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HONG KONG 
ฮอ่งกง จไูห ่เซนิเจ ิน้  

โดยสายการบนิ Emirate Airline  

3 วนั 2 คนื 
 
 
ไฮไลท ์ทวัร ์ฮอ่งกง จไูห ่เซนิเจ ิน้ 

1. ถา่ยรปูคูร่ปูปัน้สาวงามกลางทะเล “หวหีนี”่ เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห ่ 

2. พรอ้มชมโชวม์า่นน า้ 3มติ(ิ3D Water Show)  
3. มาบญุครองเซนิเจ ิน้ หรอืหลอหวู ่ซติ ี ้สนิคา้กอ๊ปป้ี..!!!!  
4. ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทีฮ่อ่งกง.. วดัแชกงหมวิและแมก่วนอมิ ณ หาดรพีลสัเบย ์ 
5. อสิระชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้มากมาย อาท ิถนนนาธาน , มาบญุครองเซนิเจ ิน้  
6. เครือ่งบนิแอรบ์สั A380 มจีอขนาดใหญ ่ 
7. พเิศษ!! เป่าฮือ้+ไวดแ์ดง  
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Day 1   

   กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – จไูห ่  

10.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ 

Emirate Airline โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ

ใหก้บัทา่น 

13.45 น.     ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ Emirate Airline เทีย่วบนิที ่EK384 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่ง

วา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ สามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้าก

ทา้ยรายการนี*้ 

17.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) น าท่านผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็น

ดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกับมณฑลกวางตุง้ จากนั้นน าท่านเดนิ

ทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวน

ทางรถยนตท์ีม่คีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอร์

แมน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์ของเกาะฮ่องกง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่จูไหโ่ดยเรอื

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – จไูห ่     Jinjiang Hotel หรอื

เทีย่บเทา่ 

2 จูไ่ห่-ถนนคูรั่ก-สาวงามหวหีนี่-วดัผูโ่ถว-เซนิเจิน้-ชอ้ปป้ิงหลอหวู่
(LOWU)-ชมโชวม์่านน ้า 3มติ(ิ3D Water Show) 

           Royal Century Hotel 
หรอืเทีย่บเทา่ 

3 เซนิเจิน้-ฮอ่งกง–รพีลสัเบย-์วดัแชกง-อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-
สนามบนิฮอ่งกง-กรุงเทพฯ 

    

  

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

เครือ่งแอรบ์สั A380 
ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 
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เฟอรร์ี ่(ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ณ วันทีเ่ดนิทาง)... ผ่านด่านจู่โจว  ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของ

ท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางขา้มด่านและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 50-60นาท ี เมอืงจูไห่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี “จูไห่”  

ไดรั้บการยกยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี” (Amazing City in 

China) 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่    BOX SET 

ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Jinjiang Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 2 

 จู่ไห่-ถนนคู่รกั-สาวงามหวหีนี-่วดัผู่โถว-เซนิเจ ิน้-ชอ้ปป้ิงหลอหวู่(LOWU)-ชมโชวม์่านน า้ 3มติ(ิ3D 

Water Show) 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ย  เดนิทางผ่านชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบ

ชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดท้ าไวข้ ึน้เพือ่เป็นสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ และยังเป็น

ทีน่ยิมของบรรดาคู่รักทัง้หลาย...จากนัน้ชมสัญลักษณ์ของเมอืงจูไห่ทีม่ชี ือ่เรยีกว่า “หวหีนี่” รูปปั้นสาวงาม

กลางทะเลสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรจนีหรอืบวัหมิะใหท้า่นรับ

ฟังการบรรยายถงึสรรพคุณของสมุนไพรจนีรวมทัง้ใหบ้รกิารนวดฝ่าเทา้และน าท่านชมสนิคา้พืน้เมอืงของ

เมอืงจูไห่ อาทเิช่น ผา้ไหม ใบชา หยกฯลฯ เพื่อฝากคนที่ท่านรัก...จากนัน้น าท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการ

องคส์งักระจายเพือ่ความอดุมสมบรูณ์ นมสัการเจา้แมก่วนอมิเพือ่ความโชคด ีนมสัการองคอ์มติรพทุธเจา้เพือ่

การมสีขุสวัสดแีละนมสัการพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพือ่อายยุนืนาน ...    

เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจิน้  โดยรถโคช้ใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 3 ชัว่โมง  “เมอืงเซนิเจิน้” ซึง่

เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคญัของจนี

ทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมยัอกีดว้ย...จากนัน้ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการ

ตอ่ราคาสนิคา้มากกวา่ 50% ทีค่นไทยขนานนามวา่ มาบญุครองเซนิเจิน้ หรอืหลอหวู ่ซติี ้ทา่นจะพบกบั

สนิคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นม ชือ่ดังมากมายอาท ิArmani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, 

Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ...น าทา่นชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นน ้าแบบ 3D 

เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกบัเด็กหญงิผูก้ลา้กบัลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่วา่ "ปีกแหง่ความรัก" 

เพือ่เอามาชว่ยนกทีถ่กูท าลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง ทีใ่ชท้นุสรา้งกวา่ 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่

OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญท่ีส่ามารถจไุด ้2,595 คน ใชเ้วลา 

28 เดอืนในการสรา้งแทน่แสดงบนน ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกครอบคลมุพืน้ที ่5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนว

ใหมแ่ละเป็นความทา้ทายเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและสรา้งเพือ่เป็นตัวแทนของธรรมชาต ิการแสดงบนเวทมีี
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ทัง้หมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกบัมหศัจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอ้ปุกรณ์ 

เชน่ แสงเลเซอร ์ ไฟ  เครือ่งเปลง่แสง  มา่นน ้า  ระเบดิน ้า ฯลฯ กวา่600ชนดิ  เป็นโชวน์ ้าทีใ่หญแ่ละ

ทันสมยัทีส่ดุในโลก โชวก์ารแสดงสือ่ประสมในชว่งเวลากลางคนื เป็นสญัลักษณ์ใหมใ่นทา่เรอื OCT 

เย็น            บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ.. เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

 ทีพ่กั           เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Royal Century Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

   

 

Day 3 

  เซนิเจ ิน้-ฮอ่งกง–รพีลสัเบย-์วดัแชกง-อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-สนามบนิฮอ่งกง-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาพรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ประมาณ 09.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟประมาณ 1 

ชั่วโมง  น าท่านนมัสการ วัดเจา้แม่กวนอมิ  ณ หาดรีพัลส์เบย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมี

นักท่องเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสักการบูชาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิ  และขอพรจากเทพเจา้

องคอ์ืน่ๆ ดว้ย อาทเิชน่ ขอพรโชคลาภ ความร ่ารวยจากเทพไฉ่ซงิเอีย้ ,ขอพรเรือ่งความรัก ใหส้มหวังในรัก 

ขอพรไดจ้ากเทพแหง่ความรัก และเทพเจา้แหง่โชคลาภองคอ์ืน่ๆ ณ ชายหาดรพัีลสเ์บย ์น าท่านชมทวิทัศน์

ของเกาะฮอ่งกงบรเิวณจดุชมววิ วคิตอเรยีพคี (Victoria Peak) ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทัศนข์องตกึสงูตา่งๆ ซึง่ได ้

สรา้งตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮอ่งกง ถา้ใครมาขอก็มักสมหวังทุกครัง้ไป จากนัน้เดนิทางไป วัดแชกงหมวิ 

เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์

ถงึบคุคลส าคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่ว่าท่านแชกง เนื่องจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้อง

จนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหว ้

และขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัดเพือ่

จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และ

ถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองค์

กงัหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา 

และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนี้เพือ่
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ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแต่ความ

โชคดเีขา้มาแทน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับ

ทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ!!และน าทา่นเลอืกซือ้ยาสมนุไพรจนี ตา่งๆ อกีมากมาย…จากนัน้ใหท้า่น

อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย อาทเิชน่ ชอ้ปป้ิงที ่OceanTerminalและ Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่

ดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , 

Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นทีห่า้ง Toy r’us แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS 

Galleria  เชน่  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ  

เย็น รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

21.15 น.      ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ Emirate Airlines เทีย่วบนิที ่EK385 

23.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

ฮอ่งกง จไูห ่เซนิเจ ิน้  

3D 2N BY EK 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ม ี

เตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วันที ่: 09-11 มนีาคม 2561          10,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 10-12 มนีาคม 2561          10,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 24-26 มนีาคม 2561          10,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 30มนีาคม–01เมษายน  2561          10,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 06-08 เมษายน 2561          13,991 13,991 13,991 5,000 

วันที ่: 14-16 เมษายน 2561          13,991 13,991 13,991 5,000 
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วันที ่: 15-17 เมษายน 2561          13,991 13,991 13,991 5,000 

วันที ่: 20-22 เมษายน  2561          9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 27-29 เมษายน  2561          9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 11-13 พฤษภาคม 2561       9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 12-14 พฤษภาคม 2561       9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 18-20 พฤษภาคม 2561       9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 19-21 พฤษภาคม 2561       9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 25-27 พฤษภาคม 2561       9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 27-29 พฤษภาคม 2561       9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 01-03 มถินุายน 2561       9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 02-04 มถินุายน 2561       9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 08-10 มถินุายน 2561       9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 09-11 มถินุายน 2561       9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 15-17 มถินุายน 2561       9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 22-24 มถินุายน 2561       9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 23-25 มถินุายน 2561       9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 29มถินุายน – 01กรกฎาคม 61       9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 30มถินุายน – 02กรกฎาคม 61       9,991 9,991 9,991 4,000 

     

     

     

 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 5,500 บาท /ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** 

ทา่นละ 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***   

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 
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**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

 เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่ 

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ 

 รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ 

 คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ 

 ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ  

 จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

 อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทาง

บรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
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5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอมเิรตส ์

Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย

การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

7. คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยู่แลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

8. กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวนสทิธิ ์เก็บ

คา่ใชจ้่ายทัง้หมด (ในกรณีลกูคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% หัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

2.กระเป๋าเดนิทาง 

3.กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

5. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ (วนัละ 200บาท ตอ่ทา่น) ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ตามความประทบัใจ) 

6. ในกรณีดา่นปิดจะมคีา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่กรุ๊ป  1,000 บาท  

หมายเหต ุ: (ในกรณีดา่นปิดไมส่ามารถใชว้ซีา่ 144 ได ้)อตัราคา่วซีา่ดงักลา่ว ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้ม

กรุ๊ปเทา่นัน้  

 (ยืน่วซีา่กรุ๊ป ไมต่อ้งสง่เอกสารส าหรับท าวซีา่ ใชแ้คส่ าเนาหนังสอืเดนิทาง)  

หรอื หากตอ้งการยืน่วซีา่แบบเดีย่ว คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เดีย่ว ราคา 1,500 บาท  

และหากยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อืน่ๆได ้และกรณียกเลกิเดนิทาง  

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี  หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ป ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทัง้ส ิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซีา่

กรุ๊ปได ้  ทางบรษัิทขอสวงนสทิธิ ์เก็บคา่วซีา่เพิม่ 1,500 บาท/ทา่น จากราคาทัวร ์(ยืน่ปกต ิ4 วนั ท าการ) 

โปรดทราบ ผูท้ีม่คีวามประสงค ์ยืน่ค าขอวซีา่จนี แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนี้ 

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 08.อรัิก  

09. อหิร่าน 10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 

20. ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี 

ไมส่ามารถยืน่ค าขอวซีา่แบบหมูค่ณะ(กรุ๊ป) ได ้

ตอ้งยืน่ค าขอววซีา่จนีแบบเดีย่ว เทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนั ท าการ 

***ตัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา*** 
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6.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

7. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

8. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

9. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์

10. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

11. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 

 หมายเหตุ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วนั 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่
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บรษัิทฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิท 

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

8.  ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัด 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า    

 หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

9. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่าน ัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จูไห ่ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วาม

ชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง  พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ 

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนืคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่

คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
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จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุใน

รายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพื่อทอ่งเทีย่วเกาหลี

เทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกตา่งกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่ก

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามที่ระบุในรายการ

ทอ่งเทีย่วเท่านัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรือDouble) ในกรณีทีท่่านมคีวาม

ประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่ง

กันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามที่ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มี

เครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สนิส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ หรือ

อบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์

เพือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่

เซนิเจ ิน้)ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวั

หมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึ

เรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่

กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล

จนีทกุเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมา

โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

17. ในระหว่างท่องเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปและชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของการ

เดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวร์ไม่มกีารบังคับใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพื่อใหผุ้เ้ดนิทางได ้

รับทราบ 

18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มเิช่นน ัน้ทาง 

บรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่ง



 

GT-HKG-EK01 

 

*** HAVE A NICE TRIP *** 

ประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จาก

กงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง

แสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีที่

ผูร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอม

แปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 


