
 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11393 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 

 



 

 

ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์เซนิเจิน้ 3 วนั 2 คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX)     

 จดุเดน่โปรแกรม  

1.  เที่ยวดิสนีย์แลนดเ์ต็มวันอยู่จนถึง 19.30 น. 

2.  รวมบัตรเข้าสวนสนุก + รถรับส่งแลว้ 

3.  ไม่ไปดิสนีย์แลนดเ์ปลี่ยนไปไหว้พระ ขึ้นกระเช้านองปิง ฟร!ี 

4.  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน 

5.  ขอพร เทพเจ้ากวนอ ูให้สู้กับใครชนะทุกสิ่ง 

6.  ชมโชว์ม่านน้้า 3D Man Groove สวยงามมาก 

4.  เมนพูิเศษ! ซีฟดูส,์ ห่านย่าง, ไวนแ์ดง 

5.  หมุนกังหัน วดัแชกง ขอความส้าเร็จ ธรุกิจ โชคลาภ 

6.  ผูกด้ายแดงขอพรคู่รัก วดัหวงัต้าเซียน 

ตารางเดินทาง 

ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่นัน้* 
ผูใ้หญ ่

เดก็ต่า้กวา่  

18 ป ี
พกัเดีย่ว 

20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 (CX700/CX709) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

23 – 25 กุมภาพันธ ์2562 (CX700/CX709) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 (CX700/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

27 กุมภาพนัธ์ – 1 มีนาคม 2562 (CX616/CX709) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

****   ทารก อายุต่า้กวา่ 2 ป ีราคา  7,000.- บาท / นัง่ตกัผูใ้หญ ่



 

 

*โปรดอา่นเงือ่นไขทวัรก์อ่นจอง! เมื่อทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรับเงือ่นไขครบทกุข้อแลว้!!* 

 ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) 

 ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) *ทารกไม่เก็บ 

 ราคานี้ส้าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น พาสปอร์ตต่างชาติเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท 

 บริษัทฯ ยินดีให้ค้าปรึกษาเพิ่มเติมหากมีความประสงค์จะเดินทางต่อ เช่น เล่ือนวัน เพิ่มส่วนต่าง     

 ท่านท่ีมีต๋ัวภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) สอบถามเจ้าหน้าท่ีของเราก่อนท้าการซื้อต๋ัว 

 ใบนัดหมายเตรียมตัวเดินทาง บริษัทฯ จัดส่งให้ท่านก่อนเดินทาง 3 วัน 

 

โปรแกรมทวัร ์

วันแรก     กรุงเทพฯ  – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ หรือ นองปิง – เซินเจิ้น (XXX) 

*ส้าหรับพีเรียด 05-07 มกราคม 2562 / 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 

02 – 04 / 9 – 11 / 23 - 25 มีนาคม 2562 

04.30 น.   ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ  ชั้น 4 ประตู 6 Row M 

สายการบิน  Cathay Pacific (CX)  มีเจ้าหน้าที่รอต้อนรบัช่วย เช็คอิน โหลดสัมภาระ  

มีอาหารร้อนและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดสัมภาระได ้1 ใบ 30 กก. 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

หมายเหตุ :  การจัดที่นั่งบนเครื่องบนิสายการบินเป็นผู้ก้าหนดเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้  

แต่จะท้าการ Request  ให้ได้เทา่นั้น  โดยขึน้อยู่กับดุลพนิิจและ 

06.40 น.   ออกเดนิทางโดยเที่ยวบิน CX616 

10.20 น.   ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกง หลังจากรับกระเป๋าที่สายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว   

น้าทุกท่านเดินออกทาง Hall B ไกด์ท้องถ่ินและรถโคช้ปรับอากาศรอรับทุกท่าน 

*ส้าหรับพีเรียด 12 – 14 / 19 – 21 มกราคม 2562  

20 – 22 / 23 – 25 / 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 

7 – 9 / 12 – 14 / 16 – 18 / 20 – 22 / 27 – 29 / 28 – 30 / 30 มีนาคม – 01 เมษายน 2562 

05.00 น.   ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ  ชั้น 4 ประตู 6 Row M 

สายการบิน  Cathay Pacific (CX)  มีเจ้าหน้าที่รอต้อนรบัช่วย เช็คอิน โหลดสัมภาระ  

มีอาหารร้อนและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดสัมภาระได ้1 ใบ 30 กก. 

หมายเหตุ :  การจัดที่นั่งบนเครื่องบนิสายการบินเป็นผู้ก้าหนดเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้  

แต่จะท้าการ Request  ให้ได้เทา่นั้น  โดยขึน้อยู่กับดุลพนิิจและ 

08.15 น.   ออกเดนิทางโดยเที่ยวบิน CX700 

12.10 น.   ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกง หลังจากรับกระเป๋าที่สายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว   

น้าทุกท่านเดินออกทาง Hall B ไกด์ท้องถ่ินและรถโคช้ปรับอากาศรอรับทุกท่าน 

 

โปรแกรมนีส้ามารถเลอืกเทีย่วได ้2 แบบ *แจง้พนักงานขายกอ่นจอง* 

 

(1) ดสินยีแ์ลนดเ์ตม็วัน  (2) กระเชา้นองปงิ+เอาท์เลท็ 

 

** อสิระอาหารกลางวันและเย็นตามอธัยาศยั ** 

 

(1) ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ น้าทุกทา่นเข้าสู่ 7 ดินเเดนมหัศจรรย์ ที่มีทัง้เรื่องราวสุดลึกลับ ไวล์ดเวสต์ ทอยสตอรี ่

เรื่องเหนือจินตนาการ การผจญภัย หว้งอวกาศ และทวีปอเมริกา ซ่ึงทุกดินแดนจะต้อนรับทุกคนด้วยเครื่องเล่น

แสนสนุกระดับโลก เหล่าเพื่อนดิสบนีย์ ตวัโปรด และการแสดงสไตล์บรอดเวย์สุดตระการตา 

หมายเหตุตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นตน้ไป  พลุไฟปราสาท จะหยดุการแสดงเนื่องจากตัวปราสาทได้

ปิดปรับปรงุชั่วคราว เป็นระยะเวลา 1 ป ีโดยประมาณ เพือ่จัดสร้างให้มขีนาดใหญ่ขึน้กว่าเดิม   

 
(2) กระเช้านองปิงเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก มุ่งสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที โดยประมาณ ท่านจะ

ไดช้มทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ให้ท่านได้กราบขอพร  พระใหญ่เกาะลันเตา เป็นวดัที่สร้างขึ้น

เมื่อปี 1924 เป็นพระพทุธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจง้องค์ใหญ่ที่สุดในโลก หนัก 250ตันและสูง 34 เมตร 

องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต ้ระหว่างเดินมาที่วัดจะเหน็พระใหญ่แต่ไกล หาก

ใครได้ไปนมัสการ ขอพรแล้ว ชีวิตจะพบแต่ความสุขความส้าเร็จในทุกๆ พาทา่นช้อปปิ้ง  City Gate Outlet  

ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในรูปแบบ Outlet ที่รวบรวมสินคา้แบรนด์เนมจากโรงงาน  มาลดกระหน่า้สูงสุด 30-70%  



 

เช่น  Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK  และมี  Food Court รวมอาหารอร่อยๆ 

หมายเหตุ  กรณีนองปิง"ปิดปรับปรุงเพื่อซ่อมบ้ารงุ" ในวนัเดินทาง ทวัร์จะน้าทุกท่านขึ้นลงเกาะลันเตาเรียบร้อย  

โดยรถ Shuttle Bus ประจ้าทางของนองปงิ และขอสงวนสิทธิ์ ไม่คนืค่ากระเช้า ในทุกกรณี 

 

 

 

น้าท่านเดินทางไป เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง *ขึ้นอยู่กับการจราจร 

 

เขา้สูท่ีพ่กั (เซนิเจิน้)  Century Hotel / CAA Holy Sun Hotel  หรอืใกลเ้คยีง 

วันสอง   เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านยางพารา –  วัดกวนอู – ช้อปปิ้งหล่อว ู– โชว์ม่านน้้า 3D  

(B/L/D) 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1) 

ร้านบัวหิมะ เป็นที่รูจ้ักกันดีของคนไทยเมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่้าที่ถนนเพชรบุร ีเมื่อ 24 กันยายน 2533 

รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคณุรักษาแผลไฟไหม้มาช่วยเหลือผู้ปว่ยที่โดนไฟไหม้ทั่วทั้งตวั จากนั้นคน

ไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหมิะเป็นอยา่งดีเรื่อยมา ร้านหมอนยางพารา ผลิตภณัฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อสุขภาพจรงิ

ส้าหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยตา่งๆ นอนไม่หลับ ท้าจากยางพาราอบด้วยสมุนไพรแท้ๆ ช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้น  

ร้านหยก คนไทยมีความนิยมเช่าบูชา หยกปี่เซ้ียะ เปน็อย่างมาก เพราะเชื่อวา่หากเลี้ยงสัวต์นา้โชคนี้ดีๆ จะให้

คุณน้าเงนิมาให้ไมข่าดมือ เหมือนทา่นเลี้ยงกุมารประจ้าบ้าน  

   

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

วัดกวนอู *ขอพรใหช้นะชัยทุกส่ิง* สัญลักษณ์ของความซ่ือสัตย์ ความกตัญญ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ 

โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขม้แข็งเดด็เดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ทา่นเป็นคน

จิตใจมั่นคงดัง่ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรทา่นก็หมายถึงขอให้ทา่นชว่ย

อุดช่องว่างไมใ่ห้เพลี่ยงพล้้าแก่ฝ่ายตรงข้ามให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซ่ือสัตย์หรือบริวารที่ไวใ้จได้

นั่นเอง ดังนั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบชูา และกราบไหวท้่านเพื่อความเป็นสิรมิงคลต่อตนเอง และครอบครวั 



 

  

ตลาดหล่อวู ห้างดังที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองจีน จ้าหน่ายสินค้าเลียนแบเกรด A+ แบรนด์ดังมากมาย 

อาทิเช่น Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ 

 

บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (3)  เมนูพิเศษ! ซีฟูด๊ส์ + ไวน์แดง 

โชว์มา่นน้้า 3D Mangroove เป็นโชวท์ี่เก่ียวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มี

ชื่อว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกท้าลายจากมนต์ (มลพิษ) ในป่าโกงกาง ใช้ทุนสร้างกว่า 200 

ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน้้าขนาดใหญ่ที่สามารถจุ

ได้ 2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดือนในการสร้างแทน่แสดงบนน้้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที ่5,600 ตาราง

เมตร เปน็ศิลปะแนวใหม่และเป็นความท้าทายเก่ียวกับเทคโนโลยี และสร้างเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาต ิการ

แสดงบนเวทมีีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่หข์องภาพเสมือนจริง ใช้อุปกรณ์ 

เช่น แสงเลเซอร ์ไฟ เครื่องเปล่งแสง มา่นน้้า ระเบดิน้้า ฯลฯ กว่า 600 ชนิด สวยงดงามตระการตามาก 

หมายเหตุ :  กรณีโชว์ปดิการแสดงด้วยปัจจัยต่างๆ ของทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนโชว์อื่นทดแทน 

เขา้สูท่ีพ่กั (เซนิเจิน้)  Century Hotel / CAA Holy Sun Hotel  หรอืใกลเ้คยีง 

 



 

วันสาม     ฮ่องกง – รีพลัสเบย์  – วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี ่– วัดหวังตา้เซียน – ช้อปปิง้จมิซาจุ่ย  

              กรุงเทพฯ  (B/L)  

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 

น้าท่านเดินทางกลับ ฮ่องกง (โดยรถไฟ) เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง *ขึ้นอยู่กับการจราจร 

รีพลัสเบย์  หาดทรายยาวรูปพระจันทร์เส้ียวเป็นหนึ่งในหาดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง อาคารสโมสร

ของสมาคมกู้ภัยของฮ่องกงสร้างขึ้นในสไตล์จีนดั้งเดิม เพดานตกแตง่ด้วยลวดลายมังกรขดเป็นวงทีดู่อลังการ 

รูปปั้นคู่สูงตระหง่านของเจ้าแม่กวนอมิและเจา้แม่ทินโห่วมีความโดดเดน่ท่ามกลางสวนสวย 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  เมนูพิเศษ! ห่านย่าง 

วัดแชกง *ไหวข้อความส้าเร็จธุรกิจการงาน* เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพือ่ระลึกถึงต้านานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่งถูก

กล่าวขานให้เป็นวดัที่ขึ้นชื่อดา้นเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมนุชีวติ

พลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริม่ต้นปใีหม่ เพื่อขับไล่ส่ิงชั่วร้ายและน้าแต่ส่ิงดีๆ เขา้มา ประชาชนทั่วโลกต่าง

ให้ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก  ** ขอให้มีความตัง้ใจในการขอพร เทพเจ้าองค์นี้ ดาราดังๆ มาขอส้าเรจ็ทุก

ราย ** 

 
ร้านจิวเวอร์รี่  ทา่นจะได้พบกับ จี้กังหัน ของขลังชื่อดังทีท่ั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเทา่นั้น**  

ออกแบบโดยสินแซชื่อดงัจาก วัดแชกง วงล้อกังหันปดัเปา่อุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครวั 

ท่านสามารถชมและเลือกซ้ือใส่เพื่อเสริมบารม ีซ่ึงดารานยิมเป็นอย่างมาก เพราะส้าเรจ็ตามที่ขอ 



 

   
วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยูใ่จกลางเมืองโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม ซ่ึงวดัแห่งนี้เปน็ที่ประดิษฐานของเทพ

เจ้าจนีหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวดั คอื เทพหวังตา้เซียน แต่จดุยอดนิยมทีค่นทั่วโลกมากราบไหวว้ัดแห่ง

นี้คือเป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ซ่ึงไม่ใช่การขอความรักจากเทพหวังต้าเซียนแต่อยา่งใด แตเ่ป็นการเดินไป

ด้านขา้งซ่ึงจะมีศาลกลางแจ้งของ เทพเจ้าด้ายแดง เปน็รปูปั้นสีทองมีเส้ียวพระจันทร์อยู่ดา้นหลังประทับอยู่ ซ่ึง

ชาวจีนเชื่อกันว่าจะได้พบเนื้อคู่แทท่ี่เป็นคู่บญุคู่บารมรีักกันตลอดไป ส่วนใครที่ได้พบคู่แล้วสามารถขอพรใหคู้่

ของท่านรักกันแน่นแฟ้นยิง่ขึ้นได้เช่นกัน  วธิขีอพร : ใชด้า้ยแดงผกูนิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิี  

   
จิมซาจุย่ นาธาน ถือเป็นแหล่งช้อปแหง่แรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไวเ้กือบทุกประเภท รวมทั้ง

โรงแรมนับสิบ และหา้งสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินคา้แบรนด์เนมมากมายจากทุกมมุโลก ล้้าสมัยสุด ๆ แปลก

ใหม่ หลากหลายประเภทใหจ้ับจา่ย ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใชไ้ฟฟ้า กล้องดจิิตอล 

โทรศัพท์มือถือ เลือกชมซ้ือสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง Mix & Match ไดต้ามชอบใจ 

 

 

** อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัรา้นดงัๆ **  

สมควรแกเ่วลา..นา้ทกุทา่นเดนิทางไปสนามบิน เชค็อนิ โหลดกระเปา๋ 

 



 

*ส้าหรับพีเรียด 05 – 07 มกราคม 2562  

26 – 28 กุมภาพันธ ์2562 

02 – 04 / 07 – 09 / 12 – 14 / 20 – 22 / 23 – 25 / 27 – 29 / 28 – 30 มีนาคม 2562 

21.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific Airline เที่ยวบิน CX617 

23.40 น.ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ:  การจัดที่นั่งบนเครื่องบินสายการบินเป็นผู้ก้าหนดเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

แต่จะท้าการ Request  อ้านวยความสะดวกใหไ้ด้เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินจิของเค้าเตอร์เชค็อิน 

*ส้าหรับพีเรียด 12 – 14 / 19 – 21 มกราคม 2562 

20 – 22 / 23 – 25 กุมภาพันธ์ / 27 กุมภาพันธ ์– 01 มีนาคม 2562  

09 – 11 / 16 – 18 / 30 มีนาคม – 01 เมษายน 2562 

22.00 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific Airline เที่ยวบิน CX709 

00.05 น. ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ:  การจัดที่นั่งบนเครื่องบินสายการบินเป็นผู้ก้าหนดเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

แต่จะท้าการ Request  อ้านวยความสะดวกใหไ้ด้เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินจิของเค้าเตอร์เชค็อิน 

 

ขอ้สา้คญัควรทราบ  ตามนโยบายของรฐับาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมอืงจนีทุกเมือง ได้แก่ ฮ่องกง  

มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น  ก้าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รูจ้ักในนามของร้าน

รัฐบาล เช่น  จิวเวอรี,่ หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, เยื่อไผ่ ซ่ึงทัวรม์ีความจ้าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรม

ด้วย  “เพราะมผีลกับราคาทวัร”์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทวัร์จ้าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะ

ชมโดยใช้เวลาประมาณ 60 – 90 นาท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไมม่ีการบังคับใดๆ 

ทั้งส้ิน และทุกการตดัสินใจซ้ือนั้นเป็นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความพอใจหากท่าน

ไม่พึ่งพอใจสินคา้ภายหลัง  และถ้าหากลูกค้าไมม่ีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางแลนดจ์ีนจะ

เรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจากท่านเป็นจา้นวนเงิน 600 หยวน / คน / ร้าน 

 

อัตราคา่บรกิารทัง้หมด *รวม* 
1) ตั๋วเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ชัน้ประหยดั) ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น  

 ไม่สามารถขอ Refund ไดทุ้กกรณีไม่สามารถเปล่ียนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณ ี

2) โรงแรม 4 ดาว 2 คนื ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

หมายเหต:ุ  การจัดห้องพักส้าหรับเด็ก มีเงื่อนไขดังนี ้

เด็กอายุ ตัง้แต่ 0 – 4 ขวบ ไม่เปดิเตียง จดัให้นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน / ห้อง เท่านั้น 

กรณีเป็นผู้ใหญ่เพียง 1 ทา่น / ห้อง  โรงแรมจะถือว่าเป็นการพักเดี่ยว  มีค่าพักเดี่ยว 

  เด็กอาย ุตั้งแต ่4 ขวบ ขึ้นไป  จดัใหน้อนเสริม 1 เตียง / ห้อง หรือ นอนกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน / ห้อง 

ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากโรงแรมไม่มีห้องพักในวันนัน้ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องประเภทอื่นทดแทนให้แก่ท่านตามเหมาะสม  

  กรณีที่เดินทางมา 4 ทา่น ผูใ้หญ่/ครอบครัว แตม่ี 1 ทา่น มีเหตุจ้าเป็นไม่สามารถเดินทางกับคณะได้ 

ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรบัเป็นห้อง TRIPLE  พัก3 ทา่น/ห้อง 

หรือมีค่าใช้จา่ยเรียกเก็บเพิ่มเป็นค่าพักเดี่ยว ส้าหรับเศษ 1 ท่าน ที่ต้องการนอนแยกคนเดียว 

ในกรณีบางท่านมเีหตุจา้เป็นไม่สามารถเดินทางกับคณะได ้ บริษัทฯ จะไม่สามารถโอนห้องพักของ 

         ผู้ยกเลิกเดินทางให้แก่ท่านอื่นๆ ใช้ส้ารองพักได้ทกุกรณี  เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของทางโรงแรม 

3)  อาหาร 5 มือ้ ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงนิได้**) 

4)  ค่าบตัรเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไม่ใช่โปรแกรมที่ระบุไว้วา่ต้องช้าระเพิ่มเติม 



 

5)  ค่ารถโคช้ปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

6)  ประกันอุบตัิเหตุระหว่างเดินทางในท้องถ่ิน คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต ่อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้น ** 

กรณีผู้เดินทางมีอายุตั้งแต่  76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุม้ครอง 

          และ ส้าหรับผู้เดินทาง อายุ 81 ป ีขึ้นไป กรมธรรมไ์ม่รับคุ้มครองใดๆ ทัง้ส้ิน ** 

  ประกันจะไม่คุม้ครองผู้ที่เคยผา่นหรือเคยเดินทางเข้าประเทศต้องห้าม แม้ว่าจะส่งชื่อมาทา้ประกันแล้ว 

          ได้แก่ อาเซอร์ไบจัน, อัฟกานิสถาน, ควิบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, เลบานอน, ลิเบีย, เกาหลี 

          (เหนือ), ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนสิถาน, ปาเลสไตน,์ อุซเบกิสถาน, อิสราเอล 

7)  ค่าน้า้หนัก ภาษีน้้ามัน ภาษีตัว๋ทุกชนดิ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิ่มหากสายการบินขอปรับขึ้น 

 

อัตราคา่บรกิารทัง้หมด *ไมร่วม* 

1)  ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่หวัหน้าทัวร์) 1,500 บาท/ท่าน ** ช้าระพร้อมค่าทัวร์ 

    ผู้ใหญ่และเด็กจ่ายในอัตราเท่ากัน ** ทารก อายุต้่ากว่า 2 ปี ไม่เก็บค่าทิป ** 

    ค่าทิปส้าหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพิ่มตามสนิน้้าใจของทุกท่าน ** 

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

    ในกรณีประเทศจีนยกเลิกการใช้วีซ่าแบบกรุ๊ปท่านจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 2,500 บาท 

      (รวมค่าบริการแล้ว) ส้าหรับค่าจัดท้าวีซ่าแบบเดี่ยวจากสถานทูตไทยใช้เวลา 5 วันท้าการ 

3)  ค่าภาษีต่างๆ ไดแ้ก่ ภาษหีัก ณ ท่ีจ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบก้ากับภาษี 

4)  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้เกิดข้ึนจากทัวร์เป็นสาเหตุ อาทิเช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ 

    ภายในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ต่างๆ ,ค่าอินเตอร์เนต็, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก 

    ความการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ 

    ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหนา้ท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีประจ้าเมืองไทย 

    และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 

 

เงื่อนไขการรบัจองทวัร ์
1) ช้าระคา่มดัจ้าทัวร์  ท่านละ 5000 บาท ภายใน 2 วัน นับจากวันที่ได้รับใบอินวอยส์ 

2) ช้าระส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทาง 30 วันเพื่อยืนยันการเดินทาง 

  ที่นั่งของท่านจะถูกยืนยันโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทา่นไดร้ับใบยืนยันการรับจองของบริษัทฯ เป็นส้าคัญ 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกที่นั่งของทา่นอัตโนมัต(ิauto) หากท่านไม่ได้ชา้ระค่ามัดจ้าในวันที่ก้าหนด  

         เพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้ที่รอคิว (Waitlist) ท่านต่อไปและ เนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบJoin Tour (จอยเที่ยว) 

บริษัทฯ มีความจ้าเป็นต้องบริหารจดัการขายที่นั่งให้เต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจ้ากัดที่สายการบินก้าหนด 

         เพื่อสามารถนา้ทุกท่านออกเดินทางได้อย่างราบรืน่  

3) แนบส้าเนาหนังสือเดินทาง (กรุณาถ่ายส่งมาตามตัวอยา่ง) โดยมีวันหมดอายุคงเหลือไมน่้อยกว่า6 เดือน   

     นบัล่วงหนา้ก่อนวันเดินทาง และมีหนา้ว่างท้ายเลม่ไมน่้อยกว่า 2 หน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประทับตราได ้

4) หากท่านไมช่้าระค่าทัวรค์รบ 100% ก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเดินทางได้  

     รวมถึงสายการบินจะยดึมดัจา้ของท่านทันที โดยไม่สามารถขอคืน (Refund)  ได้ทุกกรณ ี

 

 

 



 

เงื่อนไขสา้คญัอืน่ๆ ทีค่วรทราบ 

1)  ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ป ีขึ้นไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็น (Wheel Chair) ท่านจะต้องมีใบรบัรองแพทย์

ประกอบการเดินทาง เพื่อยืนยันสุขภาพวา่ท่านเหมาะสมแก่การเดินทางได ้ เนื่องจากโปรแกรมเส้นทางนี ้ท่าน

ต้องเดินทางข้ามหลายเมือง รวมถึงเปล่ียนโรงแรมที่พักบอ่ย หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ท่านช่วยเหลือ

ตนเองไม่ได้ เช่น เดินได้น้อยก้าวกว่าคนปกติ  มีอาการหอบหืด อาหารชัก อาหารเกร็งควบคุมตนเองไมไ่ด้หรือ 

ตอบสนองชา้ผิดปกต ิและไม่มีใบรับรองแพทยป์ระกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง โดย

ค้านึงถึงความปลอดภัยท่านเป็นส้าคัญ 

2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากสภาวะอากาศ

แปรปรวน, ปัญหาชมุนุมปดิถนนมาจากการเมอืง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ, ขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เมืองของแต่ละประเทศ หรือในกรณีอื่นๆ โดยมติ้องแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ไกด์และคนขับรถท้องถ่ินจะเป็น

ผู้บริหารเวลาตามสถานการณใ์นวันดังกล่าว โดยจะคา้นงึถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเปน็ส้าคัญ 

3)  ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ไดต้ามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหนา้ที่ให้รับทราบ

ก่อนการท้าจองทัวร์โดยทั้งนี ้ทางบริษัทฯ ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าทีม่ีวีซ่าจีนทุกกรณี 

4)  บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ทา่นจองและเดินทางมาเพยีง 1 ท่าน 

จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์เท่านั้น 

5)  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรอื การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 

 


