ฮ่ องกง พระใหญ่ ลนั เตา เซินเจิน้ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินคาเธ่ ย์แปซิฟิค CX

*** เนื่องจากตั้งแต่ 20กันยายน-31ต.ค. 2560 มีการยกเลิกวีซ่าหน้ าด่ านแบบกรุ๊ป 144ชม.ต้ อง
เก็บเอกสารเพิม่ เติม (ค่าใช่ จ่าย 1,500.-บาท ต่ อท่ าน 4วันทาการ) สาหรับท่ านที่มีการทาจองเข้ า
มาในช่ วงเวลาดังกล่าว***
กำหนดว ันเดินทำง:
ตุลำคม : 19-21 ตุลาคม 2560

12,999.-

ตุลำคม : 14-16,28-30 ตุลาคม 2560

12,999.-

พฤศจิกำยน : 04-06,11-13,18-20 พฤศจิกายน 2560

13,999.-

พฤศจิกำยน : 30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2560

13,999.-

ธ ันวำคม : 02-04 ธันวาคม 2560

14,999.-

ธ ันวำคม : 10-12,15-17,16-18 ธันวาคม 2560

13,999.-
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ว ัน
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โปรแกรมกำรเดินทำง
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ิ เจิน
้
เซน
้ -ร ้านผ ้าไหม –ร ้านหยก – ร ้านบัวหิมะ-ชอป
่ งกง-อิสระชอปปิ
้
ปิ้ งหลอหวู่ – ฮอ
้ งถนนนาธาน

O

O

O

3

่ งกง-วัดแชกง - Jewelry Factory – สุวรณภูม-ิ
ฮอ
กรุงเทพฯ

O

O

✈

โรงแรมทีพ
่ ัก
FX HOTEL หรือ
เทียบเท่ำ
CRUISE HOTEL
หรือเทียบเท่ำ

ไฮไลท์.....รำคำท ัวร์สบำยกระเป๋ำ
1.
2.
3.
4.
5.

่ งกง.... ว ัดแชกง
ไหว้พระขอพรว ัดด ังทีฮ
่ อ
ไหว้องค์พระใหญ่ล ันเตำพร้อมนง่ ั กระเชำ้ นองปิ งชมวิว 360 องศำ
ชมโชว์นำ้ พลุพร้อมถ่ำยรูปสวยๆ ที่ Shekou Sea World
้ ปปิ้ งสุดม ันสท
์ ี่ ห้ำงหลอหวู่ + ซต
ิ เี้ กทเอำท์เล็ ท
ชอ
เมนูพเิ ศษ เป็ดปักกิง่ + ไวน์แดง

**หมายเหตุ:1. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท ้องถิน
่ และคนขับรถท่านละ ท่านละ 800 บาท/ท่าน/ทริป(160หยวน)
สว่ นหัวหน ้าทัวร์ขน
ึ้ อยูก
่ ับควมพึงพอใจในการให ้บริการ**
2. ราคาเด็กต่ากว่า 18 ปี เก็บเพิม
่ จากค่าทัวร์ข ้างต ้น 3,000 บาท/ท่าน
***สาหรับลูกค ้าเดินทางวันที่ 25 สงิ หาคม – 10 กันยายน 2560 มีคา่ ใชจ่้ ายวีซา่ จีนเพิม่
ท่านละ 1,500 บาท สาหรับยืน
่ วีซา่ ธรรมดาแบบ4วัน**

วันแรก
06.00 น.

08.25 น.
12.15 น.

กรุงเทพฯ-สุ วรรณภูมิ –ฮ่ องกง-พระใหญ่ ลนั เตา+กระเช้ านองปิ ง+City Gate Outlet – เซินเจิน้
พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินคาร์ เธ่ ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific)
อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 เคาน์เตอร์ M โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวก
จัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาร์ เธ่ ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เที่ยวบินที่ CX700 (มีบริ การ
อาหารว่างและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ฮ่ องกง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วโปรด
เดินออกทาง Exit B จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตาขึน้ กระเช้ านองปิ ง เพือ่ สัมผัสประสบการณ์อนั
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น่าตื่นเต้นชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้และภูเขาสูงแบบ360องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตรโดยใช้
เวลาประมาณ 25 นาที จากนั้นนาท่านนมัสการพระโพธิสตั ว์กวนอิม พระมัญชูศรี โพธิสตั ว์ และพระสมันต
ภัทรโพธิสตั ว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็ นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์
ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็ นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิม่ ขึ้นทาให้
ปั จจุบนั มีพระภิกษุเดินทางมาจาวัดกันเป็ นจานวนมาก วัดโป่ หลินเป็ นวัดเจห้ามเซ่นไหว้อาหารที่เนื้อสัตว์
ทุกชนิด วัดโปหลินตั้งอยูท่ ี่ระดับความสูง 22 เมตร สามารถมองเห็นพระพุทธรู ปทองสัมฤทธิ์ประทับ
กลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ดา้ นล่าง ไต่ข้ นึ
บันได 268 ขั้นสู่ฐานที่องค์พระนัง่ ประทับอยูเ่ หนื อระดับน้ าทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อม
แผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่าง
บริ เวณทะเลจีนใต้ที่ฐานองค์พระมีรูปปั้ นเทพธิดากาลังถวายเครื่ องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตาม
ความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็ นที่มาของชื่อพระพุทธรู ปเทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถานแปลว่าแท่น
บูชาบนสวรรค์ ภายในใต้องค์พระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย จากนั้นเที่ยวชมหมู่บา้ นนองปิ งที่จาลอง
ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านน้ าชา ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง CITYGATE OUTLET มีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE,
ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เซิน
เจิน้ (โดยรถไฟ โดยประมาณ 1 ชัว่ โมง) เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมง
ธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทศั น์ และ
สภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม “เมืองเซินเจิน้ ” ซึ่งเป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของ
มณฑลกวางตุง้ เป็ นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สาคัญของจีนทางตอนใต้และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและ
ความทันสมัยอีกด้วย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เป็ ดปักกิ่ง + ไวน์ แดง)
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ที่พัก
วันที่สอง
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

FX HOTEL หรือเทียบเท่ า
เซินเจิน้ -ร้ านผ้ าไหม –ร้ านหยก – ร้ านบัวหิมะ-ช้ อปปิ้ งหลอหวู่ – ฮ่ องกง-อิสระช้ อปปิ้ งถนนนาธาน
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจัก
วาล บัวหิมะ ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ า
ร้อนลวก หรื อ น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรื อจะทาเพือ่ ป้ องกันผิว
ไหม้เสียจากการตากแดดเป็ นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้ า จุดด่างดาบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส นา
ท่านชม ร้ านผ้ าไหม ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผ้าห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส นา
ท่านชม ร้ านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็ นของฝาก หรื อเป็ นของที่ระลึกแด่ตวั
ท่านเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิน้
หรือหล่ อวู่ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้ แบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry,
Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯนาท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกง (โดยรถไฟ ใช้ เวลา
เดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง)
จากนั้นให้ท่านมีความสุขกับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้ งไม่วา่ จะเป็ น ย่านขายสินค้า ย่ านจิมซาจุ่ย
หรื อ ศูนย์การค้าต่างๆ เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งย่าน Tsim Sha Tsui ที่
มีร้านค้าแบรนด์ดงั กว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรื อ ขาช้อปพลาดไม่ได้...ช้อปปิ้ งที่ฮ่องกง
กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO,
BALLY, G2000เป็ นต้น หรื อช้อปปิ้ งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทัว่ ทุกมุม
โลก

เย็น
ที่พัก

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่ า
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วันที่สาม
เช้ า

ฮ่ องกง-วัดแชกง - Jewelry Factory – สุ วรณภูม-ิ กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตาคาร แบบติ่มซ่า
นาท่านสู่ วัดกังหัน หรือ วัดแชกง เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุมากกว่า 300 ปี ตั้งอยูใ่ นเขต
Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์ถึงบุคคลสาคัญคนหนึ่ง เป็ นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมี
เหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทาวีระประวัติไว้ ทาให้คนทัว่ ไปยกย่องและ
คนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสาเร็จในทุกประการ แล้ว
จะต้องไปหมุนกังหันนาโชคที่ต้งั อยูใ่ นวัดเพือ่ จะได้หมุนเวียนชีวติ ของเราและครอบครัวให้มีความ
เจริ ญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็ นการ
ช่วยหมุนปั ดเป่ าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กงั หันนาโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ
สุขภาพร่ างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นาท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับร้าน Jewelry Factory
จนถึงเวลานัดหมายนาท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (อิสระอาหารคา่ ..... เพื่อความสะดวกในการช้ อป
ปิ้ งตามอัธยาศัย)

17.05 น.

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน คาร์ เธ่ ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เที่ยวบินที่ CX703/CX709

19.50 น.
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22.25 น.
19.00 น.

เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

21.45 น.
00.15+1 น.
**************************************************************
**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็ นสาคัญ**

“ราคาทัวร์ สาหรับคนไทยเท่ านั้น /ไม่ มรี าคาเด็ก”
รำคำผูใ้ หญ่พ ัก
ห้องละ 2 ท่ำน

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ
18 ปี พ ักก ับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน

พ ักเดีย
่ ว

ตุลำคม : 19-21 ตุลาคม 2560

12,999.-

15,999.-

5,900.-

ตุลำคม : 14-16,28-30 ตุลาคม 2560

12,999.-

15,999.-

3,900.-

พฤศจิกำยน : 04-06,11-13,18-20 พ.ย.,30
พ.ย.-02ธ.ค.2560

12,999.-

15,999.-

3,900.-

ธ ันวำคม : 02-04 ธันวาคม 2560

14,999.-

17,999.-

5,900.-

13,999.-

16,999.-

3,900.-

ว ันทีเ่ ดินทำง

ธ ันวำคม : 10-12,15-17,16-18 ธันวาคม
2560

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็ นสาคัญ**
หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครั้งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

“ราคาทัวร์ สาหรับลูกค้ าที่ถอื พาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น .
หมายเหตุ : ราคาข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนี ยมยื่นวีซ่าจีนแบบกรุป๊ เก็บเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
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พร้อมหน้าพาสปอร์ต ราคาเด็กตา่ กว่า 18 ปี เก็บเพิม่ จากค่าทัวร์ขา้ งต้น 3,000 บาท
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ นเจิ้น)กาหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิ มะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม,
หยก ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้า
หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300
หยวน / คน / ร้าน
สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา
หรื อมารดาแนบมาด้วย
เงื่อนไขการให้ บริการ

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯเพือ่ เช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริ มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000. – บาท
3.2 กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์
ทั้งหมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
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3. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราบริการนีร้ วม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริ ษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ ีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ ีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ ามัน
9.ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่ โมง (ไม่สามารถทาคืนได้ในกรณี ลูกค้าที่มีวซี ่าอยูแ่ ล้วและสาหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
กรณี ที่ทาง ตม. จีน ประกาศปิ ด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่ โมง เพือ่ เข้าเซินเจิ้นและจูไห่ ทางบริ ษทั ขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตาม
จริ ง และทางบริ ษทั ฯขอ สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณี ลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น)
อัตราบริการนีไ้ ม่รวม
1.ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %

2.กระเป๋ าเดินทาง
3.กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ าหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติม
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4. ค่าทาหนังสือเดินทาง
5. ค่าทิปสาหรับคนขับรถและไกด์ทอ
้ งถิ่น ท่านละ 800 บาท /ทริ ป/ต่อท่าน (ประมาณ 160 หยวน )
6. ค่าธรรมเนียมการยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท
หมายเหตุ : อัตราค่าวีซ่าดังกล่าว สาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
(ยืน่ วีซ่ากรุ๊ป ไม่ตอ้ งส่งเอกสารสาหรับทาวีซ่า ใช้แค่สาเนาหนังสือเดินทาง)
หรื อ หากต้องการยืน่ วีซ่าแบบเดี่ยว ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ราคา 1,500 บาท
และหากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กบั การเดินทางครั้งอื่นๆได้ และกรณี ยกเลิกเดินทาง
ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทาให้ไม่
สามารถยืน่ วีซ่ากรุ๊ปได้ ทางบริ ษทั ขอสวงนสิทธิ์ เก็บค่าวีซ่าเพิม่ 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์ (ยืน่ ปกติ 4 วัน ทาการ)
โปรดทราบ ผูท้ ี่มีความประสงค์ ยืน่ คาขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่อไปนี้
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 08.อิรัก
09.อิหร่ าน 10.อียปิ ต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซี เรี ย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรี ลงั กา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรี ย 19.ไนจีเรี ย
20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรี ย
ไม่สามารถยืน่ คาขอวีซ่าแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) ได้
ต้องยืน่ คาขอววีซ่าจีนแบบเดี่ยว เท่านั้น และใช้เวลามากกว่ากาหนดการเดิม 4 วัน ทาการ
***ตั้งแต่ ปี 2014 เป็ นต้นมา***
7. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
8. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
9. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
1.

กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจา 10,000 บาท(ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ ว
เท่านั้น)หากต้องยืน่ วีซ่า ต้องเตรี ยมเอกสารยืน่ วีซ่าให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ากว่า 7วัน
ทาการ)

2.

การชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้เรี ยบร้อยก่อ น
กาหนดเนื่ องจากทางบริ ษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
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หมายเหตุ

1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่าน
ได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ น
จานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
**กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าเดี่ยว**
มีค่าบริ การเพิ่มเติมดังนี้
-ยืน่ ธรรมดา 4 วันทาการ 1,500 บาท
-ยืน่ ด่วน 2 วันทาการ 2,550 บาท
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เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุ ด
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ วีซ่า
5. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ ต้องแนบสูติบตั รตัวจริ ง, สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสื ออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่อยูท่ ี่ทางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มี
ปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออก
เดินทาง)
10. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร
เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้
เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ น
อย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
12. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไป
แสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริ ษทั สามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ตอ้ งเตรี ยม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทางาน
4.หนังสื อว่าจ้างในการทางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แ ปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
Page 11 of 16

2. นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารู ปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทาวีซ่า
4. นารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้า
 ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรี ย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
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**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุ ณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
............................................................................................................................. .......
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................. ................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................
โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................... ......................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ ............................โทรศัพท์บา้ น............................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตาแหน่งงาน .................................................................................................................. .....................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
................................................................................................. .......................................................................................................รหัสไปรษณีย ์
........................................โทร..........................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที่..............................เดือน............................ปี
............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ............................................................................................
เมื่อวันที่........................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที่..............................เดือน.............................ปี .................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.................................................. ...
RELATION........................................................
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2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME............................................................... SURNAME................................................................. ...
RELATION........................................................
หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ ง
** ถ้าเอกสารส่ งถึงบริ ษ ัทแล้ว ไม่ครบ ทางบริ ษทั อาจมีก ารเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้ เ พื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ ี (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.บริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาตให้เดินทาง
ออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2.บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯไม่สามารถควบคุม
ได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3.บริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย
ทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ)
4.บริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน10 ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6.เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจา
1. การยกเลิกการเดินทางตั้งแต่วนั จองจนถึงก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขอยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
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5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นั่งกับสายการ
บินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด ไม่ว่ายกเลิก
ด้วยกรณี ใดๆ
6. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื อ งทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดิ นทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไ ว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
**สาคัญ!! บริ ษทั ทาธุรกิ จเพื่อ การท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุ นให้ลู กค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่ อ งกงโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือ ง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลู กค้าทุกท่านต้องผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้งั สิ้น**
7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และได้ดาเนิ นการ ออกตัว๋ เครื่ อ งบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋
REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2.ทางบริ ษทั ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3.หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
4.นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน กาหนด เช่น ต้อง
เป็ นผูท้ ี่มี ร่ างกายแข็งแรง และช่ ว ยเหลื อ ผูอ้ ื่ นได้อ ย่า งรวดเร็ ว ในกรณี ที่เ ครื่ อ งบิน มี ปัญหา เช่ น สามารถเปิ ดประตู ฉุกเฉิ นได้
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย และอานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
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ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.เนื่ อ งจากการวางแปลนห้อ งพัก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกัน จึ ง อาจท าให้ห้อ งพัก แบบห้อ งเดี่ ย ว (Single) และห้อ งคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมีห้องพักแบบ 3 ท่าน
จานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดิน ทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก
กงสุล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้อง
แสดงเหตุผล เนื่ อ งจากเป็ นสิ ท ธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ ง อยู่เหนื อ การควบคุ มของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึ ง ในระหว่างการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี
ที่ผูร้ ่ วมเดิ นทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื อ งของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดิ นทางออก หรื อ เข้า
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมี
การเปลี่ ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อ เพื่อ ความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่ วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิ ทธิ
ดังกล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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