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ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผ ูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

รำคำเด็ก  

แบบไม่มีเตียง 

อำย ุ2-12 ปี 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

มิถนุำยน วนัท่ี 01-03 / 09-11 / 15-17 

22-24 /29 มิ.ย.-01 ก.ค.  

30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 

14,900 13,500 4,500 

กรกฎำคม วนัท่ี 06-08 / 13-15 / 20-22 

21-23 

สิงหำคม วนัท่ี 03-05 / 04-06 / 17-19 

24-26 / 25-27 

31 ส.ค. - 02 ก.ย. 

กนัยำยน วนัท่ี 01-03 / 07-09 / 08-10 

14-16 / 15-17 / 21-23 

22-24 



CODE : HK5T 

ตลุำคม วนัท่ี 19-21 / 26-28 / 27-29 

 

กรกฎำคม วนัท่ี 27-29 / 28-30 

16,900 15,500 5,500 สิงหำคม วนัท่ี 10-12 

ตลุำคม วนัท่ี 12-14 

 

หมำยเหต ุ: ค่ำบรกิำรทวัรส์ ำหรบัเด็กทำรก อำยรุะหว่ำง 6 เดือน – 2 ปี นบัอำยจุำกวนัท่ีจบทรปิกำรเดินทำง 

คิดค่ำบรกิำรทวัร ์  7,900 บำท ต่อเด็กทำรก 1 ท่ำน  (รำคำน้ีใชไ้ดท้กุพีเรยีดกำรเดินทำง) 

ค่ำทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ  

*** อตัรำกำรใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก 1,200 บำทต่อท่ำน 

ขออนญุำตเก็บท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู *** 

วนัแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสวุรรณภมิู – ฮ่องกง – ข้ึนกระเชำ้นองปิง 360 

  หมู่บำ้นวฒันธรรมนองปิง–ไหวพ้ระใหญ่-อิสระชอ้ปป้ิงCity Gate Outlets

    ชมแสงสี SYMPHONY OF LIGHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์M ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต  ู5 

อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ยแ์ปซิฟิค โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ

บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ีนั ่งก่อนออก

เดินทาง 

06:45 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 616 

10:30 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

จดุนดัพบประตทูางออก น าท่านเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหมา่ เป็นสะพานแขวนส าหรบัรถยนต์

และรถไฟท่ียาวท่ีสดุของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัระดบั

โลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศันข์องเกาะฮ่องกง  

 หรอืเท่ียวบิน 

06:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์M ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู5-6 

อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิค(CX) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ี

ของบรษิทัฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สมัภำระ และท่ีนั่ง

ก่อนออกเดินทำง 

08:15 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 700 

12:15 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลันเตำ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร จดุนัดพบประตทูางออก น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวน

ส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟท่ียาวท่ีสดุของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดย

สถาปนกิชื่อดงัระดบัโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศันข์องเกาะฮ่องกง  

http://www.cathaypacific.com/cx/th_TH.html?cm_mmc=SEM-TH-_-GEN-MKT-14Apr15-_-GOOGLE-_-Brand_TH_Sitelink_2015_Phrase-BCX_TH_sitelink_2015-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C-63069611335
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บ่ำย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกงเปลี่ยนอิริยาบถขึ้น

เคเบิ้ลไฟฟ้า นัง่กระเชำ้นองปิงชมวิว 360 องศำ  หนา้ตา่งเป็นกระจกใส ที่สามารถชมทศันยีภาพอนั

งดงามในแบบ “พาโนราม่า” ในมมุกวา้งถึง 360 กราบไหวข้อพรพระใหญ่ หรือเรียกว่า พระพทุธรปู

เทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่บริเวณริมหนา้ผาองคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยัง

เนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้อิสระใหท้่านไดส้ัมผัสกับ หมู่บา้นวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping 

Village) ใหท้่านไดอิ้สระเท่ียวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บริเวณ

หมู่บา้นจ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนกุท่ีสามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรม

ดัง้เดิมไวไ้ดอ้ย่างลงตวัจน 

 

 

 

 

จากนัน้น าทกุท่าน อิสระ ชอ้ปป้ิง จใุจ ท่ี CITY GATE OUTLET เลือก

ซ้ือสินคา้ ราคาถกูมากมาย หลายย่ีหอ้ ไม่ว่าจะเป็น Nike , Puma , 

Rayban , Levi’s รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายย่ีหอ้ และชั้นใตด้ิน

จะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ย่างจใุจ 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / Hotel Ease Tsuen Wan  

หรอืระดบัเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีสองของกำรเดินทำง   วดัแชกงหมิว - วดัหวงัตำ้เซียน - งำนฮวงจ ุย้ รำ้นป่ีเซ่ียะหยก  

    อ่ำวรีพลสัเบย ์- วดัเจำ้แม่กวนอิม ฮองฮ ำ - อิสระชอ้ปป้ิง จิมซำจ ุ่ย 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบต่ิมซ ำ ณ ภตัตำคำร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพ่ือสักการะเทพ

เจา้แชกง และใหท้่านหมนุกงัหนัทองแดง ท่ีเชื่อกนัว่าถา้หมนุ 

3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ร ้ายและ น าแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาว

ฮ่องกงนยิมไปสกัการะท่ีวัดนีใ้นวันขึน้ปี ใหม ่ 
น าท่านชม Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน)  น าท่าน

นมสัการเทพเจา้หวังตา้เซียน ณ วดัหวงัตำ้เซียน หนึ่งในวัดท่ี

โด่งดงัท่ีสดุของฮ่องกง เทพซ่ึงขึ้นชื่อในการดแูลรักษาโรคภยัไข ้

เจ็บและ พบกับผูค้นมากมายท่ีน าธปู และ ของ มาสักการะเพ่ือ

ขอพรต่างๆ ตัง้แต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท า

ธรุกิจ หรือตามท่ีคนไทยเรียกกันอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีน

แตจ๋ิ้วว่า “วัดหวังตา้เซียน”นัน้เป็นวัดลัทธิเตา๋ท่ีชาวฮ่องกงและ

นกัท่องท่องท่ี เดินทางมาเท่ียวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนใหค้วามศรัทธากนัมาก วัดนี้มีอายุ 

กว่ารอ้ยปีละไดช้ื่อว่าเป็น วัดท่ีใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทกุสิ่ง เดิมทีวัดนี้เป็นเพียงศาล

เจา้เล็กๆ ในย่าน Wan Chai ทางเกาะฮ่องกง ภายหลงัไดม้ีการรวบรวมเงนิบริจาคแลว้ยา้ยวัดมาตัง้อยู่

บนเกาะเกาลนูในท่ีปัจจบุนั  

จากนั้นน าท่านเย่ียมชม งำนฮวงจ ุย้ ท่ีขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับ

งานดีไซนท่ี์ไดร้ับรางวัลอันดับยอดเย่ียม เคร่ืองประดับกังหันน า

โชค จ้ี แหวน ก าไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองใน

หนา้ท่ีการงาน คา้ขายธรุกิจใดๆ ก็ร ุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปท่ี

ใดหนใดก็แคลว้คลาดปลอดภยั คิดหวังสิ่งใดก็สมดัง่ใจปรารถนา

ทกุประการ และรา้นป่ีเซ่ียะหยก สตัวน์ าโชคลาภความมัง่มี 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภคัตำคำร 

บ่ำย น าท่านสกัการะเจา้แมก่วนอิมและขอพรจากเทพเจา้ไซ่ซ่ิงเอ๊ียท่ี 

ชายหาดน า้ตืน้ท่ี อ่ำวรพีลสัเบย ์ไหวพ้ระ ขอพร องคเ์จา้แม่

กวนอิม ริมหาด ท่ีสิ่งหลายๆ คนมาขอแลว้ก็สมหวังกนั

บ่อยครัง้ ใหท้่านได ้รบัพลงั 1 ในจดุฮวงจุย้ ที่ดีท่ีสดุในฮ่องกง 

ศาลาแปดเหลี่ยม หรือแมก้ระทัง่ไดข้า้มสะพานตอ่อาย ุท่ีเชื่อว่า

เมื่อไดเ้ดินขา้ม 1 รอบ จะตอ่อายไุดถึ้ง 3 ปี 

จากนัน้น าท่านไปไหวเ้จำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ (Kun Im Temple 

Hung Hom)เป็นวัดเจา้แมก่วนอิมท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน  ฮ่องกง ขอ
พรเจา้แมก่วนอิมพระโพธิสตัวแ์ห่งความเมตตา เป็นวดัเกา่แกข่อง

ฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873  
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หลังจากนัน้ใหเ้วลาทกุท่านได  ้อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนจิมซำจ ุ่ย ขึ้นชื่อว่ามาเท่ียวฮ่องกง สิ่งท่ีไม่ควร

พลาด คือ ช็อปป้ิง เพราะ ฮ่องกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรือน า้ลึกส าหรับขนถ่ายสินคา้ นบัเป็น
ประตสู ู่ประเทศจีน และจากจีนสู่โลกก็ว่าได ้สินคา้แบรนดเ์นมมากมายเลยมีขายราคาไม่แพงท่ีฮ่องกง 

แหล่งช็อปป้ิงส าคญัท่ีไม่ควรพลาด คือ ถนนนาธานบนฝัง่เกาลนูท่ีมีย่านช็อปป้ิงดงั ๆ อย่าง จิมซาจุ่ย 

(Tsim Sha Tsui) มง่กก๊ (Mong Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมีรา้นคา้ตลอดสองขา้งทาง 

 

 

 

 

 

*** อำหำรค ่ำ ไม่รวมอย ูใ่นรำยกำรท่องเท่ียว เพ่ือใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ีกบักำรชอ้ปป้ิง

อยำ่งเต็มท่ีท่ำนสำมำรถทำนอำหำรไดส้ะดวกสบำย *** 

น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / Hotel Ease Tsuen Wan  

หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง      อิสระชอ้ปป้ิง ตลำดเลด้ีมำเก็ต - สนำมบินฮ่องกง – กรงุเทพฯ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบต่ิมซ ำ ณ.ภตัตำคำร  

จากนัน้ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง เลด้ีมำเก็ต แหลง่ชอ้ปป้ิงทอด

ยาว 1 กิโลเมตร ท่ีมีรา้นรวงขนาดเล็กกว่า 100 รา้นท่ีขาย

เสื้อผา้ เคร่ืองประดบั และของที่ระลึกในราคาย่อมเยา 

*** อำหำรเท่ียง และอำหำรค ่ำ ไม่รวมอย ูใ่นรำยกำรท่องเท่ียว เพ่ือใหท่้ำนได ้                                 

เพลิดเพลินเต็มท่ีกบักำรชอ้ปป้ิงอยำ่งเต็มท่ีท่ำนสำมำรถทำนอำหำรไดส้ะดวกสบำย *** 

ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ู ่สนำมบินฮ่องกง 

21.25 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 617   

23.15 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ    

                                     หรอืเท่ียวบิน 

22.25 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 709 

00.15 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ 

 

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

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 15 ท่ำนขึ้นไป 
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ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ **   

ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,200 บำท ต่อลกูคำ้ 1 ท่ำน  

**ขออนญุำตเก็บทิปท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู** 

คำ่ทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค ชัน้ประหยดั เสน้ทางกรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ  

• คา่ภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา  

          ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม  

• คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

• คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

• คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการที่ระบ ุ

• คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการ 

• คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

• คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี ซ่ึงเป็นอตัรา ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำย

กำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม 

• คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

• ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ *** อตัรำกำรใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก 1,200 บำทต่อท่ำน *** 

• คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ คา่เคร่ืองดื่มและคา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเองคา่โทรศัพท ์ 

คา่ซักรีด ฯลฯ 

• คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

• ส าหรบัราคานีบ้ริษทัฯ จะไมร่วมคา่ภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

กำรช ำระเงิน  

• ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าค่าบริการทัวร์เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน 

หลงัจากมีการท าจองส ารองท่ีนัง่แลว้ 2 วันท าการ  

หรอืสะดวกโอน     ชือ่บญัช ี  บรษิทัมาแจส๊ตกิ แทรเวล อนิเตอรเ์นช ัน่แนล  จ ากดั 

                               ธนาคารกสกิรไทย             สาขา  ถนนหลงัสวน 

บญัช ี   ออมทรพัย ์  เลขที ่ 082 – 2 – 56202 – 7 

หมายเหต ุ -    เมื่อโอนเงินเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ กรณุาแฟ็กซใ์บ PAY-IN กลบัมายงับริษทัฯ 02-254 7223 
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• ส าหรบัคา่บริการทวัรส์ว่นท่ีเหลือ จะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทั

ฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทักอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 

• บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนือ่งจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ

หา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุล

ใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมด

หรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

• เนือ่งจากตัว๋เคร่ืองบินท่ีทางบริษทัฯ ไดท้ าการจองไวเ้ป็นตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุป๊ ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะ

จดัใหเ้ป็นโซนกรุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถท่ีจะรอ้งขอไดว่้าจะขอที่นัง่โซนใหม่  และในบางครัง้ที่นัง่บน

เคร่ืองบน อาจจะไมไ่ดน้ัง่ติดกนัหมดกบัคนในครอบครวั แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจา้ท่ีและหวัหนา้ทวัรจ์ะ

พยายามอย่างเต็มท่ี เผื่อที่จะไดน้ัง่ดว้ยกนักบัคนในครอบครวั ทัง้นีจึ้งเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั และโปรด

เขา้ใจ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผ ูร้่วมเดินทำงจอยกร ุป๊หนำ้รำ้นไม่ถึง 15 

ท่ำน 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยกุำรใชง้ำนอยำ่งนอ้ย 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

กรณีอำยหุนงัสือเดินทำงนอ้ยกว่ำ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

ควรรบีท ำเลม่หนงัสือเดินทำงใหม่ และสง่ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงมำใหก้บัทำงบรษิทัฯอีกครัง้  

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น  

*** เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินค่ำมดัจ ำบรกิำรทวัร ์หรอืช ำระค่ำบรกิำรทวัรเ์ต็มจ ำนวนแลว้ *** 

*** ทำงบรษิทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ *** 
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BOOKING FROM 

 

Date / วนัท่ี ................................ 

From: / จำก ………………………………………….. Company / บรษิทั …………………………………….. 

Tel: / โทร ……………………………………………… E-Mail : ………………………………………………….. 

Attn: / เรยีนคณุ …………………………………….. THE KEY TOUR 

โปรแกรมท่ีจอง ..................................................................... โดยสำยกำรบิน .................... 

วนัท่ีเดินทำง ................................................ จ ำนวนผ ูเ้ดินทำง ........................................... 

แบ่งเป็นผ ูใ้หญ่ ............................... ท่ำน เด็กต ่ำกว่ำ 12 ปี ไมมี่ตียง ............................ ท่ำน 

ช่ือ – นำมสกลุผ ูจ้อง ........................................................................................................... 

โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก :  เบอรโ์ทรศพัท ์............................................................................ 

                                      เบอรมื์อถือ ................................................................................ 

หอ้งพกั 1 ท่ำน ............................. หอ้ง หอ้งพกั 2 ท่ำน ............................ หอ้ง 

เตียงเสรมิ .................................... หอ้ง เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่ .......................... หอ้ง  

อำหำร:  ☐  ไม่ทำนเน้ือววั ☐  ไม่ทำนเน้ือหม ู☐  ไม่ทำนสตัวปี์ก ☐  มงัสำวิรตั 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 


