
 

 
 
 
 
 

 

กด LIKE : HONGKONG - SHENZHEN 
 

 
 

วนัแรก     สนามบนิดอนเมอืง – ฮอ่งกง(สนามบนิเช็กแล็บก็อก) – อสิระช็อปป้ิง City Gates Outlet –   
                น ัง่รถไฟเดนิทางไปเซนิเจ ิน้  – ช็อปป้ิงตลาดของก็อปป้ี Lowu Center 
 

 
03.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบนิ AIRASIA  

เจา้หนา้ที่จากบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง (หัวหนา้ทัวรแ์นะน าการ
เดนิทาง) สายการบนิ  AIRASIA  ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A320 จ านวน 180 ที่น่ังจัดที่น่ังแบบ 3-3  (น า้หนกั
กระเป๋า 20 กก./ทา่น ท ัง้ขาไปและขากลบัหากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
 
หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 30 นาท ี
 
 
06.35 น. บนิลัดฟ้าสู ่ประเทศฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่FD 508 
10.15 น. ถงึ สนามบนิ เช็กแล็บก็อก ประเทศฮ่องกง (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย น าท่านน่ังรถโคช้ปรับอากาศขา้มสะพานชงิหมา่สูฝ่ั่งเกาลูน ฮ่องกงตัง้อยูท่างทศิ
ตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี โดยอยูต่ดิกบัมณฑลกวางตง(กวางตุง้) ฮอ่งกงเดมิเป็น
เพยีงหมูบ่า้นประมงเล็กๆแห่งหนึง่ ในเขตอ าเภอซนิอัน เมอืงเซิน้เจิน้ หลังจากจนีพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ิน เกาะ
ฮ่องกง และ เกาะเกาลูนจงึถูกครอบครองโดยอังกฤษ ต่อมาภายหลังอังกฤษไดท้ าสัญญาเชา่ซือ้พื้นทีท่าง
ตอนใตข้องล าน ้าเซา่เจิน้ ซึง่ปัจจุบันเรยีกว่า “เขตดนิแดนใหม่” รวมทัง้เกาะรอบขา้ง ซึง่มอีาณาบรเิวณกวา้ง
ใหญก่วา่เมือ่ครัง้ทีอ่งักฤษเขา้ยดึ 

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ใหท้กุทา่นมเีวลาไดเ้ทีย่วชม และ ชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มที ่
  
 เดนิทางถงึ City Gates Outlet แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นม ลดราคามากมาย อาทเิชน่ COACH, ARMANI, 

MICHAEL KORS, BOSSINI, GIODANO และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึงเครื่องใชไ้ฟฟ้า ของที่ระลึก 
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และอืน่ๆ อกีมากมาย ใหทุ้กท่าน อสิระเพลดิเพลนิกันไดแ้บบจุใจ หรอื ส าหรับท่านที่
สนใจน่ังกระเชา้ Cable ชมววิเมืองฮ่องกง โดยมีระยะทางประมาณ 5.7 กโิลเมตร ซึง่มีทั ้งแบบธรรมดา 

Standard Cabin และแบบ Crystal Cabin(พื้นเป็นกระจกใส ชมววิแบบ 360 องศา) ขึน้ไปไหวพ้ระใหญ่
นองปิง Tian Tan Buddha ซึง่เชือ่กันว่ามคีวามศักดิส์ทิธิม์ากขออะไรก็มักจะสมความปรารถนา ก็สามารถซือ้
แพคเกจเพิม่เตมิได ้(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ขึน้กระเชา้)  

 
 จากนั้นเดนิทางต่อไปยัง (เมอืงเซินเจ ิน้โดยรถไฟ) ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของท่านเอง 

(ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร)   ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60 นาท ี เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจีน เดมิเป็นเพียงหมู่บา้น
ชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงเซนิเจิน้ไดรั้บการวางระบบผัง
เมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิัศน์ และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม ใชเ้วลาโดยประมาณ 45 นาท ีจากนัน้
น าท่านสู่ หา้งหลอวู่เซ็นเตอร ์ซึง่คนไทยรูจั้กในนามมาบุญครองเมอืงไทย แหล่งรวมสนิคา้ราคาถูก ทัง้
กระเป๋า รองเทา้ แวน่ตา นาฬกิา เสือ้ผา้ทีผ่ลติในเมอืงจนี ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้กนัมากมายอยา่งจใุจ  

 
เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 



 

พกัที ่ โรงแรม SZX FX Hotel or Similar  
 
 
 
 

วนัทีส่อง     รา้นช็อปป้ิง – ช็อปป้ิงตลาดตงเหมนิ – ชมโชวม์า่นน า้ 3 มติ ิMANGROOVE WATER SHOW 
 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่าน ชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี “ยาบวัหมิะ” สรรพคณุหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟ

ไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ น าท่านแวะชมผลติภัณฑท์ีท่ าจาก ผา้ไหมจนี ทีม่ชี ือ่เสยีงโดยเฉพาะผา้
ห่มไหมที่ห่มอุ่นในหนา้หนาวและเย็นสบายในหนา้รอ้น ชมวธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ ทัง้ใช ้

เครือ่งจักรและแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จรงิ) เพือ่มาท าใส่นวมผา้ห่มไหมซึง่เหมาะกับ
การซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง น าท่านเดนิทางสู่ MINERAL MUSEUM ศูนยร์วมสนิคา้ทีร่ะลกึประเภท
หัตถกรรม เครือ่งประดับ หยก เครือ่งส าอางคส์มนุไพรจนี ฯลฯ เลอืกซือ้สัตวน์าโชคเผ่เยา้ ซึง่เชือ่ว่าเรยีกเงนิ
เรยีกทองเขา้บา้น ครมีไขม่กุ 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

อสิระช็อปป้ิงที่ ตลาดตงเหมนิ ศูนย์รวมแห่งการชอ้ปป้ิงสนิคา้ภายในประเทศ ที่นี่นับว่าเป็นสถานที่ที่
นักทอ่งเทีย่ว นยิมมาชอ้ปป้ิงเป็นอนัดับสองรองจากหา้ง Lowu เพราะนอกจากทีน่ี่ จะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแลว้ยัง
เป็นแหล่งรวมเรือ่งอาหารการกนิอกีดว้ย ที่นี่มสีนิคา้หลากหลายมากๆ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
ของเล่น ราคาก็ไม่แพงเรยีกว่าใครชอบต่อรับรองว่าสนุกแน่ๆ จากนัน้น าท่าน ชมโชว ์Mangrove Groove 
Water Show เป็นโชวม์่านน ้าแบบ 3D เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกับเด็กหญงิผูก้ลา้ กับลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่ง
บรรเลงเพลง ทีม่ชี ือ่วา่ “ปีกแห่งความรัก” จัดแสดงที ่OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละคร
ทางน ้ าขนาดใหญ่ ที่สามารถจุได ้2,595 คน การแสดงบนเวทีมีทัง้หมด 4 องค์ประกอบ ผสมผสานกับ
มหัศจรรย ์ของมนตเ์สน่หข์องภาพสะทอืนจรงิ การแสดงใชอ้ปุกรณ์ เชน่ แสงเลเซอร ์ไฟ เครือ่งเปลง่แสง มา่น
น ้า ระเบดิน ้า ฯลฯ เป็นโชวน์ ้าทีม่คีวามยิง่ใหญแ่ละมคีวามทันสมยัมากๆ (โชวง์ดท าการแสดงทกุวนัจนัทร)์ 
 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนสูดุพเิศษ... เป็ดปกักิง่+ไวนแ์ดง !!!!!  
พกัที ่ โรงแรม SZX FX Hotel or Similar  
 

วนัทีส่าม      ฮอ่งกง  – วดัหวงัตา้เซยีน  – รา้นจวิเวอรี ่ – วดักงัหนั(แชกงหมวิ) – อสิระช็อปป้ิงถนนนาธาน 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
น าท่านขอพร วดัหวงัตา้เซยีน ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง โดดเด่น ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม และสงบ
เงยีบซึง่วัดแหง่นีเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองค ์อยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพหวงัตา้ซยีน แต่
เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไมใ่ชก่ารขอความรักจากเทพเจา้องคน์ี้แต่อยา่งใด แต่เป็นการเดนิมาขา้งๆ ซึง่
จะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรปูปัน้สทีอง มเีสีย้วพระจันทรอ์ยูด่า้นหลัง
ประทับอยู ่ซ ึง่ชาวจนีตอ้งมาขอพรความรักกันทีน่ี่ โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน์ี ้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิว้เอาไว ้
ไมใ่หห้ลุดระหว่างพธิ ีจงึเชือ่กันว่าสมดุทีผู่เ้ฒ่าถอืในมอื คอืบัญชรีายชือ่คู่รัก ทีจ่ะไดรั้บค าอวยพรใหอ้ยูคู่่กัน
อย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึง่จะปรากฏตัวยามค ่าคนืภายใตแ้สงจันทร ์เป็นเทพเจา้ผูเ้ป็นอมตะ ที่อาศัยอยู่บนดวง
จันทร ์และลงมาโลกมนุษยเ์พือ่ผกูดา้ย ดวงชะตาระหวา่งคูรั่กซึง่เมือ่คูก่นัแลว้ก็จะไมแ่คลว้คลาดกนั    
น าท่านชมโรงงาน จวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกง พบกับงานดไีซน์ที่ไดรั้บความนยิม และไดรั้บรางวัลยอด
เยีย่ม จากชาวฮอ่งกง และนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมายังเมอืงแห่งฮวยจุย้แห่งนี้ มักจะเลอืกชมและน าไปสวม
ใสเ่พือ่ความเป็นศริมิงคล เพิม่พลัง โชคลาภ หรอืจะสวมใสเ่พือ่ความสวยงามก็ไดเ้ชน่กนั  
 
จากนัน้เดนิทางสู ่วดัแชกงหมงิ หรอื วดักงัหนัน าโชค ตัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง 
เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศ์ชงิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความ
ศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธ์
ประจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีารก่อจลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่ว

http://money.sanook.com/economic/goldrate/
http://horoscope.sanook.com/play/


 

ประเทศ และเหตุการณ์นีไ้ดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แชกง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วาย
ทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่ว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไป
ปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่าย
ของท่าน คนจีนถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง ธนาคาร
แบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกับจ าลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญข่องธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึ
ใบมีด ซึง่เป็นตกึที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และยังเป็นที่มาของจี้กังหันน าโชคที่มี
ชือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคล
ชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้ส ิน้ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 น าทุกท่านอสิระชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจที ่ถนนนาธาน หรอื ยา่นจมิซาจุ่ย เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนเนมจากทั่ว

ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สิน้คา้ประเภทต่างๆอยา่งเต็มอิม่ ยา่นถนนนาธานแห่งนี้เป็นย่านทีม่บีรรยากาศ
คกึคักมาก เพราะที่แห่งนี้มสีนิคา้ต่างๆครบครันใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือ้ตามอัธยาศัย เช่น ชอ้ปป้ิงที่ Ocean 
Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, 
Prada, Gucci, Burburry, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเล่น 
Toy R'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ DFS Galleria (ใหท้่านอสิระเลอืกซื้อและเลือกรบัประทาน
อาหารเย็นตามแบบฉบบัของทา่น)  

 
 จากนัน้ไดเ้วลา น าทกุทา่นเดนิทางไปยงั สนามบนิ เช็กแล็บก็อก เพือ่ทีเ่ตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
 
21.35 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยดว้ยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD503 
23.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย ดว้ยความสวัสดภิาพ และความประทับใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต ุ       กรณุาเตรยีมทปิไกดท์อ้งถิน่ วนัละ 30 เหรยีญฮอ่งกง/ตอ่คน ตอ่วนั 
รวม 3 วนัเทา่กบั 90 เหรยีญฮอ่งกง 

 
**** ฮอ่งกงช าระเป็นเงนิสกลุเหรยีญฮอ่งกง **** 

*** ทปิของหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามประทบัใจในการใหบ้รกิาร *** 
 

>>> ตามนโยบายของทางรัฐบาลจนีและการทอ่งเทีย่งของเมอืงจนีทกุๆเมอืง ไมว่า่จะเป็น ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่ 
เซนิเจ ิน้  โดยมกีารแจง้ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก ในสว่นของนามรัฐบาล

จนี คอื บวัหมิะ ผา้ไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม และหยก ซึง่ทัง้หมดนี้จ าเป็นที่จะตองบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย 

เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จงึเรียนใหก้ับทางนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบ โดยรา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นทีจ่ะตอ้งขอความ
ร่วมมอืและนบกวนใหทุ้กทา่นแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ 

และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิททัวรจ์ะตอ้งขอเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จาก
ทา่นเป็น จ านวน 500 เหรยีญฮอ่งกง/คน/รา้น 

 

 

 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม
ของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2 ทา่น 

 
ราคาเด็ก อายตุ า่

กวา่ 18 ปี 

 
พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

6 – 8 APR 2018 13,900 18,900 2,500 

13 – 15 APR 2018 15,900 20,900 2,500 

14 – 16 APR 2018 15,900 20,900 2,500 

***ลกูคา้ทา่นในมวีซีา่จนีอยูใ่นเลม่พาสปอรต์ ทางตม. จะถอืวา่ทา่นใชว้ซีา่ในเลม่ผา่นดา่นในการเขา้เมอืงจนี 
บรษิทัฯ ทวัรไ์มส่ามารถยืน่เป็นวซีา่กรุป๊ใหไ้ด ้และถา้ทา่นใดไมแ่จง้วา่มวีซีา่จนีอยูใ่นเลม่พาสปอรต์ 

กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ทางลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเองท ัง้หมด*** 
 

 

ราคานี ้รวมคา่วซีา่ 144 หรอื วซีา่แบบกลุม่ 
ซึง่ตอ้งเดนิทาง เขา้-ออก พรอ้มกนัทัง้คณะ ภายในวนัทีก่ าหนดไวเ้ทา่นัน้ 

 

ในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่ 144  
ลกูคา้จะตอ้งช าระเงนิ และด าเนนิการขอวซีา่  

กบัทางสถานฑตูหรอืศนูยรั์บยืน่วซีา่ ดว้ยตัวทา่นเอง 
ซึง่ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ธรรมเนยีม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 
 1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน    ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่วทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
 2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ เพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟ
รมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
 3. การช าระคา่บรกิาร 
 3.1 กรณุาช าระมดัจ าหลังจากไดรั้บใบ INVOICE ภายใน 3 วัน ทา่นละ 5,000 บาท 

**** ทางบรษัิทของเราจดัท าโปรแกรมทวัรข์ ึน้มา เพือ่ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้ที่
เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิกฎหมาย และในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและทางฮอ่งกง 
ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตนเอง ทางหัวหนา้ทัวร์

และมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ **** 



 

 
 4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
 4.1 การยกเลกิการเดนิทางตัง้แตว่ันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 
 4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
 4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
 4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 1000% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต,์ เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั
จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอื
คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณี 

4.6 กรณีทีท่างดา่นตรวจคนเขา้เมอืงไมว่า่จะเป็นดา่นทางกรงุเทพฯหรอืตา่งประเทศ ปฏเิสธไมใ่หเ้ดนิทางออก 
หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัทางคณะทวัรแ์ลว้นัน้ ถา้ทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 

           ราคาทวัรร์วม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการชัน้ทัศนาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่
เปลีย่นแปลงตัว๋ 

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. 
 คา่หัวหนา้ทัวรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่วซีา่เขา้เมอืงจนีเป็นวซีา่กรุ๊ป (กรณีมวีซีา่อยูแ่ลว้ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยได)้ 

 
 
ราคาทวัรไ์มร่วม 
 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง,  
  รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ ทีส่ัง่เพิม่ 

 นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 90 เหรยีญฮอ่งกงตลอดการเดนิทาง  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 



 

 คา่วซีา่ส าหรับ พาสปอรต์ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสาร คอื  
 1) พาสปอรต์  
 2) ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว  
 3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 
 4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  
 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  
 6) รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 
 ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่ 
 
เงือ่นไขการจอง 
 

 การช าระเงนิ หากช าระมดัจ าครัง้แรก 5,000  บาท  
 คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตอ้งช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเลกิ 
 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทกุกรณี   
 กรณีทีท่า่นมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ ตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้ 30 วัน และถา้มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ อาท ิคา่ 

เปลีย่น ชือ่ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ตามจ านวนเงนิทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ระหวา่งการเดนิทางถา้ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตัวออกจากคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้ง
เงนิ หรอืบรกิารบางสว่นทีข่าดไปได ้

 ในกรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืงทัง้ประเทศไทยและเกาหลอีนัเนื่องมาจากการ
กระท าทีส่อ่ไป  ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกู ปฎเิสธ ใน
กรณีอืน่ๆ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น  

 ถา้สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดไมส่ามารถเขา้ชมไดท้างบรษัิทฯ จะจัดสถานทอ่งเทีย่วอืน่ทดแทนใหต้ามความเหมาะสม
โดยไมม่คีา่ชดเชยใดๆ จากทางบรษัิทฯ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วอนัเนือ่งจากเหตสุดุวสิยัเพือ่ความเหมาะสมของหมูค่ณะ
ทัง้นีจ้ะถอืเอาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
 ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน

รายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

ความรบัผดิชอบ 
 
 ทางบรษัิทฯ ในฐานะตวัแทนของสายการบนิและยานพาหนะอืน่ๆ พรอ้มทัง้โรงแรมและส านักงานจัดน าเทีย่วเพือ่
ใหบ้รกิารแกนั่กทัศนาจร จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่การไดรั้บบาดเจ็บ สญูหาย เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ซึง่อาจเกดิขึน้
จากความลา่ชา้ การยกเลกิเทีย่วบนิ อบุตัเิหต ุภยัทางธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน ปัญหาทางการเมอืง 
 ** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ทอ่งเทีย่วหรอืส ารวจเสน้ทางเทา่นัน้หาก ทา่นถกู
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของทางประเทศไทย และเกาหลใีต ้ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ถอืเป็นเหตผุลทีอ่ยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของทางบรษัิท ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ แกท่า่น ** 
 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้ 

จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ

 
 เทีย่วบนิราคาและรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล 

หรอืกรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางมือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้เมือ่ทา่นตกลงช าระ

เงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้

ทัง้หมด 

 


