดิเอวพลิว้ ริว้ชายผา้พัดพลิว้ อุ่นรอยยิม้ทัง้บนใบหนา้ถงึมุมปาก เป็น

สญัลักษณ์ของเมอืง บง่บอกถงึความอดุมสมบรูณ์รุง่เรอืงแหง่เมอืงจไูห ่

 

 

 

 

 
 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 3) 

 จากนัน้นําท่านเดนิสูเ่มอืงเซนิเจ ิน้ นําท่านเดนิทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) ไหวเ้ทพเจา้กวนอ ู

สญัลักษณ์ของความซือ่สตัย ์ความกตัญํรููค้ณุ ความจงรักภกัด ีความกลา้หาญ โชคลาภ บารม ีทา่นเปรยีบเสมอืน

ตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้มต่อศัตรู ท่านเป็นคนจติใจมั่นคงดั่งขนุเขา มสีตปัิญญาเลอ

เลศิมาก และไมเ่คยประมาทการบชูาขอพรท่านก็หมายถงึขอใหท้่านชว่ยอดุชอ่งว่างไมใ่หเ้พลีย่งพล้ําแกฝ่่ายตรง



 

ขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ ือ่สัตยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน่ั้นเองดังนัน้ประชาชนคนจนีจงึนยิม

บชูา และกราบไหวท้า่นเพือ่ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเอง และครอบครัวในทกุๆ ดา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้นําทา่นชม ศนูยส์มนุไพรจนีหรอืรา้นบวัหมิะ เป็นทีรู่จ้ักกนัดขีองคนไทย เมือ่คราวเกดิอบุตัเิหตุรถแก๊สควํ่าที่

ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครัง้นัน้ รัฐบาลจีนไดส้่งยาบัวหมิะอันมสีรรพคุณรักษาแผลไฟไหม ้มา

ช่วยเหลือผูป่้วยที่โดนไฟไหมท้ั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รูจั้กสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พรอ้มรับฟังการ

วนิิจฉัยโรคโดยแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ ใหท้่านไดช้มการสาธติการนวดเทา้ ซึง่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลาย

ความเครยีด และบํารงุการไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ

 จากนัน้แวะ รา้นหยก ใหท้า่นชมผลติภณัฑห์ยกขึน้ชือ่ ทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝาก ไดต้ามอธัยาศัย 

 จากนั้นนําท่าน แวะ รา้นผลติภณัฑเ์ยือ่ไผ่ ที่จําหน่ายผลติภัณฑ์ที่ทําจากคาร์บอนตน้ไผ่ เช่น เครื่องใชใ้น

ครัวเรอืน ผา้เชด็หนา้ ผา้เชด็ตัวเครือ่งใชใ้นครัว เสือ้ผา้ เครือ่งนุ่งหม่ ซึง่ลว้นเป็นผลติภณัฑว์ัตกรรมสมยัใหมท่ีด่ตีอ่

สขุภาพ ในราคาสดุประหยดั. 

 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (เมนเูป็ดปกักิง่ + ไวนแ์ดง) (มือ้ 4) 
 จากนัน้ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงที ่LOWU CENTER (หลอ่วู)่ หรอืคําเรยีกตดิปากกันคอื มาบญุครอง เซนิเจิน้ 

ซึง่สถานทีน่ี้จะมขีองก๊อบป้ีแบรนเนมมากมาย อาทเิชน่ กระเป๋า และนอกจากนี้ยังมเีสือ้ผา้ เครือ่งประดับ,รองเทา้ 
และอืน่ๆอกีมากมายฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

พกัที ่ GUANGSHEN BUSINESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3     เดนิทางกลบัฮอ่งกง (โดยรถไฟความเร็วสงู) - วคิตอเรยีฮารเ์บอร ์- วดัเจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮาํ - 
รา้นกงัหนั - วดัแชกงหมวิ - อสิระชอ้ปป้ิงยา่นนาธาน - เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง - กลบั
กรงุเทพฯ 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ 5) 

 หลงัอาหารนําท่านเดนิทางกลบัสู่เกาะฮ่องกง (โดยรถไฟความเร็วสูง)หลังจากนั้นเดนิเล่นชมววิย่าน 

วคิตอเรยี ฮารเ์บอร ์ 

 จากนัน้นําท่านไปไหว ้เจา้แม่กวนอมิฮ่องฮํา (Kun Im Temple) เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ใน

ฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม เป็นวัดหนึง่ทีช่าวจนีใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิน่
นาน นมัสการเทพเจา้แชกงซึง่เป็นเทพเจา้ประจําวัดนี้ และอธษิฐานหมุนกังหันแห่งโชคชะตา หรอืทีเ่รยีกกันว่า 
“กังหันนําโชค” เพือ่หมนุแต่สิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติ อาท ิเดนิทางปลอดภัย, สภุาพแข็งแรง อายยุนื, โชคลาภ เงนิ
ทองไหลมาเทมา, เมือ่หมนุกงัหันเสร็จแลว้ตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

  
 จากนัน้นําท่าน แวะชม รา้นกงัหนั มเีครือ่งประดับสวยงาม หรอืเสรมิดวงบารม ีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกชม อาทิ

เชน่ จีก้งัหัน, แหวน, สรอ้ย, กําไล ฯลฯ  ซึง่จะไดรั้บทราบความสําคัญของสิง่ประดับนัน้ๆจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์ใน
ดา้นนีโ้ดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 6) 

 จากนัน้เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุมมุโลก 

ท่านจะไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆอย่างเต็มอิม่จุใจ ไม่ว่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด

ศูนย์การคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมีทุกสิง่ที่คุณตอ้งการ ศูนย์การคา้ที่กวา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ที่

จําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิือ่ดัง จากทั่วทกุมมุโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอม

กับอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรูเลือกอร่อย กับรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ เลือกชอ้ปป้ิงที่ โอเชีย่น

เทอรม์นัิล แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้นําทีม่ใีหเ้ลอืกชมและชอ้ปมากกวา่700รา้น อาท ิESPRIT,EMPORIO 

ARMANI,GIORGIO,ARMANI,DKNY,MARK&SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ** อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

 หลังจากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกงกลับกรงุเทพฯ 

20.35 น.   เหริฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ HX 779 / 20:35-22:50 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง)  

22.50 น.   ถงึทา่อากาศยานกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ 



 

------------------------------------------------------------------------------------- 

22.45 น.   เหริฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ HX 761 / 22:45-00:45+1 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง)  

00.45 น.   ถงึทา่อากาศยานกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทวัร ์* 

* ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง * 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันภัยอบุัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี

อบุัตเิหตุในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ **คุม้ครองตัง้แต่อาย ุ1–75 ปี เท่านัน้** หมาย

เหต ุ: กรณีทีล่กูคา้อายตุัง้แต ่76 -80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของ วงเงนิความคุม้ครองกรณีเสยีชวีติและ ค่ารักษาพยาบาล 

(*** อาย ุ81 ปีขึน้ไมรั่บคุม้ครอง ***) 

 ค่าวซีา่เขา้เมอืงจนีเป็นวซีา่กรุ๊ป (กรณีประเทศจนียกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 เป็นการชัว่คราว และจะตอ้งใชเ้ฉพาะวซีา่จนีแบบ

เดีย่วเทา่นัน้ในการเขา้เมอืงจนี ไมว่า่จะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวรจ์ะตอ้งเป็นผูเ้สยีค่าธรรมเนียมวซีา่แบบเดีย่วดว้ย

ตนเอง(ตามทีส่ถานทตูจนีเรยีกเก็บ) กรณีทีม่วีซีา่จนีอยูแ่ลว้ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได)้ 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์  

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่คนตา่งประเทศ ทีต่อ้งเดนิทางเขา้ประเทศจนี (ในตามโปรแกรมเทา่นัน้) 

 

ขอ้กําหนดและเงือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

 ท่านจะตอ้งชําระเงนิค่ามัดจํา จํานวน 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 48 ชัว่โมง หรอืตามวันทีกํ่าหนดให ้ หลังจากทีไ่ดทํ้าการ

จอง พรอ้มสง่สําเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายจุนถงึวันเดนิทางไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 



 

 ทา่นจะตอ้งชําระเงนิเต็มจํานวนอยา่งนอ้ยกอ่นการเดนิทาง 15 วัน หรอืตามวันทีกํ่าหนดให ้มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

 ราคาทัวรข์า้งตน้อาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม เชน่ สายการมกีารขึน้ภาษีน้ํามนัหรอืภาษี สนามบนิ ฯลฯ 

 เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม ่สามารถยกเลกิ หรอื

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

 เพือ่ใหก้ารสัง่ซือ้ และตกลงซือ้ขายสนิคา้บรกิาร จากบรษัิทฯ เป็นไปโดยสมบรูณ์ กรณุาดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้   

1) ทา่นตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษตา่ง ๆ ใหต้รงกบั หนังสอืเดนิทาง (Passport)  

1.1 ชือ่ + นามสกลุ ของผูโ้ดยสารทกุคน    

1.2 คํานําหนา้ ชือ่ เชน่ Mr./Mrs./Miss. (กรณีทีม่ ีชือ่ชัน้ยศ/ทางตํารวจ/ทหาร (และตอ้งการระบ)ุ เป็นตน้    

1.3 กรณีมเีด็กรว่มเดนิทาง โปรดตรวจสอบวา่อายเุด็กนัน้ๆอยูใ่นเกณฑท์ีจ่ะตอ้งใชร้าคาทัวรป์ระเภทใด   

1.4 โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูโ้ดยสารและผูร้่วมเดนิทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมี

อายเุหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืน ขึน้ไป 

*** ลกูคา้ทา่นใดมวีซีา่จนีอยูใ่นเลม่พาสปอรต์ ทางตม. จะถอืวา่ทา่นใชว้ซีา่ในเลม่ผา่นดา่นในการเขา้ เมอืงจนี บรษัิท

ฯ ทัวรไ์มส่ามารถยืน่เป็นวซีา่กรุ๊ปใหไ้ด ้และถา้ทา่นใดไมแ่จง้วา่มวีซีา่จนีอยูใ่นเลม่ พาสปอรต์อยูแ่ลว้ กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ย

เกดิขึน้ทางลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเองทัง้หมด ***   

2.) ความผดิพลาดในขอ้ 1.1–1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงไดห้ากยังไมไ่ดม้กีารออกบัตรโดยสาร ทัง้นี้หากมตีรวจพบ

ความผดิพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแลว้ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายในการแกไ้ข

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เอง ส่วนในกรณี 1.4 ผูซ้ ือ้ จะตอ้งเป็นผู ้

ตรวจสอบ และเตรยีมความพรอ้มของเอกสารดว้ยตัวทา่นเอง บรษัิทฯ ไมส่ามารถดําเนนิการใดๆ แทนทา่นไดท้ัง้ส ิน้ 

3.) กรณีทีท่า่นไมไ่ดทํ้าการทักทว้งใดๆ แบบเป็นลายลักษณ์อกัษร บรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดต้กลงรับทราบเงือ่นไขและขอ้ 

กําหนดทัง้หมดของบรษัิทฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยหากเกดิความเสยีหายใดๆ ขึน้ บรษัิทฯ ไมต่อ้งรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 เมือ่ทําการชําระเงนิคา่มดัจําหรอืยอดเต็มแลว้ กรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางไดไ้มว่า่จะกรณีใดๆ ก็ตามไมส่ามารถ 

ขอคนืเงนิมัดจําไดแ้ละจะตอ้งเรยีกเก็บค่าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้ อาทเิชน่ค่าวซีา่, ค่าการันตหีอ้งพัก หรอื

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีต่ามจรงิ 

 กรณียกเลกิการเดนิทางกอ่นวันเดนิทาง 10 วันทําการ ทางบรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งเก็บคา่ตั๋วเต็มราคา 

 กรณียกเลกิการเดนิทางกอ่นวันเดนิทาง 3 วันทําการ หรอื NO SHOW ในวันเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี  

 เมือ่ทา่นไดต้กลงชําระเงนิไมว่า่มดัจําหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้แลว้ 

 

หมายเหต ุ: เงือ่นไขสําคญัทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

1. สําหรับทา่นทีป่ระสงคจ์ะระบทุีน่ั่ง (เลอืกทีน่ั่งถกูใจ PICK A SEAT) ตอ้งตดิตอ่ที ่เคารต์อรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง และชําระคา่

ระบทุีน่ั่งดว้ยตนเอง 

2. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดังกลา่ว คอืรา้นหยก 

รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นยางพารา รา้นจวิเวอรี ่เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดังกล่าว จะตอ้งจ่ายค่าทัวรเ์พิม่ และ ทาง

บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้   

3. คณะเดนิทางจําเป็นตอ้งมขี ัน้นตํา่ 15 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วาง

แผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กรณุาอยา่เพิง่คอนเฟิรม์ลางาน   

4. เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวน 

สทิธิ ์ทา่นไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร  

5. กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ และ จะไม ่

สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออกและเขา้

เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของทา่นชํารุด เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง



 

สายการบนิหรอืเจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออกและเขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ

สภาพหนังสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นออกเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ

เพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีสุ่ด เพือ่ยนืยันการ

เปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกตั๋วเครือ่งบนิ จะสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกตัว๋เครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 15-20 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะกรุ๊ปเป็นสําคัญ 

6. ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการ

เลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

7. เกีย่วกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิกําหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่

ทัง้นีแ้ละทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้า่นทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั อยา่งทีด่สีดุ 

8. กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดดํ้าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋วรฟัีนได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืได ้

บางสว่น) ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งรอรฟัีนตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

9. ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพัก

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะ

ไมต่ดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยูก่บัระบบการจัดการของโรงแรม 

10. โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสาย

การบนิ โรงแรม ทีพ่ัก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะ

คํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคัญ 

11. กรณีที่ท่านตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัย

ธรรมชาต ิวาตภยั อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิาร

อยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

12. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทัง้หมดแลว้ บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดงันี ้

- กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที่

พํานกัอยูใ่นประเทศไทย 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นํา้มนัและภาษสีนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบ

ของบรษิทัฯ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

- เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน 

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น 

การเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

- มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน

การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว อาจไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามจรงิทัง้หมด 




