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ทวัรฮ่์องกง เซินเจ้ิน ดิสนียแ์ลนด ์3 วนั 2 คืน 
 

 
เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)  

บริการอาหารบนเคร่ืองไปกลบั โหลดกระเป๋าได ้30 กิโล 

จุดเดน่โปรแกรม 

1.  เท่ียวดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวนัอยูจ่นถึงปิด 19.30 น. 

2.  รวมบตัรเขา้สวนสนุกพรอ้มรถรับสง่ ฟรี! 

3.  ไมอ่ยากไปสวนสนุกเปลี่ยนเป็นกระเชา้นองปิงได ้ฟรี! 

4.  หมุนกงัเสริมดวงแกช้ง “วดัแชกง” โชคลาภ ธุรกิจ ร ่ ารวย **HILIGHT 

5.  ขอพรชีวิตคู ่“เทพเจา้ดา้ยแดง” วดัหวงัตา้เซียน **HILIGHT 

6.  ชมโชวม์า่นน ้า 3D Man Groove สวยงามตระการตามากๆ 
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7.  อร่อยกบัเมนู Signature ห่านย่าง แสนอร่อย ท่ีใครมาฮอ่งกงตอ้งลอง! 

ก าหนดวนัเดินทาง 

ตารางเดินทาง 

*ราคาน้ีเฉพาะพาสปอรต์คนไทย เท่านัน้* 
ผูใ้หญ่ 

เด็ก 

(ต า่กว่า 18 ปี) 
พกัเด่ียว 

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

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

15 – 17 มิถุนายน 2562 (CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

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

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

****   ทารก อายุต า่กว่า 2 ปี ราคา  7,000 บาท / นัง่ตกัผูใ้หญ่ 

*โปรดอ่านเง่ือนไขทวัรก่์อนจอง! เม่ือท่านจองแลว้จะถือว่ายอมรบัเง่ือนไขครบทุกขอ้แลว้!!* 

 ราคาทวัร์ไมร่วมคา่ทิปไกด ์ทา่นละ 1,500 บาท (เก็บพรอ้มคา่ทวัร์) *ทารกไมเ่ก็บ 

 ราคาทวัร์ไมร่วมคา่วีซา่ 144 แบบหมูค่ณะ ทา่นละ 1,500 บาท (เก็บพรอ้มคา่ทวัร์) 

 ราคาทวัร์ส าหรับพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้ กรณีเป็นพาสปอร์ตตา่งชาติเก็บคา่ทวัร์เพ่ิม 1,000 บาท 

 การันตีกรุ๊ปออกเดินทางในจ านวนขัน้ต ่า 10 ทา่น มีหวัหนา้ทวัร์ 

 บริษทัฯ ยินดีใหค้ าปรึกษาเพ่ิมเติมหากมีความประสงคจ์ะเดินทางตอ่ เชน่ เล่ือนวนั เพ่ิมสว่นตา่ง 

 ทา่นท่ีมีต ัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) เช็คเวลาบินกบัฝ่ายขายกอ่นออกตัว๋ของทา่น 

 
 

โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก     กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเชา้นองปิง หรือ ดิสนียแ์ลนด ์– เซินเจ้ิน (XXX) 

05.30 น.  ทุกทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู6 Row M 

06.40 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน CX616 

10.15 น.   ทุกทา่นถึง สนามบินฮ่องกง หลงัจากรับกระเป๋าท่ีสายพาน และผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองหวัหนา้ทวัร์น าทา่นเดินออกทาง 

HALL B ไกดท์อ้งถ่ินและรถโคช้ปรับอากาศรอรับทุกทา่น 

หมายเหตุ: ต ัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถจดัท่ีนั่งลว่งหนา้ได ้ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินเทา่นัน้ 

 

ทวัรเ์ลือกเท่ียวได ้1 โปรแกรม  (A) กระเชา้นองปิง + ชอ้ปป้ิง หรือ (B) ดิสนียแ์ลนด ์         

** อิสระอาหารกลางวนัและเย็นตามอธัยาศยั ** 

Option A  ดิสนียแ์ลนด ์(Disneyland) น าทุกทา่นเขา้สูดิ่นเเดนมหศัจรรยติ์ดระดบัโลก ท่ีมีท ัง้เร่ืองราวสุดลึกลบั เร่ืองเหนือจินตนาการ 

การผจญภยั หว้งอวกาศ และทวีปอเมริกา ซ่ึงทุกดินแดนจะตอ้นรับทุกคนดว้ยเคร่ืองเลน่แสนสนุกระดบัโลก เหลา่เพ่ือนตวัโปรด และการ

แสดงสไตลบ์รอดเวยสุ์ดตระการตา 
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Option B  กระเชา้นองปิง (Std. NP360 Cable Car) เป็นกระเชา้ลอยฟ้าท่ียาวท่ีสุดในโลก มุง่สู่ท่ีราบนองปิงในเวลา 25 นาที 

โดยประมาณ ทา่นจะไดช้มทิวทศันร์อบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา ใหท้า่นไดก้ราบขอพร  พระใหญ่เกาะลนัเตา เป็นวดัท่ีสรา้งข้ึนเม่ือปี 

1924 เป็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธ์ิประทบักลางแจง้องคใ์หญท่ี่สุดในโลก หนกั 250ตนัและสูง 34เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนินเขา

เบ้ืองลา่งบริเวณทะเลจีนใต ้ระหวา่งเดินมาท่ีวดัจะเห็นพระใหญแ่ตไ่กล หากใครไดไ้ปนมสัการ ขอพรแลว้ ชีวิตจะพบแตค่วามสุขความส าเร็จ

ในทุกๆ จากนัน้อิสระชอ้ปป้ิง City Gate Outlet ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญใ่นรูปแบบ Outlet ท่ีรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากโรงงานมาลด

กระหน ่ าสูงสุด 30-70% เชน่  Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และมี  Food Court รวมอาหารอร่อยๆ 

น าทา่นเดินทางไป เซินเจ้ิน (โดยรถไฟ) เวลาเดินทาง 1.30 ชัว่โมง *ข้ึนอยูก่บัการจราจร 

เขา้สู่ท่ีพกั (เซินเจ้ิน) Century Plaza Hotel / CAA Holy Sun Hotel  หรือใกลเ้คียง 

วนัสอง   วดักวนอู – ชอ้ปป้ิงสินคา้ OTOP – ตลาดหล่อวู - โชวม่์านน ้า 3D  (B/L/D) 

บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1) 

วดักวนอู (Kwan Yu Temple) *ขอพรใหมี้ชยัชนะทุกส่ิง* สญัลกัษณข์องความซ่ือสตัย ์ความกตญัญู ความจงรักภกัดี ความกลา้หาญ

โชคลาภ บารมี ทา่นเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็งเด็ดเด่ียวองอาจไมค่รั่นครา้มตอ่ศตัรู ทา่นเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มี

สติปัญญาเลอเลิศมาก ไมเ่คยประมาท การขอพรทา่นก็หมายถึงขอใหท้า่นชว่ยอดุชอ่งวา่งไมใ่หเ้พลี่ยงพล า้แกฝ่่ายตรงขา้มใหเ้กิดความ

สมบูรณด์ว้ยบริวารท่ีซ่ือสตัยแ์ละไวใ้จไดน้ั่นเอง ทุกทา่นกราบไหวเ้พ่ือความเป็นสิริมงคลตอ่ตนเองและครอบครัว 
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สินคา้พ้ืนเมือง (OTOP) สินคา้ช่ือดงัตา่งๆ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมทัว่โลกถูกออเดอร์ขา้มประเทศเป็นจ านวนมาก เชน่ รา้นหยก (Mineral 

Museum Shop) เคร่ืองรางยอดนิยมท่ีท ัว่โลกเชา่บูชาคือป่ีเซ้ียะสตัวน์ าโชคท่ีเช่ือกนัวา่หากใครไดเ้ลี่ ยงแลว้จะน าเงินมาใหไ้มข่าดมือ รา้นบวั

หิมะ (Herb Shop) เป็นท่ีรูจ้กักนัดีของคนไทยเม่ือคราวท่ีเกิดอบุติัเหตุรถแกส๊คว ่าบนถนนเพชรบุรีเม่ือ 24 กนัยายน 2533 รัฐบาลจีนก็ได ้

สง่บวัหิมะท่ีมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหมม้าชว่ยเหลือผูป่้วยท่ีโดนไฟไหมท้ ัว่ท ัง้ตวัจากนัน้คนไทยก็รูจ้กัสรรพคุณของบวัหิมะเร่ือยมา รา้น

ยางพารา (Bamboo Shop) ผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบเพ่ือสุขภาพจริงๆ ส าหรับคนท่ีมีอาการปวดเม่ือยตา่งๆนอนไมห่ลบัท าจากยางพาราอบ

ดว้ยสมุนไพรแท ้ๆ ชว่ยใหห้ลบัสบายย่ิงข้ึน 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

ตลาดหล่อวู (Lawu City) หา้งขนาดใหญช่ื่อดงัท่ีคนไทยขนานนามวา่ มาบุญ

ครองจีน จ าหน่ายสินคา้เลียนแบเกรด A+ แบรนดด์งัมากมาย อาทิเชน่ Amani, 

Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, 

Vuitton ฯลฯ 

 

บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (3) เมนูพิเศษ! ซีฟู๊ ดส ์+ ไวนแ์ดง 

โชวม่์านน ้า (3D Mangroove)  เป็นโชวท่ี์เกี่ ยวกบัเด็กหญิงผูก้ลา้กบัลิงวิเศษท่ีออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือวา่ "ปีกแหง่ความรัก" 

เพ่ือเอามาชว่ยนกท่ีถูกท าลายจากมนต ์(มลพิษ) ในป่าโกงกาง ใชทุ้นสรา้งกวา่ 200 ลา้นหยวน จดัแสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW 

THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญท่ี่สามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดือนในการสรา้งแทน่แสดงบนน ้าท่ีใหญท่ี่สุดในโลก

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหมแ่ละเป็นความทา้ทายเกี่ยวกบัเทคโนโลยี และสรา้งเพ่ือเป็นตวัแทนของธรรมชาติ การ
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แสดงบนเวทีมีท ัง้หมด 4 องคป์ระกอบ ผสมผสานกบัมหศัจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมือนจริง ใชอ้ปุกรณ ์เชน่ แสงเลเซอร์ ไฟ เคร่ือง

เปลง่แสง มา่นน ้า ระเบิดน ้า ฯลฯ กวา่ 600 ชนิด สวยงดงามตระการตามาก 

หมายเหตุ: หากโชวปิ์ดการแสดงบางวนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นโชวอ่ื์นทดแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้สู่ท่ีพกั (เซินเจ้ิน) Century Hotel / CAA Holy Sun Hotel  หรือใกลเ้คียง 

วนัสาม    ฮ่องกง – รีพลสัเบย ์ – วดัแชกง – รา้นจิวเวอร่ี – วดัหวงัตา้เซียน  

           จิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ  (B/L)  

บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 

น าทา่นเดินทางกลบั ฮอ่งกง (โดยรถไฟ) เวลาเดินทาง 1.30 ชัว่โมง *ข้ึนอยูก่บัการจราจร 

รีพลสัเบย ์(Repulse Bay) **ไหวข้อใหมี้

บุตรส าเร็จ** หาดทรายยาวรูปพระจนัทร์

เส้ียวสวยงามท่ีสุดแหง่น้ีมีรูปป้ันคูสู่ง

ตระหงา่นของ เจา้แม่กวนอิม และ เจา้

แม่ทินโห่ว ต ัง้อยูโ่ดดเดน่สงา่งามทา่มกลาง

ทอ้งทะเลวิวสวยๆ รูปป้ันเทพเจา้ไฉ่ซิง

เอ้ีย ตัง้อยูบ่ริเวณดา้นหนา้รูปป้ันเจา้แม่

กวนอิมองคใ์หญ ่เป็นเทพเจา้ท่ีใหโ้ชคลาภ

และความร ่ ารวยมัง่มีเงินทอง  วิธีการขอ

พร  น าแบงกท่ี์มีเลขน าโชคความหมายดี 

ไปลูบบริเวณเคราขององคเ์ทพตัง้แตด่า้นบน

ลงมาดา้นลา่งบริเวณกระเป๋าเงินขา้งตวัทา่น จากนั้นหอบเขา้กระเป๋าของเราเองเปรียบเสมือนทา่นใหเ้งินเขา้กระเป๋าเก็บไวเ้ป็นทุนใหค้า้ขาย

ส าเร็จตอ่ไป 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) เมนูพิเศษ! ห่านย่าง 



 

ทวัร์ฮอ่งกง HKTG03 ฮอ่งกง ดิสนียแ์ลนด ์เซินเจ้ิน (CX) APR-JUN 19_MZ 

วดัแชกง (Che Kung Temple) **ไหวข้อ

ความส าเร็จธุรกิจการงาน** เป็นวดัท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือ

ระลึกถึงต านานแหง่นกัรบในราชวงศซ์ง่และถูก

กลา่วขานใหเ้ป็นวดัท่ีข้ึนช่ือดา้นเสริมดวง แกช้ง 

ตามความเช่ือท่ีวา่ การหมุนกงัหนักลบัทิศจะชว่ย

หมุนชีวิตพลิกผนัจากรา้ยกลายเป็นดีได ้นอกจากน้ี

ยงัชว่ยป้องกนัส่ิงชัว่รา้ย พลิกดวงชะตาท่ีตกอบัให ้

พน้รอดปลอดภยั**เทพเจา้องคน้ี์ ดาราดงัๆ มาขอ

ส าเร็จทุกราย ** 

 

 

รา้นจิวเวอรร่ี์ (Jewery Shop) ทา่นจะไดพ้บกบัจ้ีกงัหนัของขลงัช่ือดงัทีท ัว่โลกใหก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งท่ีฮอ่งกงเทา่นัน้** ออกแบบโดย

ซินแสช่ือดงัจากวดัแชกงวงลอ้กงัหนัจะปัดเป่าอปุสรรคและพดัพาโชคลาภมาสูต่นเองและครอบครัวทา่นยงัสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือใส่

เพ่ือเสริมบารมีไดซ่ึ้งดารานิยมเป็นอยา่งมากเพราะส าเร็จตามท่ีขอจากนั้นน าทา่นเยี่ ยมชม รา้นหยก (Jade Shop) พบกบั หยกของแท ้

ซ่ึงชาวจีนเช่ือวา่สรรพคุณท่ีมีความเย็นของหยกนัน้จะท าใหผู้ส้วมใสมี่เลือดลมดีเกิดหยินหยางในร่างกาย 

 

 

 

 

 

 

 

  

วดัหวงัตา้เซียน (Wong Tai Sin Temple) **ไหวข้อความส าเร็จดา้นคูค่รองและสุขภาพ** วดัแหง่น้ีเป็นท่ีประดิษฐานของ เทพหวงัตา้

เซียน ใหพ้รสุขภาพดีหายเจ็บป่วย และจุดยอดนิยมท่ีคนทัว่โลกมากราบไหวอ้กีจุดหน่ึงคือบริเวณศาลกลางแจง้ท่ีประดิษฐานของ เทพหล่ก

โหยว หรือ เทพดา้ยแดง เป็นรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยูด่า้นหลงัซ่ึงเช่ือกนัวา่ใครมาขอพรจะไดพ้บเน้ือคูแ่ทร้ักกนัตลอดไป สว่นใครท่ี

ไดมี้คูแ่ลว้จะรักกนัมัน่คงย่ิงข้ึนตลอดไป วิธีขอพร: ใชด้า้ยแดงผูกน้ิวเอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหวา่งพิธี 
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จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ตัง้อยูบ่นถนนนาธานเป็นสวรรคข์อง

นกัชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมทัว่โลก 

ตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญไ่ดแ้ก ่

Ocean Terminal, Harbour City 

สินคา้แฟชัน่ตา่งๆเคร่ืองส าอางในราคาสง่รา้นอาหารอร่อยๆยา่นน้ีดงั

และยอดนิยมท่ีสุดในฮอ่งกง 

 

** อิสระอาหารเย็นดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 

• ** สมควรแกเ่วลาน าทุกทา่นไปสนามบินเช็คอินโหลดสมัภาระ ** 

ส าหรับพีเรียด 01 – 03 / 08 – 10 / 15 – 17 / 22 – 24 มิถุนายน / 29 – 01 กรกฎาคม 

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

23.30 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพทุกทา่น 

หมายเหตุ: ต ัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถจดัท่ีนั่งลว่งหนา้ได ้หวัหนา้ทวัร์จะรีเควสใหต้อนเช็คอิน 

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการทอ่งเท่ียว ฮ่องกง มาเกา๊ จูไห ่เซินเจ้ินก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธ์

สินคา้พ้ืนเมืองใหน้กัทอ่งเท่ียวไดรู้จ้กัในนามของรา้นรัฐบาล เชน่ จิวเวอร่ี, หยก, บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, เย่ือไผซ่ึ่งทวัร์มีความ

จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมดว้ย “เพราะมีผลกบัราคาทวัร์” จึงเรียนใหก้บันกัทอ่งเท่ียวทุกทา่นทราบวา่ ทวัร์จ าเป็นตอ้งรบกวนทุก

ทา่นแวะชมโดยใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาที ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมมี่การบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน 

และทุกการตดัสินใจซ้ือนั้นเป็นดุลพินิจของลูกคา้ 100% ทวัร์จะไมมี่สว่นรับผิดชอบความพอใจหากทา่นไมพ่ึ่งพอใจสินคา้ภายหลงั 

และถา้หากลูกคา้ไมมี่ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางแลนดจี์นจะเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากทา่นเป็นจ านวน

เงิน 600 หยวน / คน / รา้น 

 

อตัราคา่บริการทัง้หมด *รวม* 

1) ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมูค่ณะ (ชัน้ประหยดั) ไป – กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั้น 

 เม่ือออกตัว๋แลว้จะไมส่ามารถขอRefund ไดทุ้กกรณี 

 เม่ือออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทางไดทุ้กกรณี 

2) โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ทา่นตามเหมาะสม) 

หมายเหตุ: การจดัหอ้งพกัส าหรับเด็กมีเง่ือนไขดงัน้ี 

เด็กอายุ 0-4 ขวบไมใ่หเ้ตียงจดัใหน้อนเตียงเดียวกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น/หอ้งเทา่นั้น 

หากเป็นผูใ้หญ ่1 ทา่น + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถือวา่เป็นการพกัเด่ียว มีคา่พกัเด่ียวเพ่ิม 

เด็กอายุ 5 ขวบข้ึนไปเสริมนอน 1 เตียง/หอ้งหรือนอนกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น/หอ้ง 

ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากโรงแรมไมมี่หอ้งพกัในวนันั้น 

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งประเภทอ่ืนทดแทนใหแ้กท่า่นตามเหมาะสม 

กรณีเดินทาง 4 ทา่นไดพ้กั 2 หอ้งแตย่กเลิก 1 ทา่นภายหลงัไมว่า่จะเป็นสาเหตุใดก็ตาม 

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเปลี่ยนใหท้า่นท่ีเหลือพกั 3 ทา่น/หอ้งตามเง่ือนไขโรงแรม 

หากประสงคจ์ะนอนคนเดียวตา่งหาด 1 หอ้งทา่นตอ้งช าระคา่พกัเด่ียวเพ่ิมตามท่ีก าหนดไว  ้

ทา่นท่ียกเลิกเดินทางภายหลงัทัง้หอ้งจะไมส่ามารถโอนหอ้งพกัใหเ้พ่ือนในทริปไดทุ้กกรณี 
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3)  อาหาร 5 ม้ือ ตามโปรแกรม (**หากทา่นไมท่านอาหารม้ือใด จะไมส่ามารถคืนเงินได*้*) 

4)  คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามโปรแกรม โดยท่ีไมใ่ชโ่ปรแกรมท่ีระบุไวว้า่ตอ้งช าระเพ่ิมเติม 

5)  คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานท่ีทอ่งเท่ียวตามโปรแกรม 

6)  ประกนัอบุติัเหตุระหวา่งเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท  

(ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แต ่อายุ 1 – 75 ปี เทา่นัน้ ** 

 กรณีผูเ้ดินทางมีอายุต ัง้แต ่ 76 – 80 ปี คุม้ครองเพียง 50% ของวงเงินคุม้ครอง 

และส าหรับผูเ้ดินทาง อายุ 81 ปี ข้ึนไป กรมธรรมไ์มร่ับคุม้ครองใดๆ ทัง้ส้ิน ** 

 ประกนัไมคุ่ม้ครองผูท่ี้เคยเดินทางเขา้ประเทศตอ้งหา้ม แมว้า่จะสง่ช่ือมาท าประกนัแลว้ ไดแ้ก ่

อาเซอร์ไบจนั, อฟักานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, ลิเบีย, อิสราเอล, เลบานอน, เกาหลีเหนือ, 

ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน,์ อซุเบกิสถาน 

7)  คา่สมัภาระภาษีน ้ามนั ภาษีตัว๋ทุกชนิด บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพ่ิมหากถูกปรับราคา 

 

อตัราคา่บริการทัง้หมด *ไมร่วม* 

1)  คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน (ไมใ่ชห่วัหนา้ทวัร์) 1,500 บาท/ทา่น (เก็บพรอ้มคา่ทวัร์) 

 ผูใ้หญแ่ละเด็กจา่ยในอตัราเทา่กนั ** ทารก อายุต ่ากวา่ 2 ปี ไมเ่ก็บคา่ทิป ** 

 คา่ทิปส าหรับหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย ** ทา่นสามารถจา่ยเพ่ิมตามสินน ้าใจของทุกทา่น ** 

2)  คา่วีซา่ 144 แบบหมูค่ณะทา่นละ 1,500 บาท (เก็บพรอ้มคา่ทวัร์) 

 ในกรณีประเทศจีนยกเลิกการใชวี้ซา่แบบกรุ๊ปทา่นจะมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมทา่นละ 2,500 บาท 

(รวมคา่บริการแลว้) ส าหรับคา่จดัท าวีซา่แบบเด่ียวจากสถานทูตไทยใชเ้วลา 5 วนัท าการ 

3)  คา่ภาษีตา่งๆ ไดแ้ก ่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และ ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4)  คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดเ้กิดข้ึนจากทวัร์เป็นสาเหตุ อาทิเชน่  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ 

ภายในหอ้งพกั, คา่โทรศพัทต์า่งๆ ,คา่อินเตอร์เน็ต, คา่มินิบาร์, คา่ซกัรีด, คา่ใชจ้า่ยอนัเกิดจาก 

ความการบิน, อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใ่ห ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีประจ าเมืองไทย 

และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของทางบริษทัฯ 

 

เง่ือนไขการรับจองทวัร์ 

1) ช าระคา่ทวัร์ “เต็มจ านวน” ภายใน 2 วนั เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 

 ท่ีนั่งของทา่นจะถูกยืนยนัโดยสมบูรณก็์ตอ่เม่ือทา่นไดร้ับใบอินวอยสเ์รียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น 

 ขอสงวนสิทธิยกเลิกท่ีนั่ง AUTO หากทา่นไมไ่ดช้ าระคา่มดัจ าในวนัท่ีก  าหนดเพ่ือใหสิ้ทธิ  

แกผู่ท่ี้รอคิว (Waitlist) ทา่นตอ่ไปเน่ืองจากโปรแกรมเป็นแบบจอยทวัร์บริษทัฯมีความจ าเป็น 

ตอ้งบริหารจดัการขายท่ีนั่งใหเ้ต็มกรุ๊ปในระยะเวลาท่ีสายการบินก าหนดเพ่ือใหก้รุ๊ปออกเดินทาง 

2) ส าเนาหนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุคงเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือนนบัลว่งหนา้กอ่นวนัเดินทาง และมี 

หนา้วา่งทา้ยเลม่ไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตม. ประทบัตราได  ้
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เง่ือนไขการยกเลิก 

1) ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั คืนคา่ทวัร์ท ัง้หมด 100% 

2) ยกเลิกกอ่นเดินทาง 20 วนั คืนคา่ทวัร์ 50% ของราคาทวัร์ท ัง้หมด 

3) ยกเลิกกอ่นเดินทาง 10 วนัไมคื่นคา่ทวัร์ท ัง้หมดทุกกรณี 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆ ท่ีควรทราบ 

1) กรณีผูสู้งอายุหากตอ้งใชร้ถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจง้พนกังานขายกอ่นเดินทาง 7 วนั 

ทา่นท่ีไมส่ามารถชว่ยเหลือตนเองไดเ้ชน่ลุกเดินเองไมไ่ดมี้อาการหอบหืดร่วมดว้ยแนะน าวา่กอ่นเดินทางใหท้า่นขอใบรับรอง

แพทยเ์พ่ือยืนยนัความพรอ้มหากไมมี่ใบรับรองแพทยแ์ละพบวา่ทา่นฝืนท่ีจะเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไมอ่นุญาตใหเ้ดินทาง

โดยค านึงถึงความปลอดภยัเป็นส าคญั 

2)  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการทวัร์ไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ 

อากาศแปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ,  

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศ หรือในกรณีอ่ืนๆ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ไกดจ์ะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามสถานการณ ์โดยจะค านึงถึงประโยชนสู์งสุดของลูกคา้เป็นส าคญั 

3) ทา่นท่ีมีวีซา่จีนติดเลม่จะไมส่ามารถใชร่้วมกบัโปรแกรมทวัร์ไดท้า่นตอ้งท าวีซา่ 144 แบบหมูค่ณะ 

และช าระคา่ใชจ้า่ยใหแ้กท่วัร์ตามท่ีก าหนด เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขทางแลนด ์

4)  บริษทัฯ ไมมี่นโยบายในการจดัคูน่อนใหแ้กลู่กคา้ท่ีไมรู่จ้กักนั กรณีท่ีทา่นจองและเดินทางมาเพียง  

1 ทา่น จะตอ้งจา่ยคา่พกัเด่ียวเพ่ิมตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์เทา่นั้น 

5)  บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากการมี 

ส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


