
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์3 วนั 2 คนื 
** ไปเช้า-กลับดึก เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ ** 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX) 

มอีาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โหลดสมัภาระได ้30 กโิล 

 

จดุเดน่โปรแกรม 

1.  เท่ียวดิสนีย์แลนด์เต็มวันอยู่จนถึง 19.30 น. 

2.  รวมบัตรเขา้สวนสนุก + รถรับส่งแล้ว 

3.  ไม่ไปสวนสนุกเปลี่ยนไป กระเช้านองปิงฟร!ี 

4.  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน 

5.  หมุนกังหัน วัดแชกง ขอความส าเร็จ ธุรกิจ โชคลาภ 

6.  ผูกด้ายแดงขอพรคู่รัก วัดหวงัต้าเซียน  

7.  ช้อปปิ้ง 2 ย่านดัง  จิมซาจุ่ยมงก๊ก สินค้าแบรนด์มากมาย 



 

ตารางเดนิทาง 
ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

10 – 12  พฤศจิกายน  2561 (CX700/CX617) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

17 – 19  พฤศจิกายน 2561 (CX616/CX709) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

24 – 26  พฤศจิกายน 2561(CX700/CX709) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

05 – 07 มกราคม 2562(CX616/CX617) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

12 – 14 มกราคม 2562(CX700/CX709) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

19 – 21 มกราคม 2562(CX700/CX709) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

26 – 28 มกราคม 2562(CX700/CX709) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

23 – 25 กุมภาพันธ ์2562(CX700/CX709) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

02 – 04 มีนาคม 2562(CX616/CX617) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

09 – 11 มีนาคม 2562(CX616/CX709) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

16 – 18 มีนาคม 2562(CX700/CX709) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

23 – 25 มีนาคม 2562(CX616/CX617) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

30 มีนาคม – 01 เมษายน 2562(CX700/CX709) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

****   ทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา  7,000.- บาท / น ัง่ตกัผูใ้หญ ่

*โปรดอา่นเงือ่นไขทวัรก์อ่นจอง! เมือ่ทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรบัเงือ่นไขครบทกุขอ้แลว้!!* 
 

ราคายังไม่รวมคา่ทิปไกด1์,000 บาท/ท่าน (เก็บทีส่นามบินไทย)ทารก อายตุ่ ากวา่ 2 ป ีไมเ่ก็บ 

 ราคาน้ีส าหรับพาสปอร์ตไทยเทา่น้ัน พาสปอร์ตตา่งชาติเก็บคา่ทวัร์เพิ่ม 1,000 บาท 

 ราคาส าหรับผู้เดินทางข้ันต่ า 15 คน / กรุ๊ป สามารถออกเดินทางได้ 

  บริษัทฯ ยินดีใหค้ าปรึกษาเพิ่มเติมหากมคีวามประสงค์จะเดินทางต่อ เช่น เลือ่นวัน เพิม่ส่วนต่าง     

ท่านที่จะมีตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนท าการออกตัว๋ 

  ใบนดัหมายเตรียมตวัเดนิทาง บริษัทฯ จดัส่งให้ทา่นก่อนเดินทาง 3 วัน  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก     กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง –ดสินยีแ์ลนด ์หรอื กระเชา้นองปิง 

*ส าหรับพเีรียด10 – 12 / 24 – 26 พฤศจิกายน 2561 
12 – 14 / 19 – 21 / 26 – 28 มกราคม 2562 /23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 
16 – 18 มีนาคม / 30 มีนาคม – 01 เมษายน 2562 
06.00 น.   ทุกท่านพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประตู 6 Row M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
                                               คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
08.25 น.   ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathey Pacific Airlineเที่ยวบินCX700 
12.10 น.   ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกงหลังจากรับกระเป๋าที่สายพาน และผา่นพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืงแล้ว  
หัวหน้าทัวร์พาท่านเดินออกทาง Hall B  ไกดท์้องถิ่นและรถโค้ชปรับอากาศรอรับทุกท่าน 
หมายเหต:ุ  การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบินสายการบินเป็นผู้ก าหนดเทา่น้ัน บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได ้ 

แต่จะท าการ Request  อ านวยความสะดวกให้ได้เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเค้าเตอร์เชค็อิน 

*ส าหรับพเีรียด17 – 19  พฤศจิกายน 2561 / 05 – 07 มกราคม 2562 
02 – 04 / 09 – 11 / 23 – 25 มีนาคม 2562 
04.30 น.   ทุกท่านพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประตู 6 Row M 
06.40 น.   ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathey Pacific Airlineเที่ยวบินCX616 
10.25 น.   ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกงหลังจากรับกระเป๋าที่สายพาน และผา่นพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืงแล้ว  
หัวหน้าทัวร์พาท่านเดินออกทาง Hall B  ไกดท์้องถิ่นและรถโค้ชปรับอากาศรอรับทุกท่าน 
หมายเหต:ุ  การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบินสายการบินเป็นผู้ก าหนดเทา่น้ัน บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได ้ 

แต่จะท าการ Request  อ านวยความสะดวกให้ได้เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเค้าเตอร์เชค็อิน 

 
** ทวัรต์ามใจส ัง่ !!! เลอืกเทีย่วได ้1 โปรแกรม อยา่งใดอยา่งนงึ** 

พรอ้มบรกิารรถรบัสง่ท ัง้ไปและกลบั ฟร!ี 
 

(1) ทวัรด์สินยีแ์ลนด ์ หรอื  (2) ทวัรน์องปิง+ชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลท 
โดยทา่นตอ้งแจง้กบัพนกังานขายในวนัจองทวัร ์เพือ่เตรยีมบตัรใหท้า่นลว่งหนา้ 

 
** อสิระอาหาร กลางวนั/เย็น ตามอธัยาศยั ** 

 
(1) ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดน์ าทุกท่านก้าวเข้าสู่ 7 ดินเเดนมหัศจรรย์ ที่มทีั้งเร่ืองราวสุดลกึลบั ไวลด์เวสต์ ทอย
สตอรี่ เร่ืองเหนือจินตนาการ การผจญภัย ห้วงอวกาศ และทวปีอเมริกา ซึ่งทุกดินแดนจะต้อนรับทุกคนดว้ย

http://bit.ly/2NMk5YE


 

เคร่ืองเล่นแสนสนุกระดับโลก เหลา่เพื่อนดิสบนีย์ ตัวโปรด และการแสดงสไตลบ์รอดเวย์สุดตระการตา 
หมายเหตุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป  พลุไฟปราสาท จะหยดุการแสดงเนื่องจากตัวปราสาท
ได้ปดิปรับปรุงชัว่คราว เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยประมาณ เพื่อจดัสร้างให้มีขนาดใหญข้ึ่นกว่าเดมิ   
 

 
 
(2) กระเชา้นองปิงเป็นกระเชา้ลอยฟา้ที่ยาวที่สดุในโลก มุ่งสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที โดยประมาณ ท่าน

จะได้ชมทิวทัศน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลันเตา ใหท้่านได้กราบขอพร  พระใหญ่เกาะลันเตา เป็นวดัที่สร้าง

ข้ึนเมื่อป1ี924เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทบักลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สดุในโลก หนัก 250ตันและสูง 34เมตร 

องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องลา่งบริเวณทะเลจีนใต้ ระหวา่งเดินมาที่วดัจะเห็นพระใหญ่แต่ไกล หาก

ใครไดไ้ปนมัสการ ขอพรแลว้ ชวีติจะพบแตค่วามสุขความส าเร็จในทุกๆ ด้าน 

หมายเหตุ  กรณีนองปิง"ปิดปรับปรุงเพื่อซ่อมบ ารุง" ในวนัเดินทาง ทัวร์จะน าทกุทา่นข้ึนลงเกาะลันเตาเรียบร้อย  

โดยรถ Shuttle Bus ประจ าทางของนองปิง และขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ากระเชา้ ในทุกกรณี 

จากน้ันพาท่านช้อปปิ้ง City Gate Outletศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในรูปแบบ Outlet ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนม

จากโรงงาน  มาลดกระหน่ าสูงสุด 30-70%  เช่น  Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK  และมี  Food 

Court รวมอาหารอร่อยๆ 
 

 

 

เขา้สูท่ ีพ่กั (ฮอ่งกง)  SAV Hotel / Hotel Ease / Penta Hotelหรอื ใกลเ้คยีง 

วนัสอง    วดัแชกง – จวิเวอรี ่– วดัหวงัตา้เซยีน –ชอ้ปป้ิงนาธาน 

บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

วดัแชกง*ไหว้ขอความส าเร็จด้านธุรกิจและโชคลาภ*เป็นวัดที่สร้างข้ึนเพือ่ระลึกถึงต านานแห่งนักรบราชวงศ์
ซ่งถูกกล่าวขานใหเ้ป็นวดัทีข้ึ่นชื่อดา้นเสริมดวง แก้ชง ตามความเชือ่ที่วา่ การหมุนกังหันกลับทศิ จะช่วยหมุน



 

ชีวติพลกิผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เร่ิมต้นปีใหม่ เพือ่ขับไล่สิ่งชั่วร้ายและน าแต่สิ่งดีๆ  เข้ามา ประชาชนทัว่โลก
ต่างใหค้วามเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก** ขอใหต้ั้งใจในการขอพรกับเทพเจ้าองค์น้ีจะส าเร็จทกุราย** 

 
ร้านจิวเวอร์ร่ี  ท่านจะได้พบกับ จีก้ังหันของขลังชื่อดังทีท่ั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องทีฮ่่องกงเทา่น้ัน**
ออกแบบโดยสินแซชือ่ดังจาก วัดแชกง วงลอ้กังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว 
ท่านสามารถชมและเลอืกซ้ือใสเ่พื่อเสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็นอยา่งมาก เพราะส าเร็จตามที่ขอ 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

วดัหวงัตา้เซยีน*ไหว้ขอความส าเร็จด้านคู่ครองและสขุภาพ*ตั้งอยูใ่จกลางเมืองโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่
งดงาม ซ่ึงวัดแห่งน้ีเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองคอ์ย่างเทพเจ้าหลกัของวัดคือเทพหวังต้าเซียน 
แต่จุดยอดนิยมทีค่นทัว่โลกมากราบไหว้วดัแห่งน้ีคือเป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ซ่ึงไม่ใชก่ารขอความรักจาก
เทพหวังต้าเซียนแต่อยา่งใด แต่เป็นการเดินไปดา้นข้างซ่ึงจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง เป็นรูปปั้นสี
ทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยูด่้านหลังประทับอยู่ ซ่ึงชาวจีนเชื่อกันว่าจะได้พบเน้ือคู่แท่ทีเ่ป็นคูบุ่ญคู่บารมีรักกัน
ตลอดไป สว่นใครที่ไดพ้บคูแ่ล้วสามารถขอพรใหคู้่ของท่านรักกันแน่นแฟ้นยิ่งข้ึนได้เช่นกัน 
วธิขีอพร: ใชด้า้ยแดงผกูนิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี

 



 

จมิซาจุย่ ถือเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮอ่งกงที่ทนัสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้ง
โรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทีม่ีสินคา้แบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ าสมัยสดุ ๆ แปลก
ใหม ่หลากหลายประเภทใหจ้ับจ่าย ไมว่่าจะเป็น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล 
โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซ้ือสินคา้แฟชั่นที่มเีอกลกัษณ์เป็นของ ตวัเองในสินคา้กิ๊บเก๋มากมาย  

 
** อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

เขา้สูท่ ีพ่กั (ฮอ่งกง)  SAV Hotel / Hotel Ease / Penta Hotelหรอื ใกลเ้คยีง 

วนัสาม    วคิตอเรยีพคี(Mid-Level) – รพีลสัเบย–์ชอ้ปป้ิงตลาดมงกก๊ – สนามบนิ 

บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (3) 

วคิตอเรยีพคี(Mid-Level) คือยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ าทะเล 552 เมตร และถือเป็น
ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง อยู่ในเขตนิวเทอริทอร่ี มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดับน้ าทะเลแม้
ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือน
วิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นววิของเกาะฮ่องกงไดท้ั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์ร่ี และสีสัน
ของแสงไฟยามค่ าคืนของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่อเร่ืองฮวงจุ้ย 

 
เจา้แมก่วนอมิ อา่วรพีลสัเบย*์ไหว้ขอความส าเร็จด้านขอลูก*หาดทรายยาวรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นหนึ่งในหาด
ที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของฮ่องกง อาคารสโมสรของสมาคมกู้ภัยของฮ่องกงสร้างข้ึนในสไตล์จีนดั้งเดิม 
เพดานตกแต่งด้วยลวดลายมังกรขดเป็นวงที่ดูอลังการ รูปปั้นคู่สูงตระหง่านของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ว
มีความโดดเด่นท่ามกลางสวนสวย 



 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

ตลาดมงก๊กเป็นย่านขายเสื้อผ้า เคร่ืองประดับ และของที่ระลึกในราคาย่อมเยา ตั้งอยู่บนถนนตุง ชอย เป็น

แหล่งช้อปปิ้งทอดยาว 1 กิโลเมตรให้โอกาสคุณได้ฝึกฝนทักษะการต่อราคาอย่างเพลิดเพลิน ชื่อของตลาด

แห่งน้ีมีที่มาจากการเปน็แหลง่ขายสินค้าส าหรับสตรีทุกวัย อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าอีกหลากหลาย เช่น นาฬิกา 

เคร่ืองส าอาง กระเป๋า เคร่ืองตกแต่งบ้าน CD และของกระจุกกระจิกให้เลือกซ้ือ จนคุณสามารถเพลิดเพลินกับ

การชมตลาดได้โดยไม่จ าเป็นต้องตั้งใจไปซื้อสินค้าใดๆ สักชิ้น 

 
 

** อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 
 

ตามเวลานัดหมายน าทุกท่านไปสนามบิน ส่งสนามบิน เช็คอิน โหลดสัมภาระ 
 

*ส าหรับพเีรียด10 – 12 พฤศจิกายน 61/ 05 – 07 มกราคม 2562  



 

02 – 04 / 23 – 25 มีนาคม 2562 
21.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบินCathay Pacific Airline เที่ยวบินCX617 

23.40 น.ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ:  การจัดที่น่ังบนเคร่ืองบินสายการบินเป็นผู้ก าหนดเท่าน้ัน บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

แต่จะท าการ Request  อ านวยความสะดวกให้ได้เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเค้าเตอร์เชค็อิน 

*ส าหรับพเีรียด07 – 09 / 24 - 26พฤศจิกายน 61/ 12 – 14 / 19 – 21 / 26 – 28 มกราคม 
23 – 25 กุมภาพันธ ์/ 09 – 11 / 16 – 18  มีนาคม / 30 มีนาคม – 01 เมษายน 2562 
22.00 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบินCathay Pacific Airline เที่ยวบินCX709 

00.05น.ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ:  การจัดที่น่ังบนเคร่ืองบินสายการบินเป็นผู้ก าหนดเท่าน้ัน บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

แต่จะท าการ Request  อ านวยความสะดวกให้ได้เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเค้าเตอร์เชค็อิน 

 

ขอ้ส าคญัควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทกุเมอืง ได้แก่ ฮอ่งกง  
มาเก๊า จูไห ่เซินเจิ้นก าหนดให้มกีารประชาสัมพันธ์สินคา้พื้นเมอืงให้นักทอ่งเที่ยวได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล 
เช่น  จิวเวอรี่, หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, เยือ่ไผ่ซ่ึงทัวร์มคีวามจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย 
“เพราะมีผลกับราคาทวัร์” จึงเรียนให้กบันักทอ่งเที่ยวทกุท่านทราบว่า ทัวร์จ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมโดย
ใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งสิ้น 
และทุกการตดัสินใจซ้ือนั้นเป็นดุลพินิจของลูกคา้ 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผดิชอบความพอใจหากทา่นไม่พึ่ง
พอใจสินค้าภายหลัง  และถา้หากลูกค้าไมม่ีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมอืง ทางแลนด์จีนจะเรียก
เก็บค่าใช้จา่ยทีเ่กดิข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 600 หยวน / คน / ร้าน 

 
 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *รวม* 
1) ตั๋วเคร่ืองบินแบบหมูค่ณะ (ชั้นประหยัด) ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน  

 ไม่สามารถขอ Refund ได้ทุกกรณีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเ้ดินทางได้ทกุกรณี 

2) โรงแรม 4ดาว 2 คนื ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 
หมายเหต:ุ  การจัดห้องพกัส าหรับเดก็ มเีงื่อนไขดังน้ี 

เด็กอาย ุตั้งแต ่0 – 4 ขวบ ไม่เปิดเตียง จัดให้นอนเตยีงเดียวกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน / ห้อง เทา่น้ัน 
กรณีเป็นผู้ใหญเ่พียง 1 ทา่น / หอ้ง  โรงแรมจะถือวา่เป็นการพักเดี่ยว  มีคา่พักเดี่ยว 

  เด็กอายุ ตั้งแต ่4 ขวบ ขึน้ไป  จดัให้นอนเสริม 1 เตียง / หอ้ง หรือ นอนกับ ผูใ้หญ่ 1 ท่าน / หอ้ง 
ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากโรงแรมไม่มีห้องพักในวันน้ัน 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องประเภทอื่นทดแทนให้แกท่่านตามเหมาะสม  
  กรณีที่เดินทางมา 4 ทา่น ผู้ใหญ่/ครอบครัว แต่มี 1 ท่าน มเีหตุจ าเป็นไม่สามารถเดินทางกับคณะได ้
ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดกต็ามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเป็นหอ้ง TRIPLE  พัก3 ท่าน/หอ้ง 
หรือมีคา่ใช้จ่ายเรียกเก็บเพิม่เป็นคา่พักเดี่ยว ส าหรับเศษ 1 ท่าน ทีต่้องการนอนแยกคนเดียว 

ในกรณีบางทา่นมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเดินทางกับคณะได้  บริษัทฯ จะไม่สามารถโอนหอ้งพักของ 
         ผูย้กเลิกเดินทางให้แก่ท่านอื่นๆ ใชส้ ารองพกัไดทุ้กกรณี  เน่ืองจากเป็นเงือ่นไขของทางโรงแรม 

3)  อาหาร 4มือ้ ตามโปรแกรม (**หากทา่นไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้**) 

4)  คา่บตัรเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไม่ใช่โปรแกรมที่ระบุไวว้่าต้องช าระเพิ่มเติม 

5)  คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรม 

6)  ประกันอุบตัเิหตุระหวา่งเดินทางในทอ้งถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต ่อายุ 1 – 75 ปี เท่าน้ัน ** 
กรณีผู้เดินทางมีอายุตั้งแต ่ 76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง 
และ ส าหรับผู้เดินทาง อายุ 81 ปี ข้ึนไป กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น ** 
ประกันจะไม่คุ้มครองผูท้ี่เคยผ่านหรือเคยเดินทางเขา้ประเทศต้องห้าม แม้วา่จะสง่ชื่อมาท าประกันแล้ว 
   ได้แก่ อาเซอร์ไบจัน, อัฟกานิสถาน, ควิบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, เลบานอน, ลิเบีย,  

เกาหล(ีเหนือ), ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน, อิสราเอล 

7)  ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทกุชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็เงินเพิ่มหากสายการบนิปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

8)  คา่ระวางน้ าหนักกระเปา๋ ส าหรับโหลดใตเ้คร่ือง 1 ใบ จ ากัดน้ าหนักไม่เกิน 20 กก.  

 



 

 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *ไมร่วม* 
1)  ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไมใ่ชห่วัหน้าทวัร์) 1,000 บาท/ท่าน   

  ผู้ใหญ่และเด็กจา่ยในอตัราเทา่กัน  ** ทารก อายตุ่ ากวา่ 2 ป ีไมเ่ก็บค่าทิป ** 
  จ่ายทีส่นามบินประเทศไทยแก่เจา้หน้าที่บริษัทฯ ทวัร์เท่าน้ัน 
  คา่ทิปส าหรับหวัหน้าทวัร์จากเมอืงไทย ** ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มตามสินน้ าใจของทุกทา่น ** 

2)  คา่ภาษตี่างๆ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% กรณีต้องการใบก ากบัภาษี 

3)  คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ไดเ้กิดข้ึนจากทวัร์เป็นสาเหตุ  อาทเิช่น  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิ่มพเิศษภายใน
ห้องพัก, ค่าโทรศัพทต์่างๆ ,ค่าอินเตอร์เนต็, คา่มินิบาร์, ค่าซักรีด, คา่ใช้จ่ายอันเกดิจากความลา่ชา้ของสายการ
บิน,อุบตัิภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่ประจ าเมอืงไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของทางบริษัทฯ 

 
 

เงือ่นไขการรบัจองทวัร ์
1) ช าระคา่มัดจ าทวัร์  ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง นับจากวันที่ได้รับใบอินวอย 
2) ช าระส่วนที่เหลอืกอ่นเดินทาง 30 วันเพือ่ยืนยันการเดินทาง 
  ที่นั่งของทา่นจะถูกยืนยนัโดยสมบูรณ์ก็ตอ่เมือ่ทา่นได้รับใบยืนยันการรับจองของบริษัทฯ เป็นส าคญั 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกที่น่ังของท่านอัตโนมตั(ิauto) หากทา่นไม่ได้ช าระค่ามดัจ าในวันที่ก าหนด  
เพื่อให้สทิธิ์แกผู่้ที่รอคิว (Waitlist) ท่านตอ่ไปและ เน่ืองจากโปรแกรมเป็นแบบJoin Tour (จอยเที่ยว) 
บริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องบริหารจัดการขายที่น่ังใหเ้ต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจ ากดัทีส่ายการบินก าหนด 
 เพื่อสามารถน าทุกท่านออกเดินทางได้อยา่งราบร่ืน        

3) แนบส าเนาหนังสอืเดินทาง (กรุณาถ่ายส่งมาตามตัวอย่าง) โดยมีวันหมดอายคุงเหลอืไม่น้อยกว่า6 เดือน   
     นับลว่งหนา้กอ่นวันเดินทาง และมีหน้าวา่งท้ายเล่มไม่น้อยกวา่ 2 หน้า เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ประทับตราได ้

4) หากท่านไม่ช าระค่าทัวร์ครบ 100% ก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถอนุญาตใหท้่านเดินทางได้  
     รวมถึงสายการบินจะยึดมัดจ าของท่านทันที โดยไมส่ามารถขอคืน (Refund)  ได้ทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆ ทีค่วรทราบ 
1)  ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ข้ึนไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็น (Wheel Chair) ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์
ประกอบการเดินทาง เพือ่ยนืยันสุขภาพวา่ทา่นเหมาะสมแก่การเดินทางได้  เน่ืองจากโปรแกรมเส้นทางน้ี ท่าน
ต้องเดินทางข้ามหลายเมอืง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อย หากเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ทา่นชว่ยเหลอื
ตนเองไม่ได ้เช่น เดินได้น้อยก้าวกวา่คนปกติ  มีอาการหอบหืด อาหารชกั อาหารเกร็งควบคุมตนเองไม่ไดห้รือ 
ตอบสนองชา้ผดิปกติ และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมอ่นญุาตให้ทา่นเดินทาง โดย
ค านึงถึงความปลอดภัยทา่นเป็นส าคญั 

2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทวัร์ได้ตามความเหมาะสม อันเน่ืองจากสภาวะอากาศ
แปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมอืง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหต,ุ ขั้นตอนการตรวจคนเข้า



 

เมืองของแตล่ะประเทศ หรือในกรณีอื่นๆ โดยมติ้องแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ไกด์และคนขับรถท้องถิ่นจะเป็น
ผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ในวันดังกลา่ว โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส าคญั 

3)  ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ไดต้ามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีใ่ห้รับทราบ
ก่อนการท าจองทวัร์โดยทั้งน้ี ทางบริษัทฯ ไม่มกีารลดราคาทวัร์ในสว่นของลูกคา้ทีม่ีวีซ่าจีนทกุกรณี 

4)  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แกลู่กค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีทีท่่านจองและเดินทางมาเพียง 1 ท่าน 
จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทวัร์เทา่น้ัน 

5)  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิ่งผิด
กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 

 


