
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 13031 (กรณุาแจง้รหัสโปรแกรมทกุครัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 

ฮอ่งกง ดสินีย์แลนด์ เซนิเจิน้ 3 วนั 2 คืน 
** ไมอ่ยากไปสวนสนุกเปลีย่นเป็นกระเชา้นองปิงได ้ฟร!ี ** 

 



 

เดนิทางโดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX) 
บรกิารอาหารบนเครือ่งไปกลบั โหลดกระเป๋าได ้30 กโิล 
จุดเดน่โปรแกรม 
1.  เทีย่วดสินีย์แลนด์เต็มวนัอยู่จนถงึปิด 19.30 น. 
2.  รวมบตัรเขา้สวนสนุกพรอ้มรถรบัสง่ ฟรี! 
3.  ไมอ่ยากไปสวนสนุกเปลีย่นเป็นกระเชา้นองปิงได้ ฟรี! 
4.  หมุนกงัเสรมิดวงแกช้ง “วดัแชกง” โชคลาภ ธุรกจิ ร ่ารวย **HILIGHT 

5.  ขอพรชีวติคู ่“เทพเจา้ดา้ยแดง” วดัหวงัตา้เซียน **HILIGHT 

6.  ชมโชว์มา่นน ้า 3D Man Groove สวยงามตระการตามากๆ 

7.  อรอ่ยกบัเมนู Signature หา่นยา่ง แสนอรอ่ย ทีใ่ครมาฮอ่งกงต้องลอง! 

 

ตารางเดนิทาง 
ตารางเดนิทาง 

*ราคาน้ีเฉพาะพาสปอร์ตคนไทยเทา่นัน้* 
ราคาผู้ใหญ ่

ราคาเด็ก 
(ต ่ากวา่ 18 ปี) 

พกัเดีย่ว 

20 – 22 เมษายน 2562 (CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

04 – 06 พฤษภาคม 2562 (CX616/CX709) 
** วนัยอดนิยมทีสุ่ดของเดือน ** 

1,0888.- 15,888.- 4,500.- 

11 – 13 พฤษภาคม 2562 (CX616/CX709) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

18 - 20 พฤษภาคม 2562 (CX616/CX709) 
** วนัหยุดยาว วนัวสิาขบูชา ** 

1,1888.- 16,888.- 4,500.- 

25 – 27 พฤษภาคม 2562 (CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

01 – 03 มถุินายน 2562 (CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

08 – 10 มถุินายน 2562 (CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

15 – 17 มถุินายน 2562 (CX616/CX709) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

22 – 24 มถุินายน 2562 (CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

29 มถุินายน – 01 กรกฎาคม 2562 (CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

****   ทารก อายุต ่ากวา่ 2 ปี ราคา  7,000 บาท / นั่งตกัผูใ้หญ ่

*โปรดอา่นเงือ่นไขทวัร์กอ่นจอง! เมือ่ทา่นจองแลว้จะถือวา่ยอมรบัเงือ่นไขครบทุกขอ้แลว้!!* 
 ราคาทวัร์ไมร่วมคา่วีซา่ 144 แบบหมูค่ณะ ทา่นละ 1,500 บาท (เก็บพรอ้มคา่ทวัร์) 
 ราคาทวัร์ไม่รวมคา่ทปิไกด์ ทา่นละ 1,500 บาท (เก็บพรอ้มคา่ทวัร์) *ทารกไม่เก็บ 
 ราคาทวัร์ส าหรบัพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้ กรณีเป็นพาสปอร์ตตา่งชาตเิก็บคา่ทวัร์เพิม่ 1,000 บาท 
 การนัตีกรุป๊ออกเดนิทางในจ านวนขัน้ต ่า 10 ทา่น มีหวัหน้าทวัร์ 
 บรษิทัฯ ยนิดีใหค้ าปรกึษาเพิม่เตมิหากมีความประสงคจ์ะเดนิทางตอ่ เชน่ เลือ่นวนั เพิม่สว่นตา่ง 
 ทา่นทีมี่ต ั๋วภายในประเทศ (เครือ่งบนิ,รถทวัร์,รถไฟ) เช็คเวลาบนิกบัฝ่ายขายกอ่นออกตั๋วของทา่น 

 



 

 
 
 

โปรแกรมทวัร์ 

วนัแรก     กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – กระเชา้นองปิง หรือ ดสินีย์แลนด์ – เซนิเจิน้ (XXX) 

05.30 น.  ทุกทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 6 Row M 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
06.40 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ CX616 
10.15 น.   ทุกทา่นถงึ สนามบนิฮอ่งกง หลงัจากรบักระเป๋าทีส่ายพาน และผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมืองหวัหน้า
ทวัร์น าทา่นเดนิออกทาง HALL B ไกด์ทอ้งถิน่และรถโคช้ปรบัอากาศรอรบัทุกทา่น 
หมายเหตุ: ต ั๋วกรุป๊ไมส่ามารถจดัทีน่ ั่งลว่งหน้าได ้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิเทา่นัน้ 

 
ทวัร์เลือกเทีย่วได ้1 โปรแกรม  (A) กระเชา้นองปิง + ชอ้ปป้ิง หรือ (B) ดิสนีย์แลนด์          

** อสิระอาหารกลางวนัและเย็นตามอธัยาศยั ** 
 

Option A  ดสินีย์แลนด์ (Disneyland) น าทุกทา่นเขา้สูด่นิเเดนมหศัจรรย์ตดิระดบัโลก ทีมี่ท ัง้เรื่องราวสุดลกึลบั 
เรือ่งเหนือจนิตนาการ การผจญภยั หว้งอวกาศ และทวีปอเมรกิา ซึง่ทุกดนิแดนจะตอ้นรบัทุกคนดว้ยเครือ่งเลน่แสน
สนุกระดบัโลก เหลา่เพือ่นตวัโปรด และการแสดงสไตล์บรอดเวย์สุดตระการตา 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 



 

Option B  กระเชา้นองปิง (Std. NP360 Cable Car) เป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีสุ่ดในโลก มุง่สูท่ีร่าบนองปิงใน
เวลา 25 นาที โดยประมาณ ทา่นจะไดช้มทวิทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา ใหท้า่นไดก้ราบขอพร  พระ
ใหญ่เกาะลนัเตา เป็นวดัทีส่รา้งขึน้เมือ่ปี 1924 เป็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธิป์ระทบักลางแจง้องคใ์หญท่ีสุ่ดในโลก 
หนกั 250ตนัและสูง 34เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองลา่งบริเวณทะเลจีนใต ้ระหวา่งเดนิมาทีว่ดั
จะเหน็พระใหญแ่ตไ่กล หากใครไดไ้ปนมสัการ ขอพรแลว้ ชีวติจะพบแตค่วามสุขความส าเร็จในทุกๆ จากนัน้
อสิระชอ้ปป้ิง City Gate Outlet ศูนย์การคา้ขนาดใหญใ่นรูปแบบ Outlet ทีร่วบรวมสนิคา้แบรนด์เนมจาก
โรงงานมาลดกระหน ่าสูงสุด 30-70% เชน่  Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และมี  Food 
Court รวมอาหารอรอ่ยๆ 
น าทา่นเดนิทางไป เซนิเจิน้ (โดยรถไฟ) เวลาเดนิทาง 1.30 ช ั่วโมง *ขึน้อยูก่บัการจราจร 

เขา้สูท่ีพ่กั (เซนิเจิน้) Century Plaza Hotel / CAA Holy Sun Hotel  หรือใกล้เคยีง 

วนัสอง   วดักวนอู – ช้อปป้ิงสนิคา้ OTOP – ตลาดหลอ่วู - โชว์มา่นน ้า 3D  (B/L/D) 

บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1) 

วดักวนอู (Kwan Yu Temple) *ขอพรใหมี้ชยัชนะทุกสิง่* สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย์ ความกตญัญู ความ
จงรกัภกัดี ความกลา้หาญโชคลาภ บารมี ทา่นเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร ั่นครา้ม
ตอ่ศตัรู ทา่นเป็นคนจิตใจมั่นคงด ั่งขุนเขา มีสตปิญัญาเลอเลศิมาก ไมเ่คยประมาท การขอพรทา่นก็หมายถงึขอให้
ทา่นชว่ยอุดชอ่งวา่งไมใ่หเ้พลีย่งพล า้แกฝ่่ายตรงขา้มใหเ้กดิความสมบูรณ์ดว้ยบรวิารทีซื่่อสตัย์และไวใ้จได้นั่นเอง 
ทุกทา่นกราบไหวเ้พือ่ความเป็นสิรมิงคลตอ่ตนเองและครอบครวั 

 



 

สนิคา้พื้นเมือง (OTOP) สนิคา้ชือ่ดงัตา่งๆ ซึง่เป็นทีน่ิยมท ั่วโลกถูกออเดอร์ขา้มประเทศเป็นจ านวนมาก เชน่ รา้น
หยก (Mineral Museum Shop) เครือ่งรางยอดนิยมทีท่ ั่วโลกเชา่บูชาคอืป่ีเซ้ียะสตัว์น าโชคทีเ่ชือ่กนัวา่หากใครได้
เลีย่งแลว้จะน าเงนิมาใหไ้มข่าดมือ รา้นบวัหมิะ (Herb Shop) เป็นทีรู่จ้กักนัดีของคนไทยเมือ่คราวทีเ่กดิอุบตัเิหตุ
รถแกส๊คว ่าบนถนนเพชรบุรีเมือ่ 24 กนัยายน 2533 รฐับาลจีนก็ไดส้่งบวัหมิะทีมี่สรรพคณุรกัษาแผลไฟไหม้มา
ชว่ยเหลือผู้ป่วยทีโ่ดนไฟไหมท้ ั่วท ัง้ตวัจากนัน้คนไทยก็รูจ้กัสรรพคณุของบวัหมิะเรือ่ยมา รา้นยางพารา (Bamboo 
Shop) ผลติภณัฑ์ทีอ่อกแบบเพือ่สุขภาพจรงิๆ ส าหรบัคนทีมี่อาการปวดเมือ่ยตา่งๆนอนไมห่ลบัท าจากยางพาราอบ
ดว้ยสมุนไพรแท้ๆ ชว่ยใหห้ลบัสบายยิง่ขึน้ 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

ตลาดหลอ่วู (Lawu City) หา้งขนาดใหญช่ือ่ดงัทีค่นไทยขนานนามวา่ มาบุญครองจีน จ าหน่ายสนิคา้เลียนแบเกรด 
A+ แบรนด์ดงัมากมาย อาทเิชน่ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, 
Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ 

 

บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (3) เมนูพเิศษ! ซีฟู๊ ดส์ + ไวน์แดง 

โชว์มา่นน ้า (3D Mangroove)  เป็นโชว์ทีเ่กีย่วกบัเด็กหญงิผูก้ลา้กบัลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีมี่
ชือ่วา่ "ปีกแหง่ความรกั" เพือ่เอามาชว่ยนกทีถู่กท าลายจากมนต์ (มลพษิ) ในป่าโกงกาง ใชทุ้นสรา้งกวา่ 200 ลา้น
หยวน จดัแสดงที ่OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญท่ีส่ามารถจุได้ 
2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดือนในการสรา้งแทน่แสดงบนน ้าทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลกครอบคลุมพื้นที ่5,600 ตารางเมตร 
เป็นศลิปะแนวใหมแ่ละเป็นความทา้ทายเกีย่วกบัเทคโนโลยี และสรา้งเพือ่เป็นตวัแทนของธรรมชาต ิการแสดงบน
เวทีมีท ัง้หมด 4 องคป์ระกอบ ผสมผสานกบัมหศัจรรย์ของมนต์เสน่หข์องภาพเสมือนจรงิ ใชอุ้ปกรณ์ เชน่ แสง
เลเซอร์ ไฟ เครือ่งเปลง่แสง มา่นน ้า ระเบดิน ้า ฯลฯ กวา่ 600 ชนิด สวยงดงามตระการตามาก 
หมายเหตุ: หากโชว์ปิดการแสดงบางวนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นโชว์อืน่ทดแทน 



 

 

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

วนัสาม    ฮอ่งกง – รีพลสัเบย์  – วดัแชกง – รา้นจวิเวอรี่ – วดัหวงัตา้เซียน  
           จมิซาจุย่ – กรุงเทพฯ  (B/L)  
บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 
น าทา่นเดนิทางกลบั ฮอ่งกง (โดยรถไฟ) เวลาเดนิทาง 1.30 ช ั่วโมง *ขึน้อยูก่บัการจราจร 

รีพลสัเบย์ (Repulse Bay) **ไหวข้อใหมี้บุตรส าเร็จ** หาดทรายยาวรูปพระจนัทร์เส้ียวสวยงามทีสุ่ดแหง่น้ีมีรูป
ปั้นคูสู่งตระหงา่นของ เจา้แมก่วนอมิ และ เจา้แมท่นิโหว่ ต ัง้อยูโ่ดดเดน่สงา่งามทา่มกลางทอ้งทะเลววิสวยๆ รูปปั้น
เทพเจา้ไฉ่ซงิเอ้ีย ต ัง้อยูบ่รเิวณดา้นหน้ารูปปั้นเจา้แมก่วนอมิองคใ์หญ ่เป็นเทพเจา้ทีใ่หโ้ชคลาภและความร ่ารวยมั่ง
มีเงนิทอง  วิธีการขอพร  น าแบงก์ทีมี่เลขน าโชคความหมายดี ไปลูบบรเิวณเคราขององค์เทพตัง้แตด่า้นบนลงมา
ดา้นลา่งบรเิวณกระเป๋าเงนิขา้งตวัทา่น จากนัน้หอบเขา้กระเป๋าของเราเองเปรียบเสมือนทา่นใหเ้งนิเขา้กระเป๋าเก็บ
ไวเ้ป็นทุนใหค้า้ขายส าเร็จตอ่ไป 

 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) เมนูพเิศษ! หา่นยา่ง 

วดัแชกง (Che Kung Temple) **ไหวข้อความส าเร็จธุรกจิการงาน** เป็นวดัทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึต านานแหง่
นกัรบในราชวงศ์ซง่และถูกกลา่วขานใหเ้ป็นวดัทีข่ึน้ชื่อด้านเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชือ่ทีว่า่ การหมุนกงัหนักลบั
ทศิจะชว่ยหมุนชีวติพลกิผนัจากรา้ยกลายเป็นดีได ้นอกจากน้ียงัชว่ยป้องกนัสิง่ช ั่วรา้ย พลกิดวงชะตาทีต่กอบัใหพ้น้
รอดปลอดภยั**เทพเจา้องคน้ี์ ดาราดงัๆ มาขอส าเร็จทุกราย ** 



 

 
รา้นจิวเวอร์รี ่(Jewery Shop) ทา่นจะไดพ้บกบัจ้ีกงัหนัของขลงัชือ่ดงัทีท ั่วโลกใหก้ารยอมรบั **ของแทต้อ้งที่
ฮอ่งกงเทา่นัน้** ออกแบบโดยซนิแสชือ่ดงัจากวดัแชกงวงลอ้กงัหนัจะปดัเป่าอุปสรรคและพดัพาโชคลาภมาสูต่นเอง
และครอบครวัทา่นยงัสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือใสเ่พื่อเสรมิบารมีไดซ้ึง่ดารานิยมเป็นอยา่งมากเพราะส าเร็จ
ตามทีข่อจากนัน้น าทา่นเยีย่มชม รา้นหยก (Jade Shop) พบกบั หยกของแท้ ซึง่ชาวจีนเชือ่วา่สรรพคณุทีมี่ความ
เย็นของหยกนัน้จะท าใหผู้ส้วมใสมี่เลือดลมดีเกดิหยนิหยางในรา่งกาย 

  
วดัหวงัตา้เซียน (Wong Tai Sin Temple) **ไหวข้อความส าเร็จดา้นคูค่รองและสุขภาพ** วดัแหง่น้ีเป็นที่
ประดษิฐานของ เทพหวงัตา้เซียน ใหพ้รสุขภาพดีหายเจ็บป่วย และจุดยอดนิยมทีค่นท ั่วโลกมากราบไหวอี้กจุดหนึ่ง
คอืบรเิวณศาลกลางแจง้ทีป่ระดษิฐานของ เทพหล่กโหยว หรือ เทพดา้ยแดง เป็นรูปปั้นสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยู่
ดา้นหลงัซึง่เชือ่กนัวา่ใครมาขอพรจะไดพ้บเน้ือคูแ่ทร้กักนัตลอดไป ส่วนใครทีไ่ดมี้คูแ่ลว้จะรกักนัม ั่นคงยิง่ขึน้
ตลอดไป วิธีขอพร: ใชด้า้ยแดงผูกนิ้วเอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหวา่งพธิี 



 

  
 
จมิซาจุย่ (Tsim Sha Tsui) ต ัง้อยูบ่นถนนนาธานเป็นสวรรคข์องนกัชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมท ั่วโลก 
ตลอดทางเดนิถงึ 4 กโิลเมตรมีหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญไ่ดแ้ก่ Ocean Terminal, Harbour City 
สนิคา้แฟชั่นตา่งๆเครื่องส าอางในราคาสง่รา้นอาหารอร่อยๆยา่นน้ีดงัและยอดนิยมทีสุ่ดในฮอ่งกง 

 
 

** อิสระอาหารเย็นด้วยตนเองตามอธัยาศยั ** 
** สมควรแกเ่วลาน าทุกทา่นไปสนามบนิเช็คอนิโหลดสมัภาระ ** 

 

ส าหรบัพีเรียด 20-22 เมษายน / 25-27 พฤษภาคม 
01 – 03 / 08 – 10 / 15 – 17 / 22 – 24 มถุินายน / 29 – 01 กรกฎาคม 
21.35 น.  กลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX) เทีย่วบนิ CX617 
23.30 น.  ถงึประเทศไทย สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพทุกทา่น 
หมายเหตุ: ต ั๋วกรุป๊ไมส่ามารถจดัทีน่ ั่งลว่งหน้าได ้หวัหน้าทวัร์จะรีเควสใหต้อนเช็คอนิ 

ส าหรบัพีเรียด 04-06 / 11 – 13 / 18 – 20 พฤษภาคม   
22.25 น.  กลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX) เทีย่วบนิ CX709 
00.15 น.  ถงึประเทศไทย สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพทุกทา่น 
หมายเหตุ: ต ั๋วกรุป๊ไมส่ามารถจดัทีน่ ั่งลว่งหน้าได ้หวัหน้าทวัร์จะรีเควสใหต้อนเช็คอนิ 

 
ขอ้ส าคญัควรทราบ  ตามนโยบายของรฐับาลจีนรว่มกบัการทอ่งเทีย่ว ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิเจิน้ก าหนดใหมี้
การประชาสมัพนัธ์สนิคา้พื้นเมืองใหน้กัทอ่งเทีย่วไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล เชน่ จวิเวอรี่, หยก, บวัหมิะ, ผา้
ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, เยือ่ไผซ่ึง่ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมดว้ย “เพราะมีผลกบัราคาทวัร์” จงึเรียน
ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่ ทวัร์จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชมโดยใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาที 



 

ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ และทุกการตดัสนิใจซ้ือนัน้เป็น
ดุลพนิิจของลูกคา้ 100% ทวัร์จะไมมี่สว่นรบัผดิชอบความพอใจหากทา่นไมพ่ึง่พอใจสนิคา้ภายหลงั และถา้หาก
ลูกคา้ไมมี่ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางแลนด์จีนจะเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็น
จ านวนเงนิ 600 หยวน / คน / รา้น 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *รวม* 

1) ตั๋วเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ช ัน้ประหยดั) ไป – กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ 
 เมือ่ออกตั๋วแลว้จะไมส่ามารถขอRefund ไดทุ้กกรณี 
 เมือ่ออกตั๋วแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชื่อผูเ้ดนิทางไดทุ้กกรณี 

2) โรงแรม 4 ดาว 2 คนื ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ทา่นตามเหมาะสม) 
หมายเหตุ: การจดัหอ้งพกัส าหรบัเด็กมีเงือ่นไขดงัน้ี 
เด็กอายุ 0-4 ขวบไมใ่หเ้ตียงจดัใหน้อนเตียงเดียวกบัผู้ใหญ ่2 ทา่น/หอ้งเทา่นัน้ 
หากเป็นผูใ้หญ ่1 ทา่น + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถือวา่เป็นการพกัเดีย่ว มีคา่พกัเดีย่วเพิม่ 
เด็กอายุ 5 ขวบขึน้ไปเสรมินอน 1 เตียง/หอ้งหรือนอนกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น/หอ้ง 
ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่อนเสรมิ] หากโรงแรมไมมี่หอ้งพกัในวนันัน้ 
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งประเภทอืน่ทดแทนใหแ้กท่า่นตามเหมาะสม 
กรณีเดนิทาง 4 ทา่นไดพ้กั 2 หอ้งแตย่กเลกิ 1 ทา่นภายหลงัไมว่า่จะเป็นสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธเิปลีย่นใหท้า่นทีเ่หลือพกั 3 ทา่น/หอ้งตามเงื่อนไขโรงแรม 
หากประสงคจ์ะนอนคนเดียวตา่งหาด 1 หอ้งทา่นตอ้งช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ตามทีก่ าหนดไว้ 
ทา่นทีย่กเลกิเดนิทางภายหลงัท ัง้หอ้งจะไมส่ามารถโอนหอ้งพกัใหเ้พือ่นในทรปิไดทุ้กกรณี 

3)  อาหาร 5 ม้ือ ตามโปรแกรม (**หากทา่นไมท่านอาหารม้ือใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได*้*) 

4)  คา่บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรม โดยทีไ่มใ่ชโ่ปรแกรมทีร่ะบุไวว้า่ตอ้งช าระเพิม่เตมิ 

5)  คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ สถานทีท่อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

6)  ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  
(ตามเงือ่นไขกรมธรรม์) ** คุม้ครองต ัง้แต ่อายุ 1 – 75 ปี เทา่นัน้ ** 
 กรณีผูเ้ดนิทางมีอายุต ัง้แต่  76 – 80 ปี คุม้ครองเพียง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง 



 

และส าหรบัผูเ้ดนิทาง อายุ 81 ปี ขึน้ไป กรมธรรม์ไมร่บัคุม้ครองใดๆ ท ัง้สิน้ ** 
 ประกนัไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่คยเดนิทางเขา้ประเทศตอ้งหา้ม แมว้า่จะสง่ชือ่มาท าประกนัแลว้ ได้แก่ 
อาเซอร์ไบจนั, อฟักานิสถาน, ควิบา, อิหรา่น, อริกั, สาธารณรฐัคร์ีกชิ, ลิเบีย, อสิราเอล, เลบานอน, เกาหลี
เหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจกิสิถาน, เตร์ิกเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกสิถาน 

7)  คา่สมัภาระภาษีน ้ามนั ภาษีต ั๋วทุกชนิด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิก็บเงนิเพิม่หากถูกปรบัราคา 

 
อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *ไมร่วม* 

1)  คา่ทปิไกด์และคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไมใ่ชห่วัหน้าทวัร์) 1,500 บาท/ทา่น (เก็บพรอ้มคา่ทวัร์) 
 ผูใ้หญแ่ละเด็กจา่ยในอตัราเทา่กนั ** ทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี ไมเ่ก็บคา่ทปิ ** 
 คา่ทปิส าหรบัหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย ** ทา่นสามารถจา่ยเพิม่ตามสนิน ้าใจของทุกทา่น ** 

2)  คา่วีซา่ 144 แบบหมูค่ณะทา่นละ 1,500 บาท (เก็บพรอ้มคา่ทวัร์) 
 ในกรณีประเทศจีนยกเลกิการใชวี้ซา่แบบกรุ๊ปทา่นจะมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 2,500 บาท 
(รวมคา่บรกิารแลว้) ส าหรบัคา่จดัท าวีซา่แบบเดีย่วจากสถานทูตไทยใชเ้วลา 5 วนัท าการ 

3)  คา่ภาษีตา่งๆ ไดแ้ก ่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4)  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ด้เกดิขึน้จากทวัร์เป็นสาเหตุ อาทเิชน่  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่พเิศษ 
ภายในหอ้งพกั, คา่โทรศพัท์ตา่งๆ ,คา่อนิเตอร์เน็ต, คา่มินิบาร์, คา่ซกัรีด, คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจาก 
ความการบนิ, อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่ห้ 
ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีป่ระจ าเมืองไทย 
และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคุมของทางบริษทัฯ 

 
 
 

เงือ่นไขการรบัจองทวัร์ 

1) ช าระคา่ทวัร์ “เต็มจ านวน” ภายใน 1 วนั เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น 
 ทีน่ ั่งของทา่นจะถูกยืนยนัโดยสมบูรณ์ก็ตอ่เมือ่ทา่นได้รบัใบอนิวอยส์เรียบรอ้ยแลว้เทา่นัน้ 
 ขอสงวนสทิธยิกเลกิทีน่ ั่ง AUTO หากทา่นไมไ่ดช้ าระคา่มดัจ าในวนัทีก่ าหนดเพือ่ใหส้ทิธ ิ 
แกผู่ท้ีร่อควิ (Waitlist) ทา่นตอ่ไปเน่ืองจากโปรแกรมเป็นแบบจอยทวัร์บรษิทัฯมีความจ าเป็น 
ตอ้งบรหิารจดัการขายทีน่ ั่งใหเ้ต็มกรุป๊ในระยะเวลาทีส่ายการบนิก าหนดเพือ่ใหก้รุป๊ออกเดนิทาง 

2) ส าเนาหนงัสือเดนิทางต้องมีอายุคงเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือนนบัลว่งหน้ากอ่นวนัเดนิทาง และมี 
หน้าวา่งทา้ยเลม่ไมน่้อยกวา่ 2 หน้าเพือ่ใหเ้จา้หน้าทีต่ม. ประทบัตราได้ 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

1) ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ทวัร์ท ัง้หมด 100% 
2) ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 20 วนั คนืคา่ทวัร์ 50% ของราคาทวัร์ท ัง้หมด 
3) ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 10 วนัไมค่นืคา่ทวัร์ท ัง้หมดทุกกรณี 

 
เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆ ทีค่วรทราบ 

1) กรณีผูสู้งอายุหากต้องใชร้ถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจง้พนกังานขายกอ่นเดนิทาง 7 วนั 
ทา่นทีไ่มส่ามารถชว่ยเหลือตนเองไดเ้ชน่ลุกเดนิเองไมไ่ด้มีอาการหอบหดืรว่มดว้ยแนะน าวา่ก่อนเดนิทางให้
ทา่นขอใบรบัรองแพทย์เพือ่ยืนยนัความพรอ้มหากไมมี่ใบรบัรองแพทย์และพบวา่ทา่นฝืนทีจ่ะเดนิทางบรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธไิมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางโดยค านึงถงึความปลอดภยัเป็นส าคญั 

2)  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรายการทวัร์ไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากสภาวะ 
อากาศแปรปรวน, ปญัหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง, ปญัหาจากสายการบนิเป็นสาเหตุ,  
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศ หรือในกรณีอืน่ๆ โดยมติ้องแจ้งใหท้ราบลว่งหน้า 
ไกด์จะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นส าคญั 

3) ทา่นทีมี่วีซา่จีนตดิเลม่จะไมส่ามารถใชร้ว่มกบัโปรแกรมทวัร์ไดท้า่นตอ้งท าวีซา่ 144 แบบหมูค่ณะ 
และช าระคา่ใชจ้า่ยใหแ้กท่วัร์ตามทีก่ าหนด เน่ืองจากเป็นเงือ่นไขทางแลนด์ 



 

4)  บรษิทัฯ ไมมี่นโยบายในการจดัคูน่อนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่มรู่จ้กักนั กรณีทีท่า่นจองและเดนิทางมาเพียง  
1 ทา่น จะตอ้งจา่ยคา่พกัเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัร์เทา่นัน้ 

5)  บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากการมี 
สิง่ผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไมถู่กต้อง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 

 


