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 จดุเดน่โปรแกรม HKTG03  

1. รวมคา่เขา้ดสินยีแ์ลนด ์+ มบีรกิารรถรับสง่ไปกลับ 

2. พักโรงแรม 4 ดาว 2 คนื หอ้งกวา้ง สะอาด 

3. ชมโชวพ์เิศษ! โชวห์มูบ่า้นวัฒนธรรม  

4. เมนูพเิศษ! ซฟีู้ดส ์กุง้ ปลาหมกึ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง   
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5. ขอพร 3 วัดดัง  เจา้แมก่วนอมิรพีลัสเบย,์ วัดกงัหัน, เทพเจา้กวนอ ู

 

ตารางเดนิทาง 

ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 

ผูใ้หญ ่

(โปรโมช ัน่) 

เด็ก 2-18 ปี 

(ราคาปกต)ิ 
พกัเดีย่ว 

02 – 04 มนีาคม 2561                 (CX616/CX709) 12,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

03 – 05 มนีาคม 2561                 (CX616/CX617) 12,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

05 – 07 มนีาคม 2561                 (CX616/CX709) 11,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

09 – 11 มนีาคม 2561                 (CX700/CX617) 12,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

10 – 12 มนีาคม 2561                 (CX700/CX617) 12,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

14 – 16 มนีาคม 2561                 (CX700/CX703) 11,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

16 – 18 มนีาคม 2561                 (CX700/CX709) 12,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

17 – 19 มนีาคม 2561                 (CX616/CX709) 12,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

19 – 21 มนีาคม 2561                 (CX616/CX703) 11,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

23 – 25 มนีาคม 2561                 (CX700/CX617) 12,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

24 – 26 มนีาคม 2561                 (CX616/CX617) 12,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

26 – 28 มนีาคม 2561                 (CX616/CX617) 11,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

29 – 31 มนีาคม 2561                 (CX700/CX703) 13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

30 มนีาคม-1เมษายน 2561 BUS1   (CX700/CX617) 13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

30 มนีาคม-1เมษายน 2561 BUS2   (CX700/CX617) 13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

หมายเหต ุ: ทารก 0-2 ปี ราคา 6,888.- บาท /ฟรวีซีา่กรุป๊ / น ัง่ตกัผูใ้หญไ่มม่เีบาะน ัง่ 

 

*โปรดอา่นเงือ่นไขทวัรก์อ่นจอง! เมือ่ทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรบัเงือ่นไขครบทกุขอ้แลว้!!* 

 วซีา่เขา้จนีแบบหมูค่ณะ (วซีา่ 144 ชม.)  *ไมม่คีา่ใชจ้า่ย* ส าหรับพาสปอรต์คนไทยเทา่นัน้ 

 กรณีเป็นพาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดสอบถามคา่ใชจ้า่ยกบัพนักงานขายอกีครัง้ 

 กรณีวซีา่เขา้จนีแบบหมูค่ณะ (วซีา่ 144 ชม.) ถกูระงับใชช้ัว่คราวอยา่งกะทันหัน ทา่นสามารถยืน่ขอวซีา่จนี

แบบเดีย่วได ้ โดยช าระคา่ธรรมเนยีม 1,800 บาท (รวมคา่บรกิาร) และตอ้งจดัเตรยีมเอกสาร ไดแ้ก ่รปูถา่ย  

พาสปอรต์เลม่จรงิ เอกสารอืน่ๆ (กรณีสถานทตูรอ้งขอ) ใหก้บัเจา้หนา้ทีท่ัวร ์เพือ่ด าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น 

 ราคาขายทวัรด์ังกลา่ว ยงัไมร่วม คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 บาท(เก็บทีส่นามบนิไทย) 

 ผูใ้หญ ่และ เด็ก 2-18 ปี เกบ็ในอตัราเทา่กนั   ทารก 0-2 ปี ทวัรไ์มเ่ก็บคา่ทปิไกด ์ 

 ราคาขายทวัรด์ังกลา่วส าหรับผูเ้ดนิทางพาสปอรต์คนไทยเทา่นัน้  

 กรณีเป็นพาสปอรต์ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ 1,000 บาท จากราคาทวัร ์

 คณะจองและยนืยนัเดนิทาง 15 ทา่น ขึน้ไป กรุ๊ปสามารถออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
 คณะจองและยนืยนัเดนิทาง 1 – 14 ทา่น  กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทาง   

 กรณีไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ *คนืเงนิเต็มจ านวน* โดยจะสรปุแจง้กอ่นเดนิทาง 7 วัน   

 ใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง  จัดสง่ใหท้า่นกอ่นเดนิทาง 3 วัน  

 ทัวรเ์ป็นราคาโปรโมชัน่แบบเหมาจา่ย เมือ่ช าระเงนิแลว้ไมส่ามารถยกเลกิ หรอื ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
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โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก     กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – ดสินยีแ์ลนด ์หรอื กระเชา้นองปิง+ซติีเ้กต ุ– เซนิเจ ิน้ 

*พเีรยีด 02 – 04 , 03 – 05, 05 – 07 , 17 – 19 , 19 – 21,  24 – 26 ,26 – 28 มนีาคม  

04.00 น.  ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู6 ROW M 

สายการบนิ CATHEY PACIFIC AIRLINE (CX) โดยมป้ีายรับทัวรพ์รอ้มเจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับทกุทา่น 

มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 30 กก. 

หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ (ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้) 

** เทีย่วบนิ/เวลาบนิในอนาคตอาจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งมาจากสภาวะทางการตลาดของสายการบนิ 

บรษัิทฯ จะยนืยนัใหท้า่นทราบเป็นสถานะอพัเดทในใบนัดหมายอกีครัง้ ** 

06.30 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ CX616 

10.15 น. ทกุทา่นมาถงึ สนามบนิฮอ่งกง หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  หวัหนา้ทวัรน์ าทา่น

รับกระเป๋า จากนัน้ออกเดนิทางเขา้สูโ่ปรแกรมทวัร ์

*พเีรยีด 09 – 11 , 10 – 12, 14 – 16, 16 – 18, 23 – 25, 29 – 31 มนีาคม, 30 มนีาคม – 1 เมษายน 

05.00 น.  ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู6 ROW M 

สายการบนิ CATHEY PACIFIC AIRLINE (CX) โดยมป้ีายรับทัวรพ์รอ้มเจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับทกุทา่น 

มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 30 กก. 

หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ (ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้) 

** เทีย่วบนิ/เวลาบนิในอนาคตอาจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งมาจากสภาวะทางการตลาดของสายการบนิ 

บรษัิทฯ จะยนืยนัใหท้า่นทราบเป็นสถานะอพัเดทในใบนัดหมายอกีครัง้ ** 

08.25 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ CX700 

12.10 น. ทกุทา่นมาถงึ สนามบนิฮอ่งกง หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  หวัหนา้ทวัรน์ าทา่น

รับกระเป๋า จากนัน้ออกเดนิทางเขา้สูโ่ปรแกรมทวัร ์

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

พรอ้มบรกิารรถรบัสง่ท ัง้ไปและกลบั ฟร!ี 
 

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

 
** ทวัรแ์จกคปูอง หรอื เงนิสด 80$ ใหท้า่นไดอ้สิระอาหารดว้ยตนเอง (1) **  

 
(1) ทัวรฮ์อ่งกงดสินยีแ์ลนด ์น าทกุทา่นกา้วเขา้สู ่7 ดนิเเดนมหัศจรรย ์ทีม่ทีัง้เรือ่งราวสดุลกึลับ ไวลด์เวสต ์ทอย
สตอรี ่เรือ่งเหนอืจนิตนาการ การผจญภยั หว้งอวกาศ และทวปีอเมรกิา ซึง่ทกุดนิแดนจะตอ้นรับทกุคนดว้ยเครือ่ง
เลน่แสนสนุกระดับโลก เหลา่เพือ่นดสิบนยี ์ตวัโปรด และการแสดงสไตลบ์รอดเวยส์ดุตระการตา 
หมายเหต ุ ตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นตน้ไป  พลไุฟปราสาท จะหยดุการแสดงเนือ่งจากตัวปราสาทได ้
ปิดปรับปรงุชัว่คราว เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยประมาณ เพือ่จัดสรา้งใหม้ขีนาดใหญข่ึน้กวา่เดมิ   

 
 
(2) ทัวรก์ระเชา้นองปิง  เป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในโลก มุง่สูท่ีร่าบนองปิงในเวลา 25 นาท ีโดยประมาณ 

ทา่นจะไดช้มทวิทศันร์อบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ใหท้า่นไดก้ราบขอพร  พระใหญเ่กาะลันเตา เป็นวดัที่

สรา้งขึน้เมือ่ปี1924เป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลก หนัก 250 ตันและสงู 34

เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้ระหวา่งเดนิมาทีว่ดัจะเห็นพระใหญแ่ตไ่กล 
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หากใครไดไ้ปนมสัการ ขอพรแลว้ ชวีติจะพบแตค่วามสขุความส าเร็จในทกุๆ ดา้น.. จากนัน้พาทา่นชอ้ปป้ิง City 

Gate Outlet ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญใ่นรปูแบบ Outlet ทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากโรงงาน  มาลดกระหน ่า

สงูสดุ 30-70%  เชน่  Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK  และม ี Food Court รวมอาหารอรอ่ยๆ 

หมายเหต ุ กรณีนองปิง "ปิดปรับปรงุเพือ่ซอ่มบ ารงุ" ในวันเดนิทาง ทวัรจ์ะน าทกุทา่นขึน้ลงเกาะลันเตาเรยีบรอ้ย  

โดยรถ Shuttle Bus ประจ าทางของนองปิง และขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืคา่กระเชา้ ในทกุกรณี 

 

 

 
ถงึเวลานัดหมาย น าทกุทา่นเดนิทางไป เซนิเจิน้ (ดว้ยรถไฟ) ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 

เขา้สูท่ ีพ่กั (เซนิเจ ิน้)  CENTURY PLAZA HOTEL /  HONG LI LAI HOTEL  หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสอง    บวัหมิะ – หยก – ผา้ไหม – วดักวนอ ู– ชมโชวห์มูบ่า้นวฒันธรรม 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

แวะชมสนิคา้ OTOP ขึน้ชือ่ของจนี สนิคา้ของชาวจนี ทีม่ชี ือ่เสยีงมายาวนาน คงไมพ่น้สนิคา้ประเภท ผา้ไหมแท ้

หยกแท ้และ ยาสมนุไพร ลว้นแลว้เป็นสนิคา้ทีม่ปีระโยชน ์ดา้นสขุภาพ และมคีณุคา่อยา่งมาก เมือ่ทา่นมาถงึ

แหลง่สนิคา้เหลา้นีแ้ลว้ อยา่พลาดทีจ่ะเลอืกซือ้เป็นเจา้ของ หรอื น าไปฝากคนทีค่ณุรัก 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

วัดกวนอ ู*ขอพรใหช้นะทกุสิง่*สญัลกัษณ์ของความซือ่สตัย ์ความกตญัญ ความจงรักภกัด ีความกลา้หาญ โชค

ลาภ บารม ีทา่นเปรยีบเสมอืนตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้มตอ่ศัตร ูทา่นเป็นคนจติใจ

มัน่คงดั่งขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไมเ่คยประมาท การบชูาขอพรทา่นก็หมายถงึขอใหท้า่นชว่ยอดุ
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ชอ่งวา่งไมใ่หเ้พลีย่งพลา้แกฝ่่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ ือ่สตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จได ้

น่ันเอง ดังนัน้ประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา และกราบไหวท้า่นเพือ่ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเอง และครอบครัว 

 

โชวห์มูบ่า้นวัฒนธรรม จดัแสดงเพยีงรอบเดยีวตอ่วัน 19.00 น. เป็นการแสดงทีร่อ้ยเรือ่งราวตัง้แตต่น้ก าเนดิของ
มนุษยชาตไิปยงัแตล่ะยคุสมยัของจนีทีผ่สมผสานประเพณีวัฒนธรรมและต านาน เรือ่งเลา่ตา่งๆ ไว ้ 
หมายเหต ุ ในกรณีโชวปิ์ดการแสดงในวันทีท่า่นเดนิทาง ทัวรจ์ะจัดโชวอ์ืน่ทดแทนตามเหมาะสม** 

 

บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) เมนพูเิศษ!  Seafood + Red Wine 

*หากมเีวลาเหลอืมากพอจะน าทา่นไปชอ้ปป้ิงกอ่นเขา้โรงแรม(เป็นโปรแกรมเสรมิ อาจจะมหีรอืไมม่)ี 
ตลาดหล่อวู หา้งดังทีค่นไทยขนานนามว่า มาบุญครองจนี จ าหน่ายสนิคา้เลยีนแบเกรด A+ แบรนดด์ังมากมาย 

อาทเิชน่ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ 
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เขา้สูท่ ีพ่กั (เซนิเจ ิน้)  CENTURY PLAZA HOTEL / HONG LI LAI HOTEL หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสาม   ฮอ่งกง – อา่วรพีลสัเบย ์–วดัแชกง–จวิเวอรี ่ – ชอ้ปป้ิงนาธาน   – สนามบนิ 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

สมควรแกเ่วลา น าทกุทา่นเดนิทางไป ฮอ่งกง (ดว้ยรถไฟ) ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 

อา่วรพีลัสเบย ์ หาดทรายยาวรปูพระจันทรเ์สีย้วเป็นหนึง่ในหาดทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง อาคารสโมสร
ของสมาคมกูภ้ยัของฮอ่งกงสรา้งขึน้ในสไตลจ์นีดัง้เดมิ เพดานตกแตง่ดว้ยลวดลายมงักรขดเป็นวงทีด่อูลังการ รปู
ปัน้คูส่งูตระหงา่นของ เจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ มคีวามโดดเดน่ทา่มกลางสวนสวย 

 

** พเีรยีด 14-16, 19-21, 29-31 มนีาคม  ไมส่ามารถไปโปรแกรมนีไ้ด ้**
เนือ่งจากเวลาเทีย่วบนิขากลบั CX703 จะกลบัเร็วกวา่พเีรยีดอืน่ๆ 

วัดแชกง หรอื วัดกงัหัน *ไหวข้อความส าเร็จธรุกจิการงาน*เป็นวัดหนึง่ทีป่ระชาชนชาวจนีในฮอ่งกง ใหค้วาม

เลือ่มใสศรัทธาอยา่งมาก สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึต านานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่  วดันีถ้กูกลา่วขานใหเ้ป็น  วดัทีข่ ึน้ชือ่

ดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชือ่ทีว่า่ การหมนุกงัหันกลับทศิ จะชว่ยหมนุชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้

เริม่ตน้ปีใหม ่เพือ่ขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและน าแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มา   

*** ขอใหท้า่นมคีวามตัง้ใจในการขอพร เทพเจา้องคน์ี ้ดาราดงัๆ มาขอส าเร็จทกุราย 
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บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) เมนพูเิศษ! หา่นยา่ง 

โรงงานจวิเวอรร์ี ่ ทา่นจะไดพ้บกบั จีก้งัหัน เครือ่งรางของขลังชือ่ดัง ทีท่ัว่โลกใหก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งที่

ฮอ่งกงเทา่นัน้**ออกแบบโดยสนิแซชือ่ดังจาก วัดแชกง วงลอ้กงัหันปัดเป่าอปุสรรค พัดพาโชคลาภมาสูต่นเอง

และครอบครัว ทา่นสามารถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบารม ีซึง่ดารานยิมเป็นอยา่งมาก เพราะส าเร็จตามทีข่อ 

 

จมิซาจุย่ (นาธาน) ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปแหง่แรกของเกาะฮอ่งกงทีท่ันสมยัทีส่ดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทกุประเภท รวมทัง้

โรงแรมนับสบิ และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญท่ีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุโลก ล ้าสมยัสดุ ๆ แปลก

ใหม ่หลากหลายประเภทใหจั้บจา่ย ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล 

โทรศัพทม์อืถอื เชญิเลอืกชมซือ้สนิคา้แฟชัน่ทีม่เีอกลกัษณ์เป็นของ ตวัเองในสนิคา้กิ๊บเกม๋ากมาย ใหไ้ดเ้ลอืก

มกิซแ์อนดแ์มช ไดอ้ยา่งเมามนัสก์นัเลยทเีดยีว   

 

*พเีรยีด 14 – 16 , 19 – 21 , 29 – 31 มนีาคม 
16.45 น.  เหริฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบนิ CATHEY PACIFIC (CX) เทีย่วบนิ CX703 
18.50 น.  ถงึประเทศไทย สนามบนิสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพทกุทา่น 
มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 30 กก. 

หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ (ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้) 

*พเีรยีด 03 – 05 , 09 – 11 , 10 –12 , 23 – 25 , 24 – 26 มนีาคม, 30 มนีาคม – 1 เมษายน (BUS1+BUS2) 

21.35 น.  เหริฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบนิ CATHEY PACIFIC (CX) เทีย่วบนิ CX617 
23.40 น.  ถงึประเทศไทย สนามบนิสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพทกุทา่น 
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มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 30 กก. 

หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้ 

*พเีรยีด 02 – 04 , 05 – 07 , 16 – 18 , 17 – 19 มนีาคม  

22.00 น.  เหริฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบนิ CATHEY PACIFIC (CX) เทีย่วบนิ CX709 
23.55 น.  ถงึประเทศไทย สนามบนิสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพทกุทา่น 
มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 30 กก. 

หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้ 

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง ไดแ้ก ่ฮอ่งกง  
มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจิน้  ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล 
เชน่  จวิเวอรี,่ หยก, บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, เยือ่ไผ ่ซึง่ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมดว้ย  
“เพราะมผีลกบัราคาทวัร”์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทัวรจ์ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมโดย
ใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 
และทกุการตดัสนิใจซือ้นัน้เป็นดลุพนิจิของลกูคา้ 100% ทัวรจ์ะไมม่สีว่นรับผดิชอบความพอใจหากทา่นไมพ่ึง่
พอใจสนิคา้ภายหลัง  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทุกเมอืง ทางแลนดจ์นีจะเรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 600 หยวน / คน / รา้น 
 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *รวม* 
1) ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป – กลับ พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ (ไมอ่นุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทาง) 

  เนือ่งจากเป็นตั๋วประเภทกรุ๊ปในกรณียกเลกิเดนิทางจะไมส่ามารถขอ Refund ตั๋วไดท้กุกรณี 
  ตัว๋เครือ่งบนิเมือ่ยนืยนัการออกตัว๋แลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

2) โรงแรม 4 ดาว 2 คนื ตามโปรแกรม (จัดใหพ้ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 
หมายเหต:ุ  การจัดหอ้งพักส าหรับเด็ก มเีงือ่นไขดังนี ้

       เด็กอาย ุตัง้แต ่0 – 4 ขวบ ไมเ่ปิดเตยีง จดัใหน้อนเตยีงเดยีวกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น / หอ้ง เทา่นัน้   
         กรณีเป็นผูใ้หญเ่พยีง 1 ทา่น / หอ้ง  โรงแรมจะถอืวา่เป็นการพักเดีย่ว  จะมคีา่พักเดีย่ว 

       เด็กอาย ุตัง้แต ่4 ขวบ ขึน้ไป  จดัใหน้อนเสรมิ 1 เตยีง / หอ้ง หรอื นอนกบั ผูใ้หญ ่1 ทา่น / หอ้ง 
       ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] ในวันกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแตท่าง 
         โรงแรมไมม่หีอ้งพกัแบบ TRIPLE เหลอื ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิจ์ดัหอ้งประเภทอืน่ใหท้ดแทน 

       เนือ่งจากเป็นหอ้งพกัประเภทกรุ๊ปในกรณียกเลกิเดนิทางจะไมส่ามารถขอ Refund หอ้งพักไดท้กุกรณี   
         และไมส่ามารถขอปรับเปลีย่นประเภทหอ้งไดต้ามความพงึพอใจในวันเดนิทางได ้ยกเวน้พบวา่..  
         สิง่อ านวยความสะดวกภายในหอ้งพักมคีวามช ารดุจนไมส่ามารถใชง้านได ้ เชน่  แอรเ์สยี, กอ๊กน ้าไม ่
         ท างาน, กลอนประต ูหรอื ประต ูไมส่ามารถใชง้านได ้ฯลฯ เจา้หนา้ทีจ่ะชว่ยเปลีย่นหอ้งใหแ้กท่า่นได ้ 

       ในกรณีบางทา่นในกรุ๊ปขอยกเลกิเดนิทางในวันเดนิทาง  บรษัิทฯ จะไมส่ามารถโอนหอ้งพักของผูท้ี ่
         ยกเลกิเดนิทางใหแ้กท่า่นอืน่ๆ ใชส้ ารองในกรุ๊ปไดท้กุกรณี  เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของทางโรงแรม 

3)  อาหาร 6 มือ้ ตามโปรแกรม (**หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได*้*) 

4)  คา่บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรม โดยทีไ่มใ่ชโ่ปรแกรมทีร่ะบไุวว้า่ตอ้งช าระเพิม่เตมิ 

5)  คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานทีท่อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

6)  ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

        (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แต ่อาย ุ1 – 75 ปี เทา่นัน้ ** 
        กรณีผูเ้ดนิทางมอีายตุัง้แต ่ 76 – 80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง 
          และ ส าหรับผูเ้ดนิทาง อาย ุ81 ปี ขึน้ไป กรมธรรมไ์มรั่บคุม้ครองใดๆ ทัง้ส ิน้ ** 

7)  ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็เงนิเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

8)  คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋า ส าหรับโหลดใตเ้ครือ่ง 1 ใบ จ ากดัน ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  

 
 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *ไมร่วม* 
1)  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไมใ่ชห่วัหนา้ทวัร)์ 1,000 บาท/ทา่น   
       ผูใ้หญแ่ละเด็กจา่ยในอตัราเทา่กนั  ** ยกเวน้ทารก ฟร!ี คา่ทปิ ** 
       จา่ยทีส่นามบนิประเทศไทยแกเ่จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทวัรเ์ทา่นัน้ 

  คา่ทปิส าหรับหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ** ทา่นสามารถจา่ยเพิม่ตามสนิน ้าใจของทกุทา่น ** 

2)  คา่ภาษีตา่งๆ ไดแ้ก ่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

3)  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้จากทวัรเ์ป็นสาเหต ุ อาทเิชน่  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษภายใน 
     หอ้งพัก, คา่โทรศพัทต์า่งๆ ,คา่อนิเตอรเ์น็ต, คา่มนิบิาร,์ คา่ซกัรดี, คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสาย 
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     การบนิ, อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยดุงาน, การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้ 
     เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน ทัง้ทีป่ระจ าเมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู ่
     นอกเหนอืความควบคมุของทางบรษัิทฯ   

 
 

เงือ่นไขการรบัจองทวัร ์
1)  ช าระมดัจ าทัวร ์5,000 บาท  ภายในวันถัดไป (1วัน) นับจากวันทีไ่ดรั้บใบยนืยนัรับจอง (อนิวอย)   
2)  สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมด กอ่นเดนิทาง 30 วัน เพือ่ยนืยนัการเดนิทาง 
       ทีน่ั่งของทา่นจะถกูยนืยนัโดยสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ทา่นไดรั้บใบยนืยนัการรับจองของบรษัิทฯ เป็นส าคญั 
       บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิทีน่ั่งของทา่นอตัโนมตั ิ(auto) หากทา่นไมไ่ดช้ าระคา่มดัจ าในวันทีก่ าหนด  
         เพือ่ใหส้ทิธิแ์กผู่ท้ีร่อควิ (Waitlist) ทา่นตอ่ไป และ เนือ่งจากโปรแกรมเป็นแบบ Join Tour (จอยเทีย่ว) 
         บรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งบรหิารจัดการขายทีน่ั่งใหเ้ต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจ ากดัทีส่ายการบนิก าหนด 
         เพือ่สามารถน าทกุทา่นออกเดนิทางไดอ้ยา่งราบรืน่   

      
3)  แนบส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณุาถา่ยสง่มาตามตัวอยา่ง) โดยมวีันหมดอายคุงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน   
     นับลว่งหนา้กอ่นวันเดนิทาง และมหีนา้วา่งทา้ยเลม่ไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีป่ระทับตราได ้

 
4)  หากทา่นไมช่ าระคา่ทวัรค์รบ 100% กอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯ จะไมส่ามารถอนุญาตใหท้า่นเดนิทางได ้ 
     รวมถงึสายการบนิจะยดึมดัจ าของทา่นทันท ีโดยไมส่ามารถขอคนื (Refund)  ไดท้กุกรณี 

 
 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆ ทีค่วรทราบ 
1)  ผูเ้ดนิทางทีม่อีาย ุ65 ปี ขึน้ไป หรอื ทา่นทีร่อ้งขอรถเข็น (Wheel Chair) ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์
ประกอบการเดนิทาง เพือ่ยนืยนัสขุภาพวา่ทา่นเหมาะสมแกก่ารเดนิทางได ้ เนือ่งจากโปรแกรมเสน้ทางนี ้ทา่น
ตอ้งเดนิทางขา้มหลายเมอืง รวมถงึเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักบอ่ย หากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ พบวา่ ทา่นชว่ยเหลอื
ตนเองไมไ่ด ้เชน่ เดนิไดน้อ้ยกา้วกวา่คนปกต ิ มอีาการหอบหดื อาหารชกั อาหารเกร็งควบคมุตนเองไมไ่ดห้รอื 
ตอบสนองชา้ผดิปกต ิและไมม่ใีบรับรองแพทยป์ระกอบ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทาง โดย
ค านงึถงึความปลอดภยัทา่นเป็นส าคญั 
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2)  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทวัรไ์ดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ
แปรปรวน, ปัญหาชมุนุมปิดถนนมาจากการเมอืง, ปัญหาจากสายการบนิเป็นสาเหต,ุ ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืในกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่จะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณ์ในวันดังกลา่ว โดยจะค านงึถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้เป็นส าคญั 

3)  ทา่นทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางทีร่ะบ ุกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่หรั้บทราบ
กอ่นการท าจองทวัร ์ โดยทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ ไมม่กีารลดราคาทัวรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีทกุกรณี 

4)  บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนั กรณีทีท่า่นจองและเดนิทางมาเพยีง 1 ทา่น 
จะตอ้งจา่ยคา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

5)  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 
 

 
 

 

 

 


