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New! ฮอ่งกงเซนิเจิน้ 3 วนั 2 คนื 

เทีย่วเสน้ทางใหม ่“ตงกวน” 
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เดินทางโดยสายการบินCathay Pacific (CX) 
โหลดสมัภาระได ้30 กิโลท ัง้ไปและกลบั 
จุดเดน่โปรแกรม 

1. Hilight! เดินสะพานแกว้ 3 มิติกลา้ทา้เสียว 
2. Hilight! ชม 2 โชวโ์ชวก์ายกรรม, โชวน์ ้าพุเตน้ระบ า 

3. Hilight! สกัการะ “ศาลพระพรหม” ท่ีคุณไมเ่คยเห็นมากอ่น 
4. ขอพรดา้นโชคลาภและชยัชนะวดัแชกง, วดักวนอู 

5. เมนูพิเศษ! หา่นยา่ง, เป็ดปักก่ิง, ไวน์แดง 
6. อิสระชอ้ปป้ิง 2 ยา่นดงัจิมซาจุย่, ตลาดตงเหมิน 

 

ตารางเดินทาง 
ตารางเดินทาง 

*ราคาน้ีเฉพาะพาสปอรต์คนไทยเท่านั้น* 
ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก 

(ต า่กว่า 18 ปี) 
พกัเด่ียว 

04 – 06 มกราคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย)์ 6,888.- 11,888.- 4,500.- 

11 – 13 มกราคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย)์ 6,888.- 11,888.- 4,500.- 

18 – 20 มกราคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย)์ 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

25 – 27 มกราคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย)์ 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

01 – 03 มีนาคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย)์ 7,888.- 12,888.- 5,500.- 

08 – 10 มีนาคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย)์ 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

15 – 17 มีนาคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย)์ 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

22 – 24 มีนาคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย)์ 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

29 – 31 มีนาคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย)์ 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

**** ทารก อายุต ่ากวา่ 2 ปี ราคา  7,000.- บาท / น่ังตกัผูใ้หญ ่
 

*โปรดอา่นเง่ือนไขทวัร์กอ่นจอง! เม่ือทา่นจองแลว้ถือวา่ยอมรับเง่ือนไขครบทุกขอ้* 
 ราคาทวัร์ไมร่วมคา่วีซา่ 144 แบบหมูค่ณะ ทา่นละ 1,500 บาท (เก็บพรอ้มคา่ทวัร)์ 
 ราคาทวัร์ไมร่วมคา่ทิปไกด ์ทา่นละ 1,500 บาท (เก็บพรอ้มคา่ทวัร์) *ทารกไมเ่ก็บ 
 ราคาทวัร์ส าหรับพาสปอร์ตไทยเทา่น้ัน กรณีเป็นพาสปอร์ตตา่งชาติเก็บคา่ทวัร์เพ่ิม 1,000 บาท 
 การันตีกรุ๊ปออกเดินทางในจ านวนขัน้ต  ่า 10 ทา่น มีหวัหนา้ทวัร์บริการ 
 บริษัทฯ ยินดีใหค้ าปรึกษาเพ่ิมเติมหากมีความประสงคจ์ะเดินทางตอ่ เชน่ เล่ือนวนั เพ่ิมสว่นตา่ง 
 ทา่นท่ีมีตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) เช็คเวลากบัฝ่ายขายกอ่นออกตัว๋ 
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โปรแกรมทวัร ์
วนัแรก   กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – เซินเจ้ิน – ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมิน (D) 

10.00 น.  ทุกทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประตู 6 Row M 
13.05 น.   ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific Airway (CX) เท่ียวบิน CX614 

16.55 น.   ทุกทา่นถึง สนามบินฮอ่งกง หลงัจากรับกระเป๋าท่ีสายพาน และผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองหวัหนา้ทวัร์น าทา่นเดินออกทาง Hall B ไกดท์อ้งถ่ินและรถ
โคช้ปรับอากาศรอรับทุกทา่น 
หมายเหตุ: ต ัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถจดัท่ีน่ังลว่งหนา้ไดห้วัหนา้ทวัร์จะรีเควสใหต้อนเช็คอิน 

น าทุกทา่นเดินทางไป เซินเจ้ิน (โดยรถไฟ) ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง *ข้ึนอยูก่บัการจราจร* 

ตลาดตงเหมิน ยา่นของวยัรุ่นท่ีนิยมไปถนนคนเดินชว่งค ่ า ใหทุ้กทา่นไดช้อ้ปป้ิงสินคา้มากมายอาทิ เชน่ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค ของท่ีระลึกอ่ืนๆ 
มากมาย สามารถตอ่ราคาใหถู้กลงไดอี้ก 
มีอาหารอร่อยๆ ริมทางเดินหลากหลายชนิด บางรา้นคนขายพูดไทยได ้ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินสุดๆ 

 
บริการอาหารค ่ า ณ ภตัตาคาร (1) เมนูพิเศษ! เป็ดปักก่ิง + ไวน์แดง 

เขา้สูท่ี่พกั (เซินเจ้ิน)  HIGGERT HOTEL  หรือ ใกลเ้คียง 

วนัสอง   วดักวนอู – รา้นหยก – รา้นบวัหิมะ – รา้นยางพารา – New! สะพานแกว้ 3 มิติ 
          โชวก์ายกรรม – ศาลพระพรหม – โชวน์ ้าพุเตน้ระบ า (B/L/D) 

บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 
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วดักวนอู (Guan Yu Temple)  *ขอพรใหช้นะชยัทุกส่ิง* สญัลกัษณข์องความซ่ือสตัย ์ความกตญัญู ความจงรักภกัดี ความกลา้หาญโชคลาภ บารมี ทา่น

เปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็งเด็ดเด่ียวองอาจไมค่รั่นครา้มตอ่ศตัรู ทา่นเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก ไม่เคยประมาท การขอพรทา่น

ก็หมายถึงขอใหท้า่นชว่ยอุดชอ่งวา่งไมใ่หเ้พล่ียงพล า้แกฝ่่ายตรงขา้มใหเ้กิดความสมบูรณ์ดว้ยบริวารท่ีซ่ือสตัยแ์ละไวใ้จไดน่ั้นเอง ทุกทา่นกราบไหวเ้พ่ือความเป็นสิริ

มงคลตอ่ตนเองและครอบครัว 

 

รา้นหยก (Mineral Museum Shop) เคร่ืองรางยอดนิยมท่ีทั่วโลกเชา่บูชาคือป่ีเซ้ียะสตัวน์ าโชคท่ีเช่ือ 
กนัวา่หากใครไดเ้ล่ียงแลว้จะน าเงินมาใหไ้มข่าดมือ รา้นบวัหิมะ (Herb Shop) เป็นท่ีรูจ้กักนัดีของคนไทย 
เม่ือคราวท่ีเกิดอุบติัเหตุรถแกส๊คว ่ าบนถนนเพชรบุรีเม่ือ 24 กนัยายน 2533 รัฐบาลจีนก็ไดส้ง่บวัหิมะท่ีมี 
สรรพคุณรักษาแผลไฟไหมม้าชว่ยเหลือผูป่้วยท่ีโดนไฟไหมท้ั่วทัง้ตวัจากน้ันคนไทยก็รูจ้กัสรรพคุณของ 
บวัหิมะเร่ือยมา รา้นยางพารา (Bamboo Shop) ผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบเพ่ือสุขภาพจริงๆ ส าหรับคนท่ีมี 
อาการปวดเม่ือยตา่งๆนอนไมห่ลบัท าจากยางพาราอบดว้ยสมุนไพรแท ้ๆ ชว่ยใหห้ลบัสบายย่ิงข้ึน 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

New! สะพานแกว้ 3 มิติ (3D Glass Bridge) LONG FENG VILLA RESORT พตัตไ์ดD้ONGGUAN 
แหลง่ทอ่งเท่ียวใหมแ่กะกลอ่งตัง้อยูใ่นเมืองตงกวนสะพานแกว้มีความสูง 88 เมตรx ยาว 333 เมตร 
ในการเดินบนสะพานอนัน่าต่ืนเตน้ทา่นจะไดเ้ห็นทุกมุมแบบ 360 องศาภายใตท้างเดินของกระจกพลาดไมไ่ดก้บัชว่งกลา้! ทา้เสียว! ชว่งท่ีเรียกวา่พ้ืน 3 มิติจะเป็น
อยา่งไรใหไ้ปสมัผสัเองครับ ^_^ 
หมาเยหตุ : หากสภาพอากาศไมดี่มีลมแปรปรวนหรือฝนตกหนักจะปิดสะพานเพ่ือความปลอดภยั 
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ชมโชวก์ายกรรม (Acrobatics Performance) เป็นการแสดงโชวแ์บบผาดโผนอนัน่าต่ืนเตน้ประกอบ 
ดนตรีแสงสีเสียงใหท้า่นชมความแข็งแรงสลบักบัความออ่นชอ้ยตามแบบวฒันธรรมจีนอนัสวยงามเป็นอีกหน่ึงโชวท่ี์จะสรา้งความประทบัใจใหท้า่นอยา่งไมรู่ลื้มจนตอ้ง
เก็บภาพกลบัไปฝากเพ่ือนๆ 
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ศาลพระพรหม (Phra Phrom) ความศรัทธาของชาวไทยท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองตงกวนแหง่น้ีไดส้รา้งข้ึนเพ่ือเป็นสถานท่ีรวมใจของพุทธศาสนาในประเทศจีนน าทา่นกราบ
สกัการะขอพรใหป้ระสบความส าเร็จ 

 
โชวน์ ้าพุเตน้ระบ า (Shekou Sea World) เป็นโชวป์ระกอบดนตรีพรอ้มฉากหลงัท่ีเป็นเรือ Ming hua 
เรือยอชสสุ์ดหรูแตเ่ดิมเป็นของประธานาธิบดีฝรั่งเศสชาร์ลสเ์ดอโกลตอ่มาทางรัฐบาลจีนไดซ้ื้อตอ่และน ามาทอดสมอท่ีทา่เรือ SHE KOU เพ่ือจดัเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว
ท่ีตระการตา 
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บริการอาหารค ่ า ณ ภตัตาคาร (4) 

เขา้สูท่ี่พกั (เซินเจ้ิน) HIGGERT HOTEL  หรือ ใกลเ้คียง 

วนัสาม   ฮ่องกง - วดัแชกง – รา้นจิวเวอร่ี – รา้นหยก – วดัหวงัตา้เซียน 
          ชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน) – ไปสนามบิน (B/L) 
บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 
น าทุกทา่นเดินทางกลบั ฮอ่งกง (โดยรถไฟ) ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง *ข้ึนอยูก่บัการจราจร* 

วดัแชกง (Che Kung Temple) **ไหวข้อความส าเร็จธุรกิจการงาน** เป็นวดัท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือระลึกถึงต านานแหง่นักรบในราชวงศซ์ง่และถูกกลา่วขานใหเ้ป็นวดัท่ีข้ึนช่ือ
ดา้นเสริมดวง แกช้ง ตามความเช่ือท่ีวา่ การหมุนกงัหนักลบัทิศจะชว่ยหมุนชีวิตพลิกผนัจากรา้ยกลายเป็นดีได ้นอกจากน้ียงัชว่ยป้องกนัส่ิงชั่วรา้ย พลิกดวงชะตาท่ีตก
อบัใหพ้น้รอดปลอดภยั  **เทพเจา้องคน้ี์ ดาราดงัๆ มาขอส าเร็จทุกราย ** 
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รา้นจิวเวอร์ร่ี (Jewery Shop) ทา่นจะไดพ้บกบัจ้ีกงัหนัของขลงัช่ือดงัทีทั่วโลกใหก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งท่ีฮอ่งกงเทา่น้ัน**ออกแบบโดยซินแสช่ือดงัจากวดัแชกงวง
ลอ้กงัหนัจะปัดเป่าอุปสรรคและพดัพา 
โชคลาภมาสูต่นเองและครอบครัวทา่นยงัสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือใสเ่พ่ือเสริมบารมีไดซ่ึ้งดารานิยมเป็นอยา่งมากเพราะส าเร็จตามท่ีขอจากน้ันน าทา่นเย่ียมชม 
รา้นหยก (Jade Shop) พบกบั หยกแท ้ๆ  
ซ่ึงชาวจีนเช่ือวา่สรรพคุณท่ีมีความเย็นของหยกน้ันจะท าใหผู้ส้วมใสมี่เลือดลมดีเกิดหยินหยางในร่างกาย 
 

 
บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

วดัหวงัตา้เซียน (Wong Tai Sin Temple) **ไหวข้อความส าเร็จดา้นคูค่รองและสุขภาพ** วดัแหง่น้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพหวงัตา้เซียนทั่วโลกนิยมมาขอใหสุ้ขภาพ
ดีหายเจ็บป่วยและจุดยอดนิยมท่ีคนทั่วโลกมากราบไหวอี้กจุดหน่ึงคือบริเวณศาลกลางแจง้ท่ีประดิษฐานของ เทพหลก่โหยว หรือ เทพดา้ยแดง 
เป็นรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยูด่า้นหลงัประทบัอยูซ่ึ่งเช่ือกนัวา่ใครมาขอพรจะไดพ้บเน้ือคูแ่ทท่ี่เป็นคูบุ่ญคูบ่ารมีรักกนัตลอดไปสว่นใครท่ีไดมี้คูแ่ลว้จะรักกนัมั่นคง
ย่ิงข้ึนตลอดไป  

วิธีขอพร: ใชด้า้ยแดงผูกน้ิวเอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหวา่งพิธี 

 

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

จิมซาจุย่ (TsimShaTsui) ตัง้อยูบ่นถนนนาธาน เป็นสวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมทั่วโลตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่
ไดแ้กO่cean Terminal, Harbour Cityสินคา้แฟชั่นตา่งๆเคร่ืองส าอางในราคาสง่รา้นอาหารอร่อยๆยา่นน้ีดงัและยอดนิยมท่ีสุดในฮอ่งกง 

 
 

** อิสระอาหารเย็นดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 
** สมควรแกเ่วลาน าทุกทา่นไปสนามบินเช็คอินโหลดสมัภาระ ** 

 

** เฉพาะพีเรียต วนัท่ี 29-31 มีนาคม 2562 

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

21.45 น.   ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพทุกทา่น 

หมายเหตุ: ต ัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถจดัท่ีน่ังลว่งหนา้ไดห้วัหนา้ทวัร์จะรีเควสใหต้อนเช็คอิน 

20.00 น.  กลบัประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เท่ียวบิน CX703 

22.10 น.   ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพทุกทา่น 

หมายเหตุ: ต ัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถจดัท่ีน่ังลว่งหนา้ไดห้วัหนา้ทวัร์จะรีเควสใหต้อนเช็คอิน 

 
ขอ้ส าคญัควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการทอ่งเท่ียว ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซินเจ้ินก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองใหนั้กทอ่งเท่ียวไดรู้จ้กัใน
นามของรา้นรัฐบาล เชน่ จิวเวอร่ี, หยก, บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, เย่ือไผซ่ึ่งทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมดว้ย “เพราะมีผลกบัราคาทวัร์” จึงเรียน
ใหก้บันักทอ่งเท่ียวทุกทา่นทราบวา่ ทวัร์จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชมโดยใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาที ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่
มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และทุกการตดัสินใจซ้ือน้ันเป็นดุลพินิจของลูกคา้ 100% ทวัร์จะไมมี่สว่นรับผิดชอบความพอใจหากทา่นไมพ่ึ่งพอใจสินคา้ภายหลงั และถา้หาก
ลูกคา้ไมมี่ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางแลนดจี์นจะเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากทา่นเป็นจ านวนเงิน 600 หยวน / คน / รา้น 
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อตัราคา่บริการท ัง้หมด *รวม* 
1) ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมูค่ณะ (ชัน้ประหยดั) ไป – กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่น้ัน 
 เม่ือออกตัว๋แลว้จะไมส่ามารถขอRefund ไดทุ้กกรณี 
 เม่ือออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงช่ือผูเ้ดินทางไดทุ้กกรณี 

2) โรงแรม 3 ดาว 2 คืนตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ทา่นตามเหมาะสม) 
หมายเหตุ: การจดัหอ้งพกัส าหรับเด็กมีเง่ือนไขดงัน้ี 
เด็กอายุ 0-4 ขวบไมใ่หเ้ตียงจดัใหน้อนเตียงเดียวกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น/หอ้งเทา่น้ัน 
หากเป็นผูใ้หญ ่1 ทา่น + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถือวา่เป็นการพกัเด่ียวมีคา่พกัเด่ียวเพ่ิม 
เด็กอายุ 5 ขวบข้ึนไปเสริมนอน 1 เตียง/หอ้งหรือนอนกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น/หอ้ง 
ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากโรงแรมไมมี่หอ้งพกัในวนัน้ัน 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งประเภทอ่ืนทดแทนใหแ้กท่า่นตามเหมาะสม 
กรณีเดินทาง 4 ทา่นไดพ้กั 2 หอ้งแตย่กเลิก 1 ทา่นภายหลงัไมว่า่จะเป็นสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปล่ียนใหท้า่นท่ีเหลือพกั 3 ทา่น/หอ้งตามเง่ือนไขโรงแรม 
หากประสงคจ์ะนอนคนเดียวตา่งหาด 1 หอ้งทา่นตอ้งช าระคา่พกัเด่ียวเพ่ิมตามท่ีก าหนดไว  ้
ทา่นท่ียกเลิกเดินทางภายหลงัทัง้หอ้งจะไมส่ามารถโอนหอ้งพกัใหเ้พ่ือนในทริปไดทุ้กกรณี 

3)  อาหาร 6 ม้ือ ตามโปรแกรม (**หากทา่นไมท่านอาหารม้ือใด จะไมส่ามารถคืนเงินได*้*) 

4)  คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามโปรแกรม โดยท่ีไมใ่ชโ่ปรแกรมท่ีระบุไวว้า่ตอ้งช าระเพ่ิมเติม 

5)  คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานท่ีทอ่งเท่ียวตามโปรแกรม 

6)  ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท  
    (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แต ่อายุ 1 – 75 ปี เทา่น้ัน ** 
    กรณีผูเ้ดินทางมีอายุตัง้แต ่ 76 – 80 ปี คุม้ครองเพียง 50% ของวงเงินคุม้ครอง 
    และส าหรับผูเ้ดินทาง อายุ 81 ปี ข้ึนไป กรมธรรมไ์มร่ับคุม้ครองใดๆ ทัง้ส้ิน ** 
    ทางประกนัจะไมคุ่ม้ครองผูท่ี้เคยผา่นหรือเคยเดินทางเขา้ประเทศตอ้งหา้ม แมว้า่จะสง่ช่ือมาท า 
      ประกนัแลว้ไดแ้ก ่อาเซอร์ไบจนั, อฟักานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, ลิเบยี, อิสราเอล 
      เลบานอน, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน 

7)  คา่สมัภาระภาษีน ้ามนั ภาษีตัว๋ทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพ่ิมหากถูกปรับราคา 

 

อตัราคา่บริการท ัง้หมด *ไมร่วม* 
1)  คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน (ไมใ่ชห่วัหนา้ทวัร์) 1,500 บาท/ทา่น ** ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์
    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  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ 
    ภายในหอ้งพกั, คา่โทรศพัทต์า่งๆ ,คา่อินเตอร์เน็ต, คา่มินิบาร์, คา่ซกัรีด, คา่ใชจ้า่ยอนัเกิดจาก 
    ความการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใ่ห ้
    ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีประจ าเมืองไทย 
    และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 
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เง่ือนไขการรับจองทวัร์ 
1)  ช าระคา่ทวัร ์“เต็มจ านวน”เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่นภายในวนั 1-2 วนั 

    ท่ีน่ังของทา่นจะถูกยืนยนัโดยสมบูรณ์ก็ตอ่เม่ือทา่นไดร้ับใบอินวอยสเ์รียบรอ้ยแลว้เทา่น้ัน 

    บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิกท่ีน่ัง AUTO หากทา่นไมไ่ดช้  าระคา่มดัจ าในวนัท่ีก าหนดเพ่ือใหสิ้ทธิ  
      แกผู่ท่ี้รอคิว (Waitlist) ทา่นตอ่ไปเน่ืองจากโปรแกรมเป็นแบบจอยทวัร์บริษัทฯมีความจ าเป็น 
      ตอ้งบริหารจดัการขายท่ีน่ังใหเ้ต็มกรุ๊ปในระยะเวลาท่ีสายการบินก าหนดเพ่ือใหก้รุ๊ปออกเดินทาง 

2)  ส าเนาหนังสือเดินทางตอ้งมีอายุคงเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือนนับลว่งหนา้กอ่นวนัเดินทาง และมี 
    หนา้วา่งทา้ยเลม่ไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตม. ประทบัตราได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1)  ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั คืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 100% 
2)  ยกเลิกกอ่นเดินทาง 20 วนั คืนคา่ทวัร ์50% ของราคาทวัร์ทัง้หมด 
3)  ยกเลิกกอ่นเดินทาง 10 วนั ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมดทุกกรณี 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆ ท่ีควรทราบ 

1) กรณีผูสู้งอายุหากตอ้งใชร้ถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นเดินทาง 7 วนั 
   ทา่นท่ีไมส่ามารถชว่ยเหลือตนเองไดเ้ชน่ลุกเดินเองไมไ่ดมี้อาการหอบหืดร่วมดว้ยแนะน าวา่กอ่น 
   เดินทางใหท้า่นขอใบรับรองแพทยเ์พ่ือยืนยนัความพรอ้มหากไมมี่ใบรับรองแพทยแ์ละพบวา่ทา่นฝืน 
   ท่ีจะเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางโดยค านึงถึงความปลอดภยัเป็นส าคญั 

2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการทวัร์ไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ 
    อากาศแปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ,      
    ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศ หรือในกรณีอ่ืนๆ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้   
    ไกดจ์ะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามสถานการณ ์โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นส าคญั 

3)  ทา่นท่ีมีวีซา่จีนติดเลม่จะไมส่ามารถใชร้่วมกบัโปรแกรมทวัร์ไดท้า่นตอ้งท าวีซา่ 144 แบบหมูค่ณะ 
    และช าระคา่ใชจ้า่ยใหแ้กท่วัร์ตามท่ีก าหนดเน่ืองจากเป็นเง่ือนไขทางแลนด ์

4)  บริษัทฯ ไมมี่นโยบายในการจดัคูน่อนใหแ้กลู่กคา้ท่ีไมรู่จ้กักนั กรณีท่ีทา่นจองและเดินทางมาเพียง    
    1 ทา่น จะตอ้งจา่ยคา่พกัเด่ียวเพ่ิมตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์เทา่น้ัน 

5)  บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากการมี 
    ส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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