
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 14464 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์เซนิเจิน้ 3 วัน 2 คืน 

** ไมอ่ยากไปสวนสนกุเปลีย่นเปน็กระเชา้นองปงิได ้ฟร!ี ** 



 

 

เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) 

บริการอาหารบนเครื่องไปกลับ โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโล 

จุดเด่นโปรแกรม 

1.  เท่ียวดิสนีย์แลนด์เต็มวันอยู่จนถึงปิด 19.30 น. 

2.  รวมบัตรเข้าสวนสนุกพร้อมรถรับส่ง ฟร!ี 

3.  ไม่อยากไปสวนสนุกเปล่ียนเป็นกระเช้านองปิงได้ ฟร!ี 

4.  หมุนกงัเสริมดวงแก้ชง “วัดแชกง” โชคลาภ ธุรกิจ ร่่ารวย **HILIGHT 

5.  ขอพรชีวิตคู่ “เทพเจ้าด้ายแดง” วัดหวังต้าเซียน **HILIGHT 

6.  ชมโชว์ม่านน้่า 3D Man Groove สวยงามตระการตามากๆ 

7.  อร่อยกับ เมนพูเิศษ! ซฟีูด๊ส ์+ ไวนแ์ดง และเมนู Signature หา่นยา่ง !! 

 

ตารางเดนิทาง 
ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอร์ตคนไทยเทา่นัน้* 
ผูใ้หญ ่ เดก็ พกัเดีย่ว 

02-04 สิงหาคม 2562 (CX616/CX617) 

 
9,900.- 14,900.- 4,500.- 

09-11 สิงหาคม 2562 (CX616/CX703) 

** วนัหยดุยาวเนือ่งจากวนัแมแ่หง่ชาต ิ** 
11,900.- 16,900.- 4,500.- 

16-18 สิงหาคม 2562 (CX616/CX617) 9,900.- 14,900.- 4,500.- 

23-25 สิงหาคม 2562 (CX616/CX617) 9,900.- 14,900.- 4,500.- 

30 สิงหาคม – 1 กนัยายน 2562 (CX616/CX617) 9,900.- 14,900.- 4,500.- 

****   ทารก อายุต่า่กวา่ 2 ป ีราคา  7,000 บาท / นัง่ตกัผูใ้หญ ่

 

*โปรดอา่นเงือ่นไขทวัรก์อ่นจอง! เมื่อทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรับเงือ่นไขครบทกุข้อแลว้!!* 

 ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) 

 ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) *ทารกไม่เก็บ 

 ราคาทัวร์ส่าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณีเป็นพาสปอร์ตต่างชาติเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท 

 การันตีเดินทางข้ันต่่า 10 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ (หากนอ้ยกวา่ 10 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวนัเดนิทาง) 

 บริษัทฯ ยินดีให้ค่าปรึกษาเพิ่มเติมหากมีความประสงค์จะเดินทางต่อ เช่น เล่ือนวัน เพิ่มส่วนต่าง 

 ท่านท่ีมีต๋ัวภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) เช็คเวลาบินกับฝ่ายขายก่อนออกต๋ัวของท่าน 

 ใบนัดหมายเตรียมตัวเดินทาง บริษัทฯ จัดส่งให้ท่านก่อนเดินทาง 3 วัน 

 



 

 

โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก     กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – ดสินยีแ์ลนด ์หรอื กระเชา้นองปงิ – เซนิเจิน้ (XXX) 

04.00 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู6 Row M 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

06.40 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน CX616 

10.15 น.   ทุกท่านถึง สนามบนิฮอ่งกง หลังจากรับกระเป๋าท่ีสายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

หัวหน้าทัวร์น่าท่านเดินออกทาง HALL B ไกด์ท้องถิ่นและรถโค้ชปรับอากาศรอรับทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดท่ีนัง่ล่วงหนา้ได้ ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของสายการบินเท่านั้น 

 

ทวัรเ์ลอืกเทีย่วได ้1 โปรแกรม  (A) กระเชา้นองปงิ + ช้อปปิง้ หรอื (B) ดสินยีแ์ลนด ์         

** อสิระอาหารกลางวนัและเยน็ตามอธัยาศยั ** 

 

Option A  ดสินยีแ์ลนด ์(Disneyland) น่าทุกท่านเข้าสู่ดินเเดนมหศัจรรย์ติดระดับโลก ท่ีมีท้ังเร่ืองราวสุด

ลึกลับ เรื่องเหนือจินตนาการ การผจญภัย ห้วงอวกาศ และทวีปอเมริกา ซึ่งทุกดินแดนจะต้อนรับทุกคน

ด้วยเครื่องเล่นแสนสนุกระดับโลก เหล่าเพื่อนตัวโปรด และการแสดงสไตล์บรอดเวย์สุดตระการตา 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 



 

Option B  กระเชา้นองปงิ (Std. NP360 Cable Car) เป็นกระเช้าลอยฟ้าท่ียาวท่ีสุดในโลก มุ่งสู่ท่ีราบ

นองปิงในเวลา 25 นาที โดยประมาณ ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ให้ท่านได้

กราบขอพร  พระใหญเ่กาะลนัเตา เป็นวัดท่ีสร้างข้ึนเมื่อปี 1924 เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับ

กลางแจง้องค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก หนัก 250ตันและสูง 34เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนนิเขาเบ้ืองล่าง

บริเวณทะเลจีนใต้ ระหว่างเดินมาท่ีวัดจะเห็นพระใหญ่แต่ไกล หากใครได้ไปนมัสการ ขอพรแล้ว ชีวิตจะ

พบแต่ความสุขความส่าเร็จในทุกๆ จากนัน้อิสระช้อปป้ิง City Gate Outlet ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใน

รูปแบบ Outlet ท่ีรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากโรงงานมาลดกระหน่่าสงูสุด 30-70% เช่น  Esprit, 

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

 

 

 

นา่ทา่นเดนิทางไป เซนิเจิน้ (โดยรถไฟ) เวลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง *ขึน้อยูก่บัการจราจร 

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

วนัสอง   วดักวนอ ู– ช้อปปิง้สนิคา้ OTOP – ตลาดหลอ่ว ู- โชวม์า่นน้า่ 3D  (B/L/D) 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1) 

วดักวนอ ู(Kwan Yu Temple) *ขอพรให้มีชัยชนะทุกสิ่ง* สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญู 

ความจงรักภักดี ความกล้าหาญโชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว

องอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก ไม่เคยประมาท การ

ขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพล่ียงพล่้าแก่ฝ่ายตรงข้ามให้เกิดความสมบูรณ์ด้วย

บริวารท่ีซื่อสัตย์และไว้ใจได้นั่นเอง ทุกท่านกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว 



 

 

สนิคา้พืน้เมอืง (OTOP) สินค้าช่ือดังต่างๆ ซึ่งเป็นท่ีนิยมท่ัวโลกถูกออเดอร์ข้ามประเทศเป็นจ่านวนมาก 

เช่น รา้นหยก (Mineral Museum Shop) เครื่องรางยอดนิยมท่ีท่ัวโลกเช่าบูชาคือป่ีเซ้ียะสัตว์น่าโชคท่ีเช่ือ

กันว่าหากใครได้เล่ียงแล้วจะนา่เงินมาให้ไม่ขาดมือ รา้นบวัหมิะ (Herb Shop) เป็นท่ีรู้จักกันดีของคนไทย

เมื่อคราวท่ีเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่่าบนถนนเพชรบุรีเม่ือ 24 กันยายน 2533 รัฐบาลจีนก็ไดส้่งบัวหิมะท่ีมี

สรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้มาช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีโดนไฟไหม้ท่ัวท้ังตัวจากนัน้คนไทยก็รู้จักสรรพคุณของ

บัวหิมะเร่ือยมา รา้นยางพารา (Bamboo Shop) ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบเพื่อสุขภาพจริงๆ ส่าหรับคนท่ีมี

อาการปวดเมื่อยต่างๆนอนไม่หลับท่าจากยางพาราอบด้วยสมุนไพรแท้ๆช่วยให้หลับสบายย่ิงข้ึน 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

ตลาดหลอ่ว ู(Lawu City) ห้างขนาดใหญ่ช่ือดังท่ีคนไทยขนานนามว่า มาบุญครองจีน จ่าหน่ายสินค้า

เลียนแบเกรด A+ แบรนด์ดงัมากมาย อาทิเช่น Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier,Chanel, 

Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ 



 

 

บรกิารอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (3) เมนพูเิศษ! ซฟีูด๊ส ์+ ไวนแ์ดง 

โชวม์า่นน้า่ (3D Mangroove)  เป็นโชว์ท่ีเกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษท่ีออกตามหาเครื่องบรรเลง

เพลงท่ีมีช่ือว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกท่ีถูกท่าลายจากมนต์ (มลพิษ) ในป่าโกงกาง ใช้ทุน

สร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้่า

ขนาดใหญ่ท่ีสามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 28 เดือนในการสรา้งแท่นแสดงบนน้่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก

ครอบคลุมพื้นท่ี 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็นความท้าทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสร้าง

เพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีท้ังหมด 4 องค์ประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์

เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง ใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้่า ระเบิดน้่า ฯลฯ กว่า 

600 ชนิด สวยงดงามตระการตามาก 

หมายเหตุ: หากโชว์ปิดการแสดงบางวัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนเป็นโชว์อ่ืนทดแทน 

 

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

 

 



 

 

วนัสาม    ฮ่องกง – รีพลสัเบย์  – วดัแชกง – ร้านจิวเวอร่ี – วดัหวงัต้าเซียน  
           จมิซาจุ่ย – กรุงเทพฯ  (B/L)  

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 

นา่ทา่นเดนิทางกลบั ฮอ่งกง (โดยรถไฟ) เวลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง *ขึน้อยูก่บัการจราจร 

รพีลสัเบย ์(Repulse Bay) **ไหว้ขอให้มีบุตรส่าเร็จ** หาดทรายยาวรูปพระจันทร์เสี้ยวสวยงามท่ีสุดแห่งนี้

มีรูปป้ันคู่สูงตระหง่านของ เจา้แมก่วนอมิ และ เจา้แม่ทนิโหว่ ต้ังอยู่โดดเด่นสง่างามท่ามกลางท้องทะเลวิว

สวยๆ รูปปัน้เทพเจา้ไฉซ่งิเอีย้ ต้ังอยู่บริเวณด้านหน้ารูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ เป็นเทพเจ้าท่ีให้โชค

ลาภและความร่่ารวยมั่งมีเงินทอง  วธิกีารขอพร  น่าแบงก์ท่ีมีเลขน่าโชคความหมายดี ไปลูบบริเวณเครา

ขององค์เทพต้ังแต่ด้านบนลงมาด้านล่างบริเวณกระเป๋าเงินข้างตัวท่าน จากนั้นหอบเข้ากระเป๋าของเราเอง

เปรียบเสมือนท่านให้เงินเข้ากระเป๋าเก็บไว้เป็นทุนให้ค้าขายส่าเร็จต่อไป 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) เมนพูเิศษ! หา่นยา่ง 

วดัแชกง (Che Kung Temple) **ไหว้ขอความส่าเร็จธุรกิจการงาน** เป็นวัดท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึง

ต่านานแห่งนักรบในราชวงศ์ซ่งและถูกกล่าวขานใหเ้ป็นวัดท่ีข้ึนช่ือด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเช่ือ

ท่ีว่า การหมุนกงัหันกลับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันสิง่

ช่ัวร้าย พลิกดวงชะตาท่ีตกอับให้พ้นรอดปลอดภัย**เทพเจ้าองค์นี้ ดาราดังๆ มาขอส่าเร็จทุกราย ** 



 

 

รา้นจวิเวอรร์ี ่(Jewery Shop) ท่านจะได้พบกับจี้กังหันของขลังช่ือดังทีท่ัวโลกให้การยอมรับ **ของแท้

ต้องท่ีฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยซินแสช่ือดังจากวัดแชกงวงล้อกังหันจะปัดเป่าอุปสรรคและพัดพาโชค

ลาภมาสู่ตนเองและครอบครัวท่านยังสามารถเลือกชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมีได้ซึ่งดารานิยมเป็น

อย่างมากเพราะสา่เร็จตามท่ีขอจากนั้นน่าท่านเย่ียมชม รา้นหยก (Jade Shop) พบกับ หยกของแท ้ซึ่ง

ชาวจีนเช่ือว่าสรรพคุณท่ีมีความเย็นของหยกนั้นจะท่าให้ผู้สวมใส่มีเลือดลมดีเกิดหยินหยางในร่างกาย 

  

วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) **ไหว้ขอความส่าเร็จด้านคู่ครองและสุขภาพ** วัดแห่งนี้เป็นท่ี

ประดิษฐานของ เทพหวงัตา้เซยีน ใหพ้รสุขภาพดีหายเจ็บป่วย และจุดยอดนิยมท่ีคนท่ัวโลกมากราบไหว้

อีกจุดหนึ่งคือบริเวณศาลกลางแจง้ท่ีประดิษฐานของ เทพหลก่โหยว หรอื เทพดา้ยแดง เป็นรูปป้ันสีทองมี

เสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังซึ่งเช่ือกันวา่ใครมาขอพรจะได้พบเนื้อคู่แท้รักกันตลอดไป ส่วนใครท่ีได้มีคู่แล้ว

จะรักกันมัน่คงย่ิงข้ึนตลอดไป วิธีขอพร: ใช้ด้ายแดงผูกนิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี 



 

  

จมิซาจุย่ (Tsim Sha Tsui) ต้ังอยู่บนถนนนาธานเป็นสวรรค์ของนักช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมท่ัวโลก 

ตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ได้แก่ Ocean Terminal, Harbour City 

สินค้าแฟช่ันต่างๆเครื่องส่าอางในราคาส่งรา้นอาหารอร่อยๆย่านนี้ดังและยอดนิยมท่ีสุดในฮ่องกง 

 

 

** อิสระอาหารเย็นด้วยตนเองตามอัธยาศัย ** 

** สมควรแก่เวลาน่าทุกท่านไปสนามบนิเช็คอินโหลดสัมภาระ ** 
 

ส่าหรับพีเรียด 09-11 สิงหาคม 2562    

19.50 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เท่ียวบิน CX703 

21.50 น.  ถึงประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดท่ีนัง่ล่วงหนา้ได้ หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

ส่าหรับพีเรียด 02-04 / 16-18 / 23-25 สิงหาคม / 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562    

21.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เท่ียวบิน CX617 

23.30 น.  ถึงประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดท่ีนัง่ล่วงหนา้ได้ หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 



 

 

ข้อส่าคัญควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเท่ียว ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิน้

ก่าหนดให้มกีารประชาสัมพนัธ์สนิค้าพืน้เมืองใหน้ักท่องเท่ียวได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล เช่น จิวเวอรี่, 

หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, เย่ือไผ่ซึ่งทัวร์มีความจ่าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย “เพราะมี

ผลกับราคาทัวร์” จึงเรียนให้กับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จ่าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดย

ใช้เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับ

ใดๆ ท้ังสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนั้นเป็นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความ

พอใจหากท่านไม่พึ่งพอใจสินค้าภายหลัง และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุก

เมือง ทางแลนด์จนีจะเรียกเก็บค่าใช้จา่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ่านวนเงนิ 300 หยวน / คน / ร้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการท้ังหมด *รวม* 

1) ต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ช้ันประหยัด) ไป – กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 

 เมื่อออกต๋ัวแล้วจะไม่สามารถขอRefund ได้ทุกกรณี 

 เมื่อออกต๋ัวแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงช่ือผู้เดินทางได้ทุกกรณี 

2) โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่านตามเหมาะสม) 

หมายเหตุ: การจัดห้องพักส่าหรับเด็กมีเงื่อนไขดังนี้ 

เด็กอายุ 0-4 ขวบไม่ให้เตียงจัดให้นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน/ห้องเท่านั้น 

หากเป็นผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถอืว่าเป็นการพักเดี่ยว มีค่าพักเดี่ยวเพิ่ม 

เด็กอายุ 5 ขวบข้ึนไปเสริมนอน 1 เตียง/ห้องหรือนอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน/ห้อง 

ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากโรงแรมไม่มีห้องพกัในวนันั้น 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดห้องประเภทอ่ืนทดแทนใหแ้ก่ท่านตามเหมาะสม 

กรณีเดินทาง 4 ท่านได้พกั 2 ห้องแต่ยกเลิก 1 ท่านภายหลังไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปล่ียนให้ท่านท่ีเหลือพัก 3 ท่าน/ห้องตามเงื่อนไขโรงแรม 

หากประสงค์จะนอนคนเดียวต่างหาด 1 ห้องท่านต้องช่าระค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามท่ีก่าหนดไว้ 

ท่านท่ียกเลิกเดินทางภายหลังท้ังห้องจะไม่สามารถโอนห้องพักให้เพื่อนในทริปได้ทุกกรณี 



 

3)  อาหาร 5 มื้อ ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไมส่ามารถคืนเงินได้**) 

4)  ค่าบัตรเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม โดยท่ีไม่ใช่โปรแกรมท่ีระบุไว้ว่าต้องช่าระเพิ่มเติม 

5)  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

6)  ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกนิ 1,000,000 บาท  

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

 กรณีผู้เดินทางมีอายุต้ังแต่  76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงนิคุ้มครอง 

และส่าหรับผู้เดินทาง อายุ 81 ปี ข้ึนไป กรมธรรม์ไมร่ับคุ้มครองใดๆ ท้ังสิ้น ** 

 ประกันไม่คุ้มครองผู้ท่ีเคยเดินทางเข้าประเทศต้องห้าม แม้ว่าจะสง่ช่ือมาท่าประกันแล้ว ไดแ้ก ่

อาเซอร์ไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, ลิเบีย, อิสราเอล, เลบานอน, 

เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน 

7)  ค่าสัมภาระภาษีน้่ามนั ภาษีต๋ัวทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิ่มหากถกูปรับราคา 

 

อัตราค่าบริการท้ังหมด *ไม่รวม* 

1)  ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่หวัหน้าทัวร์) 1,500 บาท/ท่าน (เก็บพร้อมค่าทัวร์) 

 ผู้ใหญ่และเด็กจ่ายในอัตราเท่ากัน ** ทารก อายุต่่ากว่า 2 ปี ไม่เก็บค่าทิป ** 

 ค่าทิปส่าหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพิ่มตามสินน้่าใจของทุกท่าน ** 

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

 ในกรณีประเทศจีนยกเลิกการใช้วีซ่าแบบกรุ๊ปท่านจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 2,500 บาท 

(รวมค่าบริการแล้ว) ส่าหรับค่าจัดท่าวีซ่าแบบเดี่ยวจากสถานทูตไทยใช้เวลา 5 วันท่าการ 

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

4)  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้เกิดข้ึนจากทัวร์เป็นสาเหตุ อาทิเช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ 

ภายในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ต่างๆ ,ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก 

ความการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ 

ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหนา้ท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีประจ่าเมืองไทย 

และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 

 

เงื่อนไขการรับจองทัวร์ 

1) ช่าระค่าทัวร์ “ท่านละ 5,000 บาท” ภายใน 1วัน ส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ก่อนเดนิทาง 

 ท่ีนั่งของท่านจะถูกยืนยันโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับใบอินวอยส์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

 ขอสงวนสิทธิยกเลิกท่ีนั่ง AUTO หากท่านไม่ได้ชา่ระค่ามัดจ่าในวันท่ีก่าหนดเพื่อให้สิทธิ  

แก่ผู้ท่ีรอคิว (Waitlist) ท่านต่อไปเนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบจอยทัวร์บริษัทฯมีความจ่าเป็น 

ต้องบริหารจัดการขายท่ีนั่งให้เต็มกรุ๊ปในระยะเวลาท่ีสายการบินก่าหนดเพื่อให้กรุ๊ปออกเดินทาง 

2) ส่าเนาหนงัสือเดินทางต้องมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับล่วงหน้าก่อนวนัเดินทาง และมี 

หน้าว่างท้ายเล่มไม่น้อยกว่า 2 หน้าเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีตม. ประทับตราได้ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1) ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 100% 

2) ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์ท้ังหมด 

3) ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 14 วันไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมดทุกกรณี 



 

 

เงื่อนไขส่าคัญอ่ืนๆ ท่ีควรทราบ 

1) กรณีผู้สูงอายุหากต้องใช้รถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนเดินทาง 7 วัน 

ท่านท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เช่นลุกเดินเองไม่ได้มีอาการหอบหืดร่วมด้วยแนะน่าว่าก่อน

เดินทางให้ท่านขอใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันความพร้อมหากไม่มีใบรับรองแพทย์และพบว่าท่านฝืนท่ี

จะเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เดนิทางโดยค่านึงถงึความปลอดภัยเป็นส่าคัญ 

2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะ 

อากาศแปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ,  

ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือในกรณีอ่ืนๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ไกด์จะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะค่านึงถงึประโยชน์สูงสดุของลูกค้าเป็นส่าคัญ 

3) ท่านท่ีมีวีซ่าจีนติดเล่มจะไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมทัวร์ได้ท่านต้องท่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ 

และช่าระค่าใช้จ่ายใหแ้ก่ทัวร์ตามท่ีก่าหนด เนื่องจากเป็นเงื่อนไขทางแลนด ์

4)  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าท่ีไม่รู้จักกัน กรณีท่ีท่านจองและเดนิทางมาเพียง  

1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทัวร์เท่านั้น 

5)  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากการมี 

สิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


