
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX)     

 จดุเดน่โปรแกรม  

1.  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คนื 

2.  ขอพร เทพเจา้กวนอ ูใหสู้ช้นะทกุสิง่ 

3.  ชมโชวน์ ้าพเุตน้ระบ าเคลา้เสยีงเพลงสวยงาม 

4.  เมนูพเิศษ! หา่นยา่ง, เป็ดปักกิง่, ไวนแ์ดง 

5.  หมนุกงัหัน วัดแชกง ขอความส าเร็จ ธรุกจิ โชคลาภ 

6.  ชอ้ปกระจาย ตลาดตงเหมนิ, จมิซาจุย่ นาธาน  



 

 

ตารางเดนิทาง 
ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 

ผูใ้หญ ่

(โปรโมช ัน่) 

เด็ก 2-18 ปี 

(ราคาปกต)ิ 
พกัเดีย่ว 

05 – 07 พฤษภาคม 2561 9,800.- 11,800.- 4,500.- 

12 – 14 พฤษภาคม 2561 9,800.- 11,800.- 4,500.- 

19 – 21 พฤษภาคม 2561 9,800.- 11,800.- 4,500.- 

26 – 28 พฤษภาคม 2561 9,800.- 11,800.- 4,500.- 

01 – 03 มถินุายน 2561 9,800.- 11,800.- 4,500.- 

15 – 17 มถินุายน 2561 9,800.- 11,800.- 4,500.- 

22 – 24 มถินุายน 2561 9,800.- 11,800.- 4,500.- 

23 – 25 มถินุายน 2561 9,800.- 11,800.- 4,500.- 

29 มถินุายน – 1 กรกฎาคม 2561 9,800.- 11,800.- 4,500.- 

30 มถินุายน – 2 กรกฎาคม 2561 9,800.- 11,800.- 4,500.- 

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

 

*โปรดอา่นเงือ่นไขทวัรก์อ่นจอง! เมือ่ทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรบัเงือ่นไขครบทกุขอ้แลว้!!* 

 

  ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์ 1,000 บาท/ทา่น (เก็บทีส่นามบนิไทย)  ทารก อายตุ ่ากวา่ 2 ปี ไมเ่ก็บ 

  ฟร ี! วซีา่กรุ๊ปจนี 144 ชม. ส าหรับพาสปอรต์คนไทยเทา่นัน้ 

  หากรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ป มคีา่วซีา่เดีย่วเพิม่ 2,500 บาท/ทา่น  

  พาสปอรต์ชาวตา่งชาต ิเก็บคา่ทวัรเ์พิม่ 1,000 บาท 

  ราคาดังกลา่วตอ้งมผีูเ้ดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 คน จะสามารถออกกรุ๊ปได ้

  บรษัิทฯ ยนิดใีหค้ าปรกึษาเพิม่เตมิหากมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางตอ่ เชน่ เลือ่นวัน เพิม่สว่นตา่ง     

  ทา่นทีจ่ะมตีัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ ,รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการออกตั๋ว 

  ใบนัดหมายเตรยีมตวัเดนิทาง บรษัิทฯ จัดสง่ใหท้า่นกอ่นเดนิทาง 3 วัน  

 

 

โปรแกรมทวัร ์

วันแรก     กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ฮอ่งกง – เซนิเจิน้  (XXX) 

12.00 น.   ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประต ู6 Row M 
สายการบนิ  Cathay Pacific (CX)  มเีจา้หนา้ทีร่อตอ้นรับชว่ย เชค็อนิ โหลดสมัภาระ  
มอีาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดสมัภาระได ้1 ใบ 30 กก. 

หมายเหต ุ:  การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิสายการบนิเป็นผูก้ าหนดเทา่นัน้ บรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะท าการ Request  ใหไ้ดเ้ทา่นัน้  โดยขึน้อยูก่บัดลุพนิจิและ 

14.55 น.   ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ  CX654 

18.50 น.   ทกุทา่นถงึ สนามบนิฮอ่งกง หลังจากรับกระเป๋าทีส่ายพาน และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

น าทา่นออกเดนิทางไป เซนิเจิน้ (โดยรถไฟ) เวลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง *ขึน้อยูก่บัการจราจร* 

เขา้สูท่ ีพ่กั (เซนิเจ ิน้)  Century Hotel / CAA Holy Sun Hotel  หรอืใกลเ้คยีง 
 
 
 



 

วันสอง     เซนิเจิน้ – รา้นบวัหมิะ – รา้นหยก – รา้นหมอนยางพารา –  วดักวนอ ู– สวนฮอลแลนด ์ 
              โชวน์ ้าพเุตน้ระบ า – ชอ้ปป้ิงตงเหมนิ  (B/L/D) 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1) 

รา้นบวัหมิะ เป็นทีรู่จ้ักกนัดขีองคนไทยเมือ่คราวเกดิอบุตัเิหตรุถแกส๊คว า่ทีถ่นนเพชรบรุ ีเมือ่ 24 กนัยายน 2533 
รัฐบาลจนีไดส้ง่ยาบวัหมิะอนัมสีรรพคณุรักษาแผลไฟไหมม้าชว่ยเหลอืผูป่้วยทีโ่ดนไฟไหมท้ัว่ทัง้ตัว จากนัน้คน
ไทยก็รูจ้ักสรรพคณุของบวัหมิะเป็นอยา่งดเีรือ่ยมา รา้นหมอนยางพารา ผลติภณัฑท์ีอ่อกแบบมาเพือ่สขุภาพจรงิ
ส าหรับคนทีม่อีาการปวดเมือ่ยตา่งๆ นอนไมห่ลับ ท าจากยางพาราอบดว้ยสมนุไพรแท ้ๆ  ชว่ยใหห้ลับสบายยิง่ขึน้  
รา้นหยก คนไทยมคีวามนยิมเชา่บชูา หยกป่ีเซีย้ะ เป็นอยา่งมาก เพราะเชือ่วา่หากเลีย้งสวัตน์ าโชคนีด้ีๆ  จะให ้
คณุน าเงนิมาใหไ้มข่าดมอื เหมอืนทา่นเลีย้งกมุารประจ าบา้น  

   

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

วัดกวนอ ู*ขอพรใหช้นะชยัทกุสิง่* สญัลักษณ์ของความซือ่สตัย ์ความกตญัญ ความจงรักภกัด ีความกลา้หาญ 

โชคลาภ บารม ีทา่นเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้มตอ่ศัตร ูทา่นเป็นคน

จติใจมัน่คงดั่งขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไมเ่คยประมาท การบชูาขอพรทา่นก็หมายถงึขอใหท้า่นชว่ย

อดุชอ่งวา่งไมใ่หเ้พลีย่งพล ้าแกฝ่่ายตรงขา้มใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ ือ่สตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จได ้

น่ันเอง ดังนัน้ประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา และกราบไหวท้า่นเพือ่ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเอง และครอบครัว 

  

สวนฮอลแลนด ์น าทา่นชมเมอืงจ าลองทีส่รา้งขึน้มาเพือ่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดช้มดอกไม ้
จ าลอง และสถานทีต่กแตง่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิลปิจ าลอง
ประจ าชาตฮิอลแลนด ์จากนัน้น าคณะสูส่วนสาธารณะโลตัสฮลิลท์ีต่ัง้อนุสาวรยีข์องทา่นเติง้เสีย่วผงิ ทีท่รงมี
แนวคดิอยากจะสรา้งเมอืงเซนิเจิน้ใหท้ันสมยั และเป็นเมอืงทีม่เีศรษฐกจิล ้ายคุ ใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกบั
บรรยากาศแสนสบาย และถา่ยภาพทีร่ะลกึของทา่นเติง้เสีย่วผงิ 

 



 

โชวน์ ้าพเุตน้ระบ า  เป็นโชวป์ระกอบดนตรพีรอ้มฉากหลงัทีเ่ป็นเรอื Minghua เรอืยอชสส์ดุหร ูแตเ่ดมิเป็นของ
ประธานาธบิดฝีร่ังเศส ชารล์ส ์เดอโกล ตอ่มาทางรัฐบาลจนีไดซ้ือ้ตอ่และไดน้ ามาทอดสมอทีท่า่เรอื SHE KOU 
เพือ่จดัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีต่ระการตา  รอบๆ บรเิวณมรีา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ ใหท้า่นเพลดิเพลนิ 

 

บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3)  เมนูพเิศษ! เป็ดปักกิง่ + ไวนแ์ดง 

ตลาดตงเหมนิ  ยา่นวัยรุน่ถนนคนเดนิชว่งค า่ของชาวจนี ใหท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้มากมายอาท ิเชน่ เสือ้ผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า อปุกรณ์อเิล็กทรอนคิ ของทีร่ะลกึอืน่ๆ มากมาย สามารถตอ่ราคาใหถ้กูลงไดอ้ยา่งเหลอืเชือ่ 
พรอ้มกนันีย้งัเพลดิเพลนิกบัอาหารอรอ่ยรมิทางหลากหลายชนดิ บางรา้นคนขายพดูไทยได ้

 

เขา้สูท่ ีพ่กั (เซนิเจ ิน้)  Century Hotel / CAA Holy Sun Hotel  หรอืใกลเ้คยีง 

วันสาม     ฮอ่งกง – วดัแชกง – รา้นจวิเวอรี ่– วดัหวังตา้เซยีน (หากเวลาพอ) – ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ – กรงุเทพฯ 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 

วัดแชกง *ไหวข้อความส าเร็จธรุกจิการงาน* เป็นวัดทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึต านานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่ถกูกลา่ว
ขานใหเ้ป็นวัดทีข่ ึน้ชือ่ดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชือ่ทีว่า่ การหมนุกงัหันกลับทศิ จะชว่ยหมนุชวีติพลกิผัน
จากรา้ยกลายเป็นดไีด ้เริม่ตน้ปีใหม ่เพือ่ขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและน าแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มา ประชาชนทั่วโลกตา่งใหค้วาม
เลือ่มใสศรัทธาอยา่งมาก  ** ขอใหม้คีวามตัง้ใจในการขอพร เทพเจา้องคน์ี ้ดาราดงัๆ มาขอส าเร็จทกุราย ** 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiobaThZfVAhVJpJQKHRHFBiIQjRwIBw&url=http://forum.megazy.com/topic/a-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87-3-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-2-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.htm&psig=AFQjCNFAjCLLTRs31Z90EoXRcwfwtMJxyQ&ust=1500611913970064


 

 
รา้นจวิเวอรร์ี ่ ทา่นจะไดพ้บกบั จีก้งัหัน ของขลังชือ่ดังทีท่ั่วโลกใหก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งทีฮ่อ่งกงเทา่นัน้**  
ออกแบบโดยสนิแซชือ่ดังจาก วัดแชกง วงลอ้กงัหันปัดเป่าอปุสรรค พัดพาโชคลาภมาสูต่นเองและครอบครัว 
ทา่นสามารถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบารม ีซึง่ดารานยิมเป็นอยา่งมาก เพราะส าเร็จตามทีข่อ 

   

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  เมนูพเิศษ! หา่นยา่ง 

 

** โปรแกรมนีห้ากมเีวลาเหลอืมากพอจะพาไป ** 
 

วัดหวังตา้เซยีน ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม ซึง่วัดแหง่นีเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของเทพ
เจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลักของวัด คอื เทพหวังตา้เซยีน แตจ่ดุยอดนยิมทีค่นทั่วโลกมากราบไหวว้ดั
แหง่นีค้อืเป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ซ ึง่ไมใ่ชก่ารขอความรักจากเทพหวังตา้เซยีนแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการเดนิ
ไปดา้นขา้งซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของ เทพเจา้ดา้ยแดง เป็นรปูปัน้สทีองมเีสีย้วพระจันทรอ์ยูด่า้นหลังประทับอยู ่
ซ ึง่ชาวจนีเชือ่กนัวา่จะไดพ้บเนือ้คูแ่ทท่ีเ่ป็นคูบ่ญุคูบ่ารมรัีกกนัตลอดไป สว่นใครทีไ่ดพ้บคูแ่ลว้สามารถขอพรใหคู้่
ของทา่นรักกนัแน่นแฟ้นยิง่ขึน้ไดเ้ชน่กนั  วธิขีอพร : ใชด้า้ยแดงผกูนิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี 

   
จมิซาจุย่ นาธาน ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปแหง่แรกของเกาะฮอ่งกงทีท่ันสมยัทีส่ดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทกุประเภท รวมทัง้
โรงแรมนับสบิ และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญท่ีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุโลก ล ้าสมยัสดุ ๆ แปลก
ใหม ่หลากหลายประเภทใหจั้บจา่ย ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล 
โทรศัพทม์อืถอื เลอืกชมซือ้สนิคา้แฟชัน่ทีม่เีอกลักษณ์เป็นของตัวเอง Mix & Match ไดต้ามชอบใจ 



 

 
 

** อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัรา้นดงัๆ **  
สมควรแกเ่วลา..น าทกุทา่นเดนิทางไปสนามบนิ เช็คอนิ โหลดกระเป๋า 

 

17.55 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX) เทีย่วบนิ CX613 

20.00 น.  ถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพทกุทา่น 

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง ไดแ้ก ่ฮอ่งกง  
มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจิน้  ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล 
เชน่  จวิเวอรี,่ หยก, บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, เยือ่ไผ ่ซึง่ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมดว้ย  
“เพราะมผีลกบัราคาทวัร”์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า 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) ตั๋วเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ชัน้ประหยดั) ไป – กลับ พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  

  ไมส่ามารถขอ Refund ไดท้กุกรณี   ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

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  มคีา่พักเดีย่ว 

       เด็กอาย ุตัง้แต ่4 ขวบ ขึน้ไป  จดัใหน้อนเสรมิ 1 เตยีง / หอ้ง หรอื นอนกบั ผูใ้หญ ่1 ทา่น / หอ้ง 
       ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] หากโรงแรมไมม่หีอ้งพักในวันนัน้ 
         ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งประเภทอืน่ทดแทนใหแ้กท่า่นตามเหมาะสม  
       กรณีทีเ่ดนิทางมา 4 ทา่น ผูใ้หญ/่ครอบครัว แตม่ ี1 ทา่น มเีหตจุ าเป็นไมส่ามารถเดนิทางกบัคณะได ้
         ไมว่า่จะเป็นสาเหตใุดกต็าม  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับเป็นหอ้ง TRIPLE  พัก3 ทา่น/หอ้ง 
         หรอืมคีา่ใชจ้า่ยเรยีกเก็บเพิม่เป็นคา่พักเดีย่ว ส าหรับเศษ 1 ทา่น ทีต่อ้งการนอนแยกคนเดยีว 

       ในกรณีบางทา่นมเีหตจุ าเป็นไมส่ามารถเดนิทางกบัคณะได ้ บรษัิทฯ จะไมส่ามารถโอนหอ้งพกัของ 
         ผูย้กเลกิเดนิทางใหแ้กท่า่นอืน่ๆ ใชส้ ารองพักไดท้กุกรณี  เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของทางโรงแรม 

3)  อาหาร 5 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 ** 
        ประกนัจะไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่คยผา่นหรอืเคยเดนิทางเขา้ประเทศตอ้งหา้ม แมว้า่จะสง่ชือ่มาท าประกนัแลว้ 
          ไดแ้ก ่อาเซอรไ์บจนั, อฟักานสิถาน, ควิบา, อหิรา่น, อรัิก, สาธารณรัฐครีก์ชิ, เลบานอน, ลเิบยี, เกาหล ี
          (เหนอื), ปากสีถาน, ซเีรยี, ทาจกิสิถาน, เตริก์เมนสิถาน, ปาเลสไตน,์ อซุเบกสิถาน, อสิราเอล  



 

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  ** ทารก อายตุ ่ากวา่ 2 ปี ไมเ่ก็บคา่ทปิ ** 
       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 
     การบนิ, อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยดุงาน, การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้ 
     เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน ทัง้ทีป่ระจ าเมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู ่
     นอกเหนอืความควบคมุของทางบรษัิทฯ   

 
 

เงือ่นไขการรบัจองทวัร ์
1)  ช าระมดัจ าทัวร ์ 5,000 บาท  ภายใน 24 ชัว่โมง นับจากวันทีไ่ดรั้บใบยนืยนัรับจอง (อนิวอย)   
2)  สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมด กอ่นเดนิทาง 30 วัน (ไมร่วมวันหยดุ) เพือ่ยนืยนัการเดนิทาง 
3)  กรณีจองในชว่ง 20 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวนทัง้หมดเทา่นัน้ 
       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        

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

5)  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 

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 

 


