
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 14364 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

  

 

 

กวางโจว ฮ่องกง เซินเจิ้ น 3 วนั 2 คืน 



 

 

เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX) 

  บริการอาหารบนเครื่องไปกลบั    น ้าหนกักระเป๋าไปกลบั 30 กก. 

 จุดเดน่โปรแกรม  

1. ขอพรเสริมดวงท่ี วดัไทรหกตน้ (เจดีย ์9 ชั้น) 

2. เยีย่มชม อนุสาวรียแ์พะ 5 ตวั สญัลกัษณค์วามอุดมสมบูรณข์องเมืองกวางโจว 

3. หมุนกงัหนัเสริมดวงแกช้ง “วดัแชกง” โชคลาภ ธุรกิจ ร า่รวย  

4. ขอพรชีวติคู่ “เทพเจา้ดา้ยแดง” วดัหวงัตา้เซียน  

5. ขอพรใหช้นะทุกส่ิงกบั “ เทพเจา้กวนอ ู“  

6. อรอ่ยกบั เมนูพเิศษ! เป็ดปักก่ิง + ไวนแ์ดง  

 

ตารางเดินทาง 

ตารางเดินทาง 

*ราคาน้ีเฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น้ัน* 
ผูใ้หญ ่ เด็ก 3-18 ปี พกัเดี่ยว 

06 – 08 กรกฎาคม 2562 (เสาร-์จนัทร)์ 8,900.- 13,900.- 4,500.- 

20 – 22 กรกฎาคม 2562 (เสาร-์จนัทร)์ 8,900.- 13,900.- 4,500.- 

02 – 04 สิงหาคม 2562 (ศุกร-์อาทิตย)์  9,900.- 14,900.- 4,500.- 

03 – 05 สิงหาคม 2562 (เสาร-์จนัทร)์  9,900.- 14,900.- 4,500.- 

09 – 11 สิงหาคม 2562 (ศุกร-์อาทิตย)์ 9,900.- 14,900.- 4,500.- 

16 – 18 สิงหาคม 2562 (ศุกร-์อาทิตย)์ 9,900.- 14,900.- 4,500.- 

17 – 19 สิงหาคม 2562 (เสาร-์จนัทร)์ 9,900.- 14,900.- 4,500.- 

23 - 25 สิงหาคม 2562 (ศุกร-์อาทิตย)์ 9,900.- 14,900.- 4,500.- 

24 – 26 สิงหาคม 2562 (เสาร-์จนัทร)์ 9,900.- 14,900.- 4,500.- 

30 สิงหาคม – 01 กนัยายน 2562 (ศุกร-์อาทิตย)์ 9,900.- 14,900.- 4,500.- 

31 สิงหาคม – 02 กนัยายน 2562 (เสาร-์จนัทร)์ 9,900.- 14,900.- 4,500.- 

** ทารก อายไุม่เกิน 2 ปี ราคา  7,900.- บาท / นัง่ตกัผูใ้หญ ่



 

*โปรดอ่านเง่ือนไขทวัรก่์อนจอง! เม่ือทา่นจองแลว้จะถือว่ายอมรบัเง่ือนไขครบทุกขอ้แลว้!!* 

 ราคาไมร่วมค่าวซีา่ 144 แบบหมูค่ณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพรอ้มคา่ทวัร)์ 

 ราคาไมร่วมค่าทิปไกด ์ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพรอ้มค่าทวัร)์ *ทารกไมเ่ก็บ 

 ราคาดงักล่าวส าหรบัคนไทยเท่าน้ัน หากใชพ้าสปอรต์ต่างชาติเก็บค่าทวัรเ์พิ่ม 1,000 บาท 

 การนัตีออกเดินทาง 10 ท่าน + มหีวัหน้าทวัร ์หากนอ้ยกว่า 10 ทา่น คืนเงินเตม็จ  านวน โดยบริษทัฯ 

แจง้ลว่งหนา้ 10 วนั รวมวนัหยุดท าการ หรอื เลื่อนวนัเดินทางในวนัที่ทา่นสะดวก 

 หากมีตัว๋ภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทวัร,์รถไฟ) สอบถามเวลากบัฝ่ายขายก่อนออกตัว๋ 

 ใบนัดหมายเตรียมตวัเดินทาง บริษัทฯ จดัส่งใหท่้านก่อนเดินทาง 5 วนั 

 

โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วดัไทร 6 ตน้ – อนุสาวรียแ์พะ 5 ตวั – ตลาดเป่ยจงิลู ่ (L/D) 

ส าหรบัพีเรียด 06-08, 20-22 กรกฎาคม / 02-04, 09-11, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26,  

30สิงหาคม – 01กนัยายน, 31สิงหาคม – 02กนัยายน 2562 

04.00 น.   ทุกท่านพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู6 Row M 

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

06.40 น.   ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน CX616 

10.15 น.   ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกง หลงัจากรบัสมัภาระของท่านท่ีสายพาน และผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้  ใหท่้านเดินออกทาง HALL B  พบไกดท์อ้งถ่ินและรถโคช้ปรบัอากาศรอรบัคณะ 

จากน้ันน าทุกท่านออกเดินทางไปสู่เมือง เซินเจิ้ น (โดยรถไฟ) 

ส าหรบัพีเรียด 03-05 สิงหาคม 2562 

05.00 น.   ทุกท่านพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู6 Row M 

08.15 น.   ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน CX616 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

12.10 น.   ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกง หลงัจากรบัสมัภาระของท่านท่ีสายพาน และผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้  ใหท่้านเดินออกทาง HALL B  พบไกดท์อ้งถ่ินและรถโคช้ปรบัอากาศรอรบัคณะ 

จากน้ันน าทุกท่านออกเดินทางไปสู่เมือง เซินเจิ้ น (โดยรถไฟ) 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าทุกท่านเดินทางไป กวางโจว (โดยรถโคช้)  

วดัไทรหกตน้ (LIU RONG TEMPLE) วดัไทรหกตน้ หรือ วดัล่ิวหรงซื่อ เป็นวดัโบราณท่ีมีอายุมากกวา่หน่ึง

พนัปี ภายในวดัมีจุดท่ีมีช่ือเสียงอยา่ง เจดียด์อกบวั (FLOWER PAGODA) เป็นเจดีย ์9 ชั้นสไตลจ์นีโบราณ

และถือเป็นสิ่งก่อสรา้งในสมยัโบราณท่ีมีความสูงมากท่ีสุดในเมืองกวางโจว  

 

อนุสาวรียแ์พะ 5 ตวั (FIVE SHEEP STONE STATUS) เป็นอนุสาวรียท่ี์สรา้งข้ึนดว้ยหนิแกรนิต 120 กอ้น 

แกะสลกัและประกอบกนัเป็นรูปแพะ 5 ตวั ซึ่งเป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมืองกวางโจว จากเรือ่งเล่าท่ีวา่ในอดีตน

เมืองกวางโจวมีความอดอยากแรน้แคน้เป็นอยา่งมาก จนกระทัง่ในวนัหน่ึงไดม้ีเทวดา 5 องคข่ี์แพะ 5 ตวัท่ี

คาบรวงขา้ว 6 รวงลงมาจากสวรรค ์และเทวดาไดม้อบรวงขา้วน้ันใหก้บัชาวเมืองกวางโจว พรอ้มอวยพรให้

เมืองน้ีพน้จากความอดอยาก เต็มไปดว้ยความอุดมสมบูรณต์ลอดเวลา ซึ่งหลงัจากน้ันเมืองกวางโจวก็ไดม้ี

ความเจริญรุง่เรืองเป็นอยา่งมากมาจนถึงในปัจจุบนั ท าใหช้าวเมืองกวางโจวซาบซึ้ งในบุญคุณ และไดต้ั้ง

อนุสาวรียแ์พะหา้ตวัข้ึนมาเพื่อเป็นการร าลึกถึงเร่ืองราวน้ี 



 

 

ตลาดเดินเป่ยจงิลู ่(BEJING ROAD PEDESTRIAN STREET) ใครเป็นสายใจรกัแบรนดเ์นมตอ้งมาท่ีตลาด

แหง่น้ีเป็นแบบถนนคนเดินแหง่น้ี เพราะท่ีน่ีเปรียบเสมือนศนูยร์วมแบรนดด์งัระดบัโลก อาทิเชน่ Bossini, 

YISHION, METERS BONWE, G2000, KM (KILO KM & METERS), CL (Celucasn), BALENO, UNIQLO 

 

บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

จตัรุสั HUA CHENG (HUA CHENG SQUARE) เป็นจตุัรสัเมืองท่ีใหญท่ี่สุดในเมอืงกวางโจวมีสวนสาธารณะ 

สระน ้าและน ้าพุท าใหเ้ป็นพื้ นท่ียอดนิยมส าหรบัคนในทอ้งถ่ินและนักท่องเท่ียวโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตอน

เยน็ทิวทศัน์ของ CANTON TOWER และอาคารอ่ืน ๆ ในยา่นธุรกิจใจกลางเมือง ZHUJANG NEW ท่ีตกแต่ง

ดว้ยไฟทั้งหมดเป็นสิ่งท่ีน่าท่ึง สวยงามตระการตามาก 



 

  

เขา้สู่ที่พกั (กวางโจว) JINY HOTEL  หรอืใกลเ้คียง 

วนัสอง    วดักวนอ ู– ชอ้ปป้ิงสินคา้ OTOP – สวนดอกไมฮ้อนแลนด ์- ตลาดหลอ่วู (B/L/D) 

บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

น าทา่นเดินทางกลบั เซินเจิ้ น (โดยรถไฟ) เวลาเดินทาง 1.30 ชัว่โมง *ข้ึนอยูก่บัการจราจร 

วดักวนอ ู(KWAN YU TEMPLE) *ขอพรใหม้ีชยัชนะทุกส่ิง* สญัลกัษณข์องความซ่ือสตัย ์ความกตญัญ ูความ

จงรกัภกัดี ความกลา้หาญโชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็งเด็ดเด่ียวองอาจไม่

ครัน่ครา้มต่อศตัรู ท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก ไมเ่คยประมาท การขอพรท่าน

หมายถึงขอใหบ้ารมีของท่านชว่ยอุดชอ่งวา่งไมใ่หเ้พล่ียงพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้มได ้

 

ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้ นเมือง (OTOP) สินคา้ช่ือดงัต่างๆ ซึ่งเป็นท่ีนิยมทัว่โลกถูกออเดอรข์า้มประเทศเป็นจ านวน

มาก เชน่ รา้นหยก (MINERAL MUSEUM SHOP) เครื่องรางยอดนิยมท่ีทัว่โลกเชา่บูชาคือป่ีเซ้ียะสตัวน์ าโชค

ท่ีเชื่อกนัวา่หากใครไดเ้ล่ียงแลว้จะน าเงินมาใหไ้มข่าดมือ รา้นบวัหิมะ (HERB SHOP) สุดยอดยาสมานแผล

ท่ีไมม่ีใครเทียบได!้ เป็นท่ีรูจ้กักนัดีของคนไทยเมื่อคราวท่ีเกิดอุบติัเหตุรถแก๊สคว า่บนถนนเพชรบุรีเม่ือ 24 

กนัยายน 2533 รฐับาลจีนก็ไดส้่งบวัหิมะท่ีมีสรรพคุณรกัษาแผลไฟไหมม้าชว่ยเหลือผูป่้วยท่ีโดนไฟไหมท้ัว่

ทั้งตวัจากน้ันคนไทยก็รูจ้กัสรรพคุณของบวัหิมะเรื่อยมา รา้นยางพารา (BAMBOO SHOP) เทรนดใ์หมเ่พือ่

สุขภาพยอดนิยมท่ีสุดคือหมอน บรรเทาอาการนอนไมห่ลบั ปวดเม่ือย อ่อนเพลีย ท าจากยางพาราอบดว้ย

สมุนไพรแท้ๆ  ชว่ยใหห้ลบัสบายยาวนานยิง่ข้ึน 



 

 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

เมืองจ  าลองฮอลแลนด ์ (DUTCH FLOWER TOWN) เมืองจ าลองท่ีสรา้งข้ึนเพือ่ใหเ้หมือนเมืองฮอลแลนด ์

เพลิดเพลินกบัการชมดอกไมน้านาชนิดสวยๆ เชน่ ดอกทิวลิปประจ าชาติฮอลแลนด ์ น าท่านเยีย่มชม 

อนุสาวรียเ์ติ้ งเส่ียวผิง ท่านเป็นผูเ้ปล่ียนแปลงพรรคคอมมิวนิสตแ์หง่ประเทศจนี และด ารงต าแหน่งผูน้ า

สูงสุดแหง่สาธารณรฐัประชาชนจีน ในชว่งตน้ทศวรรษ 2520 ท่านเป็นผูน้ าท่ีสรา้งวสิยัทศัน์ในการปฏิรูป

เศรษฐกิจและภาพลกัษณข์องเมืองเซินเจิ้ นใหเ้ขา้สู่ความทนัสมยัตลอดเวลา 

 

ตลาดหลอ่วู (LOWU CENTER)หา้งขนาดใหญ่ชื่อดงัท่ีคนไทยขนานนามวา่ มาบุญครองจีน จ าหน่ายสินคา้

เลียนแบบแบรนดด์งัเกรด A+ อาทิเชน่  PRADA, GUCCI, BURBERRY, CHANEL, DIOR, FENDI, LV ฯลฯ 



 

 

บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) เมนูพิเศษ! เป็ดปักก่ิง + ไวนแ์ดง 

เขา้สู่ท่ีพกั (เซินเจิ้ น) HIGGERT HOTEL  หรือใกลเ้คียง 

วนัสาม    วดัแชกง – รา้นจวิเวอรี่/หยก – วดัหวงัตา้เซียน - จมิซาจุย่ – กรุงเทพฯ  (B/L)  

บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

น าทา่นเดินทางกลบั ฮ่องกง (โดยรถไฟ)  

วดัแชกง (CHE KUNG TEMPLE) **ไหวข้อความส าเร็จดา้นการงานและการเรยีน** เป็นวดัท่ีสรา้งข้ึนเพือ่

ระลึกถึงต านานแหง่นักรบในราชวงศซ์ง่และถูกกล่าวขานใหเ้ป็นวดัท่ีข้ึนชือ่ดา้นเสริมดวง แกช้ง ตามความ

เชื่อท่ีวา่ การหมุนกงัหนักลบัทิศจะชว่ยหมุนชีวติพลิกผนัจากรา้ยกลายเป็นดีได ้นอกจากน้ียงัชว่ยป้องกนัสิ่ง

ชัว่รา้ย พลิกดวงชะตาท่ีตกอบัใหพ้น้รอดปลอดภยั  **เทพเจา้องคน้ี์ ดาราดงัๆ มาขอส าเร็จทุกราย ** 



 

 

รา้นจวิเวอรร์ี ่(JEWERY SHOP) ท่านจะไดพ้บกบัจี้ กงัหนัของขลงัชื่อดงัทีทัว่โลกใหก้ารยอมรบั **ของแทต้อ้ง

ท่ีฮ่องกงเท่าน้ัน** ออกแบบโดยซินแสชื่อดงัจากวดัแชกงวงลอ้กงัหนัจะปัดเป่าอุปสรรคและพดัพาโชคลาภ

มาสู่ตนเองและครอบครวัท่านยงัสามารถเลือกชมและเลือกซื้ อใส่เพือ่เสริมบารมีไดซ้ึ่งดารานิยมเป็นอยา่ง

มากเพราะส าเร็จตามท่ีขอจากน้ันน าท่านเยีย่มชม รา้นหยก (JADE SHOP) พบกบั หยกของแท ้ซึ่งชาวจีน

เชื่อวา่สรรพคุณท่ีมีความเยน็ของหยกน้ันจะท าใหผู้ส้วมใส่มีเลือดลมดีเกิดหยนิหยางในรา่งกาย 

  

วดัหวงัตา้เซียน (WONG TAI SIN TEMPLE) **ไหวข้อความส าเร็จดา้นคนรกัและสุขภาพ** วดัน้ีเป็นท่ี

ประดิษฐานของ เทพหวงัตา้เซียน นิยมขอพรใหสุ้ขภาพดีหายเจ็บป่วย และจุดยอดนิยมท่ีคนทัว่โลกมาก

ราบไหวอี้กจุดหน่ึงคือบริเวณศาลกลางแจง้ท่ีประดิษฐานของ เทพหลก่โหยว หรือ เทพดา้ยแดง เทพองคน้ี์

เป็นรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทรอ์ยูด่า้นหลงัซ่ึงเช่ือกนัวา่ใครมาขอพรจะไดพ้บเน้ือคู่แทร้กักนัตลอดไป ส่วน

ใครท่ีไดม้ีคู่แลว้จะรกักนัมัน่คงยิง่ข้ึนตลอดไปเชน่กนั เชื่อกนัวา่ส าเร็จยิง่นัก   

วิธีขอพร: ใชด้า้ยแดงผูกน้ิวเอาไวไ้ม่ใหห้ลดุระหว่างพิธี 



 

 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  

จมิซาจุย่ (TSIM SHA TSUI) ตั้งอยูบ่นถนนนาธาน ซึ่งเป็นสวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมทัว่โลก 

ตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ไดแ้ก่ OCEAN TERMINAL, HARBOUR CITY 

สินคา้แฟชัน่ต่างๆเคร่ืองส าอางในราคาส่งรา้นอาหารอรอ่ยๆ ยา่นน้ีดงัและยอดนิยมท่ีสุดในฮ่องกง 

 

** อิสระอาหารเยน็ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 

** สมควรแก่เวลาน าทุกทา่นไปสนามบิน เช็คอินโหลด สมัภาระ ** 

ส าหรบัพีเรียด 09-11 สิงหาคม 2562 

19.50 น.  กลบัประเทศไทย โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX) เท่ียวบิน CX617 

21.50 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ตัว๋กรุป๊ไมส่ามารถจดัท่ีนัง่ลว่งหน้าได ้หวัหน้าทวัรจ์ะรีเควสใหต้อนเช็คอิน 

ส าหรบัพีเรียด 06-08, 20-22 กรกฎาคม / 02-04, 03-05, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26,  

30สิงหาคม – 01กนัยายน, 31สิงหาคม – 02กนัยายน 2562 

21.35 น.  กลบัประเทศไทย โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX) เท่ียวบิน CX617 



 

23.30 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ตัว๋กรุป๊ไมส่ามารถจดัท่ีนัง่ลว่งหน้าได ้หวัหน้าทวัรจ์ะรีเควสใหต้อนเช็คอิน 

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ  ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเท่ียว ฮ่องกง มาเก๊า จูไห ่เซินเจิ้ น

ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พื้ นเมืองใหนั้กท่องเท่ียวไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล เชน่ จิวเวอรี่, 

หยก, บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, เยือ่ไผ่ซึ่งทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมดว้ย “เพราะมี

ผลกบัราคาทวัร”์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ทวัรจ์ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมโดย

ใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้ อหรือไมซ่ื้ อข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบั

ใดๆ ทั้งส้ิน และทุกการตดัสินใจซื้ อน้ันเป็นดุลพินิจของลูกคา้ 100% ทวัรจ์ะไมม่ีส่วนรบัผิดชอบความ

พอใจหากท่านไมพ่ึ่งพอใจสินคา้ภายหลงั และถา้หากลูกคา้ไมม่ีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุก

เมือง ทางแลนดจ์ีนจะเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / รา้น 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการทั้งหมด *รวม* 

1) ตัว๋เครื่องบินแบบหมูค่ณะ (ชั้นประหยดั) ไป – กลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน 

 เมื่อออกตัว๋แลว้จะไมส่ามารถขอRefund ไดทุ้กกรณี 

 เมื่อออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงช่ือผูเ้ดินทางไดทุ้กกรณี 

2) โรงแรม 3 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่านตามเหมาะสม) 

หมายเหตุ: การจดัหอ้งพกัส าหรบัเด็กมีเงื่อนไขดงัน้ี 

เด็กอายุ 0-4 ขวบไมใ่หเ้ตียงจดัใหน้อนเตียงเดียวกบัผูใ้หญ ่2 ท่าน/หอ้งเท่าน้ัน 

หากเป็นผูใ้หญ่ 1 ท่าน + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถือวา่เป็นการพกัเด่ียว มีค่าพกัเด่ียวเพิ่ม 

เด็กอายุ 5 ขวบข้ึนไปเสริมนอน 1 เตียง/หอ้งหรือนอนกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน/หอ้ง 

ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากโรงแรมไมม่ีหอ้งพกัในวนัน้ัน 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งประเภทอ่ืนทดแทนใหแ้ก่ท่านตามเหมาะสม 

กรณีเดินทาง 4 ท่านไดพ้กั 2 หอ้งแต่ยกเลิก 1 ท่านภายหลงัไมว่า่จะเป็นสาเหตุใดก็ตาม 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปล่ียนใหท่้านท่ีเหลือพกั 3 ท่าน/หอ้งตามเง่ือนไขโรงแรม 

หากประสงคจ์ะนอนคนเดียวต่างหาด 1 หอ้งท่านตอ้งช าระค่าพกัเด่ียวเพิ่มตามท่ีก าหนดไว ้

ท่านท่ียกเลิกเดินทางภายหลงัทั้งหอ้งจะไมส่ามารถโอนหอ้งพกัใหเ้พือ่นในทริปไดทุ้กกรณี 

3)  อาหาร 7 มื้ อ ตามโปรแกรม (**หากท่านไมท่านอาหารมื้ อใด จะไมส่ามารถคืนเงนิได*้*) 



 

4)  ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม โดยท่ีไมใ่ชโ่ปรแกรมท่ีระบุไวว้า่ตอ้งช าระเพิ่มเติม 

5)  ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

6)  ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กิน 1,000,000 บาท  

(ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตั้งแต่ อาย ุ1 – 75 ปี เท่าน้ัน ** 

 กรณีผูเ้ดินทางมีอายุตั้งแต่  76 – 80 ปี คุม้ครองเพียง 50% ของวงเงินคุม้ครอง 

และส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุ 81 ปี ข้ึนไป กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

 ประกนัไมคุ่ม้ครองผูท่ี้เคยเดินทางเขา้ประเทศตอ้งหา้ม แมว้า่จะส่งชื่อมาท าประกนัแลว้ ไดแ้ก ่

อาเซอรไ์บจนั, อฟักานิสถาน, คิวบา, อิหรา่น, อิรกั, สาธารณรฐัคีรกิ์ช, ลิเบีย, อิสราเอล, เลบานอน, 

เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจกิิสถาน, เติรก์เมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน 

7)  ค่าสมัภาระภาษีน ้ามนั ภาษีตัว๋ทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิ่มหากถูกปรบัราคา 

 

อตัราค่าบริการทั้งหมด *ไม่รวม* 

1)  ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน (ไมใ่ชห่วัหน้าทวัร)์ 1,500 บาท/ท่าน (เก็บพรอ้มค่าทวัร)์ 

 ผูใ้หญ่และเด็กจา่ยในอตัราเท่ากนั ** ทารก อายุต า่กวา่ 2 ปี ไมเ่ก็บค่าทิป ** 

 ค่าทิปส าหรบัหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย ** ท่านสามารถจา่ยเพิ่มตามสินน ้าใจของทุกท่าน ** 

2)  ค่าวซีา่ 144 แบบหมูค่ณะท่านละ 1,500 บาท (เก็บพรอ้มค่าทวัร)์ 

 ในกรณีประเทศจนียกเลิกการใชว้ซีา่แบบกรุป๊ท่านจะมีค่าใชจ้า่ยเพิ่มท่านละ 2,500 บาท 

(รวมค่าบริการแลว้) ส าหรบัค่าจดัท าวซีา่แบบเด่ียวจากสถานทูตไทยใชเ้วลา 5 วนัท าการ 

3)  ค่าภาษีต่างๆ ไดแ้ก ่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4)  ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดเ้กิดข้ึนจากทวัรเ์ป็นสาเหตุ อาทิเชน่  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มพิเศษ 

ภายในหอ้งพกั, ค่าโทรศพัทต์่างๆ ,ค่าอินเตอรเ์น็ต, ค่ามินิบาร,์ ค่าซกัรีด, ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจาก 

ความการบิน, อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใ่ห ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีประจ าเมืองไทย 

และต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 

 

เง่ือนไขการรบัจองทวัร ์

1) ช าระค่าทวัร ์ “ท่านละ 5,000 บาท” ภายใน 2 วนั ส่วนท่ีเหลือ 21 วนั กอ่นเดินทาง 

 ท่ีนัง่ของท่านจะถูกยนืยนัโดยสมบูรณก็์ตอ่เมื่อท่านไดร้บัใบอินวอยสเ์รียบรอ้ยแลว้เท่าน้ัน 

 ขอสงวนสิทธิยกเลิกท่ีนัง่ AUTO หากท่านไมไ่ดช้ าระค่ามดัจ าในวนัท่ีก าหนดเพื่อใหสิ้ทธิ  

แก่ผูท่ี้รอคิว (Waitlist) ท่านต่อไปเน่ืองจากโปรแกรมเป็นแบบจอยทวัรบ์ริษัทฯมีความจ าเป็น 

ตอ้งบริหารจดัการขายท่ีนัง่ใหเ้ต็มกรุป๊ในระยะเวลาท่ีสายการบินก าหนดเพื่อใหก้รุป๊ออกเดินทาง 

2) ส าเนาหนังสือเดินทางตอ้งมีอายุคงเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือนนับล่วงหน้ากอ่นวนัเดินทาง และมี 

หน้าวา่งทา้ยเล่มไมน่้อยกวา่ 2 หน้าเพื่อใหเ้จา้หน้าท่ีตม. ประทบัตราได ้

 

 

 



 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1) ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 100% 

2) ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั คืนค่าทวัร ์50% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 

3) ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกวา่ 14 วนัไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมดทุกกรณี 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆ ที่ควรทราบ 

1) กรณีผูสู้งอายุหากตอ้งใชร้ถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจง้พนักงานขายก่อนเดินทาง 7 วนั 

ท่านท่ีไมส่ามารถชว่ยเหลือตนเองไดเ้ชน่ลุกเดินเองไมไ่ดม้ีอาการหอบหืดรว่มดว้ยแนะน าวา่ก่อนเดินทาง

ใหท่้านขอใบรบัรองแพทยเ์พื่อยนืยนัความพรอ้มหากไมม่ีใบรบัรองแพทยแ์ละพบวา่ท่านฝืนท่ีจะเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางโดยค านึงถึงความปลอดภยัเป็นส าคญั 

2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการทวัรไ์ดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ 

อากาศแปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ,  

ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศ หรือในกรณีอ่ืนๆ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ไกดจ์ะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณ ์โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลกูคา้เป็นส าคญั 

3) ท่านท่ีมีวซีา่จีนติดเล่มจะไมส่ามารถใชร้ว่มกบัโปรแกรมทวัรไ์ดท่้านตอ้งท าวซีา่ 144 แบบหมูค่ณะ 

และช าระค่าใชจ้า่ยใหแ้ก่ทวัรต์ามท่ีก าหนด เน่ืองจากเป็นเงื่อนไขทางแลนด ์

4)  บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไมรู่จ้กักนั กรณีท่ีท่านจองและเดินทางมาเพียง  

1 ท่าน จะตอ้งจา่ยค่าพกัเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

5)  บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากการมี 

ส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


