
 
 

 

 

 

 

HONG KONG 
บนิตรงเชยีงใหม ่ฮอ่งกง พระใหญล่นัเตา3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิ แอรเ์อชยี(FD04) 
 

ไฮไลทท์วัรฮ์อ่งกง  พระใหญล่นัเตา 3 วนั 2 คนื 

1. นมสัการองคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มชมววิทวิทศัน ์
2. ลมิลองตมิซําตน้ตาํหรบัแสนอรอ่ย  
3. ไหวพ้ระขอพรกบัองคเ์จา้แมก่วนอมิทหีาดรพีลัสเ์บย ์
4. ไหวพ้ระชอืดงัของฮอ่งกง ทวีดัแชกงหมวิ  
5. ไหวพ้ระขอพรวดัชอืดงัท ีวดัหวงัวดัหวงัตา้เซยีน 

6. ชอ้ปปิงสนิคา้มากมาย ท ีถนนนาธาน  



 
 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัท ี27-29 ก.ค. 61 (วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ร.10) ราคา 19,991 บาท 
วนัท ี17-19พ.ย. 61 ราคา 17,991 บาท 

 
คา่ทวัรไ์มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ200บาทตอ่ทา่น) ทปิ

หวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง เย็น โรงแรมทพีกั 
1 เชยีงใหม่ – ฮอ่งกง – กระเชา้นองปิง– City Gate Outlet - 

Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ] 
   PANDA HOTEL หรอื

เทยีบเท่า 
2 วดัแชกงหมวิ-ไหวเ้จา้แม่กวนอมิณหาดรพีลสัเบย–์ 

วดัหวงัตา้เซยีน - อสิระชอ้ปปิงถนนนาธาน 
   PANDA HOTEL หรอื

เทยีบเท่า 
3 สนามบนิฮอ่งกง – เชยีงใหม ่

 
    

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

เครอืงแอรบ์สั A320 
ทนีงัแบบ 3-3 

มบีรกิารอาหาร 
ทงัขาไป-ขากลบั 

นําหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั20 กก. 

  

 

 



 
 

 

 

Day 1  
เชยีงใหม–่ ฮอ่งกง – กระเชา้นองปิง– City Gate Outlet - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   

04.00น. พรอ้มกนัทที่าอากาศยานเชยีงใหม่อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศเคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี 

(FD) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

06.05 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเทยีวบนิท ีFD515 

*ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงเนืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซงึระบบการจองทนัีง

เป็นแบบสุม่ทนัีงวา่ง หากท่านมคีวามประสงคท์จีะระบุทนัีงบนเครอืง หรอืเปลยีนทนัีง จะมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ 

สามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี* 

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

ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT Bสนามบนิตงัอยู่บนเกาะลนัเตา ฮอ่งกงเป็น

ดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้จากนันนําท่านเดนิทางผ่าน

เสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมยั ผ่านสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE) ซงึเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์

ทมีคีวามยาวมากกวา่ 2.2 กโิลเมตร ซงึไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชอืดงัระดบัโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์

ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงจากนัน นําท่านจากนันเดนิทางสูเ่กาะลนัเตาซงึถอืไดว้า่

เป็นแหลง่ท่องเทยีวอนัมเีอกลกัษณร์ะดบัโลกของฮอ่งกงนําท่านสมัผัสกบัประสบการณท์น่ีาตนืตาตนืใจจาก

กระเชา้ลอยฟ้านองปิง(Ngong Ping Skyrail360)เสน้ทางการท่องเทยีวบนรถกระเชา้เคเบลิทสีามารถ

ชมทัศนียภาพอนังดงามไดแ้บบพาโนรามคิเชอืมจากใจกลางเมอืงตงุชงุถงึหมู่บา้นนองปิงบนเกาะลนัเตา

ระยะทางกวา่ 5.7 ก.ม.จากรถกระเชา้ท่านจะไดช้มทัศนียภาพอนังดงามของสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง

ทวิทัศนเ์หนือทอ้งทะเลของทะเลจนีใตท้วิทัศนข์องเนนิเขาอนัเขยีวขจลํีาธารนําตกและป่าอนัเขยีวชอุม่ของ

อทุยานลนัเตาเหนือเมอืกระเชา้ไปถงึสดุทางท่านจะไดส้กัการะพระใหญ่เกาะลนัเตาซงึเป็นพระพุทธรูปทอง

สมัฤทธกิลางแจง้ทใีหญ่ทสีดุในโลกองคพ์ระทําขนึจากการเชอืมแผ่นทองสมัฤทธกิวา่ 200 แผ่นเขา้ดว้ยกนั

นําหนักรวม 250 ตนัและสงู34เมตรหันพระพักตไ์ปทางดา้นทะเลจนีใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและ

โขดหนิเบอืงลา่งซงึเป็นพระพุทธรูปนังทําจากทองสมัฤทธกิลางแจง้ทใีหญ่ทสีดุนอกจากนีท่านอาจจะเลอืก

ซอืของขวญัของทรีะลกึจากหมู่บา้นนองปิงอาทเิชน่หยก,ไขมุ่กหรอืเครอืงประดบัตรสิตลัเพอืเตอืนความทรง

จําแห่งการมาเยอืน 

เทยีง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 ...จากนันอสิระใหท้า่นชอ้ปปิงอยา่งจุใจทCีITY GATE OUTLETมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอือยา่งครบครัน

ตังแต่NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY, CITY CHAIN ,COACH , NEW 

BALANCE , KAT SPADE , MICHAEL KORS, FOLLI FOLLIE,VAN  ฯลฯนําท่านชมโชวย์งิแสง

เลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตก้ันตามจังหวะเสยีงเพลงSymphony of Lights 

(โชวร์อบ 20.00 น.  ในกรณีเดนิทางมาทันเวลา) 



 
 

 

 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

ทพีกั  เดนิทางเขา้สูท่พีัก Panda Hotel หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

Day 2 
 วดัแชกงหมวิ  -  วดัหวงัตา้เซยีน–ไหวเ้จา้แมก่วนอมิณหาดรพีลสัเบย-์ อสิระชอ้ปปิงถนนนาธาน 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนันนําชมโรงงานTSLซงึเป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงทสีดุของฮ่องกงในเรืองการออกแบบเครืองประดับท่าน

สามารถหาซอืไดใ้นราคาพเิศษ!!และนําท่านแวะชมหยกทมีคีณุภาพและมชีอืเสยีงของประเทศจนีใหท้่านได ้

เลอืกซอืกําไรหยกแหวนหยกหรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทมีชีอืเสยีงและเลอืกซอืยาสมุนไพรจนี,ตา่งๆอกีมากมาย

...  นําท่านนมัสการวดัแชกงหมวิเป็นวดัเกา่แกท่มีคีวามศกัดสิทิธมิากมีอายุกว่า 300 ปีตงัอยู่ในเขตShatin

วดัแชกงสรา้งขนึเพือเป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลสําคัญคนหนึงเป็นทหารมีชอืว่าท่านแชกงเนืองจากมีเหตุการณ์

จลาจลเกดิขนึในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิวทํ้าใหค้นทัวไปยกย่องและคนจีนมี

ความเชอืถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการแลว้จะตอ้งไป

หมุนกงัหันนําโชคทีตังอยู่ในวัดเพือจะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้ดา้น

หนา้ทกีารงานโชคลาภยศศกัดแิละถา้หากคนทีดวงไม่ดมีีเคราะหร์า้ยก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสงิ

รา้ยและไม่ดีออกไปใหห้มดในองคก์ังหันนําโชคมี 4ใบพัดคอืพร 4 ประการคือสุขภาพร่างกายแข็งแรง, 

เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนาและเงนิทองไหลมาเทมาในทุกๆวันที 2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจีน

ชาวฮอ่งกงและนักธุรกจิจะมาวดันีเพอืถวายกงัหันลมเพราะเชอืวา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสงิชวัรา้ยและโรคภัยไข ้

เจ็บออกไปจากตวัและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน ...  

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนันนําท่านนมัสการวดัหวงัตา้เซยีนสรา้งขนึในปีค.ศ.1921 เพอือทุศิใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู ้

รเิรมิในการศกึษาลทัธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวงัตา้เซยีนในเวลาตอ่มาเป็นวดั

ทชีาวฮอ่งกงเชอืวา่มคีวามศกัดสิทิธเิป็นหนงึในวดัทโีดง่ดงัทสีดุของฮอ่งกงมเีทพซงึขนึชอืในการดแูลรักษา

โรคภยัไขเ้จ็บจะมผูีค้นมากมายทนํีาธูปและของมาสกัการะเพอืขอพรตา่งๆตงัแตเ่รอืงความรักไปจนถงึฤกษ์

มงคลในการทําธุรกจิสถาปัตยกรรมภายในมลีกัษณะคลา้ยวดัจนีสมยัโบราณทมีเีสาสแีดงขนาดใหญ่และ



 
 

 

 

หลงัคาสทีองเหลอืงอร่ามนําท่านนมัสการเจา้แมก่วนอมิณหาดรพีลัสเ์บยส์รา้งขนึในปีค.ศ.1993 ในแตล่ะ

ปีจะมนัีกท่องเทยีวจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบูชาขอพรศกัดสิทิธจิากเจา้แม่กวนอมิและขอพรจากเทพ

เจา้องคอ์นืๆดว้ยอาทเิชน่ขอพรโชคลาภความรํารวยจากเทพไฉ่ซงิเอยี,ขอพรเรอืงความรักใหส้มหวงัในรักขอ

พรไดจ้ากเทพแห่งความรักและเทพเจา้แหง่โชคลาภองคอ์นืๆณชายหาดรพีัลสเ์บยจ์ากนัน ... อสิระชอ้ปปิง

ถนนนาธานตามอธัยาศยัเชน่ชอ้ปปิงทOีcean Terminal และHarbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดงั

ตา่งๆระดบัโลกกวา่ 700 รา้นคา้อาทเิชน่Armani, Prada, Gucci, Burburry, Chanel, Coach, Dior Fendi, 

Louis Vuitton, Choleฯลฯหา้งขายของเด็กเลน่Toyr'usรา้นชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีทDีFS  Galleria 

เย็น รบัประทานอาหารคาํอสิระตามอธัยาศยั 

 ทพีกั เดนิทางเขา้สูท่พีัก Panda Hotel หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 3 
สนามบนิฮอ่งกง– เชยีงใหม ่

05.00น. บรกิารปลกุท่านและเช็คเอาทอ์อกจากทพีักเพอืเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

10.30น. ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตฮิ่องกงเพอืเดนิทางกลบัเชยีงใหมโ่ดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเทยีวบนิที

FD 516  (มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

12.35 น. เดนิทางถงึสนามนานาชาตเิชยีงใหม่โดยสวสัดภิาพ... 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

HONGKONG LANTAU DISNEY  

3D 2N BY FD 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ 

วนัท ี: 27-29 กรกฎาคม 2561 19,991 19,991 19,991 5,900 

วนัท ี: 17-19 พฤศจกิายน 2561 17,991 17,991 17,991 4,900 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 4,500 บาท/ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 600บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั** 

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 
หมายเหต ุ: สาํหรบัผูเ้ดนิทางทอีายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

เงอืนไขการใชบ้รกิาร 
 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไม่วา่กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯไม

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ 



 
 

 

 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทังนีขนึอยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีม่สามารถ

คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสําคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้อย่างนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมอืท่านทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงอืนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ก่อนทุกครงั มฉิะนันทาง

บรษัิทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ  

8. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผูีโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดบัชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชนัธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วนัเดนิทาง เท่านัน  

2. คา่ทพีักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 

** ในกรณีทที่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นําหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตสE์conomy class 30 กโิล / 

เอมเิรตสB์usiness class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธ่ยแ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครอืงบนิตาม

เงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 300 บาท [ระยะเวลา 1-4 วนั] 



 
 

 

 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

5. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถนิและทปิพนักงานขบัรถ (วนัละ 200บาท ตอ่ท่าน) ,ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ตามความประทับใจ) 

6. ภาษีมูลคา่เพมิ 7% 

 

หมายเหตุ 
 

การสํารองทนีงั 

1. กรุณาสํารองทนัีง+ชําระเงนิมัดจําท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15วนั 

3.  เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนีแลว้ 

เงอืนไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารทไีม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืนวซี่าให ้เมือผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มัดจําทังหมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัเก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด 

5. สําหรับผูโ้ดยสารทไีม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมือผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มัดจําทังหมด 

 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไม่ครบตาม 



 
 

 

 

จํานวนทบีรษัิทฯกําหนดไว ้(10 ท่านขนึไป) เนืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางใน 

คณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณา

เลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียกคนืได ้เช่น ค่าตัว

เครอืงบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซี่าตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอนืๆทีเกดิขนึตามจรงิ ในกรณีทีไม่

สามารถเดนิทางได ้

8. ยกเวน้กรุ๊ปทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัด 

 จําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มัดจําทพีัก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา    

 หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไม่วา่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

9. กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีระบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 **สําคญั!! บรษิทั ทาํธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดย

ผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและฮอ่งกง เซนิเจนิ จไูห ่ขนึอยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ทเีท่านนั ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละ

มคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

10. เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดนิทาง  พรอ้มคณะถือ

วา่ท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทังสนิ 

เงอืนไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี์ เมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอนืๆทอียู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทีเกดิขนึทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสนิสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิและจะไม่รับผดิชอบคืน

คา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทังสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมีสงิผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

5. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดส้ํารองทีนังบนเครือง และ



 
 

 

 

โรงแรมทพีักในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคดิตามราคาตัวเครืองบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครืองบนิปรับสูงขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิีจะปรับราคาตัว

เครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจะจัดบรกิารทัวรอ์นื

ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ําหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทังสนิแทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเท่านัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธกิารจัดหานีโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีบรษัิท

ระบุในรายการเดนิทาง  

11. บริษัทของสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทังสนิบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคก์ารเดินทางเพือ

ท่องเทยีวเกาหลเีท่านัน 

12. เทยีวบนิ และรายการท่องเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไม่วา่ทังหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนีแลว้ 

14. โรงแรมทีพักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทพีักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีระบุในรายการท่องเทียวเท่านัน โรงแรมทีประเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ

Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขนึอยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซงึมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่สามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีมีอุณหภูมตํิา

เครอืงปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 



 
 

 

 

หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทังสนิ 

16. เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถือ

วา่ท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิและถา้ทา่นตอ้งการแยกตวั

ออกจากกรุป๊ทวัรเ์พอืทอ่งเทยีวเอง โดยตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนีทุก

เมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจนิ)กาํหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงใหน้กัทอ่งเทยีวทวัไป

ไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุ

ในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทุก

รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซอืหรอืไม่ซอืขนึอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีาร

บงัคบัใดๆ ทงัสนิ  และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีก

เก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้นทางบริษัทขอสงวนสทิธริาคานี

เฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยและท่องเทียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรด

สอบถามทางบรษัิทอกีครงั หากเป็นนักท่องเทยีวชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้่ายเพมิ 

17. ในระหวา่งท่องเทยีวจะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสุดทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซอืไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซอืทังนีขนึอยู่กบัความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์ม่มกีารบังคบัใหซ้อืแตอ่ย่างใดแตเ่ป็นการบอกกล่าว

ลว่งหนา้เพอืใหผุ้เ้ดนิทางไดร้ับทราบ 

18. ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีของบรษัิทฯก่อนทุกครังมเิช่นนันทาง 

บรษัิทฯจะ ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ 

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิงึรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพีัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทที่องเทยีวพรอ้มทงัการสมัมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทังนีทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพีัก ยานพาหนะ,  อนั

เนืองจากอบุัตเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทเีกยีวขอ้งกบัสถาน

เอกอคัรราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนืองจากเป็นสทิธพิเิศษ

ทางการทูต) ซงึอยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวทงัใน หรอื ตา่งประเทศ 

แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหต ุตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ ทรีับประกนัในกรณีทผูีร้่วมเดนิทางถกู

ปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพนืทมีี



 
 

 

 

 

*** HAVE A NICE TRIP *** 

การปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทังนีการขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้เีกยีรต ิซงึ

ร่วมเดนิทางเป็นสําคญั 


