
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ฮอ่งกง จไูห ่เซนิเจ ิ�น 

โดยสายการบนิ Emirates 
Airline 

3 วนั 2 คนื 

 
ไฮไลท ์ทวัร ์ฮอ่งกง จไูห ่เซนิเจิ�น 

1. ถา่ยรปูคูร่ปูปั�นสาวงามกลางทะเล “หวหีนี%” เป็นสญัลกัษณ์
ของเมอืงจไูห ่ 

2. พรอ้มชมโชวม์า่นนํ �า 3มติ(ิ3D Water Show)  
3. มาบญุครองเซนิเจิ�น หรอืหลอหวู ่ซติ ี� สนิคา้กอ๊ปปี� ..!!!!  
4. ไหวพ้ระขอพรวดัดงัที%ฮอ่งกง.. วดัแชกงหมวิและแมก่วนอมิ 

ณ หาดรพีลสัเบย ์ 
5. อสิระชอ้ปปิ� งกบัสนิคา้มากมาย อาท ิถนนนาธาน , มาบญุ

ครองเซนิเจิ�น  
6. เครื%องบนิแอรบ์สั A380 มจีอขนาดใหญ ่ 
7. พเิศษ!! เป่าฮื�อ+ไวดแ์ดง  
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที%ยง เย็น โรงแรมที%พกั 

1 กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – จไูห ่    � Jinjiang Hotel หรอื
เที-ยบเทา่ 

2 จูไ่ห-่ถนนคูรั่ก-สาวงามหวหีนี--วดัผูโ่ถว-เซนิเจิ7น-ชอ้ปปิ7งหลอหวู่
(LOWU)-ชมโชวม์่านนํ7า 3มติ(ิ3D Water Show) 

  �     �   � Royal Century Hotel 
หรอืเที-ยบเทา่ 

3 เซนิเจิ7น-ฮอ่งกง–รพีลสัเบย-์วดัแชกง-อสิระชอ้ปปิ7งถนนนาธาน-
สนามบนิฮอ่งกง-กรุงเทพฯ 
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Day 1   

   กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – จไูห ่  

10.30 น. พรอ้มกนัที- ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั 7น 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ Emirate Airline 

โดยมเีจา้หนา้ที- ... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

13.45 น.     ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ Emirate Airline เที-ยวบนิที- EK384 

*ขอสงวนสทิธิ\ในการเลอืกที-นั-งบนเครื-องเนื-องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึ-งระบบการจองที-นั-งเป็นแบบสุม่ที-นั-งวา่ง หาก

ทา่นมคีวามประสงคท์ี-จะระบทุี-นั-งบนเครื-อง หรอืเปลี-ยนที-นั-ง จะมคีา่ใชจ้่ายเพิ-มเตมิ สามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี7* 

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

เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B สนามบนิตั 7งอยู่บนเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทาง

ตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ จากนั7นนําท่านเดนิทางผ่านเสน้ทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่าน

สะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ-งเป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ี-มคีวามยาวมากกวา่ 2.2 กโิลเมตร ซึ-ง

ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชื-อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์ของเกาะ

ฮอ่งกง จากนั7นนําทา่นเดนิทางสูจู่ไหโ่ดยเรอืเฟอรร์ ี% (ขึ7นอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัที-เดนิทาง)... ผา่นดา่นจูโ่จว  ทา่น

จะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร)   ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่น

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 50-60นาท ี เมอืงจไูหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี 

“จูไห่”  ไดรั้บการยกย่องจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี” (Amazing City in 

China) 

คํ%า  รบัประทานอาหารคํ%า    BOX SET 

ที%พกั  เดนิทางเขา้สูท่ี-พัก Jinjiang Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

  

เครื%องแอรบ์สั A380 
ที%น ั%งแบบ 3-4-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ท ั�งขาไป-ขา
กลบั 

นํ �าหนกัสมัภาระ 

ขาไป - ขากลบั 30 
กก. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 2 

 จูไ่ห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี%-วดัผูโ่ถว-เซนิเจ ิ�น-ชอ้ปปิ� งหลอหวู(่LOWU)-ชมโชวม์า่นนํ�า 3มติ(ิ3D Water Show) 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลงัรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ย  เดนิทางผา่นชม ถนนคูรั่ก (The Lover Road) ซึ-งเป็นถนนเลยีบชายหาดที-แสนจะ

โรแมนตกิซึ-งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ไดทํ้าไวข้ ึ7นเพื-อเป็นสถานที-พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที-นิยมของบรรดาคู่รัก

ทั 7งหลาย...จากนั7นชมสญัลักษณ์ของเมอืงจูไหท่ี-มชี ื-อเรยีกวา่ “หวหีนี-” รูปปั7นสาวงามกลางทะเลสงู 8.7 เมตร ถอืไขมุ่ก

อยู่รมิทะเล จากนั7นนําทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มุนไพรจนีหรอืบัวหมิะใหท้า่นรับฟังการบรรยายถงึสรรพคณุของสมุนไพรจนี

รวมทั 7งใหบ้รกิารนวดฝ่าเทา้และนําทา่นชมสนิคา้พื7นเมอืงของเมอืงจูไห ่อาทเิชน่ ผา้ไหม ใบชา หยกฯลฯ เพื-อฝากคนที-

ทา่นรัก...จากนั7นนําทา่นสู ่วดัผูโ่ถว นมัสการองคส์งักระจายเพื-อความอดุมสมบรูณ์ นมัสการเจา้แมก่วนอมิเพื-อความโชค

ด ีนมัสการองคอ์มติรพุทธเจา้เพื-อการมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพื-ออายยุนืนาน ...    

เที%ยง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั7นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจิ7น  โดยรถโคช้ใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 3 ชั-วโมง  “เมอืงเซนิเจิ7น” ซึ-งเป็นเมอืง 

1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ที-สําคญัของจนีทางตอนใตแ้ละเป็น

แหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมัยอกีดว้ย...จากนั7นใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการตอ่ราคาสนิคา้มากกวา่ 50% ที-

คนไทยขนานนามวา่ มาบญุครองเซนิเจิ7น หรอืหลอหวู ่ซติี7 ทา่นจะพบกับสนิคา้กอ๊ปปี7แบรนดเ์นม ชื-อดงัมากมายอาท ิ

Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ...นําทา่นชม

โชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นนํ7าแบบ 3D เป็นโชวท์ี-เกี-ยวกบัเด็กหญงิผูก้ลา้กับลงิวเิศษที-ออกตามหาเครื-อง

บรรเลงเพลงที-มชี ื-อวา่ "ปีกแหง่ความรัก" เพื-อเอามาชว่ยนกที-ถูกทําลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง ที-ใชท้นุสรา้ง

กวา่ 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที- OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ-งเป็นโรงละครทางนํ7าขนาดใหญ่ที-สามารถจุ

ได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืนในการสรา้งแทน่แสดงบนนํ7าที-ใหญท่ี-สดุในโลกครอบคลมุพื7นที- 5,600 ตารางเมตร 

เป็นศลิปะแนวใหมแ่ละเป็นความทา้ทายเกี-ยวกบัเทคโนโลย ีและสรา้งเพื-อเป็นตัวแทนของธรรมชาต ิการแสดงบนเวทมีี

ทั 7งหมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกบัมหัศจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอ้ปุกรณ์ เชน่ แสง

เลเซอร ์ ไฟ  เครื-องเปลง่แสง  มา่นนํ7า  ระเบดินํ7า ฯลฯ กวา่600ชนดิ  เป็นโชวนํ์7าที-ใหญแ่ละทนัสมัยที-สดุในโลก โชว์

การแสดงสื-อประสมในชว่งเวลากลางคนื เป็นสญัลกัษณ์ใหมใ่นทา่เรอื OCT 

เย็น            บรกิารอาหารคํ%า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ.. เป๋าฮื�อ+ไวนแ์ดง 

 ที%พกั           เดนิทางเขา้สูท่ี-พัก Royal Century Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 3 

  เซนิเจ ิ�น-ฮอ่งกง–รพีลสัเบย-์วดัแชกง-อสิระชอ้ปปิ� งถนนนาธาน-สนามบนิฮอ่งกง-กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลาพรอ้มกันที-จุดนัดหมาย ประมาณ 09.00 น. นําทา่นเดนิทางสูฮ่่องกงโดยรถไฟประมาณ 1 ชั-วโมง  นํา

ท่านนมัสการ วัดเจา้แม่กวนอมิ  ณ หาดรีพัลสเ์บย ์สรา้งขึ7นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเที-ยวจํานวนมาก

เดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศกัดิ\สทิธิ\จากเจา้แม่กวนอมิ  และขอพรจากเทพเจา้องคอ์ื-นๆ ดว้ย อาทเิชน่ ขอพรโชคลาภ 

ความรํ-ารวยจากเทพไฉ่ซงิเอี7ย ,ขอพรเรื-องความรัก ใหส้มหวังในรัก ขอพรไดจ้ากเทพแห่งความรัก และเทพเจา้แห่ง

โชคลาภองคอ์ื-นๆ ณ ชายหาดรีพัลสเ์บย ์นําท่านชมทวิทัศน์ของเกาะฮ่องกงบรเิวณจุดชมววิ วคิตอเรียพีค (Victoria 

Peak) ถ่ายรูปคูก่ับววิทวิทัศน์ของตกึสงูต่างๆ ซึ-งไดส้รา้งตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง ถา้ใครมาขอก็มักสมหวังทุก

ครั7งไป จากนั7นเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวดัเกา่แกท่ี-มคีวามศักดิ\สทิธิ\มาก มอีายกุวา่ 300 ปีตั 7งอยูใ่นเขต Shatin วดั

แชกงสรา้งขึ7นเพื-อเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคนหนึ-งเป็นทหารมชีื-อวา่ทา่นแชกง เนื-องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึ7น

ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทั-วไปยกย่องและคนจนีมคีวามเชื-อถอืว่าหากไดไ้ป

กราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันนําโชคที-ตั 7งอยู่ในวัดเพื-อ

จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ที-การงาน โชคลาภ ยศศกัดิ\ และถา้หากคนที-

ดวงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาสิ-งรา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4ใบพัด 

คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆ

วันที- 2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธุรกจิจะมาวัดนี7เพื-อถวายกังหันลมเพราะเชื-อว่ากังหันจะชว่ยพัด

พาสิ-งชั-วรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตวัและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน 

เที%ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนั7นนําชมโรงงานจวิเวอร์รี- ซึ-งเป็นโรงงานที-มีชื-อเสยีงที-สุดของฮ่องกงในเรื-องการออกแบบเครื-องประดับท่าน

สามารถหาซื7อไดใ้นราคาพเิศษ!!และนําท่านเลอืกซื7อยาสมุนไพรจนี ตา่งๆ อกีมากมาย…จากนั7นใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ7 ง

ตามอัธยาศัย อาทเิชน่ ชอ้ปปิ7 งที- OceanTerminalและ Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชื-อดังต่างๆระดับโลกกว่า 

700  ร า้นค า้  เช่น  Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , 

Chole, ของเด็กเล่นที-หา้ง Toy r’us แหล่งชอ้ปปิ7 งสินคา้ปลอดภาษีที- DFS Galleria  เช่น  Burberry , Cartier , 

Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ  

เย็น รบัประทานอาหารคํ%าอสิระตามอธัยาศยั 

21.15 น.      ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ Emirate Airlines เที-ยวบนิที- EK385 

23.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮอ่งกง จไูห ่เซนิเจ ิ�น  

3D 2N BY EK 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดี%ยวเพิ%ม 

วนัที% : 31 ธนัวาคม-02 มกราคม 

2561          

17,999 17,999 17,999 7,000 

วนัที% : 05-07 มกราคม 2561          9,991 9,991 9,991 4,000 

วนัที% : 06-08 มกราคม 2561          9,991 9,991 9,991 4,000 

วนัที% : 12-14 มกราคม 2561          9,991 9,991 9,991 4,000 

วนัที% : 13-15 มกราคม 2561          9,991 9,991 9,991 4,000 

วนัที% : 19-21 มกราคม 2561          9,991 9,991 9,991 4,000 

วนัที% : 20-22 มกราคม 2561          9,991 9,991 9,991 4,000 

วนัที% : 26-28 มกราคม 2561          9,991 9,991 9,991 4,000 

วนัที% : 27-29 มกราคม 2561          9,991 9,991 9,991 4,000 

วนัที% : 02-04 กมุภาพนัธ ์2561          9,991 9,991 9,991 4,000 

วนัที% : 03-05 กมุภาพนัธ ์2561          9,991 9,991 9,991 4,000 

วนัที% : 09-11 กมุภาพนัธ ์2561          9,991 9,991 9,991 4,000 

วนัที% : 01-03 มนีาคม 2561          12,991 12,991 12,991 4,000 

วนัที% : 02-04 มนีาคม 2561          10,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที% : 03-05 มนีาคม 2561          10,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที% : 09-11 มนีาคม 2561          10,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที% : 10-12 มนีาคม 2561          10,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที% : 16-18 มนีาคม 2561          10,991 10,991 10,991 4,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที% : 17-19 มนีาคม 2561          10,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที% : 23-25 มนีาคม 2561          10,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที% : 24-26 มนีาคม 2561          10,991 10,991 10,991 4,000 

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

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***   

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี%ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ที%ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั** 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางที%อายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

เง ื%อนไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิ\ที-จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีที-กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทาง

ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ\ในการที-จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที-ทาง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุ

ไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที-ยวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิ\ในการเปลี-ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที-ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีด

ของการเดนิทางอาจมกีารเปลี-ยนแปลงได ้ทั 7งนี7ข ึ7นอยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที-ไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทาง

บรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิ\ในการเปลี-ยนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีที-คณะไม่ครบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิ\ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมื-อทา่นทําการซื7อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื-อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีที-ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที-ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั7ง มฉิะนั7นทางบรษัิทฯ จะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั 7งสิ7น  

8. การเดนิทางในแตล่ะครั7งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ7นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ\ในการเปลี-ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 อตัราคา่บรกิาร 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื-องบนิไป-กลบั ชั 7นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี-ยนระดับชั 7นที-นั-งจากชั 7นประหยัดเป็นชั 7นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพื-ออพัเกรดตอ้งกระทําที-เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นั7น  

2. คา่ที-พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที-ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที-ทา่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที-นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทาง

บรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที-ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที-บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ7าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื-องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอมเิรตส ์

Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครื-องบนิตามเงื-อนไขของแตล่ะสาย

การบนิที-มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื-อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื7อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื-องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ-มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบี7ยประกนัเริ-มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี7ยประกนัเริ-มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที-มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื-อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที-มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื-อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชั-วโมง (ไมส่ามารถทําคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ที-มวีซีา่อยู่แลว้และสาํหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นั7น) 

8. กรณีที-ทาง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชั-วโมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ที-เกดิขึ7นตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวนสทิธิ\ เก็บ

คา่ใชจ้่ายทั 7งหมด (ในกรณีลกูคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิ\ที-จะไมค่นืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั 7งสิ7น) 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอื-นๆ ที-นอกเหนอืที-ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื-องดื-ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํ7ามัน ที-สายการบนิเรยีกเก็บเพิ-มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื-องบนิ 

5. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ-นและทปิพนักงานขบัรถ (วนัละ 200บาท ตอ่ทา่น) ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ตามความประทบัใจ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิ-ม 7% 

 หมายเหตุ 

การสํารองที%น ั%ง 

1. กรุณาสาํรองที-นั-ง+ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มแจง้ชื-อ+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นที-เหลอื ชาํระทั 7งหมดกอ่นการเดนิทาง 15วนั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  เมื-อทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไม่วา่ทั 7งหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื-อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที-ไดร้ะบไุวท้ั 7งหมดนี7แลว้ 

เง ื%อนไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารที-ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื-นวซีา่ให ้เมื-อผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ\ในการคนืคา่มัดจําทั 7งหมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทั 7งหมด 

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

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ\ เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 7งหมด 

5. สาํหรับผูโ้ดยสารที-ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื-นวซีา่ให ้เมื-อผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ\ในการคนืคา่มัดจําทั 7งหมด 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิ\ในการเก็บคา่ใชจ้่ายทั 7งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนที- 

บรษัิทฯกําหนดไว ้(10 ทา่นขึ7นไป) เนื-องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื-นที-เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิท 

ตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที-เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ-งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื-อนการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั 7งนี7ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที-ไม่สามารถเรียกคนืได ้เช่น ค่าตั�วเครื-องบนิ ค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที-สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอื-นๆที-เกดิขึ7นตามจรงิ ในกรณีที-ไมส่ามารถเดนิทางได ้

8.  ยกเวน้กรุ๊ปที-ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัด 

 จําที-นั-งกบัสายการบนิและคา่มัดจําที-พัก รวมถงึเที-ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา    

 หรอื คา่ทวัรท์ั 7งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

9. กรณีที-กองตรวจคนเขา้เมืองทั 7งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที-ระบุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ\ที-จะไมค่นืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั 7งสิ7น 

 **สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพื%อการทอ่งเที%ยวเทา่น ั�น ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิกฎหมาย

และในข ั�นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิ�น จูไห ่ข ึ�นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที%เท่าน ั�น 

ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอื

ใดๆไดท้ ั�งส ิ�น** 

10. เมื-อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ-ง หรอืไมเ่ดนิทาง  พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ 

สทิธิ\ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 7งสิ7น 

เง ื%อนไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิ\ที-จะเปลี-ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี7 เมื-อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที-เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื-นๆที-อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ-มเตมิที-เกดิขึ7นทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเที-ยวจะสิ7นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ\และจะไมรั่บผดิชอบคนืคา่บรกิารที-ท่าน

ไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 7งสิ7น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื-องมาจากมสี ิ-งผดิกฎหมาย หรือเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื-นๆ 

5. รายการนี7เป็นเพยีงขอ้เสนอที-ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั7งหนึ-ง หลงัจากไดส้ํารองที-นั-งบนเครื-อง และโรงแรมที-พัก

ในตา่งประเทศเป็นที-เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี7อาจเปลี-ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี7คดิตามราคาตั�วเครื-องบนิในปัจจุบนั หากราคาตั�วเครื-องบนิปรับสงูขึ7น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ\ที-จะปรับราคาตั�วเครื-องบนิตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที-เกี-ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี-ยนแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที-ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที-จะจัดบรกิารทวัรอ์ื-นทดแทนให ้แตจ่ะไม่

คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนั7นๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิ\ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั 7งสิ7นแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั7น 

9. หากไมส่ามารถไปเที-ยวในสถานที-ที-ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื-องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย

การบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทั 7งสิ7น แตท่ั 7งนี7ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที-ยวสถานที-อื-นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ\การจัดหา

นี7โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีที-กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 7งที-ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศที-บรษัิทระบใุน

รายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทั 7งสิ7นบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพื-อทอ่งเที-ยวเกาหลี

เทา่นั7น 

12. เที-ยวบนิ และรายการทอ่งเที-ยวอาจมกีารเปลี-ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมื-อทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไม่วา่ทั 7งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื-อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที-ไดร้ะบไุวท้ั 7งหมดนี7แลว้ 

14. โรงแรมที-พักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที-พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที-พัก

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ\ในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามที-ระบุในรายการ

ท่องเที-ยวเท่านั7น โรงแรมที-ประเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที-ท่านมีความ

ประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึ7นอยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึ-งมคีวามแตกต่าง

กันอาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามที-ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มี

เครื-องปรับอากาศเนื-องจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบที-มอีณุหภมูตํิ-าเครื-องปรับอากาศที-มจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นั7น 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สนิส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ หรือ

อบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทั 7งสิ7น 

16. เมื-อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ-ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ\ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 7งสิ7น และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์

เพื%อทอ่งเที%ยวเอง โดยตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเที%ยวแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่

เซนิเจ ิ�น)กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พื�นเมอืงใหน้กัทอ่งเที%ยวท ั%วไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวั

หมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึ%งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึ

เรยีนใหก้บันกัทอ่งเที%ยวทุกทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื�อหรอืไมซ่ื�อข ึ�นอยู่

กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั�งส ิ�น  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล

จนีทกุเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที%เกดิข ึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น ทางบรษัิทขอ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงวนสทิธิ\ราคานี7เฉพาะนักท่องเที-ยวชาวไทยและท่องเที-ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่นั7น กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมา

โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครั7ง หากเป็นนักทอ่งเที-ยวชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ-ม 

17. ในระหว่างท่องเที-ยวจะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปและชว่ยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของการ

เดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซื7อไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื7อทั 7งนี7ข ึ7นอยู่กับ

ความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวร์ไม่มกีารบังคับใหซ้ื7อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพื-อใหผุ้เ้ดนิทางได ้

รับทราบ 

18. ในกรณีที-ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที-ของบริษัทฯก่อนทุกครั7งมิเช่นนั7นทาง 

บรษัิทฯจะ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทั 7งสิ7น 


