
 

 

 
 

ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์เซินเจ้ิน 3 วนั 2 คืน 
** ไม่อยากไปสวนสนุกเปล่ียนเป็นกระเช้านองปิงได้ ฟรี! ** 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX) 

บรกิารอาหารบนเครือ่งไปกลบั โหลดกระเป๋าได ้30 กโิล 

จดุเด่นโปรแกรม 

1.  เทีย่วดสินียแ์ลนดเ์ตม็วนัอยูจ่นถงึปิด 19.30 น. 

2.  รวมบตัรเขา้สวนสนุกพรอ้มรถรบัส่ง ฟรี! 

3.  ไมอ่ยากไปสวนสนุกเปลีย่นเป็นกระเชา้นองปิงได ้ฟรี! 

4.  หมนุกงัเสรมิดวงแกช้ง “วดัแชกง” โชคลาภ ธุรกจิ รํ่ารวย **HILIGHT 

5.  ขอพรชวีติคู ่“เทพเจา้ดา้ยแดง” วดัหวงัตา้เซยีน **HILIGHT 

6.  ชมโชวม์า่นน้ํา 3D Man Groove สวยงามตระการตามากๆ 

7.  อร่อยกบัเมนู Signature ห่านย่าง แสนอรอ่ย ทีใ่ครมาฮ่องกงตอ้งลอง! 



 

 

ตารางเดินทาง 
ตารางเดินทาง 

*ราคาน้ีเฉพาะพาสปอรต์คนไทยเท่านัน้* 
ราคาผูใ้หญ่ 

ราคาเดก็ 

(ตํา่กว่า 18 ปี) 
พกัเด่ียว 

20 – 22 เมษายน 2562 (CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

04 – 06 พฤษภาคม 2562 (CX616/CX709) 

** วนัยอดนิยมทีส่ดุของเดือน ** 
10,888.- 15,888.- 4,500.- 

11 – 13 พฤษภาคม 2562 (CX616/CX709) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

18 - 20 พฤษภาคม 2562 (CX616/CX709) 

** วนัหยดุยาว วนัวิสาขบชูา ** 
11,888.- 16,888.- 4,500.- 

25 – 27 พฤษภาคม 2562 (CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

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

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

15 – 17 มถุินายน 2562 (CX616/CX709) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

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

29 มถุินายน – 01 กรกฎาคม 2562 (CX654/CX709) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

****   ทารก อายุตํา่กว่า 2 ปี ราคา  7,000 บาท / นัง่ตกัผูใ้หญ่ 

*โปรดอ่านเง่ือนไขทวัรก่์อนจอง! เม่ือท่านจองแล้วจะถือว่ายอมรบัเง่ือนไขครบทุกข้อแล้ว!!* 

 ราคาทวัรไ์มร่วมค่าวซ่ีา 144 แบบหมูค่ณะ ท่านละ 1,500 บาท (เกบ็พรอ้มค่าทวัร)์ 

 ราคาทวัรไ์มร่วมค่าทปิไกด ์ท่านละ 1,500 บาท (เกบ็พรอ้มค่าทวัร)์ *ทารกไมเ่กบ็ 

 ราคาทวัรส์าํหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ กรณเีป็นพาสปอรต์ต่างชาตเิกบ็คา่ทวัรเ์พิม่ 1,000 บาท 

 การนัตกีรุ๊ปออกเดนิทางในจาํนวนขัน้ตํ่า 10 ท่าน มหีวัหน้าทวัร ์

 บรษิทัฯ ยนิดใีหค้าํปรกึษาเพิม่เตมิหากมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางต่อ เช่น เลือ่นวนั เพิม่สว่นต่าง 

 ท่านทีม่ตี ัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ,รถทวัร,์รถไฟ) เชค็เวลาบนิกบัฝ่ายขายก่อนออกตัว๋ของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก     กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง หรือ ดิสนียแ์ลนด ์– เซินเจ้ิน (XXX) 

05.30 น.  ทุกท่านพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู6 Row M 

06.40 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ CX616 

10.15 น.   ทุกท่านถงึ สนามบินฮ่องกง หลงัจากรบักระเป๋าทีส่ายพาน และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงหวัหน้าทวัรนํ์าท่านเดนิออกทาง HALL B ไกด์

ทอ้งถิน่และรถโคช้ปรบัอากาศรอรบัทกุท่าน 

หมายเหตุ: ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถจดัทีน่ัง่ล่วงหน้าได ้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิเท่านัน้ 

 

ทวัรเ์ลือกเท่ียวได้ 1 โปรแกรม  (A) กระเช้านองปิง + ช้อปป้ิง หรือ (B) ดิสนียแ์ลนด ์         

** อิสระอาหารกลางวนัและเยน็ตามอธัยาศยั ** 

 
Option A  ดิสนียแ์ลนด ์(Disneyland) นําทุกท่านเขา้สู่ดนิเเดนมหศัจรรยต์ดิระดบัโลก ทีม่ที ัง้เรือ่งราวสุดลกึลบั เรือ่งเหนือจนิตนาการ การผจญภยั หว้ง

อวกาศ และทวปีอเมรกิา ซึง่ทุกดนิแดนจะตอ้นรบัทุกคนดว้ยเครือ่งเล่นแสนสนุกระดบัโลก เหล่าเพือ่นตวัโปรด และการแสดงสไตลบ์รอดเวยส์ุดตระการตา 



 
 



 

Option B  กระเช้านองปิง (Std. NP360 Cable Car) เป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีสุ่ดในโลก มุง่สู่ทีร่าบนองปิงในเวลา 25 นาท ีโดยประมาณ ท่านจะได้

ชมทวิทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา ใหท้่านไดก้ราบขอพร  พระใหญ่เกาะลนัเตา เป็นวดัทีส่รา้งขึน้เมือ่ปี 1924 เป็นพระพุทธรปูทองสมัฤทธิ ์

ประทบักลางแจง้องคใ์หญ่ทีสุ่ดในโลก หนกั 250ตนัและสงู 34เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบือ้งล่างบรเิวณทะเลจนีใต ้ระหว่างเดนิมาทีว่ดัจะ

เหน็พระใหญ่แต่ไกล หากใครไดไ้ปนมสัการ ขอพรแลว้ ชวีติจะพบแต่ความสุขความสาํเรจ็ในทุกๆ จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง City Gate Outlet ศนูยก์ารคา้

ขนาดใหญ่ในรปูแบบ Outlet ทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากโรงงานมาลดกระหน่ําสงูสุด 30-70% เช่น  Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และ

ม ี Food Court รวมอาหารอรอ่ยๆ 

นําท่านเดนิทางไป เซนิเจิน้ (โดยรถไฟ) เวลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง *ขึน้อยู่กบัการจราจร 

เข้าสู่ท่ีพกั (เซินเจ้ิน) Century Plaza Hotel / CAA Holy Sun Hotel  หรือใกล้เคียง 

วนัสอง   วดักวนอ ู– ช้อปป้ิงสินค้า OTOP – ตลาดหล่อว ู- โชวม่์านน้ํา 3D  (B/L/D) 

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (1) 

วดักวนอ ู(Kwan Yu Temple) *ขอพรใหม้ชียัชนะทุกสิง่* สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย ์ความกตญั� ูความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญโชคลาภ บารม ีท่าน

เปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แขง็เดด็เดีย่วองอาจไมค่รัน่ครา้มต่อศตัร ูท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก ไมเ่คยประมาท 

การขอพรท่านกห็มายถงึขอใหท่้านชว่ยอุดช่องว่างไมใ่หเ้พลีย่งพลํ้าแก่ฝ่ายตรงขา้มใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยบรวิารทีซ่ื่อสตัยแ์ละไวใ้จไดน้ัน่เอง ทุกทา่น

กราบไหวเ้พือ่ความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครวั 

 



 

สินค้าพืน้เมือง (OTOP) สนิคา้ชือ่ดงัต่างๆ ซึง่เป็นทีน่ิยมทัว่โลกถูกออเดอรข์า้มประเทศเป็นจาํนวนมาก เช่น ร้านหยก (Mineral Museum Shop) 

เครือ่งรางยอดนิยมทีท่ ัว่โลกเช่าบชูาคอืป่ีเซี้ยะสตัวนํ์าโชคทีเ่ชือ่กนัว่าหากใครไดเ้ลีย่งแลว้จะนําเงนิมาใหไ้มข่าดมอื ร้านบวัหิมะ (Herb Shop) เป็นทีรู่จ้กั

กนัดขีองคนไทยเมือ่คราวทีเ่กดิอุบตัเิหตุรถแกส๊ควํ่าบนถนนเพชรบุรเีมือ่ 24 กนัยายน 2533 รฐับาลจนีกไ็ดส้่งบวัหมิะทีม่สีรรพคุณรกัษาแผลไฟไหมม้า

ช่วยเหลอืผูป่้วยทีโ่ดนไฟไหมท้ัว่ทัง้ตวัจากนัน้คนไทยกร็ูจ้กัสรรพคุณของบวัหมิะเรือ่ยมา ร้านยางพารา (Bamboo Shop) ผลติภณัฑท์ีอ่อกแบบเพือ่

สุขภาพจรงิๆ สาํหรบัคนทีม่อีาการปวดเมือ่ยต่างๆนอนไมห่ลบัทาํจากยางพาราอบดว้ยสมนุไพรแท้ๆ ช่วยใหห้ลบัสบายยิง่ขึน้ 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

ตลาดหล่อว ู(Lawu City) หา้งขนาดใหญ่ชือ่ดงัทีค่นไทยขนานนามว่า มาบุญครองจนี จาํหน่ายสนิคา้เลยีนแบเกรด A+ แบรนดด์งัมากมาย อาทเิช่น 

Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ 

 

บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (3) เมนูพิเศษ! ซีฟู๊ ดส ์+ ไวน์แดง 

โชวม่์านน้ํา (3D Mangroove)  เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกบัเดก็หญงิผูก้ลา้กบัลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่ว่า "ปีกแห่งความรกั" เพือ่เอามาชว่ย

นกทีถู่กทาํลายจากมนต์ (มลพษิ) ในป่าโกงกาง ใชทุ้นสรา้งกว่า 200 ลา้นหยวน จดัแสดงที ่OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทาง

น้ําขนาดใหญ่ทีส่ามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืนในการสรา้งแท่นแสดงบนน้ําทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกครอบคลมุพืน้ที ่5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนว

ใหมแ่ละเป็นความทา้ทายเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและสรา้งเพือ่เป็นตวัแทนของธรรมชาต ิการแสดงบนเวทมีทีัง้หมด 4 องคป์ระกอบ ผสมผสานกบัมหศัจรรย์

ของมนต์เสน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ ใชอุ้ปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร ์ไฟ เครือ่งเปลง่แสง มา่นน้ํา ระเบดิน้ํา ฯลฯ กว่า 600 ชนิด สวยงดงามตระการตามาก 

หมายเหตุ: หากโชวปิ์ดการแสดงบางวนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นโชวอ์ื่นทดแทน 



 

 

เข้าสู่ท่ีพกั (เซินเจ้ิน) Century Hotel / CAA Holy Sun Hotel  หรือใกล้เคียง 

วนัสาม    ฮ่องกง – รีพลสัเบย ์ – วดัแชกง – ร้านจิวเวอร่ี – วดัหวงัต้าเซียน  

           จิมซาจุ่ย – กรงุเทพฯ  (B/L)  

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (4) 

นําท่านเดนิทางกลบั ฮ่องกง (โดยรถไฟ) เวลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง *ขึน้อยู่กบัการจราจร 

รีพลสัเบย ์(Repulse Bay) **ไหวข้อใหม้บุีตรสาํเรจ็** หาดทรายยาวรปูพระจนัทรเ์สีย้วสวยงามทีสุ่ดแห่งนี้มรีปูปัน้คู่สงูตระหงา่นของ เจ้าแม่กวนอิม 

และ เจ้าแม่ทินโห่ว ตัง้อยู่โดดเด่นสงา่งามท่ามกลางทอ้งทะเลววิสวยๆ รปูปัน้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอ้ีย ตัง้อยู่บรเิวณดา้นหน้ารปูปัน้เจา้แมก่วนอมิองคใ์หญ่ 

เป็นเทพเจา้ทีใ่หโ้ชคลาภและความรํ่ารวยมัง่มเีงนิทอง  วิธีการขอพร  นําแบงกท์ีม่เีลขนําโชคความหมายด ีไปลบูบรเิวณเคราขององคเ์ทพตัง้แต่ดา้นบน

ลงมาดา้นล่างบรเิวณกระเป๋าเงนิขา้งตวัท่าน จากนัน้หอบเขา้กระเป๋าของเราเองเปรยีบเสมอืนท่านใหเ้งนิเขา้กระเป๋าเกบ็ไวเ้ป็นทุนใหค้า้ขายสาํเรจ็ต่อไป 

 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) เมนูพิเศษ! ห่านย่าง 

วดัแชกง (Che Kung Temple) **ไหวข้อความสาํเรจ็ธุรกจิการงาน** เป็นวดัทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึตํานานแห่งนกัรบในราชวงศซ่์งและถูกกล่าวขานให้

เป็นวดัทีข่ ึน้ชือ่ดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชือ่ทีว่่า การหมนุกงัหนักลบัทศิจะช่วยหมนุชวีติพลกิผนัจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้นอกจากนี้ยงัช่วยป้องกนัสิง่

ช ัว่รา้ย พลกิดวงชะตาทีต่กอบัใหพ้น้รอดปลอดภยั**เทพเจา้องคน์ี้ ดาราดงัๆ มาขอสาํเรจ็ทุกราย ** 



 

 
ร้านจิวเวอรร่ี์ (Jewery Shop) ท่านจะไดพ้บกบัจีก้งัหนัของขลงัชือ่ดงัททีัว่โลกใหก้ารยอมรบั **ของแทต้อ้งทีฮ่อ่งกงเท่านัน้** ออกแบบโดยซนิแสชือ่ดงั

จากวดัแชกงวงลอ้กงัหนัจะปัดเป่าอุปสรรคและพดัพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครวัท่านยงัสามารถเลอืกชมและเลอืกซือ้ใส่เพือ่เสรมิบารมไีดซ้ึง่ดารา

นิยมเป็นอย่างมากเพราะสาํเรจ็ตามทีข่อจากนัน้นําท่านเยีย่มชม ร้านหยก (Jade Shop) พบกบั หยกของแท้ ซึ่งชาวจนีเชือ่ว่าสรรพคุณทีม่คีวามเยน็

ของหยกนัน้จะทาํใหผู้ส้วมใส่มเีลอืดลมดเีกดิหยนิหยางในร่างกาย 

  
วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) **ไหวข้อความสาํเรจ็ดา้นคู่ครองและสุขภาพ** วดัแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของ เทพหวงัต้าเซียน ใหพ้ร

สุขภาพดหีายเจบ็ป่วย และจุดยอดนิยมทีค่นทัว่โลกมากราบไหวอ้กีจุดหนึ่งคอืบรเิวณศาลกลางแจง้ทีป่ระดษิฐานของ เทพหล่กโหยว หรือ เทพด้ายแดง 

เป็นรปูปัน้สทีองมเีสีย้วพระจนัทรอ์ยู่ดา้นหลงัซึง่เชือ่กนัว่าใครมาขอพรจะไดพ้บเนื้อคู่แทร้กักนัตลอดไป ส่วนใครทีไ่ดม้คีู่แลว้จะรกักนัมัน่คงยิง่ขึน้ตลอดไป 

วธิขีอพร: ใชด้า้ยแดงผกูนิ้วเอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหว่างพธิ ี

  



 

จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ตัง้อยู่บนถนนนาธานเป็นสวรรคข์องนกัชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทัว่โลก 

ตลอดทางเดนิถงึ 4 กโิลเมตรมหีา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ไดแ้ก่ Ocean Terminal, Harbour City 

สนิคา้แฟชัน่ต่างๆเครือ่งสาํอางในราคาส่งรา้นอาหารอรอ่ยๆย่านนี้ดงัและยอดนิยมทีสุ่ดในฮ่องกง 

 
 

** อสิระอาหารเยน็ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 

** สมควรแก่เวลานําทุกท่านไปสนามบนิเชค็อนิโหลดสมัภาระ ** 

 

สาํหรบัพเีรยีด 20-22 เมษายน / 25-27 พฤษภาคม 

01 – 03 / 22 – 24 มถุินายน / 29 – 01 กรกฎาคม 

21.35 น.  กลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX) เทีย่วบนิ CX617 

23.30 น.  ถงึประเทศไทย สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถจดัทีน่ัง่ล่วงหน้าได ้หวัหน้าทวัรจ์ะรเีควสใหต้อนเชค็อนิ 

สาํหรบัพเีรยีด 04-06 / 11 – 13 / 18 – 20 พฤษภาคม   

22.25 น.  กลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX) เทีย่วบนิ CX709 

00.15 น.  ถงึประเทศไทย สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถจดัทีน่ัง่ล่วงหน้าได ้หวัหน้าทวัรจ์ะรเีควสใหต้อนเชค็อนิ 

 

ขอ้สาํคญัควรทราบ  ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเทีย่ว ฮ่องกง มาเก๊า จไูห่ เซนิเจิน้กาํหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงให้

นกัท่องเทีย่วไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล เช่น จวิเวอรี,่ หยก, บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, เยือ่ไผ่ซึง่ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมดว้ย 

“เพราะมผีลกบัราคาทวัร”์ จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า ทวัรจ์าํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาท ีซื้อ

หรอืไมซ่ื้อขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ และทุกการตดัสนิใจซือ้นัน้เป็นดุลพนิิจของลกูคา้ 100% ทวัรจ์ะไมม่ี

ส่วนรบัผดิชอบความพอใจหากท่านไมพ่ึง่พอใจสนิคา้ภายหลงั และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางแลนดจ์นีจะเรยีก

เกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจาํนวนเงนิ 600 หยวน / คน / รา้น 

 

อตัราค่าบรกิารทัง้หมด *รวม* 

1) ตัว๋เครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ชัน้ประหยดั) ไป – กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้จะไมส่ามารถขอRefund ไดทุ้กกรณี 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทางไดทุ้กกรณ ี



 

2) โรงแรม 4 ดาว 2 คนื ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่านตามเหมาะสม) 

หมายเหตุ: การจดัหอ้งพกัสาํหรบัเดก็มเีงือ่นไขดงันี้ 

เดก็อายุ 0-4 ขวบไมใ่หเ้ตยีงจดัใหน้อนเตยีงเดยีวกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน/หอ้งเท่านัน้ 

หากเป็นผูใ้หญ่ 1 ท่าน + เดก็ 0-4 ขวบโรงแรมจะถอืว่าเป็นการพกัเดีย่ว มคี่าพกัเดีย่วเพิม่ 

เดก็อายุ 5 ขวบขึน้ไปเสรมินอน 1 เตยีง/หอ้งหรอืนอนกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน/หอ้ง 

ในกรณรีเีควสนอนแบบTRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] หากโรงแรมไมม่หีอ้งพกัในวนันัน้ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งประเภทอื่นทดแทนใหแ้ก่ท่านตามเหมาะสม 

กรณเีดนิทาง 4 ท่านไดพ้กั 2 หอ้งแต่ยกเลกิ 1 ท่านภายหลงัไมว่่าจะเป็นสาเหตุใดกต็าม 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธเิปลีย่นใหท้่านทีเ่หลอืพกั 3 ท่าน/หอ้งตามเงือ่นไขโรงแรม 

หากประสงคจ์ะนอนคนเดยีวต่างหาด 1 หอ้งท่านตอ้งชาํระค่าพกัเดีย่วเพิม่ตามทีก่าํหนดไว ้

ท่านทีย่กเลกิเดนิทางภายหลงัทัง้หอ้งจะไมส่ามารถโอนหอ้งพกัใหเ้พือ่นในทรปิไดทุ้กกรณ ี

3)  อาหาร 5 มือ้ ตามโปรแกรม (**หากท่านไมท่านอาหารมือ้ใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได*้*) 

4)  ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามโปรแกรม โดยทีไ่มใ่ช่โปรแกรมทีร่ะบุไวว้่าตอ้งชาํระเพิม่เตมิ 

5)  ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานทีท่่องเทีย่วตามโปรแกรม 

6)  ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แต่ อายุ 1 – 75 ปี เท่านัน้ ** 

 กรณผีูเ้ดนิทางมอีายุตัง้แต่  76 – 80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง 

และสาํหรบัผูเ้ดนิทาง อายุ 81 ปี ขึน้ไป กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทัง้สิน้ ** 

 ประกนัไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่คยเดนิทางเขา้ประเทศตอ้งหา้ม แมว้่าจะส่งชือ่มาทาํประกนัแลว้ ไดแ้ก่ 

อาเซอรไ์บจนั, อฟักานิสถาน, ควิบา, อหิร่าน, อริกั, สาธารณรฐัครีก์ชิ, ลเิบยี, อสิราเอล, เลบานอน, เกาหลเีหนือ, ปากสีถาน, ซเีรยี, ทาจกิสิถาน, 

เตริก์เมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกสิถาน 

7)  ค่าสมัภาระภาษน้ํีามนั ภาษตีัว๋ทุกชนิด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็เงนิเพิม่หากถูกปรบัราคา 

 

อตัราค่าบรกิารทัง้หมด *ไมร่วม* 

1)  ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไมใ่ช่หวัหน้าทวัร)์ 1,500 บาท/ท่าน (เกบ็พรอ้มค่าทวัร)์ 

 ผูใ้หญ่และเดก็จ่ายในอตัราเท่ากนั ** ทารก อายุตํ่ากว่า 2 ปี ไม่เกบ็คา่ทปิ ** 

 ค่าทปิสาํหรบัหวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพิม่ตามสนิน้ําใจของทุกท่าน ** 

2)  ค่าวซ่ีา 144 แบบหมูค่ณะท่านละ 1,500 บาท (เกบ็พรอ้มคา่ทวัร)์ 

 ในกรณปีระเทศจนียกเลกิการใชว้ซ่ีาแบบกรุ๊ปท่านจะมคี่าใชจ่้ายเพิม่ท่านละ 2,500 บาท 

(รวมค่าบรกิารแลว้) สาํหรบัค่าจดัทาํวซ่ีาแบบเดีย่วจากสถานทตูไทยใชเ้วลา 5 วนัทาํการ 

3)  ค่าภาษต่ีางๆ ไดแ้ก่ ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และ ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% กรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4)  ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้จากทวัรเ์ป็นสาเหตุ อาทเิช่น  ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ 

ภายในหอ้งพกั, ค่าโทรศพัทต่์างๆ ,ค่าอนิเตอรเ์น็ต, ค่ามนิิบาร,์ ค่าซกัรดี, ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจาก 

ความการบนิ, อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่ห ้

ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีป่ระจาํเมอืงไทย 

และต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของทางบรษิทัฯ 

 

 

 

เงือ่นไขการรบัจองทวัร ์

1) ชาํระค่าทวัร ์“เตม็จาํนวน” ภายใน 2 วนั เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 

 ทีน่ัง่ของท่านจะถูกยนืยนัโดยสมบรูณ์กต่็อเมือ่ท่านไดร้บัใบอนิวอยสเ์รยีบรอ้ยแลว้เท่านัน้ 

 ขอสงวนสทิธยิกเลกิทีน่ัง่ AUTO หากท่านไมไ่ดช้าํระค่ามดัจาํในวนัทีก่าํหนดเพือ่ใหส้ทิธ ิ 

แก่ผูท้ ีร่อควิ (Waitlist) ท่านต่อไปเนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบจอยทวัรบ์รษิทัฯมคีวามจาํเป็น 

ตอ้งบรหิารจดัการขายทีน่ัง่ใหเ้ตม็กรุป๊ในระยะเวลาทีส่ายการบนิกาํหนดเพือ่ใหก้รุ๊ปออกเดนิทาง 

2) สาํเนาหนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุคงเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืนนบัล่วงหน้าก่อนวนัเดนิทาง และม ี

หน้าว่างทา้ยเล่มไมน้่อยกวา่ 2 หน้าเพือ่ใหเ้จา้หน้าทีต่ม. ประทบัตราได ้



 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1) ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 100% 

2) ยกเลกิก่อนเดนิทาง 20 วนั คนืค่าทวัร ์50% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

3) ยกเลกิก่อนเดนิทาง 10 วนัไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมดทุกกรณ ี

 

เงือ่นไขสาํคญัอื่นๆ ทีค่วรทราบ 

1) กรณผีูส้งูอายุหากตอ้งใชร้ถเขน็ (Wheel Chair) กรุณาแจง้พนกังานขายก่อนเดนิทาง 7 วนั 

ท่านทีไ่มส่ามารถช่วยเหลอืตนเองไดเ้ช่นลุกเดนิเองไมไ่ดม้อีาการหอบหดืรว่มดว้ยแนะนําว่าก่อนเดนิทางใหท้่านขอใบรบัรองแพทยเ์พือ่ยนืยนัความ

พรอ้มหากไมม่ใีบรบัรองแพทยแ์ละพบว่าท่านฝืนทีจ่ะเดนิทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางโดยคาํนึงถงึความปลอดภยัเป็นสาํคญั 

2)  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรายการทวัรไ์ดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากสภาวะ 

อากาศแปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมอืง, ปัญหาจากสายการบนิเป็นสาเหตุ,  

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ หรอืในกรณอีืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ไกดจ์ะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคาํนึงถงึประโยชน์สงูสุดของลกูคา้เป็นสาํคญั 

3) ท่านทีม่วีซ่ีาจนีตดิเล่มจะไมส่ามารถใชร้ว่มกบัโปรแกรมทวัรไ์ดท้่านตอ้งทาํวซ่ีา 144 แบบหมูค่ณะ 

และชาํระค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ทวัรต์ามทีก่าํหนด เนื่องจากเป็นเงือ่นไขทางแลนด ์

4)  บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนั กรณทีีท่า่นจองและเดนิทางมาเพยีง  

1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่านัน้ 

5)  บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากการม ี

สิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณอีื่นๆ 

 


