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New! ฮ่องกงเซินเจ้ิน 3 วัน 2 คืน 

เที่ยวเส้นทางใหม่ “ตงกวน” 
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เดินทางโดยสายการบินCathay Pacific (CX) 

โหลดสัมภาระได้ 30 กิโลทั้งไปและกลบั 

จุดเดน่โปรแกรม 

1. Hilight!เดินสะพานแก้ว 3 มิติกล้าทา้เสียว 

2. Hilight!ชม 2 โชว์โชว์กายกรรม, โชว์น ้าพุเตน้ระบ า 

3. Hilight!สักการะ “ศาลพระพรหม”ทีคุ่ณไมเ่คยเห็นมาก่อน 

4. ขอพรด้านโชคลาภและชัยชนะวัดแชกง, วัดกวนอ ู

5. เมนพิูเศษ! ห่านย่าง, เป็ดปักก่ิง, ไวน์แดง 

6. อิสระชอ้ปป้ิง 2 ย่านดังจมิซาจุ่ย, ตลาดตงเหมิน 
 

ตารางเดินทาง 

ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่นัน้* 
ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเดก็ 

(ต า่กวา่ 18 ปี) 
พักเดีย่ว 

15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 (ศุกร์-อาทิตย์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

18 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 **ติดวันมาฆบูชา 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

19 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 (อังคาร-พฤหัสบดี) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 (พุธ-ศุกร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

21 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 (พฤหัสบดี-เสาร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 (ศุกร์-อาทิตย์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 (องัคาร-พฤหัสบดี) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562 (พุธ-ศุกร์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

01–03 มีนาคม 2562(ศุกร์-อาทิตย์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

04 – 06 มีนาคม 2562 (จันทร์-พุธ) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

06 – 08 มีนาคม 2562 (พุธ-ศุกร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

07 – 09 มีนาคม 2562 (พฤหัสบด-ีเสาร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

08–10 มีนาคม 2562(ศุกร์-อาทิตย์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

12 - 14 มีนาคม 2562 (อังคาร-พฤหัสบดี) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

13 - 15 มีนาคม 2562 (พุธ-ศุกร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

14 - 16 มีนาคม 2562 (พฤหัสบด-ีเสาร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

15 – 17 มีนาคม 2562(ศุกร์-อาทิตย์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

18 - 20 มีนาคม 2562 (จันทร์-พุธ) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

19 - 21 มีนาคม 2562 (อังคาร-พฤหัสบดี) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

20 - 22 มีนาคม 2562 (พุธ-ศุกร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 
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21 - 23 มีนาคม 2562 (พฤหัสบดี-เสาร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

22–24มีนาคม 2562(ศุกร์-อาทิตย์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

25 - 27 มีนาคม 2562 (จันทร์-พุธ) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

27 - 29 มีนาคม 2562 (พุธ-ศุกร์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

28 - 30 มีนาคม 2562 (พฤหัสบดี-เสาร์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

29 – 31 มีนาคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

**** ทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี ราคา  7,000.- บาท / น่ังตักผู้ใหญ่ 

 
 

*โปรดอ่านเงื่อนไขทัวร์ก่อนจอง! เม่ือท่านจองแล้วถือว่ายอมรับเงื่อนไขครบทุกข้อ* 

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) 

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) *ทารกไม่เก็บ 

ราคาทัวร์ส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน กรณีเป็นพาสปอร์ตต่างชาติเก็บค่าทัวร์เพ่ิม 1,000 บาท 

การันตีกรุ๊ปออกเดินทางในจ านวนข้ันต ่า10 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์บริการ 

บริษัทฯ ยินดีให้ค าปรึกษาเพ่ิมเติมหากมีความประสงค์จะเดินทางต่อ เช่น เล่ือนวัน เพ่ิมส่วนต่าง 

 ท่านท่ีมีต๋ัวภายในประเทศ (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) เช็คเวลากับฝา่ยขายก่อนออกต๋ัว 

 

โปรแกรมทัวร์ 

วนัแรก กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง –เซินเจิน้ –ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมิน(D) 

10.00 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4 ประตู 6Row M 

13.05 น.   ออกเดินทางโดยสายการบินCathay Pacific Airway (CX) เท่ียวบินCX614 

16.55 น.   ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกงหลังจากรับกระเปา๋ท่ีสายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

หัวหน้าทัวร์น าท่านเดินออกทาง Hall B ไกด์ท้องถิ่นและรถโค้ชปรับอากาศรอรับทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดท่ีน่ังล่วงหน้าได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

น าทุกท่านเดินทางไปเซินเจิ้น (โดยรถไฟ)ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ช่ัวโมง *ข้ึนอยู่กับการจราจร* 

ตลาดตงเหมิน ย่านของวัยรุ่นท่ีนิยมไปถนนคนเดินช่วงค ่า ให้ทุกท่านได้ช้อปป้ิงสินค้ามากมายอาทิ เช่น 

เสื้อผ้า รองเท้า กระเปา๋ อุปกรณ์อเิล็กทรอนิค ของท่ีระลึกอื่นๆ มากมาย สามารถต่อราคาให้ถูกลงได้อกี 

มีอาหารอร่อยๆ ริมทางเดินหลากหลายชนิดบางร้านคนขายพูดไทยได้ให้ท่านได้เพลิดเพลินสุดๆ 
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บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (1)เมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง 

เข้าสู่ท่ีพัก (เซินเจิ้น)  HIGGERT HOTEL  หรือ ใกล้เคียง 

วนัสอง วดักวนอ ู– รา้นหยก – รา้นบวัหิมะ – รา้นยางพารา – New! สะพานแกว้ 3 มติ ิ

          โชวก์ายกรรม – ศาลพระพรหม – โชวน์ ้าพุเตน้ระบ า (B/L/D) 

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (2) 

วัดกวนอู (Guan Yu Temple)*ขอพรให้ชนะชัยทุกสิ่ง*สัญลักษณ์ของความซ่ือสัตย์ ความกตัญญู 

ความจงรักภักดี ความกล้าหาญโชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเด่ียว

องอาจไม่คร่ันคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจม่ันคงด่ังขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก ไม่เคยประมาท 

การขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพล่ียงพล ้าแก่ฝา่ยตรงข้ามให้เกิดความสมบูรณ์

ด้วยบริวารท่ีซ่ือสัตย์และไว้ใจได้น่ันเอง ทุกท่านกราบไหว้เพ่ือความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว 

 

ร้านหยก (Mineral Museum Shop) เคร่ืองรางยอดนิยมท่ีท่ัวโลกเช่าบูชาคือป่ีเซ้ียะสัตว์น าโชคท่ีเช่ือ 

กันว่าหากใครได้เล่ียงแล้วจะน าเงินมาให้ไม่ขาดมือร้านบัวหิมะ (Herb Shop)เป็นท่ีรู้จักกันดีของคนไทย 

เม่ือคราวท่ีเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว ่าบนถนนเพชรบุรีเม่ือ 24 กันยายน 2533 รัฐบาลจีนก็ได้ส่งบัวหิมะท่ีมี 

สรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้มาช่วยเหลือผู้ปว่ยท่ีโดนไฟไหม้ท่ัวท้ังตัวจากน้ันคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของ 

บัวหิมะเร่ือยมาร้านยางพารา(Bamboo Shop)ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบเพ่ือสุขภาพจริงๆ ส าหรับคนท่ีมี 

อาการปวดเม่ือยต่างๆนอนไม่หลับท าจากยางพาราอบด้วยสมุนไพรแท้ๆช่วยให้หลับสบายยิ่งข้ึน
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

New! สะพานแก้ว 3 มิติ (3D Glass Bridge) LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN 

แหล่งท่องเท่ียวใหม่แกะกล่องต้ังอยูใ่นเมืองตงกวนสะพานแก้วมีความสูง 88 เมตรx ยาว 333 เมตร 

ในการเดินบนสะพานอันน่าต่ืนเต้นท่านจะได้เห็นทุกมุมแบบ 360 องศาภายใต้ทางเดินของกระจกพลาด

ไม่ได้กับช่วงกล้า! ท้าเสียว! ช่วงท่ีเรียกวา่พ้ืน 3 มิติจะเป็นอย่างไรให้ไปสัมผัสเองครับ^_^ 

หมาเยหตุ : หากสภาพอากาศไม่ดีมีลมแปรปรวนหรือฝนตกหนักจะปิดสะพานเพ่ือความปลอดภัย 
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ชมโชว์กายกรรม (Acrobatics Performance) เป็นการแสดงโชว์แบบผาดโผนอันน่าต่ืนเต้นประกอบ 

ดนตรีแสงสีเสียงให้ท่านชมความแข็งแรงสลับกับความอ่อนช้อยตามแบบวัฒนธรรมจีนอันสวยงามเป็น

อีกหน่ึงโชว์ท่ีจะสร้างความประทับใจให้ท่านอย่างไม่รู้ลืมจนต้องเก็บภาพกลับไปฝากเพ่ือนๆ 

 

ศาลพระพรหม (Phra Phrom) ความศรัทธาของชาวไทยท่ีอาศัยอยู่ในเมืองตงกวนแห่งน้ีได้สร้างข้ึนเพ่ือ

เป็นสถานท่ีรวมใจของพุทธศาสนาในประเทศจีนน าท่านกราบสักการะขอพรให้ประสบความส าเร็จ 

 
โชว์น ้าพุเต้นระบ า(Shekou Sea World)เป็นโชว์ประกอบดนตรีพร้อมฉากหลังท่ีเป็นเรือMinghua 

เรือยอชส์สุดหรูแต่เดิมเป็นของประธานาธิบดีฝร่ังเศสชาร์ลส์เดอโกลต่อมาทางรัฐบาลจีนได้ซ้ือต่อและ

น ามาทอดสมอท่ีท่าเรือSHE KOU เพ่ือจัดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตระการตา 
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บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (4) 

เข้าสู่ท่ีพัก (เซินเจิ้น) HIGGERT HOTEL หรือ ใกล้เคียง 

วนัสาม ฮอ่งกง - วัดแชกง – รา้นจวิเวอรี ่– รา้นหยก – วดัหวงัตา้เซยีน 

ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ (ถนนนาธาน) – ไปสนามบนิ (B/L) 

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (5) 

น าทุกท่านเดินทางกลับ ฮ่องกง (โดยรถไฟ)ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ช่ัวโมง *ข้ึนอยู่กับการจราจร* 

วัดแชกง(Che Kung Temple)**ไหว้ขอความส าเร็จธุรกิจการงาน**เป็นวัดท่ีสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถงึ

ต านานแห่งนักรบในราชวงศ์ซ่งและถูกกล่าวขานให้เป็นวัดท่ีข้ึนช่ือด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเช่ือท่ีว่า 

การหมุนกังหันกลับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ นอกจากน้ียังช่วยปอ้งกันสิ่งช่ัวร้าย 

พลิกดวงชะตาท่ีตกอับให้พ้นรอดปลอดภัย  **เทพเจ้าองค์น้ี ดาราดังๆ มาขอส าเร็จทุกราย ** 

 
ร้านจิวเวอร์ร่ี (Jewery Shop) ท่านจะได้พบกับจี้กังหันของขลังช่ือดังทีท่ัวโลกให้การยอมรับ**ของแท้

ต้องท่ีฮ่องกงเท่าน้ัน**ออกแบบโดยซินแสช่ือดังจากวัดแชกงวงล้อกังหันจะปัดเปา่อุปสรรคและพัดพา 

โชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัวท่านยังสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือใส่เพ่ือเสริมบารมีได้ซ่ึงดารานิยม

เป็นอย่างมากเพราะส าเร็จตามท่ีขอจากน้ันน าท่านเยี่ยมชมร้านหยก (Jade Shop) พบกับหยกแท้ๆ 

ซ่ึงชาวจีนเช่ือว่าสรรพคุณท่ีมีความเย็นของหยกน้ันจะท าให้ผู้สวมใส่มีเลือดลมดีเกิดหยินหยางในร่างกาย 
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(6) 

วัดหวังต้าเซียน(Wong Tai Sin Temple)**ไหว้ขอความส าเร็จด้านคู่ครองและสุขภาพ**วัดแห่งน้ีเป็นท่ี

ประดิษฐานของเทพหวังต้าเซียนท่ัวโลกนิยมมาขอให้สุขภาพดีหายเจ็บปว่ยและจุดยอดนิยมท่ีคนท่ัวโลก

มากราบไหว้อีกจุดหน่ึงคือบริเวณศาลกลางแจง้ท่ีประดิษฐานของเทพหล่กโหยวหรือเทพด้ายแดง 

เป็นรูปป้ันสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ซ่ึงเช่ือกันว่าใครมาขอพรจะได้พบเน้ือคู่แท่ท่ีเป็น

คู่บุญคู่บารมีรักกันตลอดไปส่วนใครท่ีได้มีคู่แล้วจะรักกันม่ันคงยิ่งข้ึนตลอดไป  

วิธีขอพร: ใช้ด้ายแดงผูกน้ิวเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี 
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จิมซาจุ่ย (TsimShaTsui)ต้ังอยู่บนถนนนาธานเป็นสวรรค์ของนักช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมท่ัวโลก 

ตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ได้แก่Ocean Terminal, Harbour City 

สินค้าแฟช่ันต่างๆเคร่ืองส าอางในราคาส่งร้านอาหารอร่อยๆย่านน้ีดังและยอดนิยมท่ีสุดในฮ่องกง 

 
 

** อิสระอาหารเย็นด้วยตนเองตามอัธยาศัย ** 

** สมควรแก่เวลาน าทุกท่านไปสนามบินเช็คอินโหลดสัมภาระ ** 
 

** เฉพาะพีเรียต วันท่ี 29-31 มีนาคม 2562 

19.50 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เท่ียวบิน CX703 

21.45 น. ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดท่ีน่ังล่วงหน้าได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

** เฉพาะพีเรียต วันท่ี 4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27 มกราคม 2562  

และ วันท่ี 1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 มีนาคม 2562 

20.00 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เท่ียวบิน CX703 

22.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดท่ีน่ังล่วงหน้าได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

21.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เท่ียวบิน CX617 

23.40 น. ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดท่ีน่ังล่วงหน้าได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

** เฉพาะพีเรียต วันท่ี 21-23 มกราคม 2562 

22.00 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เท่ียวบิน CX709 

00.05 น. ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดท่ีน่ังล่วงหน้าได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 
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ข้อส าคัญควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเท่ียว ฮ่องกง มาเก๊า จไูห่ เซินเจิ้น

ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินคา้พ้ืนเมืองให้นักท่องเท่ียวได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล เช่น จิวเวอร่ี, 

หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, เยื่อไผ่ซ่ึงทัวร์มีความจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย “เพราะมี

ผลกับราคาทัวร์” จึงเรียนให้กับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดย

ใช้เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับ

ใดๆ ท้ังสิ้น และทุกการตัดสินใจซ้ือน้ันเป็นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความ

พอใจหากท่านไม่พ่ึงพอใจสินค้าภายหลัง และถา้หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุก

เมือง ทางแลนด์จีนจะเรียกเก็บค่าใช้จา่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 600 หยวน / คน / ร้าน 

 

อัตราค่าบริการทัง้หมด *รวม* 

1) ต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ช้ันประหยัด) ไป – กลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน 

 เม่ือออกต๋ัวแล้วจะไม่สามารถขอ Refund ได้ทุกกรณี 

 เม่ือออกต๋ัวแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงช่ือผู้เดินทางได้ทุกกรณี 

2) โรงแรม 3 ดาว 2 คืนตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่านตามเหมาะสม) 

หมายเหตุ: การจัดห้องพักส าหรับเด็กมีเงื่อนไขดังน้ี 

เด็กอายุ 0-4 ขวบไม่ให้เตียงจัดให้นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน/ห้องเท่าน้ัน 

หากเป็นผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถือว่าเป็นการพักเด่ียวมีค่าพักเด่ียวเพ่ิม 

เด็กอายุ 5 ขวบข้ึนไปเสริมนอน 1 เตียง/ห้องหรือนอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน/ห้อง 

ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากโรงแรมไม่มีห้องพักในวันน้ัน 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดห้องประเภทอื่นทดแทนให้แก่ท่านตามเหมาะสม 

กรณีเดินทาง 4 ท่านได้พัก 2 ห้องแต่ยกเลิก 1 ท่านภายหลังไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปล่ียนให้ท่านท่ีเหลือพัก 3 ท่าน/ห้องตามเงื่อนไขโรงแรม 

หากประสงค์จะนอนคนเดียวต่างหาด 1 ห้องท่านต้องช าระค่าพักเด่ียวเพ่ิมตามท่ีก าหนดไว้ 

ท่านท่ียกเลิกเดินทางภายหลังท้ังห้องจะไม่สามารถโอนห้องพักให้เพ่ือนในทริปได้ทุกกรณี 

3)  อาหาร 6 ม้ือ ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใด จะไม่สามารถคืนเงินได้**) 

4)  ค่าบัตรเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม โดยท่ีไม่ใช่โปรแกรมท่ีระบุไว้ว่าต้องช าระเพ่ิมเติม 

5)  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

6)  ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองต้ังแต่ อายุ 1 – 75 ปี เท่าน้ัน ** 

กรณีผู้เดินทางมีอายุต้ังแต่  76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง 

และส าหรับผู้เดินทาง อายุ 81 ปี ข้ึนไป กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ท้ังสิ้น ** 

ทางประกันจะไม่คุ้มครองผู้ท่ีเคยผ่านหรือเคยเดินทางเข้าประเทศต้องห้าม แม้ว่าจะส่งช่ือมาท า 

ประกันแล้วได้แก่ อาเซอร์ไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, ลิเบีย, อิสราเอล 

เลบานอน, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน 

7)  ค่าสัมภาระภาษีน ้ามัน ภาษีต๋ัวทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพ่ิมหากถูกปรับราคา 
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อัตราค่าบริการทัง้หมด *ไม่รวม* 

1)  ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่หัวหน้าทัวร์) 1,500 บาท/ท่าน ** ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์

ผู้ใหญ่และเด็กจ่ายในอัตราเท่ากัน ** ทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี ไม่เก็บคา่ทิป ** 

ค่าทิปส าหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมตามสินน ้าใจของทุกท่าน ** 

2)  ค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะท่านละ 1,500 บาท(เกบ็พรอ้มคา่ทวัร)์ 

ในกรณีประเทศจีนยกเลิกการใช้วีซ่าแบบกรุ๊ปท่านจะมีค่าใช้จา่ยเพ่ิมท่านละ 2,500 บาท 

(รวมค่าบริการแล้ว) ส าหรับค่าจัดท าวีซ่าแบบเด่ียวจากสถานทูตไทยใช้เวลา 5 วันท าการ 

3)  ค่าภาษีต่างๆ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% กรณีต้องการใบก ากับภาษ ี

4)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีไม่ได้เกิดข้ึนจากทัวร์เป็นสาเหตุ อาทิเช่น  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ 

ภายในห้องพัก, คา่โทรศัพท์ต่างๆ ,ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก 

ความการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให ้

ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีประจ าเมืองไทย 

และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 

 

เงือ่นไขการรับจองทัวร์ 

1) ช าระค่าทัวร์ “เต็มจ านวน”เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ันภายในวัน 1-2 วัน 

ท่ีน่ังของท่านจะถูกยืนยันโดยสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือท่านได้รับใบอินวอยส์เรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิกท่ีน่ัง AUTO หากท่านไม่ได้ช าระค่ามัดจ าในวันท่ีก าหนดเพ่ือให้สิทธิ  

แก่ผู้ท่ีรอคิว (Waitlist) ท่านต่อไปเน่ืองจากโปรแกรมเป็นแบบจอยทัวร์บริษัทฯมีความจ าเป็น 

ต้องบริหารจัดการขายท่ีน่ังให้เต็มกรุ๊ปในระยะเวลาท่ีสายการบินก าหนดเพ่ือให้กรุ๊ปออกเดินทาง 

2)ส าเนาหนังสอืเดินทางต้องมีอายคุงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง และมี 

หน้าว่างท้ายเล่มไม่น้อยกว่า 2 หน้าเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีตม. ประทับตราได้ 

 

เงือ่นไขการยกเลิก 

1) ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 100% 

2) ยกเลิกก่อนเดินทาง 20 วันคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์ท้ังหมด 

3) ยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วันไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมดทุกกรณี 

 

เงือ่นไขส าคัญอื่นๆ ที่ควรทราบ 

1) กรณีผู้สูงอายุหากต้องใช้รถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนเดินทาง 7 วัน 

   ท่านท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เช่นลุกเดินเองไม่ได้มีอาการหอบหืดร่วมด้วยแนะน าว่าก่อน 

   เดินทางให้ท่านขอใบรับรองแพทย์เพ่ือยืนยันความพร้อมหากไม่มีใบรับรองแพทย์และพบว่าท่านฝืน 

   ท่ีจะเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เดินทางโดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ 

2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเน่ืองจากสภาวะ 

   อากาศแปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ,  

   ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือในกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

   ไกด์จะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส าคัญ 
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3) ท่านท่ีมีวีซ่าจีนติดเล่มจะไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมทัวร์ได้ท่านต้องท าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ 

   และช าระค่าใช้จ่ายให้แก่ทัวร์ตามท่ีก าหนดเน่ืองจากเป็นเงื่อนไขทางแลนด์ 

4)  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าท่ีไม่รู้จักกัน กรณีท่ีท่านจองและเดินทางมาเพียง  

   1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเด่ียวเพ่ิมตามราคาท่ีระบไุว้ในรายการทัวร์เท่าน้ัน 

5)  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากการมี 

   สิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 


