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HONG KONG 
บนิตรง เชยีงใหม ่ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้  

โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี  3 วนั 2 คนื 
พกั เซนิเจ ิน้ 1 คนื ฮอ่งกง 1 คนื 

3 วนั 2 คนื 
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     ก ำหนดกำรเดนิทำง  

วนัที ่  09-11 ม.ีค. 61 /11-13 พ.ค. 61     รำคำ 15,999 บำท 

วนัที ่ 23 – 25 ก.พ. 61 / 13 – 15 เม.ย 61 (วนัหยุดสงกรำนต)์   รำคำ 17,999  บำท 

  

คำ่ทวัรไ์มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังำนขบัรถ (วนัละ 200 บำท ตอ่ทำ่น) 

ทปิหวัหนำ้ทวัร ์(ตำมควำมประทบัใจ) 

 
 

 

 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 เชยีงใหม ่– ฮ่องกง – เซนิเจิน้ + อสิระชอ็ปป้ิงหลอหวู่มอลล ์

- ชมโชวม์่านน ้า 3มติ(ิ3D Water Show) 
   ROYAL CENTURY 

HOTEL หรอืเทีย่บ
เทา่ 

2 เซนิเจิน้-ฮ่องก – วัดแชกงหมวิ – เจา้แม่กวนอมิ ณ หาดรพีัลส์

เบย ์– วคิตอเรยีพคี - อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน   
    PANDA HOTEL หรอื

เทีย่บเทา่ 

 

  ไฮไลทท์วัร ์ฮอ่งกง ลนัเตา เซนิเจ ิน้ 
1. เทีย่ว 2 เมอืง พกัเซนิเจ ิน้ 1 คนื ฮอ่งกง 1 คนื 
2. ชมโชว ์MANGROVE GROOVEเป็นโชวม์า่นน า้แบบ 3D แสง ส ี เสยีง อลงัการ

ผสมผสานกบัมหศัจรรยข์องมนตเ์สนห่ข์องภาพเสมอืนจรงิ 
3. ชอ้ปป้ิงหา้งหลอ่หวูม่อลล ์ทีเ่ซนิเจ ิน้ 

4. ไหวพ้ระทีว่ดัชือ่ดงั ณ วดัแชกงหมวิ  วดัทีข่ ึน้ชือ่ของชาวฮอ่งกง 
5. ไหวพ้ระขอพรกบัองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีห่าดรพีลัสเ์บย-์วคิตอเรยีพคี 
6. อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ยา่นดงั จมิซาจุย่ 

7.  

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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Day 1  

                                เชยีงใหม-่ฮอ่งกง-เซนิเจ ิน้-ชอ้ปป้ิงหลอวู-่ชมโชวม์ำ่นน ำ้ 3 มติ ิ

04.00น. พรอ้มกันที ่สนามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคำนเ์ตอรส์ำย-กำรบนิ

แอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระให ้

06.05 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD515 

(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองที่

น่ังเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ สามารถดอูัตราคา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี*้ 

09.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 1 ชม.) ซึง่ตัง้อยู่

บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกับ

มณฑลกวางตุง้ หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B จากนัน้

น าท่านเดนิทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE) 

ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มคีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดร้ับการออกแบบโดย

สถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจ ิน้โดยรถไฟ

ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง “เมอืงเซนิเจิน้” ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของ

มณฑลกวางตุง้เป็นเมืองเศรษฐกิจการคา้ที่ส าคัญของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวม

เทคโนโลยแีละความทันสมัยอกีดว้ย... 

เทีย่ง          บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 
3 สนามบนิฮอ่งกง – เชยีงใหม่ 
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จากนัน้น าทา่นชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงเซนิเจิน้รา้นสมนุไพร, ใบชา, หยกเพือ่ฝากคนทีท่า่นรัก... 

จากนัน้ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการต่อราคาสนิคา้มากกว่า 50% ที่

คนไทยขนานนามวา่ มาบญุครองเซนิเจิน้ หรอื หลอหวู ่ซติี ้ทา่นจะ

พบกับสินคา้ก๊อปป้ีแบรนด์เนม ชื่อดังมากมายอาทิ Armani, 

Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, 

Louis Vuitton, Choleฯลฯ... น าท่านชมโชว์ MANGROVE 

GROOVEเป็นโชว์ม่านน ้าแบบ 3D เป็นโชว์ทีเ่กีย่วกับเด็กหญงิผู ้

กลา้กับลงิวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชือ่ว่า "ปีก

แหง่ความรัก" เพือ่เอามาชว่ยนกทีถ่กูท าลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง ทีใ่ชท้นุสรา้งกวา่ 200 

ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ที่

สามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดือนในการสรา้งแท่นแสดงบนน ้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ครอบคลุมพืน้ที ่5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหม่และเป็นความทา้ทายเกีย่วกับเทคโนโลย ี

และสรา้งเพือ่เป็นตัวแทนของธรรมชาต ิการแสดงบนเวทมีทีัง้หมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกับ

มหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจรงิ การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร ์ไฟ เครื่อง

เปลง่แสง มา่นน ้า ระเบดิน ้า ฯลฯ กวา่600ชนดิ เป็นโชวน์ ้าทีใ่หญ่และทันสมัยทีส่ดุในโลก โชวก์าร

แสดงสือ่ประสมในชว่งเวลากลางคนื เป็นสญัลักษณ์ใหมใ่นทา่เรอื OCT 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร 

 

ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก เซนิเจิน้ Royal Century Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

Day 2 

       เซนิเจ ิน้-ฮอ่งกง-ไหวเ้จำ้แมก่วนอมิ ณ หำดรพีลสัเบย-์วคิตอเรยีพคี-วดัแชกง-ชอ้ปป้ิงถนนนำธำน 

 เชำ้           รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง (โดยรถไฟ)จากนั้น

เดนิทางถงึฮ่องกง หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองแลว้น า

ทา่นนมัสการ วดัเจำ้แมก่วนอมิ  ณ หาดรพัีลสเ์บย ์สรา้งขึน้ใน

ปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมา

สักการบูชาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิ  และขอพรจาก

เทพเจา้องค์อื่นๆ ดว้ย อาทเิช่น ขอพรโชคลาภ ความร ่ารวย

จากเทพไฉ่ซงิเอีย้ ,ขอพรเรือ่งความรัก ใหส้มหวังในรัก ขอพรไดจ้ากเทพแหง่ความรัก และเทพเจา้
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แห่งโชคลาภองคอ์ืน่ๆ ณ ชายหาดรพัีลสเ์บย ์น าท่านชมทวิทัศน์ของเกาะฮ่องกงบรเิวณจุดชมววิ 

วคิตอเรยีพคี (Victoria Point)ถา่ยรปูคูก่ับววิทวิทัศน์ของตกึสงูต่างๆ ซึง่ไดส้รา้งตามหลักฮวงจุ๊ย

บนเกาะฮ่องกงจากนัน้น าชมโรงงานTSLซึง่เป็นโรงงานที่มีชือ่เสยีงที่สดุของฮ่องกงในเรื่องการ

ออกแบบเครือ่งประดับท่านสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ!!และน าท่านเลอืกซือ้ยาสมุนไพรจีน 

ตา่งๆ อกีมากมาย…   

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

...จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้ชมวดัแชกงหมวิ เป็นวัด

เก่าแก่ที่มีความศักดิส์ทิธิม์าก มอีายุกว่า 300 ปี วัดแชกง

สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลส าคัญคนหนึ่งเป็นทหารมี

ชือ่วา่ทา่นแชกง เนื่องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทาง

ภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้น

ทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชือ่ถือว่าหากไดไ้ปกราบ

ไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุก

ประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครวั

ใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนที่ดวงไม่ดมีเีคราะห์

รา้ยก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองค์กังหันน าโชคมี 4

ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ 

เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนี้

เพือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชั่วรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและ

น าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิงถนนนำธำนตามอัธยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่

Ocean Terminal และ Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ 

อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Chanel, 

Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ  หา้ง

ขายของเด็กเล่น Toyr'usรา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี

ที ่DFS  Galleria  

เย็น  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 3 

                       สนำมบนิฮอ่งกง-เชยีงใหม ่

06.00น. บรกิำรปลุกทำ่น และเช็คเอำทอ์อกจำกทีพ่กั เพือ่เดนิทำงสูส่นำมบนิฮอ่งกง 

10.30น.      ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงเพือ่เดนิทางกลับเชยีงใหม ่ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี 

เทีย่วบนิที ่FD 516  (มบีรกิาร อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.35 น. เดนิทางถงึสนามนานาชาต ิเชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ….                           

 

ฮอ่งกง ลนัเตำ เซนิเจ ิน้ 

3D 2N BYFD 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทำ่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทำ่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วันที ่: 23-25 กมุภาพันธ ์2561 17,999 17,999 17,999 4,000 

วันที ่: 09-11 มนีาคม 2561 15,999 15,999 15,999 4,000 

วันที ่: 13-15 เมษายน 2561 17,999 17,999 17,999 4,000 

วันที ่: 11-13 พฤษภาคม 2561 15,999 15,999 15,999 4,000 

 

 

*** รำคำเด็กทำรก [เด็กอำยไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 4,500 บำท/ทำ่น *** 

***กรณีรฐับำลจนียกเลกิวซีำ่กรุป๊แบบ 144 ช ัว่โมง (วซีำ่หนำ้ดำ้น) ทำงบรษิทัฯ จ ำเป็นตอ้งเก็บคำ่วซีำ่

จนีเพิม่ทำ่นละ 1,000 บำท (ยืน่ 4 วนัท ำกำร)*** 

** โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุุดวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ  

จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั** 

**พำสปอรต์ตำ่งชำต ิโปรดตดิตอ่เรำ** 
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หมำยเหต ุ: ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำ มำรดำ ตอ้งมี

จดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกบดิำหรอืมำรดำแนบมำดว้ย 

เง ือ่นไขกำรใชบ้รกิำร 

 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อย่างนอ้ย7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
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4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตสE์conomy class 30 กโิล / 

เอมเิรตสB์usiness class 40 กโิล / ฮ่องกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธ่ยแ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตาม

เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิท

ได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และส าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

8. กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุป๊ 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  

สงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด (ในกรณีลกูคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้) 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ (วันละ 200บาท ตอ่ทา่น) ทปิหัวหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

6. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

หมำยเหตุ 

 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 
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3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 

 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วันเก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้นเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนที ่

บรษัิทฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษัิท 

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้เชน่ ค่าตั๋ว

เครื่องบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามทีส่ถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

8. ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัด 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า    

 หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

9. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 **ส ำคญั!! บรษิทั ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศฮอ่งกงโดย

ผดิกฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จไูห ่ข ึน้อยู่กบักำรพจิำรณำ

ของเจำ้หนำ้ทีเ่ท่ำน ัน้ ลูกคำ้ทุกท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำงหวัหนำ้ทวัรแ์ละ

มคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง  พรอ้มคณะถอื

ว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย

, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคืน

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศที่

บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคก์ารเดนิทางเพื่อ

ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลมีีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี
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ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่วเท่านัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ

Double) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่สามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสญูหายล่าชา้ 

หรอือุบัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถำ้ท่ำนตอ้งกำร

แยกตวัออกจำกกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยตำมนโยบำยของรฐับำลจนีรว่มกบักำรทอ่งเทีย่วแห่ง

เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮ่องกง มำเก๊ำ จูไห่ เซนิเจ ิน้)ก ำหนดใหม้กีำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้พืน้เมอืงให้

นกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนำมของรำ้นรฐับำล คอื บวัหมิะ, ผำ้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชำ, ใยไผไ่หม, หยก 

ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทุกทำ่น

ทรำบว่ำ รำ้นรฐับำลทุกรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบัควำมพอใจของ

ลูกคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถำ้หำกลูกคำ้ไมม่คีวำมประสงคจ์ะเขำ้รำ้นรฐับำลจนีทุก

เมอืง ทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงนิ 300 หยวน / คน / รำ้นทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้  หากเป็นนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์เก็บ

คา่ใชจ้่ายเพิม่ 

17. ในระหว่างทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททวัรไ์ม่มกีารบังคบัใหซ้ือ้แตอ่ย่างใดแตเ่ป็นการบอกกลา่ว

ลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดร้ับทราบ 

18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯก่อนทุกครัง้มเิชน่นัน้ทาง 

บรษัิทฯจะ ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้ 

ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อัน

เนื่องจากอุบัตเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, 

การผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 
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รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาน

เอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษ

ทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ 

แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกู

ปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่ี

การปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่

ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 


