
 

 

รหัสทัวร SPR1901933 
ทัวรฮองกง ดิสนียแลนด เซินเจ้ิน 3 วัน 2 คืน (CX) 
 

 
 
ไมอยากไปสวนสนุกเปล่ียนเปนกระเชานองปงได ฟรี  
1.  เที่ยวดิสนียแลนดเต็มวันอยูจนถึงปด 19.30 น. 
2.  รวมบัตรเขาสวนสนุกพรอมรถรับสง ฟรี! 
3.  ไมอยากไปสวนสนุกเปล่ียนเปนกระเชานองปงได ฟรี! 
4.  หมุนกังหันเสริมดวงแกชง “วัดแชกง” โชคลาภ ธุรกิจ ร่ํารวย **HILIGHT 
5.  ขอพรชีวิตคู “เทพเจาดายแดง” วัดหวังตาเซียน **HILIGHT 
6.  ชมโชวมานน้ํา 3D Man Groove สวยงามตระการตามากๆ 
7.  อรอยกับ เมนูพิเศษ! ซีฟู�ดส + ไวนแดง และเมนู Signature หานยาง !! 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก     กรุงเทพฯ – ฮองกง – ดิสนียแลนด หรือ กระเชานองปง – เซินเจ้ิน (NO MEAL) 
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 ** 
 
ดิสนียแลนด (DISNEYLAND) ทานจะไดพบกับเคร่ืองเลนอันทันสมัยและสนุกที่สุดหน่ึงใน
เอเชียซ่ึงแบงออกเปน 4 โซนใหญๆ  ดวยกัน อันไดแก MAINSTREET USA ทานจะไดพบ
กับรานคาขายของที่ระลึก ตุกตาและขนม ลูกกวาดมากมาย  สวนตอมาคือ 
TOMORROWLAND ทานจะไดสนุกกับเคร่ืองเลนอันทันสมัยสไตล “โลกอนาคต” และสุด
สนุกกับเมืองเทพนิยาย  FANTASYLAND ทานจะไดพบกับโชวอันย่ิงใหญตระการตากับตัว
การตูนท่ีทานช่ืนชอบ อาทิเชน สโนวไวท เจาหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกก้ี&มินน่ี หมีพูและ
พองเพ่ือน และเหลาบรรดาตัวการตูนอันเปนที่ใฝ�ฝนของทุกคนตามตอดวย 
ADVENTURELAND ดินแดนแหงการผจญภัยอันนาต่ืนเตน ทานจะไดลองเรือในป�าอันนา
สนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับสัตวป�าอันนาต่ืนเตนนานาชนิด 
TARZAN’S TREEHOUSE เพลิดเพลินกับบานตนไมของ ทารซาน เดินตอไปยัง IT’S A 
SMALL WORLD ลองเรือชมเหลาบรรดาตุกตา นานา ชาติ ซ่ึงแบงเปนโซนของแตละชาติไว 
โดยตุกตาจะมีการเคล่ือนไหวไปตามเสียงเพลง และแทรกดวยเสียงเคร่ืองดนตรีที่เปน
เอกลักษณของแตละชาติ และอยาลืมแวะทักทายตุกตาสวมชุดประจําชาติของไทย  TOY 
STORY LAND  โซนน้ีจะเปนโซนท่ีใหญที่สุดในโดยเหลาของเลนจากภาพยนตร TOY 
SYORY อนิเมช่ันช่ือดัง เพลิดเพลินกับของเลนมากมาย หรือ พ่ึงเปดไดใหมไมนานมาน้ี 
เคร่ืองเลนท่ีหวาดเสียวที่สุดในแดนตะวันตก!  GRIZZLY GULCH  ใหทานได สัมผัสเคร่ือง
เลนหวาดเสียว SPACE MOUNTAIN, BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE  
ใหมลาสุด! มาสัมผัสประสบการณการตอสู  STAR WAR TOMORROW LAND TAKE 



 

 

OVER นับต้ังแตกลางเดือนมิถุนายนเปนตนไป พบตัวละครในภาพยนตร และเดินทางสูฐาน
ลับของขบวนการตอตานจักรวรรดิ ซ่ึงจะไดพบกับฮีโรที่ย่ิงใหญท่ีสุดของมหากาพย STAR 
WAR ภาคน้ี  https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-
tomorrowland-takeover/ ใหทานสนุกสนานกับเคร่ืองเลนตามอัธยาศัย ชมการแสดง
ของสวนสนุกทุกค่ําคืนใหทานไดรวมเนรมิตประกายพราวแพรวใหประสาทระยิบระยับดุจ
เพชรน้ํางาม และ ในชวงสงทายของแตละคืน ชมดอกไมไฟ กระจายตามจังหวะเสียงเพลง  
อันสวยงามตระการตา *หมายเหตุ : หากทานใดไมเขาสวนสนุก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนคาบัตรเขาสวนสนุกทุกกรณี   

Option B  กระเชานองปง (STD. NP360 CABLE CAR) เปนกระเชาลอยฟ�าที่ยาวท่ีสุด
ในโลก มุงสูที่ราบนองปงในเวลา 25 นาที โดยประมาณ ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 
องศาของเกาะลันเตา ใหทานไดกราบขอพร  พระใหญเกาะลันเตา เปนวัดที่สรางข้ึนเม่ือป 
1924 เปนพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจงองคใหญที่สุดในโลก หนัก 250ตันและ
สูง 34เมตร องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบ้ืองลางบริเวณทะเลจีนใต ระหวางเดินมาท่ี
วัดจะเห็นพระใหญแตไกล หากใครไดไปนมัสการ ขอพรแลว ชีวิตจะพบแตความสุข
ความสําเร็จในทุกๆ จากน้ันอิสระชอปปم�ง CITY GATE OUTLET ศูนยการคาขนาดใหญใน
รูปแบบ Outlet ท่ีรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากโรงงานมาลดกระหน่ําสูงสุด 30-70% เชน  
ESPRIT, ADIDAS, GIORDAN, NIKE, BALLY, CK และมี  FOOD COURT รวม
อาหารอรอยๆ 



 

 

 

 
นําทานเดินทางไปสูเมือง เซินเจ้ิน (โดยรถไฟ)  
เขาสูท่ีพัก (เซินเจ้ิน) CENTURY PLAZA HOTEL / CAA HOLY SUN HOTEL 
 หรือใกลเคียง 
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) เคร่ืองรางยอดนิยมที่ท่ัวโลกเชา
บูชาคือปم�เซ้ียะสัตวนําโชคท่ีเช่ือกันวาหากใครไดเล่ียงแลวจะนําเงินมาใหไมขาดมือ รานบัวหิมะ 
(HERB SHOP) เปนที่รูจักกันดีของคนไทยเมื่อคราวท่ีเกิดอุบัติเหตุรถแกสควํ่าบนถนน
เพชรบุรีเม่ือ 24 กันยายน 2533 รัฐบาลจีนก็ไดสงบัวหิมะที่มีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหมมา
ชวยเหลือผูป�วยที่โดนไฟไหมท่ัวทั้งตัวจากน้ันคนไทยก็รูจักสรรพคุณของบัวหิมะเร่ือยมา ราน
ยางพารา (BAMBOO SHOP) ผลิตภัณฑท่ีออกแบบเพ่ือสุขภาพจริงๆ สําหรับคนที่มีอาการ
ปวดเม่ือยตางๆนอนไมหลับทําจากยางพาราอบดวยสมุนไพรแทๆชวยใหหลับสบายยิ่งข้ึน 

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
ตลาดหลอวู (LOWU CENTER) 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)  เปนโชวท่ีเก่ียวกับเด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษที่ออกตาม
หาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือวา "ปกแหงความรัก" เพ่ือเอามาชวยนกท่ีถูกทําลายจากมนต 
(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 

 
เขาสูท่ีพัก (เซินเจ้ิน) CENTURY PLAZA HOTEL / CAA HOLY SUN HOTEL 
 หรือใกลเคียง 
วันสาม    ฮองกง – รีพลัสเบย  – วัดแชกง – รานจิวเวอร่ี – วัดหวังตาเซียน - จิมซาจุย – 
กรุงเทพฯ  (B/L)  
บริการอาหารเชา ณ โรงแรม (4) 
นําทานเดินทางกลับ ฮองกง (โดยรถไฟ)  
รีพลัสเบย (REPULSE BAY) **ไหวขอใหมีบุตรสําเร็จ** หาดทรายยาวรูปพระจันทรเส้ียว
สวยงามท่ีสุดแหงน้ีมีรูปปم�นคูสูงตระหงานของ เจาแมกวนอิม และ เจาแมทินโหว ต้ังอยูโดด
เดนสงางามทามกลางทองทะเลวิวสวยๆ รูปปم�นเทพเจาไฉซิงเอ้ีย ต้ังอยูบริเวณดานหนารูปปم�น
เจาแมกวนอิมองคใหญ เปนเทพเจาท่ีใหโชคลาภและความร่ํารวยมั่งมีเงินทอง  วิธีการขอพร  
นําแบงกท่ีมีเลขนําโชคความหมายดี ไปลูบบริเวณเคราขององคเทพต้ังแตดานบนลงมา
ดานลางบริเวณกระเป�าเงินขางตัวทาน จากน้ันหอบเขากระเป�าของเราเองเปรียบเสมือนทาน
ใหเงินเขากระเป�าเก็บไวเปนทุนใหคาขายสําเร็จตอไป 



 

 

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ! หานยาง 
วัดแชกง (CHE KUNG TEMPLE) **ไหวขอความสําเร็จธุรกิจการงาน** เปนวัดที่สรางขึ้น
เพ่ือระลึกถึงตํานานแหงนักรบในราชวงศซงและถูกกลาวขานใหเปนวัดที่ข้ึนช่ือดานเสริมดวง 
แกชง ตามความเช่ือท่ีวา การหมุนกังหันกลับทิศจะชวยหมุนชีวิตพลิกผันจากรายกลายเปนดี
ได นอกจากน้ียังชวยป�องกันส่ิงช่ัวราย พลิกดวงชะตาท่ีตกอับใหพนรอดปลอดภัย**เทพเจา
องคน้ี ดาราดังๆ มาขอสําเร็จทุกราย ** 

 
รานจิวเวอรร่ี (JEWERY SHOP) ทานจะไดพบกับจ้ีกังหันของขลังช่ือดังทีทั่วโลกใหการ



 

 

ยอมรับ **ของแทตองที่ฮองกงเทาน้ัน** ออกแบบโดยซินแสช่ือดังจากวัดแชกงวงลอกังหันจะ
ปดเป�าอุปสรรคและพัดพาโชคลาภมาสูตนเองและครอบครัวทานยังสามารถเลือกชมและเลือก
ซ้ือใสเพ่ือเสริมบารมีไดซ่ึงดารานิยมเปนอยางมากเพราะสําเร็จตามท่ีขอจากน้ันนําทานเย่ียม
ชม รานหยก (JADE SHOP) พบกับ หยกของแท ซึ่งชาวจีนเช่ือวาสรรพคุณท่ีมีความเย็นของ
หยกน้ันจะทําใหผูสวมใสมีเลือดลมดีเกิดหยินหยางในรางกาย 

  
วัดหวังตาเซียน (WONG TAI SIN TEMPLE) **ไหวขอความสําเร็จดานคูครองและ
สุขภาพ** วัดแหงน้ีเปนที่ประดิษฐานของ เทพหวังตาเซียน ใหพรสุขภาพดีหายเจ็บป�วย และ
จุดยอดนิยมที่คนท่ัวโลกมากราบไหวอีกจุดหน่ึงคือบริเวณศาลกลางแจงท่ีประดิษฐานของ เทพ
หลกโหยว หรือ เทพดายแดง เปนรูปปم�นสีทองมีเส้ียวพระจันทรอยูดานหลังซ่ึงเช่ือกันวาใครมา
ขอพรจะไดพบเน้ือคูแทรักกันตลอดไป สวนใครที่ไดมีคูแลวจะรักกันม่ันคงย่ิงข้ึนตลอดไป วิธี
ขอพร: ใชดายแดงผูกน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี 

  
จิมซาจุย (TSIM SHA TSUI) ต้ังอยูบนถนนนาธานเปนสวรรคของนักชอปปم�งสินคาแบรนด
เนมทั่วโลก 
ตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีหางสรรพสินคาขนาดใหญไดแก OCEAN TERMINAL, 
HARBOUR CITY 
สินคาแฟช่ันตางๆเคร่ืองสําอางในราคาสงรานอาหารอรอยๆยานน้ีดังและยอดนิยมที่สุดใน



 

 

ฮองกง 

 
 
** อิสระอาหารเย็นดวยตนเองตามอัธยาศัย ** 
** สมควรแกเวลานําทุกทานไปสนามบินเช็คอินโหลดสัมภาระ ** 
 
21.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) เที่ยวบิน CX617 
23.30 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพทุกทาน 
หมายเหตุ: ต๋ัวกรุปไมสามารถจัดที่น่ังลวงหนาได หัวหนาทัวรจะรีเควสใหตอนเช็คอิน 
สําหรับ พีเรียด 20-22 กันยายน 2562 
22.25 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) เที่ยวบิน CX709 
00.15 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพทุกทาน 
หมายเหตุ: ต๋ัวกรุปไมสามารถจัดที่น่ังลวงหนาได หัวหนาทัวรจะรีเควสใหตอนเช็คอิน 
 
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 หองทานตองชําระคาพักเด่ียวเพ่ิมตามที่กําหนดไว 
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 ท่ีจาย 3% และ ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% กรณีตองการ
ใบกํากับภาษี 
4)  คาใชจายอ่ืนๆ ที่ไมไดเกิดขึ้นจากทัวรเปนสาเหตุ อาทิเชน  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่
ส่ังเพ่ิมพิเศษภายในหองพัก, คาโทรศัพทตางๆ ,คาอินเตอรเน็ต, คามินิบาร, คาซักรีด, 
คาใชจายอันเกิดจากความการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและ
เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังที่ประจําเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของทางบริษัทฯ 
 
เง่ือนไขการรับจองทัวร 
1) ชําระคาทัวร “ทานละ 5,000 บาท” ภายใน 2 วัน สวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนเดินทาง 
 ท่ีน่ังของทานจะถูกยืนยันโดยสมบูรณก็ตอเม่ือทานไดรับใบอินวอยสเรียบรอยแลว
เทาน้ัน 
 ขอสงวนสิทธิยกเลิกที่น่ัง AUTO หากทานไมไดชําระคามัดจําในวันท่ีกําหนดเพ่ือใหสิทธิ  
แกผูที่รอคิว (Waitlist) ทานตอไปเน่ืองจากโปรแกรมเปนแบบจอยทัวรบริษัทฯมีความ
จําเปน 
ตองบริหารจัดการขายที่น่ังใหเต็มกรุปในระยะเวลาท่ีสายการบินกําหนดเพ่ือใหกรุปออก



 

 

เดินทาง 
2) สําเนาหนังสือเดินทางตองมีอายุคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือนนับลวงหนากอนวัน
เดินทาง และมีหนาวางทายเลมไมนอยกวา 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
เน่ืองจากสภาวะอากาศแปรปรวน, ปญหาชุมนุมปดถนนมาจากการเมือง, ปญหาจากสาย
การบินเปนสาเหตุ, ข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศ หรือในกรณีอ่ืนๆ โดย
มิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ไกดจะเปนผูบริหารเวลาตามสถานการณ โดยจะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาเปน
สําคัญ 
3) ทานที่มีวีซาจีนติดเลมจะไมสามารถใชรวมกับโปรแกรมทัวรไดทานตองทําวีซา 144 
แบบหมูคณะและชําระคาใชจายใหแกทัวรตามท่ีกําหนด เน่ืองจากเปนเง่ือนไขทางแลนด 
4)  บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีท่ีทานจองและ
เดินทางมาเพียง 1 ทาน จะตองจายคาพักเด่ียวเพ่ิมตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 
5)  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากการมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 
 


