
 

 

รหัสทัวร SPR1901126 
ฮองกง ดิสนียแลนด เซินเจ้ิน 3 วัน 2 คืน 
เท่ียวดิสนียแลนดเต็มวันอยูจนถึงปด 19.30 น. 
รวมบัตรเขาสวนสนุกพรอมรถรับสง ฟรี! 
ไมอยากไปสวนสนุกเปล่ียนเปนกระเชานองปงได ฟรี! 
หมุนกังเสริมดวงแกชง “วัดแชกง” โชคลาภ ธุรกิจ ร่ํารวย  
ขอพรชีวิตคู “เทพเจาดายแดง” วัดหวังตาเซียน  
ชมโชวมานน้ํา 3D Man Groove สวยงามตระการตามากๆ 
อรอยกับ เมนูพิเศษ! ซีฟู�ดส + ไวนแดง และเมนู Signature หานยาง !! 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก     กรุงเทพฯ – ฮองกง – ดิสนียแลนด หรือ กระเชานองปง – เซินเจ้ิน (XXX) 
04.00 น.  ทุกทานพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 Row M 
06.40 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX616 
10.15 น.   ทุกทานถึง สนามบินฮองกง หลังจากรับกระเป�าท่ีสายพาน และผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองหัวหนาทัวรนําทานเดินออกทาง HALL B ไกดทองถ่ินและรถโคชปรับอากาศรอ
รับทุกทาน 
หมายเหตุ: ต๋ัวกรุปไมสามารถจัดที่น่ังลวงหนาได ข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินเทาน้ัน 
 
ทัวรเลือกเที่ยวได 1 โปรแกรม  (A) กระเชานองปง + ชอปปم�ง หรือ (B) ดิสนียแลนด          
** อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย ** 
 
Option A  ดิสนียแลนด (Disneyland) นําทุกทานเขาสูดินเเดนมหัศจรรยติดระดับโลก ท่ีมี
ท้ังเร่ืองราวสุดลึกลับ เร่ืองเหนือจินตนาการ การผจญภัย หวงอวกาศ และทวีปอเมริกา ซ่ึงทุก
ดินแดนจะตอนรับทุกคนดวยเคร่ืองเลนแสนสนุกระดับโลก เหลาเพ่ือนตัวโปรด และการแสดง
สไตลบรอดเวยสุดตระการตา 



 

  



 

 

เขาสูที่พัก (เซินเจ้ิน) Century Plaza Hotel / CAA Holy Sun Hotel  หรือ
ใกลเคียง 
วันสอง   วัดกวนอู – ชอปปم�งสินคา OTOP – ตลาดหลอวู - โชวมานน้ํา 3D  (B/L/D) 
บริการอาหารเชา ณ โรงแรม (1) 
วัดกวนอู (Kwan Yu Temple) *ขอพรใหมีชัยชนะทุกส่ิง* สัญลักษณของความซ่ือสัตย 
ความกตัญู ความจงรักภักดี ความกลาหาญโชคลาภ บารมี ทานเปรียบเสมือนตัวแทนของ
ความเขมแข็งเด็ดเด่ียวองอาจไมคร่ันครามตอศัตรู ทานเปนคนจิตใจมั่นคงด่ังขุนเขา มี
สติปญญาเลอเลิศมาก ไมเคยประมาท การขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวาง
ไมใหเพล่ียงพล้ําแกฝ�ายตรงขามใหเกิดความสมบูรณดวยบริวารที่ซ่ือสัตยและไวใจไดน่ันเอง 
ทุกทานกราบไหวเพ่ือความเปนสิริมงคลตอตนเองและครอบครัว 

 
สินคาพ้ืนเมือง (OTOP) สินคาช่ือดังตางๆ ซ่ึงเปนที่นิยมทั่วโลกถูกออเดอรขามประเทศเปน
จํานวนมาก เชน รานหยก (Mineral Museum Shop) เคร่ืองรางยอดนิยมที่ท่ัวโลกเชาบูชา
คือปم�เซ้ียะสัตวนําโชคที่เช่ือกันวาหากใครไดเล่ียงแลวจะนําเงินมาใหไมขาดมือ รานบัวหิมะ 
(Herb Shop) เปนที่รูจักกันดีของคนไทยเมื่อคราวที่เกิดอุบัติเหตุรถแกสควํ่าบนถนนเพชรบุรี
เม่ือ 24 กันยายน 2533 รัฐบาลจีนก็ไดสงบัวหิมะที่มีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหมมาชวยเหลือ
ผูป�วยท่ีโดนไฟไหมท่ัวท้ังตัวจากน้ันคนไทยก็รูจักสรรพคุณของบัวหิมะเร่ือยมา รานยางพารา 
(Bamboo Shop) ผลิตภัณฑที่ออกแบบเพ่ือสุขภาพจริงๆ สําหรับคนที่มีอาการปวดเม่ือย
ตางๆนอนไมหลับทําจากยางพาราอบดวยสมุนไพรแทๆชวยใหหลับสบายย่ิงข้ึน 

 



 

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
ตลาดหลอวู (Lawu City) หางขนาดใหญช่ือดังที่คนไทยขนานนามวา มาบุญครองจีน 
จําหนายสินคาเลียนแบเกรด A+ แบรนดดังมากมาย อาทิเชน Amani, Prada, Gucci, 
Burberry, Cartier,Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ 

 
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ! ซีฟู�ดส + ไวนแดง 
โชวมานน้ํา (3D Mangroove)  เปนโชวท่ีเก่ียวกับเด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษที่ออกตามหา
เคร่ืองบรรเลงเพลงที่มีช่ือวา "ปกแหงความรัก" เพ่ือเอามาชวยนกที่ถูกทําลายจากมนต 
(มลพิษ) ในป�าโกงกาง ใชทุนสรางกวา 200 ลานหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER 
SHOW THEATRE ซ่ึงเปนโรงละครทางน้ําขนาดใหญท่ีสามารถจุได 2,595 คน ใชเวลา 28 
เดือนในการสรางแทนแสดงบนน้ําท่ีใหญท่ีสุดในโลกครอบคลุมพ้ืนที่ 5,600 ตารางเมตร เปน
ศิลปะแนวใหมและเปนความทาทายเก่ียวกับเทคโนโลยี และสรางเพ่ือเปนตัวแทนของ
ธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีท้ังหมด 4 องคประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรยของมนตเสนห
ของภาพเสมือนจริง ใชอุปกรณ เชน แสงเลเซอร ไฟ เคร่ืองเปลงแสง มานน้ํา ระเบิดน้ํา ฯลฯ 
กวา 600 ชนิด สวยงดงามตระการตามาก 
หมายเหตุ: หากโชวปดการแสดงบางวัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเปนโชวอ่ืนทดแทน 



 

 

 
เขาสูที่พัก (เซินเจ้ิน) Century Hotel / CAA Holy Sun Hotel  หรือใกลเคียง 
วันสาม    ฮองกง – รีพลัสเบย  – วัดแชกง – รานจิวเวอร่ี – วัดหวังตาเซียน  
           จิมซาจุย – กรุงเทพฯ  (B/L)  
บริการอาหารเชา ณ โรงแรม (4) 
นําทานเดินทางกลับ ฮองกง (โดยรถไฟ) เวลาเดินทาง 1.30 ช่ัวโมง *ข้ึนอยูกับการจราจร 
รีพลัสเบย (Repulse Bay) **ไหวขอใหมีบุตรสําเร็จ** หาดทรายยาวรูปพระจันทรเส้ียว
สวยงามที่สุดแหงน้ีมีรูปปم�นคูสูงตระหงานของ เจาแมกวนอิม และ เจาแมทินโหว ต้ังอยูโดด
เดนสงางามทามกลางทองทะเลวิวสวยๆ รูปปم�นเทพเจาไฉซิงเอ้ีย ต้ังอยูบริเวณดานหนารูปปم�น
เจาแมกวนอิมองคใหญ เปนเทพเจาท่ีใหโชคลาภและความร่ํารวยม่ังมีเงินทอง  วิธีการขอพร  
นําแบงกท่ีมีเลขนําโชคความหมายดี ไปลูบบริเวณเคราขององคเทพต้ังแตดานบนลงมา
ดานลางบริเวณกระเป�าเงินขางตัวทาน จากน้ันหอบเขากระเป�าของเราเองเปรียบเสมือนทาน
ใหเงินเขากระเป�าเก็บไวเปนทุนใหคาขายสําเร็จตอไป 

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ! หานยาง 
วัดแชกง (Che Kung Temple) **ไหวขอความสําเร็จธุรกิจการงาน** เปนวัดที่สรางขึ้นเพ่ือ



 

 

ระลึกถึงตํานานแหงนักรบในราชวงศซงและถูกกลาวขานใหเปนวัดที่ข้ึนช่ือดานเสริมดวง แกชง 
ตามความเช่ือท่ีวา การหมุนกังหันกลับทิศจะชวยหมุนชีวิตพลิกผันจากรายกลายเปนดีได 
นอกจากน้ียังชวยป�องกันส่ิงช่ัวราย พลิกดวงชะตาท่ีตกอับใหพนรอดปลอดภัย**เทพเจาองคน้ี 
ดาราดังๆ มาขอสําเร็จทุกราย ** 

 
รานจิวเวอรร่ี (Jewery Shop) ทานจะไดพบกับจ้ีกังหันของขลังช่ือดังทีท่ัวโลกใหการยอมรับ 
**ของแทตองท่ีฮองกงเทาน้ัน** ออกแบบโดยซินแสช่ือดังจากวัดแชกงวงลอกังหันจะปดเป�า
อุปสรรคและพัดพาโชคลาภมาสูตนเองและครอบครัวทานยังสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือใส
เพ่ือเสริมบารมีไดซ่ึงดารานิยมเปนอยางมากเพราะสําเร็จตามที่ขอจากน้ันนําทานเย่ียมชม 
รานหยก (Jade Shop) พบกับ หยกของแท ซ่ึงชาวจีนเช่ือวาสรรพคุณที่มีความเย็นของหยก
น้ันจะทําใหผูสวมใสมีเลือดลมดีเกิดหยินหยางในรางกาย 

  
วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) **ไหวขอความสําเร็จดานคูครองและสุขภาพ** 
วัดแหงน้ีเปนท่ีประดิษฐานของ เทพหวังตาเซียน ใหพรสุขภาพดีหายเจ็บป�วย และจุดยอดนิยม



 

 

ท่ีคนท่ัวโลกมากราบไหวอีกจุดหน่ึงคือบริเวณศาลกลางแจงที่ประดิษฐานของ เทพหลกโหยว 
หรือ เทพดายแดง เปนรูปปم�นสีทองมีเส้ียวพระจันทรอยูดานหลังซ่ึงเช่ือกันวาใครมาขอพรจะได
พบเน้ือคูแทรักกันตลอดไป สวนใครท่ีไดมีคูแลวจะรักกันมั่นคงยิ่งขึ้นตลอดไป วิธีขอพร: ใช
ดายแดงผูกน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี 

  
จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) ต้ังอยูบนถนนนาธานเปนสวรรคของนักชอปปم�งสินคาแบรนดเนม
ท่ัวโลก 
ตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีหางสรรพสินคาขนาดใหญไดแก Ocean Terminal, 
Harbour City 
สินคาแฟช่ันตางๆเคร่ืองสําอางในราคาสงรานอาหารอรอยๆยานน้ีดังและยอดนิยมที่สุดใน
ฮองกง 

 
 



 

 

** อิสระอาหารเย็นดวยตนเองตามอัธยาศัย ** 
** สมควรแกเวลานําทุกทานไปสนามบินเช็คอินโหลดสัมภาระ ** 
 
สําหรับพีเรียด 09-11 สิงหาคม 2562    
19.50 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX703 
21.50 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพทุกทาน 
หมายเหตุ: ต๋ัวกรุปไมสามารถจัดที่น่ังลวงหนาได หัวหนาทัวรจะรีเควสใหตอนเช็คอิน 
สําหรับพีเรียด 02-04 / 16-18 / 23-25 สิงหาคม / 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562    
21.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX617 
23.30 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพทุกทาน 
หมายเหตุ: ต๋ัวกรุปไมสามารถจัดที่น่ังลวงหนาได หัวหนาทัวรจะรีเควสใหตอนเช็คอิน 
 
อัตราคาบริการ 
ตารางเดินทาง 
*ราคาน้ีเฉพาะพาสปอรตคนไทยเทาน้ัน* ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 
02-04 สิงหาคม 2562 (CX616/CX617) 
 9,900.- 14,900.- 4,500.- 
09-11 สิงหาคม 2562 (CX616/CX703) 
** วันหยุดยาวเน่ืองจากวันแมแหงชาติ ** 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 กันยายน 2562 
(CX616/CX617) 9,900.- 14,900.- 4,500.- 
****   ทารก อายุต่ํากวา 2 ป ราคา  7,000 บาท / น่ังตักผูใหญ 
 
*โปรดอานเง่ือนไขทัวรกอนจอง! เม่ือทานจองแลวจะถือวายอมรับเง่ือนไขครบทุกขอแลว!!* 
 ราคาทัวรไมรวมคาวีซา 144 แบบหมูคณะ ทานละ 1,500 บาท (เก็บพรอมคาทัวร) 
 ราคาทัวรไมรวมคาทิปไกด ทานละ 1,500 บาท (เก็บพรอมคาทัวร) *ทารกไมเก็บ 
 ราคาทัวรสําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน กรณีเปนพาสปอรตตางชาติเก็บคาทัวรเพ่ิม 1,000 
บาท 
 การันตีเดินทางข้ันต่ํา 10 ทาน มีหัวหนาทัวร (หากนอยกวา 10 ทาน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวัน



 

 

เดินทาง) 
 บริษัทฯ ยินดีใหคําปรึกษาเพ่ิมเติมหากมีความประสงคจะเดินทางตอ เชน เล่ือนวัน เพ่ิม
สวนตาง 
 ทานท่ีมีต๋ัวภายในประเทศ (เคร่ืองบิน,รถทัวร,รถไฟ) เช็คเวลาบินกับฝ�ายขายกอนออกต๋ัว
ของทาน 
 ใบนัดหมายเตรียมตัวเดินทาง บริษัทฯ จัดสงใหทานกอนเดินทาง 3 วัน 

 
 
ขอสําคัญควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยว ฮองกง มาเกา จูไห เซิน
เจ้ินกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวไดรูจักในนามของรานรัฐบาล เชน 
จิวเวอร่ี, หยก, บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, เย่ือไผซ่ึงทัวรมีความจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมดวย “เพราะมีผลกับราคาทัวร” จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา ทัวร
จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมโดยใชเวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซ้ือหรือไมซื้อข้ึนอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และทุกการตัดสินใจซ้ือน้ันเปนดุลพินิจ
ของลูกคา 100% ทัวรจะไมมีสวนรับผิดชอบความพอใจหากทานไมพ่ึงพอใจสินคาภายหลัง และ
ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางแลนดจีนจะเรียกเก็บคาใชจาย
ท่ีเกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน 
 
อัตราคาบริการท้ังหมด *รวม* 
1) ต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ช้ันประหยัด) ไป – กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
 เม่ือออกต๋ัวแลวจะไมสามารถขอRefund ไดทุกกรณี 
 เม่ือออกต๋ัวแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 
2) โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทานตามเหมาะสม) 
หมายเหตุ: การจัดหองพักสําหรับเด็กมีเงื่อนไขดังน้ี 
เด็กอายุ 0-4 ขวบไมใหเตียงจัดใหนอนเตียงเดียวกับผูใหญ 2 ทาน/หองเทาน้ัน 
หากเปนผูใหญ 1 ทาน + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถือวาเปนการพักเด่ียว มีคาพักเด่ียวเพ่ิม 
เด็กอายุ 5 ขวบข้ึนไปเสริมนอน 1 เตียง/หองหรือนอนกับผูใหญ 1 ทาน/หอง 
ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากโรงแรมไมมีหองพักในวัน
น้ัน 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดหองประเภทอ่ืนทดแทนใหแกทานตามเหมาะสม 
กรณีเดินทาง 4 ทานไดพัก 2 หองแตยกเลิก 1 ทานภายหลังไมวาจะเปนสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปล่ียนใหทานท่ีเหลือพัก 3 ทาน/หองตามเง่ือนไขโรงแรม 



 

 

หากประสงคจะนอนคนเดียวตางหาด 1 หองทานตองชําระคาพักเด่ียวเพ่ิมตามท่ีกําหนดไว 
ทานที่ยกเลิกเดินทางภายหลังทั้งหองจะไมสามารถโอนหองพักใหเพ่ือนในทริปไดทุก
กรณี 

3)  อาหาร 5 ม้ือ ตามโปรแกรม (**หากทานไมทานอาหารม้ือใด จะไมสามารถคืนเงิน
ได**) 
4)  คาบัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไมใชโปรแกรมที่ระบุไววาตองชําระ
เพ่ิมเติม 
5)  คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานท่ีทองเท่ียวตามโปรแกรม 
6)  ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถ่ิน คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท  
(ตามเง่ือนไขกรมธรรม) ** คุมครองต้ังแต อายุ 1 – 75 ป เทาน้ัน ** 
 กรณีผูเดินทางมีอายุต้ังแต  76 – 80 ป คุมครองเพียง 50% ของวงเงินคุมครอง 
และสําหรับผูเดินทาง อายุ 81 ป ข้ึนไป กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 
 ประกันไมคุมครองผูท่ีเคยเดินทางเขาประเทศตองหาม แมวาจะสงช่ือมาทําประกันแลว 
ไดแก 
อาเซอรไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหราน, อิรัก, สาธารณรัฐคีรกิช, ลิเบีย, อิสราเอล, 
เลบานอน, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติรกเมนิสถาน, ปาเลสไตน, อุซ
เบกิสถาน 
7)  คาสัมภาระภาษีน้ํามัน ภาษีต๋ัวทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพ่ิมหากถูกปรับ
ราคา 
 
อัตราคาบริการท้ังหมด *ไมรวม* 
1)  คาทิปไกดและคนขับรถทองถ่ิน (ไมใชหัวหนาทัวร) 1,500 บาท/ทาน (เก็บพรอมคา
ทัวร) 
 ผูใหญและเด็กจายในอัตราเทากัน ** ทารก อายุต่ํากวา 2 ป ไมเก็บคาทิป ** 
 คาทิปสําหรับหัวหนาทัวรจากเมืองไทย ** ทานสามารถจายเพ่ิมตามสินน้ําใจของทุก
ทาน ** 



 

 

2)  คาวีซา 144 แบบหมูคณะทานละ 1,500 บาท (เก็บพรอมคาทัวร) 
 ในกรณีประเทศจีนยกเลิกการใชวีซาแบบกรุปทานจะมีคาใชจายเพ่ิมทานละ 2,500 
บาท 
(รวมคาบริการแลว) สําหรับคาจัดทําวีซาแบบเด่ียวจากสถานทูตไทยใชเวลา 5 วันทําการ 
3)  คาภาษีตางๆ ไดแก ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และ ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% กรณีตองการ
ใบกํากับภาษี 
4)  คาใชจายอ่ืนๆ ที่ไมไดเกิดข้ึนจากทัวรเปนสาเหตุ อาทิเชน  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่
ส่ังเพ่ิมพิเศษ 
ภายในหองพัก, คาโทรศัพทตางๆ ,คาอินเตอรเน็ต, คามินิบาร, คาซักรีด, คาใชจายอันเกิด
จาก 
ความการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไมให 
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานท้ังที่ประจํา
เมืองไทย 
และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 
 
เง่ือนไขการรับจองทัวร 
1) ชําระคาทัวร “ทานละ 5,000 บาท” ภายใน 2 วัน สวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนเดินทาง 
 ท่ีน่ังของทานจะถูกยืนยันโดยสมบูรณก็ตอเมื่อทานไดรับใบอินวอยสเรียบรอยแลว
เทาน้ัน 
 ขอสงวนสิทธิยกเลิกท่ีน่ัง AUTO หากทานไมไดชําระคามัดจําในวันท่ีกําหนดเพ่ือใหสิทธิ  
แกผูที่รอคิว (Waitlist) ทานตอไปเน่ืองจากโปรแกรมเปนแบบจอยทัวรบริษัทฯมีความ
จําเปน 
ตองบริหารจัดการขายที่น่ังใหเต็มกรุปในระยะเวลาท่ีสายการบินกําหนดเพ่ือใหกรุปออก
เดินทาง 
2) สําเนาหนังสือเดินทางตองมีอายุคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือนนับลวงหนากอนวัน
เดินทาง และมี 
หนาวางทายเลมไมนอยกวา 2 หนาเพ่ือใหเจาหนาที่ตม. ประทับตราได 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
1) ยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาทัวรทั้งหมด 100% 
2) ยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน คืนคาทัวร 50% ของราคาทัวรทั้งหมด 



 

 

3) ยกเลิกกอนเดินทางนอยกวา 14 วันไมคืนคาทัวรทั้งหมดทุกกรณี 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆ ท่ีควรทราบ 
1) กรณีผูสูงอายุหากตองใชรถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจงพนักงานขายกอนเดินทาง 
7 วัน 
ทานท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเชนลุกเดินเองไมไดมีอาการหอบหืดรวมดวยแนะนําวา
กอนเดินทางใหทานขอใบรับรองแพทยเพ่ือยืนยันความพรอมหากไมมีใบรับรองแพทยและ
พบวาทานฝนท่ีจะเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหเดินทางโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยเปนสําคัญ 
2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการทัวรไดตามความเหมาะสม อัน
เน่ืองจากสภาวะ 
อากาศแปรปรวน, ปญหาชุมนุมปดถนนมาจากการเมือง, ปญหาจากสายการบินเปนสาเหตุ
,  
ข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศ หรือในกรณีอ่ืนๆ โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
ไกดจะเปนผูบริหารเวลาตามสถานการณ โดยจะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาเปน
สําคัญ 
3) ทานที่มีวีซาจีนติดเลมจะไมสามารถใชรวมกับโปรแกรมทัวรไดทานตองทําวีซา 144 
แบบหมูคณะ 
และชําระคาใชจายใหแกทัวรตามท่ีกําหนด เน่ืองจากเปนเง่ือนไขทางแลนด 
4)  บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาท่ีไมรูจักกัน กรณีท่ีทานจองและ
เดินทางมาเพียง  
1 ทาน จะตองจายคาพักเด่ียวเพ่ิมตามราคาท่ีระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 
5)  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากการมี 
ส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 


