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ฮอ่งกง นองปิง เซนิเจ ิน้ 4 วนั 2 คนื 
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เดินทางโดยสายการบิน Hong Kong Airline (HX) 

 โหลดสมัภาระได ้20 กิโล ทัง้ไปและกลบั 

 

จุดเด่นโปรแกรม 

1. นั่งกระเชา้นองปิง ชมวิวแบบ 360 องศา 

2. ขอพร 3 วดัดงั : วดัแชกง พระใหญ ่วดักวนอู  

3. หมุนกงัหนั เสริมดวง เสริมบารมี ปัดเป่าเคราะห ์

    3. ชมโชวม์า่นน้ํา 3D Man Groove สวยงามสุดๆ 

    4. เมนูพิเศษ! ซีฟู้ดส ์หรือ เป็ดปักก่ิง, ไวน์แดง , หา่นยา่ง 

ตารางเดินทาง 

ตารางเดินทาง 

*ราคาน้ีเฉพาะพาสปอรต์คนไทยเท่านัน้* 
ราคาผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(ต า่กว่า 18 ปี) 
พกัเด่ียว 

13 – 16 กุมภาพนัธ ์2562 9,888.- 12,888.- 4,500.- 

20 – 23 กุมภาพนัธ ์2562 9,888.- 12,888.- 4,500.- 

27 กุมภาพนัธ ์– 02 มีนาคม 2562 9,888.- 12,888.- 4,500.- 

06 – 09 มีนาคม 2562 9,888.- 12,888.- 4,500.- 

27 – 30 มีนาคม 2562 9,888.- 12,888.- 4,500.- 

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

 

*โปรดอ่านเง่ือนไขทวัรก่์อนจอง! เม่ือท่านจองแลว้จะถือว่ายอมรบัเง่ือนไขครบทุกขอ้แลว้!!* 

 ราคายงัไมร่วมคา่ทิปไกด ์1,000 บาท/ทา่น (เก็บท่ีสนามบินไทย) ทารก อายุตํ่ากวา่ 2 ปี ไมเ่ก็บ 

 ราคาน้ีสาํหรับพาสปอร์ตไทยเทา่นั้น พาสปอร์ตตา่งชาติเก็บคา่ทวัร์เพ่ิม 1,000 บาท 

 บริษัทฯ ยินดีใหค้าํปรึกษาเพ่ิมเติมหากมีความประสงคจ์ะเดินทางตอ่ เชน่ เล่ือนวนั เพ่ิมสว่นตา่ง     

 ทา่นท่ีมีตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) สอบถามเจา้หนา้ที่ ของเรากอ่นทาํการซ้ือตัว๋ 

 ใบนัดหมายเตรียมตวัเดินทาง บริษัทฯ จดัสง่ใหท้า่นกอ่นเดินทาง 3 วนั  
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โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก     กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ไปเซินเจ้ิน – ตลาดตงเหมิน 

 

08.00 น.   ทุกทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประต ู5 Row K 

11.10 น.   ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน  HX772 

15.05 น.   ทุกทา่นถึง สนามบินฮ่องกง หลงัจากรับกระเป๋าที่ สายพาน และผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  หวัหนา้ทวัร์

พาทา่นเดินออกทาง Hall B ไกดท์อ้งถ่ินและรถโคช้ปรับอากาศรอรับทุกทา่น 

หมายเหตุ:  การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบินสายการบินเป็นผูก้าํหนดเทา่นั้น บริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request  อาํนวยความสะดวกใหไ้ดเ้ทา่นั้น ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเคา้เตอร์เช็คอิน 

จากนั้นออกเดินทางไป เซินเจ้ิน (โดยรถไฟ) เวลาเดินทาง 1.30 ช ัว่โมง *ข้ึนอยูก่บัการจราจร* 

ตลาดตงเหมิน ยา่นวยัรุ่นถนนคนเดินชว่งคํ่าของชาวจีน ใหทุ้กทา่นไดช้อ้ปป้ิงสินคา้มากมายอาทิ เชน่ เส้ือผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า อุปกรณอิ์เล็กทรอนิค ของท่ีระลึกอ่ืนๆ มากมาย สามารถตอ่ราคาใหถู้กลงไดอ้ยา่งเหลือเช่ือ พรอ้มกนัน้ียงั

เพลิดเพลินกบัอาหารอร่อยริมทางหลากหลายชนิด บางรา้นคนขายพูดไทยได ้

 
 

** อิสระอาหารเย็นดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 

 

เขา้สู่ท่ีพกั (เซินเจ้ิน)  Century Plaza Hotel    หรือ ใกลเ้คียง 

วนัสอง   ชอ้ปป้ิงสินคา้ OTOP – วดักวนอู – สวนดอกไมฮ้อลแลนด ์- โชวม่์านน ้า 3D 

บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

ชอ้ปป้ิงสินคา้ OTOP  รา้นหยก คนไทยมีความนิยมเชา่บูชา หยกป่ีเซ้ียะ เป็นอยา่งมาก เพราะเช่ือวา่หากเล้ียงสวัตนํ์า

โชคน้ีดีๆ จะใหคุ้ณนําเงินมาใหไ้มข่าดมือ เหมือนทา่นเล้ียงกุมารประจาํบา้น รา้นบวัหิมะ เป็นท่ีรูจ้กักนัดีของคนไทยเม่ือ
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คราวเกิดอุบติัเหตุรถแกส๊ควํ่าที่ ถนนเพชรบุรี เม่ือ 24 กนัยายน 2533 รัฐบาลจีนไดส้ง่ยาบวัหิมะอนัมีสรรพคุณรักษาแผลไฟ

ไหมม้าชว่ยเหลือผูป่้วยที่ โดนไฟไหมท้ ัว่ท ัง้ตวั จากนั้นคนไทยก็รูจ้กัสรรพคุณของบวัหิมะเป็นอยา่งดีเร่ือยมา รา้นยางพารา 

ผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบมาเพ่ือสุขภาพจริงสาํหรับคนท่ีมีอาการปวดเม่ือยตา่งๆ นอนไมห่ลบั ทาํจากยางพาราอบดว้ยสมุนไพร

แท ้ๆ  ชว่ยใหห้ลบัสบายย่ิงข้ึน   

 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (2) 

วดักวนอู*ขอพรใหช้นะชยัทุกส่ิง*สญัลกัษณข์องความซ่ือสตัย ์ความกตญัญ ความจงรักภกัดี ความกลา้หาญ 

โชคลาภ บารมี ทา่นเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็งเด็ดเด่ียวองอาจไมค่รั่นครา้มตอ่ศตัรู ทา่นเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่

ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไมเ่คยประมาท การบูชาขอพรทา่นก็หมายถึงขอใหท้า่นชว่ยอุดชอ่งวา่งไมใ่หเ้พล่ียงพลํา้

แกฝ่่ายตรงขา้มใหเ้กิดความสมบูรณด์ว้ยคนขา้งเคียงท่ีซ่ือสตัยห์รือบริวารท่ีไวใ้จไดน้ั่นเอง ดงันั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา 

และกราบไหวท้า่นเพ่ือความเป็นสิริมงคลตอ่ตนเอง และครอบครัว 

 
 

สวนดอกไมฮ้อลแลนด ์นําทา่นชมเมืองจาํลองท่ีสรา้งข้ึนมาเพ่ือใหเ้หมือนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดช้มดอกไม ้

จาํลอง และสถานที่ ตกแตง่ใหเ้หมือนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพท่ีมีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจาํลองประจาํชาติ

ฮอลแลนด ์จากนั้นนําคณะสูส่วนสาธารณะโลตสัฮิลลท่ี์ตัง้อนุสาวรียข์องทา่นเต้ิงเส่ียวผิง ท่ีทรงมีแนวคิดอยากจะสรา้ง

เมืองเซินเจ้ินใหท้นัสมยั และเป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจลํา้ยุค ใหท้า่นไดเ้พลินเพลินกบับรรยากาศแสนสบาย และถา่ยภาพท่ี

ระลึกของทา่นเต้ิงเส่ียวผิง 



 

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   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

 

 

บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (3)  เมนูพิเศษ! ซีฟู้ ดส ์หรือ เป็ดปักก่ิง + ไวนแ์ดง 

 

โชวม่์านน ้า 3D เป็นโชวท่ี์เก่ียวกบัเด็กหญิงผูก้ลา้กบัลิงวิเศษท่ีออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงที่ มีช่ือวา่ "ปีกแหง่ความรัก" 

เพ่ือเอามาชว่ยนกท่ีถูกทาํลายจากมนต ์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ใชทุ้นสรา้งกวา่ 200 ลา้นหยวน จดัแสดงท่ี OCT BAY 

WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญท่ี่สามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดือนในการสรา้ง

แทน่แสดงบนน้ําที่ ใหญท่ี่สุดในโลกครอบคลุมพ้ืนท่ี 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหมแ่ละเป็นความทา้ทายเก่ียวกบั

เทคโนโลยี และสรา้งเพ่ือเป็นตวัแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีท ัง้หมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกบัมหศัจรรยข์อง

มนตเ์สน่หข์องภาพเสมือนจริง ใชอุ้ปกรณ ์เชน่ แสงเลเซอร์ ไฟ เคร่ืองเปลง่แสง มา่นน้ํา ระเบิดน้ํา ฯลฯ กวา่ 600 ชนิด 

สวยงดงามตระการตามาก 

หมายเหตุ:  กรณีโชวปิ์ดการแสดงดว้ยปัจจยัตา่งๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นโชวอ่ื์นทดแทน 

 

เขา้สู่ท่ีพกั (เซินเจ้ิน)  Century Plaza Hotel    หรือ ใกลเ้คียง 

วนัสาม    วดัแชกง – รา้นจิวเวอร่ี – กระเชา้นองปิง – ชอ้ปป้ิง Citygate Outlet 

บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนั้นออกเดินทางกลบั ฮ่องกง (โดยรถไฟ) เวลาเดินทาง 1.30 ช ัว่โมง *ข้ึนอยูก่บัการจราจร* 

วดัแชกง *ไหวข้อความสาํเร็จธุรกิจการงาน* เป็นวดัท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือระลึกถึงตาํนานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่ถูกกลา่วขานให ้

เป็นวดัท่ีข้ึนช่ือดา้นเสริมดวง แกช้ง ตามความเช่ือท่ีวา่ การหมุนกงัหนักลบัทิศ จะชว่ยหมุนชีวิตพลิกผนัจากรา้ยกลายเป็นดี

ได ้เร่ิมตน้ปีใหม ่เพ่ือขบัไลส่ิ่งชัว่รา้ยและนําแตส่ิ่งดีๆ เขา้มา ประชาชนทัว่โลกตา่งใหค้วามเล่ือมใสศรัทธาอยา่งมาก   

** ขอใหมี้ความตัง้ใจในการขอพร เทพเจา้องคน้ี์ ดาราดงัๆ มาขอสาํเร็จทุกราย ** 
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รา้นจิวเวอรร่ี์  ทา่นจะไดพ้บกบั จ้ีกงัหนั ของขลงัช่ือดงัท่ีท ัว่โลกใหก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งท่ีฮอ่งกงเทา่นั้น**  ออกแบบ

โดยสินแซช่ือดงัจาก วดัแชกง วงลอ้กงัหนัปัดเป่าอุปสรรค พดัพาโชคลาภมาสูต่นเองและครอบครัว ทา่นสามารถชมและ

เลือกซ้ือใสเ่พ่ือเสริมบารมี ซ่ึงดารานิยมเป็นอยา่งมาก เพราะสาํเร็จตามที่ ขอ 

   

บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (5)  เมนูพิเศษ! ห่านย่าง 

พระใหญ่เกาะลนัเตา กระเชา้นองปิง*ไหวข้อความสาํเร็จดา้นบารมีการปกครอง* เป็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธ์ิประทบั

กลางแจง้องคใ์หญท่ี่สุดในโลก หนัก 250ตนัและสูง 34เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองลา่งบริเวณทะเลจีนใต ้

ต ัง้อยูบ่นเกาะลนัเตาเดินทางข้ึนดว้ย กระเชา้นองปิง ชมวิว 360 องศา 

 

City Gate Outletศูนยก์ารคา้ในรูปแบบ Outlet ท่ีรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากโรงงาน  มาลดกระหน่ําสูงสุด 30-70%  

เชน่  Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK  และมี  Food Court รวมอาหารอร่อยๆ 
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** สมควรแก่เวลาน าทุกท่านไปสนามบิน เช็คอิน โหลดสมัภาระ ** 

วนัส่ี       สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

02.00 น.  กลบัประเทศไทย โดยสายการบินHong Kong Airline (HX) เท่ียวบิน HX767 

04.10 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพทุกทา่น 

หมายเหตุ:  การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบินสายการบินเป็นผูก้าํหนดเทา่นั้น บริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request  อาํนวยความสะดวกใหไ้ดเ้ทา่นั้น ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเคา้เตอร์เช็คอิน 

 

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการทอ่งเท่ียวแหง่เมืองจีนทุกเมือง ไดแ้ก ่ฮอ่งกง  

มาเกา๊ จูไห ่เซินเจ้ินกาํหนดใหมี้การประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองใหน้ักทอ่งเท่ียวไดรู้จ้กัในนามของรา้นรัฐบาล เชน่  จิ

วเวอร่ี, หยก, บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, เย่ือไผซ่ึ่งทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมดว้ย “เพราะมีผลกบัราคา

ทวัร”์ จึงเรียนใหก้บันักทอ่งเท่ียวทุกทา่นทราบวา่ ทวัร์จาํเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชมโดยใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาที 

ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมมี่การบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และทุกการตดัสินใจซ้ือนั้นเป็นดุลพินิจ

ของลูกคา้ 100% ทวัร์จะไมมี่สว่นรับผิดชอบความพอใจหากทา่นไมพ่ึ่งพอใจสินคา้ภายหลงั  และถา้หากลูกคา้ไมมี่ความ

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางแลนดจี์นจะเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจากทา่นเป็นจาํนวนเงิน 600 หยวน / 

คน / รา้น 
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อตัราค่าบริการทัง้หมด *รวม* 

1) ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมูค่ณะ (ช ัน้ประหยดั) ไป – กลบั พรอ้มกรุ๊ปเทา่นั้น  

 ไมส่ามารถขอ Refund ไดทุ้กกรณีไมส่ามารถเปล่ียนแปลงช่ือผูเ้ดินทางไดทุ้กกรณี 

2) โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 

หมายเหตุ:  การจดัหอ้งพกัสาํหรับเด็ก มีเง่ือนไขดงัน้ี 

เด็กอายุ ตัง้แต ่0 – 4 ขวบ ไมเ่ปิดเตียง จดัใหน้อนเตียงเดียวกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น / หอ้ง เทา่นั้น 

กรณีเป็นผูใ้หญเ่พียง 1 ทา่น / หอ้ง  โรงแรมจะถือวา่เป็นการพกัเด่ียว  มีคา่พกัเด่ียว 

  เด็กอายุ ตัง้แต ่4 ขวบ ข้ึนไป  จดัใหน้อนเสริม 1 เตียง / หอ้ง หรือ นอนกบั ผูใ้หญ ่1 ทา่น / หอ้ง 

ในกรณีท่ีทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากโรงแรมไมมี่หอ้งพกัในวนันั้น 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหอ้งประเภทอ่ืนทดแทนใหแ้กท่า่นตามเหมาะสม  

  กรณีท่ีเดินทางมา 4 ทา่น ผูใ้หญ/่ครอบครัว แตมี่ 1 ทา่น มีเหตุจาํเป็นไมส่ามารถเดินทางกบัคณะได ้

ไมว่า่จะเป็นสาเหตุใดก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิปรับเป็นหอ้ง TRIPLE  พกั3 ทา่น/หอ้ง 

หรือมีคา่ใชจ้า่ยเรียกเก็บเพ่ิมเป็นคา่พกัเด่ียว สาํหรับเศษ 1 ทา่น ท่ีตอ้งการนอนแยกคนเดียว 

ในกรณีบางทา่นมีเหตุจาํเป็นไมส่ามารถเดินทางกบัคณะได ้ บริษัทฯ จะไมส่ามารถโอนหอ้งพกัของ 

         ผูย้กเลิกเดินทางใหแ้กท่า่นอ่ืนๆ ใชส้าํรองพกัไดทุ้กกรณี  เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขของทางโรงแรม 

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

4)  คา่บตัรเขา้ชมสถานที่ ตา่งๆ ตามโปรแกรม โดยท่ีไมใ่ชโ่ปรแกรมที่ ระบุไวว้า่ตอ้งชาํระเพ่ิมเติม 

5)  คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานท่ีทอ่งเท่ียวตามโปรแกรม 

6)  ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท  

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

กรณีผูเ้ดินทางมีอายุตัง้แต ่ 76 – 80 ปี คุม้ครองเพียง 50% ของวงเงินคุม้ครอง 

          และ สาํหรับผูเ้ดินทาง อายุ 81 ปี ข้ึนไป กรมธรรมไ์มร่ับคุม้ครองใดๆ ท ัง้ส้ิน ** 

  ประกนัจะไมคุ่ม้ครองผูท่ี้เคยผา่นหรือเคยเดินทางเขา้ประเทศตอ้งหา้ม แมว้า่จะสง่ช่ือมาทาํประกนัแลว้ 

          ไดแ้ก ่อาเซอร์ไบจนั, อฟักานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, เลบานอน, ลิเบีย, เกาหลี 

          (เหนือ), ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน, อิสราเอล 

7)  คา่น้ําหนัก ภาษีน้ํามนั ภาษีตัว๋ทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพ่ิมหากสายการบินขอปรับข้ึน 

 

อตัราค่าบริการทัง้หมด *ไม่รวม* 

1)  คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน (ไมใ่ชห่วัหนา้ทวัร์) 1,000 บาท/ทา่น   

  ผูใ้หญแ่ละเด็กจา่ยในอตัราเทา่กนั  ** ทารก อายุตํ่ากวา่ 2 ปี ไมเ่ก็บคา่ทิป ** 

  จา่ยที่ สนามบินประเทศไทยแกเ่จา้หนา้ที่ บริษัทฯ ทวัร์เทา่นั้น 

  คา่ทิปสาํหรับหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย ** ทา่นสามารถจา่ยเพ่ิมตามสินน้ําใจของทุกทา่น ** 

2)  คา่ภาษีตา่งๆ ไดแ้ก ่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และ ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
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3)  คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดเ้กิดข้ึนจากทวัรเ์ป็นสาเหตุ  อาทิเชน่  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษภายใน 

     หอ้งพกั, คา่โทรศพัทต์า่งๆ ,คา่อินเตอรเ์น็ต, คา่มินิบาร,์ คา่ซกัรีด, คา่ใชจ้า่ยอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสาย 

การบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้ 

เมืองจากเจา้หนา้ที่ ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่ กรมแรงงานทัง้ท่ีประจาํเมืองไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู ่

นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 

 

เง่ือนไขการรบัจองทวัร ์

1)  ชาํระคา่มดัจาํทวัร์ 5,000 บาท / ทา่น ภายใน 2 วนั นับจากวนัท่ีไดร้ับใบอินวอย  

2)  สว่นท่ีเหลือทัง้หมดชาํระกอ่นเดินทาง 20 วนั เพ่ือยืนยนัการเดินทาง 

  ท่ีนั่งของทา่นจะถูกยืนยนัโดยสมบูรณก็์ตอ่เม่ือทา่นไดร้ับใบยืนยนัการรับจองของบริษัทฯ เป็นสาํคญั 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกท่ีนั่งของทา่นอตัโนมติั(auto) หากทา่นไมไ่ดช้าํระคา่มดัจาํในวนัท่ีกาํหนด  

         เพ่ือใหสิ้ทธ์ิแกผู่ท่ี้รอคิว (Waitlist) ทา่นตอ่ไปและ เน่ืองจากโปรแกรมเป็นแบบJoin Tour (จอยเท่ียว) 

บริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งบริหารจดัการขายท่ีนั่งใหเ้ต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจาํกดัท่ีสายการบินกาํหนด 

         เพ่ือสามารถนําทุกทา่นออกเดินทางไดอ้ยา่งราบร่ืน        

3)  แนบสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรุณาถา่ยสง่มาตามตวัอยา่ง) โดยมีวนัหมดอายุคงเหลือไมน่อ้ยกวา่6 เดือน   

     นับลว่งหนา้กอ่นวนัเดินทาง และมีหนา้วา่งทา้ยเลม่ไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ที่ ประทบัตราได ้

4)  หากทา่นไมช่าํระคา่ทวัร์ครบ 100% กอ่นเดินทาง  ทางบริษัทฯ จะไมส่ามารถอนุญาตใหท้า่นเดินทางได ้ 

     รวมถึงสายการบินจะยึดมดัจาํของทา่นทนัที โดยไมส่ามารถขอคืน (Refund)  ไดทุ้กกรณี 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆ ท่ีควรทราบ 

1)  ผูเ้ดินทางท่ีมีอายุ 65 ปี ข้ึนไป หรือ ทา่นท่ีรอ้งขอรถเข็น (Wheel Chair) ทา่นจะตอ้งมีใบรับรองแพทยป์ระกอบการ

เดินทาง เพ่ือยืนยนัสุขภาพวา่ทา่นเหมาะสมแกก่ารเดินทางได ้ เน่ืองจากโปรแกรมเสน้ทางน้ี ทา่นตอ้งเดินทางขา้มหลาย

เมือง รวมถึงเปล่ียนโรงแรมที่ พกับอ่ย หากเจา้หนา้ที่ ของบริษทัฯ พบวา่ ทา่นชว่ยเหลือตนเองไมไ่ด ้เชน่ เดินไดน้อ้ยกา้ว

กวา่คนปกติ  มีอาการหอบหืด อาหารชกั อาหารเกร็งควบคุมตนเองไมไ่ดห้รือ ตอบสนองชา้ผิดปกติ และไมมี่ใบรับรอง

แพทยป์ระกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นุญาตใหท้า่นเดินทาง โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัทา่นเป็นสาํคญั 

2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการทวัร์ไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะอากาศแปรปรวน, 

ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ, ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะ

ประเทศ หรือในกรณีอ่ืนๆ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ินจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามสถานการณ์

ในวนัดงักลา่ว โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นสาํคญั 

3)  ทา่นท่ีมีวีซา่จีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ ใหร้ับทราบกอ่นการทาํ

จองทวัร์โดยทัง้น้ี ทางบริษทัฯ ไมมี่การลดราคาทวัร์ในสว่นของลูกคา้ที่ มีวีซา่จีนทุกกรณี 

4)  บริษัทฯ ไมมี่นโยบายในการจดัคูน่อนใหแ้กลู่กคา้ท่ีไมรู่จ้กักนั กรณีท่ีทา่นจองและเดินทางมาเพียง 1 ทา่น จะตอ้งจา่ย

คา่พกัเด่ียวเพ่ิมตามราคาที่ ระบุไวใ้นรายการทวัร์เทา่นั้น 
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5)  บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


