
 

 

รหัสทัวร SPR1902054 
ทัวรฮองกง กวางโจว เซินเจ้ิน 3 วัน 2 คืน (CX) 
ขอพรเสริมดวงที่ วัดไทรหกตน (เจดีย 9 ช้ัน) 
เย่ียมชม อนุสาวรียแพะ 5 ตัว สัญลักษณความอุดมสมบูรณของเมืองกวางโจว 
หมุนกังหันเสริมดวงแกชง “วัดแชกง” โชคลาภ ธุรกิจ ร่ํารวย  
ขอพรชีวิตคู “เทพเจาดายแดง” วัดหวังตาเซียน  
ขอพรใหชนะทุกส่ิงกับ “ เทพเจากวนอู “  
อรอยกับ เมนูพิเศษ! เปดปกก่ิง + ไวนแดง  
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก    กรุงเทพฯ – ฮองกง – วัดไทร 6 ตน – อนุสาวรียแพะ 5 ตัว – ตลาดเป�ยจิงลู  
(L/D) 
สําหรับพีเรียด 06-08, 07-09, 13-15, 20-22, 21-23 กันยายน 2562 / 04-06, 
05-07, 25-27, 26-28 ตุลาคา 2562 
04.00 น.   ทุกทานพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 Row M 
06.40 น.   ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX616 
10.15 น.   ทุกทานถึง สนามบินฮองกง หลังจากรับสัมภาระของทานท่ีสายพาน และผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว  ใหทานเดินออกทาง HALL B  พบไกดทองถ่ินและรถ
โคชปรับอากาศรอรับคณะ จากน้ันนําทุกทานออกเดินทางไปสูเมือง เซินเจ้ิน (โดยรถไฟ) 
สําหรับพีเรียด 11-13, 18-20, 26-28 ตุลาคม 2562 
05.00 น.   ทุกทานพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 Row M 
08.15 น.   ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน CX700 
12.10 น.   ทุกทานถึง สนามบินฮองกง หลังจากรับสัมภาระของทานท่ีสายพาน และผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว  ใหทานเดินออกทาง HALL B  พบไกดทองถ่ินและรถ
โคชปรับอากาศรอรับคณะ จากน้ันนําทุกทานออกเดินทางไปสูเมือง เซินเจ้ิน (โดยรถไฟ) 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
นําทุกทานเดินทางไป กวางโจว (โดยรถโคช)  
วัดไทรหกตน (LIU RONG TEMPLE) วัดไทรหกตน หรือ วัดลิ่วหรงซ่ือ เปนวัดโบราณที่มี
อายุมากกวาหน่ึงพันป ภายในวัดมีจุดที่มีช่ือเสียงอยาง เจดียดอกบัว (FLOWER PAGODA) 
เปนเจดีย 9 ช้ันสไตลจีนโบราณและถือเปนส่ิงกอสรางในสมัยโบราณที่มีความสูงมากท่ีสุดใน
เมืองกวางโจว  



 

 

 
อนุสาวรียแพะ 5 ตัว (FIVE SHEEP STONE STATUS) เปนอนุสาวรียที่สรางข้ึนดวย
หินแกรนิต 120 กอน แกะสลักและประกอบกันเปนรูปแพะ 5 ตัว ซ่ึงเปนสัญลักษณประจํา
เมืองกวางโจว จากเร่ืองเลาที่วาในอดีตนเมืองกวางโจวมีความอดอยากแรนแคนเปนอยางมาก 
จนกระทั่งในวันหน่ึงไดมีเทวดา 5 องคข่ีแพะ 5 ตัวท่ีคาบรวงขาว 6 รวงลงมาจากสวรรค และ
เทวดาไดมอบรวงขาวน้ันใหกับชาวเมืองกวางโจว พรอมอวยพรใหเมืองน้ีพนจากความอด
อยาก เต็มไปดวยความอุดมสมบูรณตลอดเวลา ซ่ึงหลังจากน้ันเมืองกวางโจวก็ไดมีความ
เจริญรุงเรืองเปนอยางมากมาจนถึงในปจจุบัน ทําใหชาวเมืองกวางโจวซาบซ้ึงในบุญคุณ และ
ไดต้ังอนุสาวรียแพะหาตัวข้ึนมาเพ่ือเปนการรําลึกถึงเร่ืองราวน้ี 



 

 

 
ตลาดเดินเป�ยจิงลู (BEJING ROAD PEDESTRIAN STREET) ใครเปนสายใจรักแบรนด
เนมตองมาทีต่ลาดแหงน้ีเปนแบบถนนคนเดินแหงน้ี เพราะที่น่ีเปรียบเสมือนศูนยรวมแบรนด
ดังระดับโลก อาทิเชน Bossini, YISHION, METERS BONWE, G2000, KM (KILO 
KM & METERS), CL (Celucasn), BALENO, UNIQLO 

 
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (2) 
จัตุรัส HUA CHENG (HUA CHENG SQUARE) เปนจัตุรัสเมืองที่ใหญที่สุดในเมืองกวาง
โจวมีสวนสาธารณะ สระน้ําและน้ําพุทําใหเปนพ้ืนท่ียอดนิยมสําหรับคนในทองถ่ินและ
นักทองเท่ียวโดยเฉพาะอยางย่ิงในตอนเย็นทิวทัศนของ CANTON TOWER และอาคารอ่ืน 
ๆ ในยานธุรกิจใจกลางเมือง ZHUJANG NEW ท่ีตกแตงดวยไฟท้ังหมดเปนส่ิงท่ีนาทึ่ง 



 

 

สวยงามตระการตามาก 

  
เขาสูท่ีพัก (กวางโจว) JINY HOTEL  หรือใกลเคียง 
วันสอง    วัดกวนอู – ชอปปم�งสินคา OTOP – สวนดอกไมฮอนแลนด - ตลาดหลอวู (B/L/D) 
บริการอาหารเชา ณ โรงแรม (3) 
นําทานเดินทางกลับ เซินเจ้ิน (โดยรถไฟ)  
วัดกวนอู (KWAN YU TEMPLE) *ขอพรใหมีชัยชนะทุกส่ิง* สัญลักษณของความซ่ือสัตย 
ความกตัญู ความจงรักภักดี ความกลาหาญโชคลาภ บารมี ทานเปรียบเสมือนตัวแทนของ
ความเขมแข็งเด็ดเด่ียวองอาจไมคร่ันครามตอศัตรู ทานเปนคนจิตใจม่ันคงด่ังขุนเขา มี
สติปญญาเลอเลิศมาก ไมเคยประมาท การขอพรทานหมายถึงขอใหบารมีของทานชวยอุด
ชองวางไมใหเพล่ียงพล้ําแกฝ�ายตรงขามได 

 
ชอปปم�งสินคาพ้ืนเมือง (OTOP) สินคาช่ือดังตางๆ ซ่ึงเปนที่นิยมท่ัวโลกถูกออเดอรขาม
ประเทศเปนจํานวนมาก เชน รานหยก (MINERAL MUSEUM SHOP) เคร่ืองรางยอดนิยม
ท่ีทั่วโลกเชาบูชาคือปم�เซี้ยะสัตวนําโชคท่ีเช่ือกันวาหากใครไดเล่ียงแลวจะนําเงินมาใหไมขาดมือ 
รานบัวหิมะ (HERB SHOP) สุดยอดยาสมานแผลท่ีไมมีใครเทียบได! เปนที่รูจักกันดีของคน
ไทยเม่ือคราวที่เกิดอุบัติเหตุรถแกสคว่ําบนถนนเพชรบุรีเมื่อ 24 กันยายน 2533 รัฐบาลจีนก็



 

 

ไดสงบัวหิมะท่ีมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหมมาชวยเหลือผูป�วยท่ีโดนไฟไหมท่ัวท้ังตัวจากน้ันคน
ไทยก็รูจักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา รานยางพารา (BAMBOO SHOP) เทรนดใหมเพ่ือ
สุขภาพยอดนิยมที่สุดคือหมอน บรรเทาอาการนอนไมหลับ ปวดเม่ือย ออนเพลีย ทําจาก
ยางพาราอบดวยสมุนไพรแทๆ ชวยใหหลับสบายยาวนานย่ิงข้ึน 

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
เมืองจําลองฮอลแลนด  (DUTCH FLOWER TOWN) เมืองจําลองท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหเหมือน
เมืองฮอลแลนด เพลิดเพลินกับการชมดอกไมนานาชนิดสวยๆ เชน ดอกทิวลิปประจําชาติ
ฮอลแลนด  นําทานเย่ียมชม อนุสาวรียเต้ิงเส่ียวผิง ทานเปนผูเปล่ียนแปลงพรรคคอมมิวนิสต
แหงประเทศจีน และดํารงตําแหนงผูนําสูงสุดแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงตนทศวรรษ 
2520 ทานเปนผูนําท่ีสรางวิสัยทัศนในการปฏิรูปเศรษฐกิจและภาพลักษณของเมืองเซินเจ้ิน
ใหเขาสูความทันสมัยตลอดเวลา 

 
ตลาดหลอวู (LOWU CENTER)หางขนาดใหญช่ือดังที่คนไทยขนานนามวา มาบุญครองจีน 
จําหนายสินคาเลียนแบบแบรนดดังเกรด A+ อาทิเชน  PRADA, GUCCI, BURBERRY, 
CHANEL, DIOR, FENDI, LV ฯลฯ 



 

 

 
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ! เปดปกก่ิง + ไวนแดง 
เขาสูท่ีพัก (เซินเจ้ิน) HIGGERT HOTEL  หรือใกลเคียง 
วันสาม    วัดแชกง – รานจิวเวอร่ี/หยก – วัดหวังตาเซียน - จิมซาจุย – กรุงเทพฯ  (B/L)  
บริการอาหารเชา ณ โรงแรม (6) 
นําทานเดินทางกลับ ฮองกง (โดยรถไฟ)  
วัดแชกง (CHE KUNG TEMPLE) **ไหวขอความสําเร็จดานการงานและการเรียน** เปนวัด
ท่ีสรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงตํานานแหงนักรบในราชวงศซงและถูกกลาวขานใหเปนวัดที่ข้ึนช่ือดาน
เสริมดวง แกชง ตามความเช่ือท่ีวา การหมุนกังหันกลับทิศจะชวยหมุนชีวิตพลิกผันจากราย
กลายเปนดีได นอกจากน้ียังชวยป�องกันส่ิงช่ัวราย พลิกดวงชะตาท่ีตกอับใหพนรอดปลอดภัย  
**เทพเจาองคน้ี ดาราดังๆ มาขอสําเร็จทุกราย ** 



 

 

รานจิวเวอรร่ี (JEWERY SHOP) ทานจะไดพบกับจ้ีกังหันของขลังช่ือดังทีทั่วโลกใหการ
ยอมรับ **ของแทตองที่ฮองกงเทาน้ัน** ออกแบบโดยซินแสช่ือดังจากวัดแชกงวงลอกังหันจะ
ปดเป�าอุปสรรคและพัดพาโชคลาภมาสูตนเองและครอบครัวทานยังสามารถเลือกชมและเลือก
ซ้ือใสเพ่ือเสริมบารมีไดซ่ึงดารานิยมเปนอยางมากเพราะสําเร็จตามท่ีขอจากน้ันนําทานเยี่ยม
ชม รานหยก (JADE SHOP) พบกับ หยกของแท ซึ่งชาวจีนเช่ือวาสรรพคุณท่ีมีความเย็นของ
หยกน้ันจะทําใหผูสวมใสมีเลือดลมดีเกิดหยินหยางในรางกาย 

  
วัดหวังตาเซียน (WONG TAI SIN TEMPLE) **ไหวขอความสําเร็จดานคนรักและสุขภาพ** 
วัดน้ีเปนที่ประดิษฐานของ เทพหวังตาเซียน นิยมขอพรใหสุขภาพดีหายเจ็บป�วย และจุดยอด
นิยมที่คนท่ัวโลกมากราบไหวอีกจุดหน่ึงคือบริเวณศาลกลางแจงท่ีประดิษฐานของ เทพหลก
โหยว หรือ เทพดายแดง เทพองคน้ีเปนรูปปم�นสีทองมีเส้ียวพระจันทรอยูดานหลังซึ่งเช่ือกันวา
ใครมาขอพรจะไดพบเน้ือคูแทรักกันตลอดไป สวนใครที่ไดมีคูแลวจะรักกันม่ันคงย่ิงข้ึน
ตลอดไปเชนกัน เช่ือกันวาสําเร็จยิ่งนัก   



 

 

วิธีขอพร: ใชดายแดงผูกน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี 

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)  
จิมซาจุย (TSIM SHA TSUI) ต้ังอยูบนถนนนาธาน ซ่ึงเปนสวรรคของนักชอปปم�งสินคาแบ
รนดเนมท่ัวโลก 
ตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีหางสรรพสินคาขนาดใหญไดแก OCEAN TERMINAL, 
HARBOUR CITY 
สินคาแฟช่ันตางๆเคร่ืองสําอางในราคาสงรานอาหารอรอยๆ ยานน้ีดังและยอดนิยมที่สุดใน
ฮองกง 

 
 
** อิสระอาหารเย็นดวยตนเองตามอัธยาศัย ** 



 

 

** สมควรแกเวลานําทุกทานไปสนามบิน เช็คอินโหลด สัมภาระ ** 
 
สําหรับพีเรียด 06-08, 07-09, 13-15, 21-23 กันยายน 2562 / 11-13, 18-20, 25-
27, 26-28 ตุลาคา 2562 
21.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX) เท่ียวบิน 
CX617 
23.30 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพทุกทาน 
หมายเหตุ: ต๋ัวกรุปไมสามารถจัดที่น่ังลวงหนาได หัวหนาทัวรจะรีเควสใหตอนเช็คอิน 
สําหรับพีเรียด 20-22 กันยายน 2562 / 04-06, 05-07 ตุลาคม 2562 
22.25 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) เที่ยวบิน CX709 
00.15 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพทุกทาน 
หมายเหตุ: ต๋ัวกรุปไมสามารถจัดที่น่ังลวงหนาได หัวหนาทัวรจะรีเควสใหตอนเช็คอิน 
 
อัตราคาบริการ 
ตารางเดินทาง 
*ราคาน้ีเฉพาะพาสปอรตคนไทยเทาน้ัน* ผูใหญ เด็ก 3-18 ป พักเด่ียว 

06-08 กันยายน 2562 (ศุกร – อาทิตย) 9,900 14,900 5,500 
07-09 กันยายน 2562 (เสาร – จันทร) 9,900 14,900 5,500 
13-15 กันยายน 2562 (ศุกร – อาทิตย) 9,900 14,900 5,500 
20-22 กันยายน 2562 (ศุกร – อาทิตย) 9,900 14,900 5,500 
21-23 กันยายน 2562 (เสาร – จันทร) 9,900 14,900 5,500 
04-06 ตุลาคม 2562 (ศุกร – อาทิตย) 10,900 15,900 5,500 
05-07 ตุลาคม 2562 (เสาร – จันทร) 10,900 15,900 5,500 
11-13 ตุลาคม 2562 (ศุกร – อาทิตย) 
ติดวันหยุดยาว วันสวรรคต ร.9 11,900 16,900 4,500 
18-20 ตุลาคม 2562 (ศุกร – อาทิตย) 
วันยอดนิยมเท่ียว 11,900 16,900 4,500 

25-27 ตุลาคม 2562 (ศุกร – อาทิตย) 10,900 15,900 4,500 



 

 

26-28 ตุลาคม 2562 (เสาร – จันทร) 10,900 15,900 4,500 
** ทารก อายุไมเกิน 2 ป ราคา  7,900.- บาท / น่ังตักผูใหญ 
 
*โปรดอานเง่ือนไขทัวรกอนจอง! เมื่อทานจองแลวจะถือวายอมรับเง่ือนไขครบทุกขอแลว!!* 
 ราคาไมรวมคาวีซา 144 แบบหมูคณะ ทานละ 1,500 บาท (เก็บพรอมคาทัวร) 
 ราคาไมรวมคาทิปไกด ทานละ 1,500 บาท (เก็บพรอมคาทัวร) *ทารกไมเก็บ 
 ราคาดังกลาวสําหรับคนไทยเทาน้ัน หากใชพาสปอรตตางชาติเก็บคาทัวรเพ่ิม 1,000 บาท 
 การันตีออกเดินทาง 10 ทาน + มีหัวหนาทัวร หากนอยกวา 10 ทาน คืนเงินเต็มจํานวน 
โดยบริษัทฯ แจงลวงหนา 10 วัน รวมวันหยุดทําการ หรือ เล่ือนวันเดินทางในวันท่ีทานสะดวก 
 หากมีต๋ัวภายในประเทศ (เคร่ืองบิน,รถทัวร,รถไฟ) สอบถามเวลากับฝ�ายขายกอนออกต๋ัว 
 ใบนัดหมายเตรียมตัวเดินทาง บริษัทฯ จัดสงใหทานกอนเดินทาง 5 วัน 

 
ขอสําคัญควรทราบ   
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยว ฮองกง มาเกา จูไห เซินเจ้ินกําหนดใหมีการ
ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวไดรูจักในนามของรานรัฐบาล เชน จิวเวอรี่, หยก, บัว
หิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, เย่ือไผซึ่งทัวรมีความจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมดวย “เพราะมีผล
กับราคาทัวร” จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา ทัวรจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม
โดยใชเวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมี
การบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และทุกการตัดสินใจซ้ือน้ันเปนดุลพินิจของลูกคา 100% ทัวรจะไมมีสวน
รับผิดชอบความพอใจหากทานไมพ่ึงพอใจสินคาภายหลัง และถาหากลูกคาไมมีความประสงค
จะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางแลนดจีนจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 
300 หยวน / คน / ราน 
 
อัตราคาบริการทั้งหมด *รวม* 
1) ต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ช้ันประหยัด) ไป – กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
 เม่ือออกต๋ัวแลวจะไมสามารถขอRefund ไดทุกกรณี 
 เม่ือออกต๋ัวแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 



 

 

2) โรงแรม 3 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 ท่ีนอนเสริม] หากโรงแรมไมมีหองพักในวัน
น้ัน 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดหองประเภทอ่ืนทดแทนใหแกทานตามเหมาะสม 
กรณีเดินทาง 4 ทานไดพัก 2 หองแตยกเลิก 1 ทานภายหลังไมวาจะเปนสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปล่ียนใหทานท่ีเหลือพัก 3 ทาน/หองตามเง่ือนไขโรงแรม 
หากประสงคจะนอนคนเดียวตางหาด 1 หองทานตองชําระคาพักเด่ียวเพ่ิมตามท่ีกําหนดไว 
ทานที่ยกเลิกเดินทางภายหลังทั้งหองจะไมสามารถโอนหองพักใหเพ่ือนในทริปไดทุก
กรณี 
3)  อาหาร 7 มื้อ ตามโปรแกรม (**หากทานไมทานอาหารม้ือใด จะไมสามารถคืนเงิน
ได**) 
4)  คาบัตรเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไมใชโปรแกรมที่ระบุไววาตองชําระ
เพ่ิมเติม 
5)  คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานท่ีทองเที่ยวตามโปรแกรม 
6)  ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถ่ิน คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท  
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม) ** คุมครองต้ังแต อายุ 1 – 75 ป เทาน้ัน ** 
 กรณีผูเดินทางมีอายุต้ังแต  76 – 80 ป คุมครองเพียง 50% ของวงเงินคุมครอง 
และสําหรับผูเดินทาง อายุ 81 ป ข้ึนไป กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ ท้ังส้ิน ** 
 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 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทั้งหมด *ไมรวม* 
1)  คาทิปไกดและคนขับรถทองถ่ิน (ไมใชหัวหนาทัวร) 1,500 บาท/ทาน (เก็บพรอมคา
ทัวร) 
 ผูใหญและเด็กจายในอัตราเทากัน ** ทารก อายุต่ํากวา 2 ป ไมเก็บคาทิป ** 
 คาทิปสําหรับหัวหนาทัวรจากเมืองไทย ** ทานสามารถจายเพิ่มตามสินน้ําใจของทุก
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 ที่ไมไดเกิดขึ้นจากทัวรเปนสาเหตุ อาทิเชน  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่
ส่ังเพ่ิมพิเศษ 
ภายในหองพัก, คาโทรศัพทตางๆ ,คาอินเตอรเน็ต, คามินิบาร, คาซักรีด, คาใชจายอันเกิด
จาก 
ความการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไมให 
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานท้ังท่ีประจํา
เมืองไทย 
และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 
 
เง่ือนไขการรับจองทัวร 
1) ชําระคาทัวร  “ทานละ 5,000 บาท” ภายใน 2 วัน สวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนเดินทาง 
 ท่ีน่ังของทานจะถูกยืนยันโดยสมบูรณก็ตอเม่ือทานไดรับใบอินวอยสเรียบรอยแลว
เทาน้ัน 
 ขอสงวนสิทธิยกเลิกที่น่ัง AUTO หากทานไมไดชําระคามัดจําในวันท่ีกําหนดเพ่ือใหสิทธิ  
แกผูท่ีรอคิว (Waitlist) ทานตอไปเน่ืองจากโปรแกรมเปนแบบจอยทัวรบริษัทฯมีความ
จําเปน 
ตองบริหารจัดการขายที่น่ังใหเต็มกรุปในระยะเวลาท่ีสายการบินกําหนดเพ่ือใหกรุปออก
เดินทาง 
2) สําเนาหนังสือเดินทางตองมีอายุคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือนนับลวงหนากอนวัน



 

 

เดินทาง และมี 
หนาวางทายเลมไมนอยกวา 2 หนาเพ่ือใหเจาหนาท่ีตม. ประทับตราได 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
1) ยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาทัวรทั้งหมด 100% 
2) ยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน คืนคาทัวร 50% ของราคาทัวรทั้งหมด 
3) ยกเลิกกอนเดินทางนอยกวา 14 วันไมคืนคาทัวรทั้งหมดทุกกรณี 
 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆ ที่ควรทราบ 
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 ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีท่ีทานจองและ
เดินทางมาเพียง  
1 ทาน จะตองจายคาพักเด่ียวเพ่ิมตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 
5)  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากการมี 
ส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 


