
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HONG KONG 
ฮอ่งกง พระใหญล่นัเตา เซนิเจ ิ�น 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี 

3 วนั 2 คนื  
 
ไฮไลทท์วัร ์ฮอ่งกง ลนัเตา เซนิเจ ิ�น 

1. เที'ยว 2 เมอืงสดุคุม้  
2. นมสัการองคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มชมววิทวิทศัน ์ 
3. อสิระชอ้ปปิ� งสนิคา้มากมาย ที' OUTLET MALLตลาดตงเหมนิที'เซนิเจ ิ�น 

และถนนนาธาน 
4. เที'ยวชมหมุูบ่า้นฮากกากนัเคงิเป็นหมูบ่า้นพื�นเพของเมอืงเซนิเจ ิ�น 
5. ชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นนํ �าแบบ 3D แสง ส ีเสยีง  
6. สกัการะสิ'งศกัด ิFสทิธิFชื'อดงัของฮอ่งกง วดัหวงัตา้เซยีน, วดัแชกงหมวิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1  

กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ– อสิระชอ้ปปิ� งถนนนาธาน– เซนิเจ ิ�น 

04.00น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (Terminal 1) ชั 1น 3 เคานเ์ตอร ์

2 สายการบนิแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ

ใหก้บัทา่น 

06.35 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เที�ยวบนิที� FD508 

(บนเครื�องมบีรกิารขายอาหารและเครื�องดื�ม) 

*ขอสงวนสทิธิBในการเลอืกที�นั�งบนเครื�องเนื�องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึ�งระบบการจองที�นั�งเป็นแบบสุม่ที�นั�ง

วา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ี�จะระบทุี�นั�งบนเครื�อง หรอืเปลี�ยนที�นั�ง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ สามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้าก

ทา้ยรายการนี1* 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที'ยง เย็น โรงแรมที'พกั 

1 กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – วัดหวังตา้เซยีน – วัดแชกงหมวิ– 
อสิระชอ้ปปิ1งถนนนาธาน– เซนิเจิ1น 

 � � ROYAL CENTURY 
HOTEL หรอืเที�ยบ

เทา่ 

2 เซนิเจิ1น-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปปิ1งตลาดตงเหมนิ-ชมโชว์
มา่นนํ1า 3มติ(ิ3D Water Show) 

  �    �   � ROYAL CENTURY 
HOTEL หรอืเที�ยบ

เทา่ 

3 พระใหญล่ันเตา + กระเชา้นองปิง– ซติี1เกทเอาทเ์ลทสนามบนิ
ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

� �   

  
 

เครื'องแอรบ์สั A320 
ที'น ั'งแบบ 3-3 

ไมม่เีสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ั�งขาไป-ขา

กลบั 

นํ �าหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) ซึ�งตั 1งอยู่

บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกับ

มณฑลกวางตุง้ หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B  

จากนั1นนําท่านนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึ1นในปี 

ค.ศ.1921 เพื�ออุทิศใหก้ับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู ้

รเิร ิ�มในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและ

กลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาต่อมา เป็นวัดที�

ชาวฮ่องกงเชื�อวา่มคีวามศักดิBสทิธิBเป็นหนึ�งในวัดที�โด่ง

ดังที�สุดของฮ่องกงมีเทพซึ�งขึ1นชื�อในการดูแลรักษา

โรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายที�นําธปู และของมาสักการะเพื�อขอพรตา่งๆ ตั 1งแตเ่รื�องความรักไป

จนถงึฤกษ์มงคลในการทําธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนีสมัยโบราณที�มเีสาสี

แดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอร่าม..จากนั1นเดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ี�มี

ความศักดิBสทิธิBมาก มีอายุกว่า 300 ปีตั 1งอยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึ1นเพื�อเป็นอนุสรณ์ถงึ

บคุคลสําคัญคนหนึ�งเป็นทหารมชีื�อวา่ท่านแชกง เนื�องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึ1นในทางภาคใต ้

ของจนีและท่านแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทั�วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชื�อถอืวา่หากได ้

ไปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันนํา

โชคที�ตั 1งอยูใ่นวัดเพื�อจะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ที�

การงาน โชคลาภ ยศศักดิB และถา้หากคนที�ดวงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอา

สิ�งรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4

ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สุขภาพร่างกายแข็งแรง, 

เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหล

มาเทมา ในทุกๆวันที� 2 ของเดือนแรกตามปฏทินิจีน

ชาวฮ่องกงและนักธุรกจิจะมาวัดนี1เพื�อถวายกังหันลม

เพราะเชื�อวา่กังหันจะชว่ยพัดพาสิ�งชั�วรา้ยและโรคภัยไข ้

เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

เที'ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั1นนําชมโรงงานจวิเวอรร์ี� ซ ึ�งเป็นโรงงานที�มชี ื�อเสยีงที�สดุของฮอ่งกงในเรื�องการออกแบบ

เครื�องประดับทา่นสามารถหาซื1อไดใ้นราคาพเิศษ !! ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ1งถนนนาธานตามอัธยาศัย 

เชน่ ชอ้ปปิ1งที� Ocean Terminal และ Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชื�อดังตา่งๆ ระดับโลก

กวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'usรา้นชอ้ปปิ1งสนิคา้ปลอดภาษีที� 

DFS  Galleria   

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนั1นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิ1น (โดยรถไฟ) ซึ�งเป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิ

ปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ที�สําคัญของจนีทาง                                                           

ตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมัยอกีดว้ย.. 

คํ'า  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ที'พกั  เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก เซนิเจิ1นRoyal Century Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 2 

เซนิเจ ิ�น-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปปิ� งตลาดตงเหมนิ-ชมโชวม์า่นนํ �า 3มติ ิ(3D Water Show) 

 เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั1นนําทุกท่านสู่หมู่บา้นฮากกากันเคงิถูกสรา้งขึ1นตามสไตลก์าร

สรา้งบา้นของชาวฮากกา  ก่อนหนา้ที�เมอืงเซนิเจิ1นจะถูกแต่งตั 1งให ้

เป็นเขตเศรษฐกจิแหง่แรกของประเทศจนี คนพื1นเพของเมอืงเซนิเจิ1น

ลว้นเป็นชาวฮากกาทั 1งสิ1น เพื�อใหค้นรุ่นหลังไดรํ้าลกึ และ ศกึษาถงึ

ความเป็นมาของเซนิเจิ1น รัฐบาลจนีจงึไดล้งทุนใหม้กีารสรา้งหมูบ่า้น

ฮากกากนัเคงิขึ1น ที�นี�เราจะไดเ้ห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจนีฮาก

กา โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในเรื�องของการตกแต่งอาคารบา้น อาหารการกนิ ประวัตคิวามเป็นมาของชาวจนีฮากกา

ในอดตี นําท่านเดนิทางสูศู่นยส์มนุไพรจนีหรอืบัวหมิะ และชมสนิคา้พื1นเมอืงของเมอืงเซนิเจิ1น อาทเิชน่ ใบชา 

หยก ครมีไขม่กุ ผา้ไหม ฯลฯ เพื�อฝากคนที�ทา่นรั 

เที'ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

...จากนั1นเดนิทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศูนยร์วมแห่งการชอ้ป

ปิ1 งสนิคา้ภายในประเทศ ที�นี�นับว่าเป็นสถานที�ที�นักท่องเที�ยว

นยิมมาชอ้ปปิ1ง เพราะนอกจากที�นี�จะเป็นแหล่งชอ้ปปิ1งแลว้ยัง

เป็นแหล่งรวมเรื�องอาหารการกนิอกีดว้ย ที�นี�มสีนิคา้หลากหลาย

มากมาย ไมว่่าจะเป็นเสื1อผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเล่น ราคาไม่

แพงเรียกว่าใครชอบต่อรับรองว่าสนุกแน่ๆ...นําท่านชมโชว์ 

MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านนํ1 าแบบ 3D เป็นโชว์ที�

เกี�ยวกับเด็กหญงิผูก้ลา้กับลงิวเิศษที�ออกตามหาเครื�องบรรเลงเพลงที�มชี ื�อวา่ "ปีกแห่งความรัก" เพื�อเอามา

ชว่ยนกที�ถูกทําลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง ที�ใชท้นุสรา้งกวา่ 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที� OCT BAY 

WATER SHOW THEATRE ซึ�งเป็นโรงละครทางนํ1าขนาดใหญ่ที�สามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืน

ในการสรา้งแท่นแสดงบนนํ1าที�ใหญ่ที�สดุในโลกครอบคลุมพื1นที� 5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหมแ่ละ

เป็นความทา้ทายเกี�ยวกบัเทคโนโลย ีและสรา้งเพื�อเป็นตัวแทนของธรรมชาต ิการแสดงบนเวทมีทีั 1งหมด 4

องคป์ระกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรยข์องมนต์เสน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เชน่ แสง

เลเซอร ์ ไฟ  เครื�องเปลง่แสง  มา่นนํ1า  ระเบดินํ1า ฯลฯ กวา่600ชนดิ  เป็นโชวนํ์1าที�ใหญแ่ละทันสมยัที�สดุใน

โลก โชวก์ารแสดงสื�อประสมในชว่งเวลากลางคนื เป็นสญัลักษณ์ใหมใ่นทา่เรอื OCT  

เย็น  บรกิารอาหารคํ'า ณ ภตัตาคาร  

 ที'พกั  เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก Royal Century Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3 

เซนิเจ ิ�น – ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิง– ซติ ี�เกทเอาทเ์ลท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั1นนําทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกง (โดยรถไฟ) 

เที'ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนั1นนําท่านเดนิทางไป พระใหญ่ลันเตา เกาะลันเตา 

เพื�อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื�นเตน้ชมววิทวิทัศน์หมูเ่กาะ

ทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงู ระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมตรโดยใช ้

เวลาประมาณ 25 นาท ีจากนั1นนําทา่นนมสัการพระโพธสิตัว์

กวนอมิพระมัญชศูรโีพธสิัตว ์และพระสมันตภัทรโพธสิัตว์ 

ณ วัดโปหลนิ ซึ�งสรา้งขึ1นในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาด

เล็กที�มพีระภกิษุสงฆเ์พียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 

ไดเ้ปลี�ยนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทั 1งมกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พิ�มขึ1นทําใหปั้จจุบนัมพีระภกิษุเดนิทาง

มาจําวัดกันเป็นจํานวนมาก วัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารที�เนื1อสัตวท์ุกชนดิ วัดโปหลนิตั 1งอยู่ที�



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิBประทับกลางแจง้องคใ์หญท่ี�สดุในโลกจาก

เกอืบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที�ดา้นล่าง ไต่ขึ1นบันได 268 ขั 1นสู่ฐานที�องคพ์ระนั�ง

ประทับอยูเ่หนอืระดับนํ1าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชื�อมแผน่สมัฤทธิBถงึ 200 แผน่ หนัก 250 ตัน

และสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื1องล่างบรเิวณทะเลจีนใตท้ี�ฐานองค์พระมรีูปปั1น

เทพธดิากําลังถวายเครื�องสกัการะแดพ่ระพทุธบนสวรรคต์ามความเชื�อของนกิายมหายาน จงึเป็นที�มาของชื�อ

พระพุทธรูปเทยีนถานบนยอดเขานี1เทยีนถานแปลว่าแท่นบูชา

บนสวรรค์ ภายในใตอ้งค์พระมีภาพศลิปะจีนโบราณมากมาย 

จากนั1นเที�ยวชมหมู่บา้นนองปิงที�จําลองชวีติความเป็นอยู่ของ

ชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นนํ1าชา รา้นอาหาร 

รา้ยขายของที�ระลกึ จากนั1นอสิระใหท้่านชอ้ปปิ1 งอย่างจุใจที� 

CITYGATE OUTLET  มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื1ออยา่งครบครัน ตั 1งแต่ 

NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY 

CHAIN ฯลฯ   

เย็น รบัประทานอาหารคํ'าอสิระตามอธัยาศยั 

21.05น.      ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงเพื�อเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที�ยวบนิที� 

FD503  (บนเครื�องมบีรกิารขายอาหารและเครื�องดื�ม) 

23.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ….                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮอ่งกง ลนัเตา เซนิเจ ิ�น 

3D 2N BY FD 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดี'ยวเพิ'ม 

วนัที' : 06-08 เมษายน 2561 14,900 14,900 14,900 6,000 

วนัที' : 13-15 เมษายน 2561 15,900 15,900 15,900 6,000 

วนัที' : 14-16 เมษายน 2561 15,900 15,900 15,900 6,000 

วนัที' : 20-22 เมษายน 2561 11,900 11,900 11,900 4,000 

วนัที' : 04-06 พฤษภาคม 2561 9,900 9,900 9,900 4,000 

วนัที' : 05-07 พฤษภาคม 2561 9,900 9,900 9,900 4,000 

วนัที' : 10-12 พฤษภาคม 2561 9,900 9,900 9,900 4,000 

วนัที' : 11-13 พฤษภาคม 2561 9,900 9,900 9,900 4,000 

วนัที' : 01-03 มถินุายน 2561 9,900 9,900 9,900 4,000 

วนัที' : 08-10 มถินุายน 2561 9,900 9,900 9,900 4,000 

วนัที' : 15-17 มถินุายน 2561 9,900 9,900 9,900 4,000 

วนัที' : 22-24 มถินุายน 2561 9,900 9,900 9,900 4,000 

วนัที' : 29 ม.ิย.- 01 ก.ค. 2561 9,900 9,900 9,900 4,000 

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์

ทา่นละ 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น และหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ*** 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที'ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั** 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางที'อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

เงื'อนไขการใชบ้รกิาร 
 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิBที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิBในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิBในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั 1งนี1ข ึ1นอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิBในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิBในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมื�อทา่นทําการซื1อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั 1ง มฉิะนั1นทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั 1งสิ1น  

8. การเดนิทางในแตล่ะครั 1งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ1นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิBในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิาร 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั 1นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั 1นที�นั�งจากชั 1นประหยดัเป็นชั 1นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นั1น  

2. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ1าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื�องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตสE์conomy class 30 กโิล / 

เอมเิรตสB์usiness class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตาม

เงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื1อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบี1ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี1ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชั�วโมง (ไมส่ามารถทําคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ที�มวีซีา่อยูแ่ลว้และสําหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นั1น) 

8. กรณีที�ทาง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชั�วโมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ที�เกดิขึ1นตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  

สงวนสทิธิB เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 1งหมด (ในกรณีลกูคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิBที�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ 

ทั 1งสิ1น) 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํ1ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและทปิพนักงานขบัรถ (วันละ 200บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

หมายเหตุ 

 

การสาํรองที'น ั'ง 

1. กรณุาสํารองที�นั�ง+ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มแจง้ชื�อ+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื ชําระทั 1งหมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมื�อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทั 1งหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที�ไดร้ะบไุวท้ั 1งหมดนี1แลว้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ื'อนไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิBในการคนืคา่มดัจําทั 1งหมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้า่ยทั 1งหมด 

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

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิB เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 1งหมด 

5. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิBในการคนืคา่มดัจําทั 1งหมด 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิBในการเก็บคา่ใชจ้่ายทั 1งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนที� 

บรษัิทฯกําหนดไว ้(10 ท่านขึ1นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษัิท 

ตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณา

เลื�อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั 1งนี1ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตั�ว

เครื�องบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ1นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่

สามารถเดนิทางได ้

8. ยกเวน้กรุ๊ปที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จําที�นั�งกบัสายการบนิและคา่มดัจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา    

 หรอื คา่ทัวรท์ั 1งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

9. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 1งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิBที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 1งสิ1น 

 **สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพื'อการทอ่งเที'ยวเทา่น ั�น ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดย

ผดิกฎหมายและในข ั�นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิ�น จไูห ่ข ึ�นอยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ที'เท่าน ั�น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละ

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ั�งส ิ�น** 

10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง  พรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละ 

สทิธิB ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 1งสิ1น 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื'อนไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิBที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี1 เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ1นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย

, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ1นสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิBและจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 1งสิ1น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี1เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั 1งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง และ

โรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี1อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี1คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ1น บรษัิทฯ สงวนสทิธิBที�จะปรับราคาตั�ว

เครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิารทัวร์

อื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั1นๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิBในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั 1งสิ1นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั1น 

9. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั 1งสิ1น แตท่ั 1งนี1ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิBการจัดหานี1โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 1งที�ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทั 1งสิ1นบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงค์การเดนิทางเพื�อ

ทอ่งเที�ยวเกาหลเีทา่นั1น 

12. เที�ยวบนิ และรายการทอ่งเที�ยวอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทั 1งหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับใน

เงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที�ไดร้ะบไุวท้ั 1งหมดนี1แลว้ 

14. โรงแรมที�พักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที�พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมที�พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิBในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามที�ระบุในรายการท่องเที�ยวเท่านั1น โรงแรมที�ประเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีที�ท่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึ1นอยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ�งมคีวามแตกต่างกันอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกัน และไมส่ามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามที�ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครื�องปรับอากาศเนื�องจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบที�มอีุณหภูมตํิ�า

เครื�องปรับอากาศที�มจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นั1น 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายล่าชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทั 1งสิ1น 

16. เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสทิธิB ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 1งสิ1นและถา้ท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พื'อทอ่งเที'ยวเอง โดยตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเที'ยวแห่ง

เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจ ิ�น)กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พื�นเมอืงให้

นกัทอ่งเที'ยวท ั'วไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก 

ซึ'งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเที'ยวทุกทา่น

ทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื�อหรอืไมซ่ื�อข ึ�นอยูก่บัความพอใจของ

ลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั�งส ิ�น  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุก

เมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที'เกดิข ึ�นจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้นทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิBราคานี1เฉพาะนักท่องเที�ยวชาวไทยและท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั1น กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครั 1ง หากเป็นนักท่องเที�ยวชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิ�ม 

17. ในระหวา่งทอ่งเที�ยวจะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื1อไดแ้ต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไม่

ตอ้งซื1อทั 1งนี1ข ึ1นอยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบงัคับใหซ้ื1อแตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่ว

ลว่งหนา้เพื�อใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

18. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯก่อนทุกครั 1งมเิชน่นั1นทาง 

บรษัิทฯจะ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทั 1งสิ1น 

ขอ้ความซึ'งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ'งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที�มคีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที�ทอ่งเที�ยวพรอ้มทั 1งการสมัมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทั 1งนี1ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อนั

เนื�องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสถาน

เอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษ

ทางการทตู) ซึ�งอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทั 1งใน หรอื ตา่งประเทศ 

แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกนัในกรณีที�ผูร้ว่มเดนิทางถกู

ปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** HAVE A NICE TRIP *** 

 

 

 

เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื1นที�มี

การปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั 1งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทั 1งนี1การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ�ง

รว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 


