
 

 

 

  

HONG KONG 

สบาย ใสใส ฮอ่งกง ลนัเตา ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด์ 
โดยสายการบนิ Emirate Airline  3 วนั 2 คนื 

 

ไฮไลทท์วัรฮ์อ่งกง ลนัเตา ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์

1. นมสัการองคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มชมววิทวิทศัน ์ 
2. เทีย่วสวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้แลว้)  
3. นมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิลาภ ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์  

4. ไหวพ้ระชือ่ดงัของฮอ่งกง ทีว่ดัแชกงหมวิ  
5. อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย ที ่ถนนนาธาน  

6. ลิม้ลองติม่ซ าตน้ต าหรบัแสนอรอ่ย หา่นยา่งฮอ่งกง อาหารจนีสไตลก์วางตุง้  
7. พเิศษทานอาหารทะเลซฟู้ีด ณ หมูบ่า้นชาวประมง Lei Yun Mun 

8. รวมคา่กระเชา้นองปิง, คา่บตัรฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1  

กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   

10.30น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ 

Emirate Airline โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ

ใหก้บัทา่น 

14.00 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกงโดยสายการบนิ Emirate Airline เทีย่วบนิที ่EK384 

 *ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่ง

เป็นแบบสุม่ทีน่ั่งว่าง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบุทีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

สามารถดอูัตราคา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี*้ 

18.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 1 ชม.) นําทา่นผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT Bสนามบนิตัง้อยู่บนเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็น

ดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้ จากนัน้นําทา่นเดนิ

ทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทนัสมัย  ผ่านสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวน

ทางรถยนตท์ีม่คีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดั งระดบัโลก นอร์

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]      PANDA HOTEL หรอื

เทีย่บเทา่ 

2 พระใหญ่ลนัเตา + กระเชา้นองปิง –สวนสนุกฮ่องกงดสินีย์
แลนด ์  

   PANDA HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

3 หาดรพีัสเบย ์– วัดเจา้แม่กวนอมิ – วัดแชกงหมวิ  อสิระชอ้ป

ป้ิงถนนนาธาน - กรุงเทพฯ 
    

  

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

เครือ่งแอรบ์สั  A380 
ทีน่ ัง่แบบ  3-4-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น  

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ  

ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

  

 

 
 



 

แมน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางทา่นจะไดช้มทวิทศันข์องเกาะฮ่องกง  นําทา่นชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบ

แสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลง Symphony of Lights (โชวร์อบ 20.00 น.  ในกรณี

เดนิทางมาทนัเวลา) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร – พเิศษ เมนูหา่นยา่ง 

ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 2 

 พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิง –สวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์  

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 เกาะลนัเตาขึน้กระเชา้นองปิง เพือ่สมัผัสประสบการณ์อันน่าตืน่เตน้ชมววิทวิทศันห์มู่เกาะทะเลจนีใตแ้ละ

ภเูขาสงูแบบ360องศา ระยะทางกว่า 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากนัน้นําทา่นนมัสการ

พระโพธสิตัวก์วนอมิ พระมัญชศูรโีพธสิตัว ์และพระสมันตภทัรโพธสิตัว ์ณ วัดโปหลนิ ซึง่สรา้งข ึน้ในปี ค .ศ. 

1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค .ศ. 1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสนสถาน

โปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พิม่ข ึน้ทําใหปั้จจุบันมพีระภกิษุเดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวน

มาก วัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารทีเ่นื้อสตัวท์กุชนดิ วัด โปหลนิตัง้อยู่ทีร่ะดบัความสงู 22 เมตร  

สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธิป์ระทบักลางแจง้องคใ์หญ่ทีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ 

จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด่า้นลา่ง ไตข่ ึน้บันได 268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งคพ์ระน่ังประทบัอยู่เหนือระดบัน้ําทะเล 

371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสงู 34 เมตร องคพ์ระหัน

พระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ีฐ่านองคพ์ระมรีูปปั้นเทพธดิากําลงัถวายเครือ่งสกัการะ

แดพ่ระพุทธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิายมหายาน จงึเป็นทีม่าของชือ่พระพุทธรูปเทยีนถานบนย อดเขา

นี้เทยีนถานแปลว่าแทน่บูชาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนัน้เทีย่วชม

หมู่บา้นนองปิงทีจํ่าลองชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยรา้นน้ําชา รา้นอาหาร 

รา้ยขายของทีร่ะลกึ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

จากนัน้นําทา่นเขา้สูด่นิแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์แห่งนี้เป็น

สวนสนุกแห่งที ่5 ของดสินียแ์ลนดท์ัว่โลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวน

สนุกและรสีอรท์ระดบัโลกทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลนัเตา เปิดใหม!่!  รอยลั ปร ิน้เซส การเ์ดน้ สถานทีท่ีผู่ ้

เขา้ชมจะไดพ้บกบัเจา้หญงิดสินียใ์นสวนทีง่ดงาม ในขณะทีแ่ขกตวันอ้ยเองไดแ้ปลงโฉมเป็นเจา้หญงิดสินีย์

ทีต่นชืน่ชอบดว้ยเชน่กนั  และ เครือ่งเลน่ใหมล่า่สดุของ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์อยู่ในโซน ทมูอรโ์รวแ์ลนด์

ครัง้แรกของเครือ่งเลน่ธมีมารเ์วลนสวนสนุกดสินีย ์Iron Man Experience ไดร้วมสว่นสาํคญัตา่งๆทีส่มบูรณ์

แบบของฮ่องกงดว้ยการจําลองการบนิ ฉายภาพ 3มติ ิเสยีงเซอรร์าวดแ์ละสเปเชีย่ลเอฟเฟ็กตอ์ืน่ๆทีทํ่าให ้

คณุไดส้มัผัสเรือ่งราวการสูร้บของมารเ์วลกบักองกําลงัทีช่ัว่รา้ยของไฮดรา! MYSTIC POINT  จัดโซนให ้

เป็นลกัษณะของโซนแหง่ความลกึลบัและพศิวง  เนน้จุดหลกัทีเ่ครือ่งเลน่บา้นลกึลบัทีช่ ือ่ว่า “MYSTIC  

MANOR” และสวนแห่งเทวนยิายรอใหท้า่นพสิจูนไ์ปสมัผัสแลว้  “กรซิลยีก์ลัช” (GRIZZLY GULCH) 

สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์เปิดโลกตะวันตก ผจญภยัหลากหลายทศิทาง แปลกใหม่ 

มันส ์ไม่เหมอืนใคร กบัรถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่น “รัน อเวย ์มายน ์คารส์ ” (RUNAWAY MINE CARS) 

เกาะใหแ้น่นครัง้แรกกบัโคสเตอรภ์าคพืน้ดนิหลากหลายทศิทางรายรอบดว้ยแดนเถือ่นแปลกตาเลีย้วเลาะ

ผ่านโตรกธาร น้ําพุรอ้น “ ไกเซอร ์กลัช” (GEYSER GULCH) ทีพ่วยพุ่งสะเทอืนทัว่ทัง้พืน้ดนิแลว้มาเยีย่ม

บา้นชา่งตเีหล็กหลบสายน้ําทีส่าดสา่ย และรา้นของแหง้ทีก่ลายเป็นรา้นของเปียก ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพือ่นใหม่ 

เล็งใหแ้ม่น แลว้พ่นสายน้ําจากเครือ่งสบูลมของชา่งตเีหล็ก  สนุกสนานกนัแบบเย็นฉ่ํา จากนัน้พบกบัการ

ตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพือ่นทีแ่สนวเิศษ มกิกี,้ มนินี่, ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสือ้ผา้น่ารักและสองเพือ่น

ดสินีย ์กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และเคไนย ์ดนิแดนทีย่ ิง่ใหญ่เหนือคําบรรยายอกีทีห่นึง่ทีไ่ม่ควรพลาด “ทอย 

สตอรีแ่ลนด”์ (TOY STORYLAND)  ธมีแลนดจ์ากดสินียพ์คิซารส์าํหรับเด็กทกุวัย เมือ่เหลา่ของเลน่ออกมา

สนุกสนาน ระวัง! ปฏบิัตกิารร่วมกบักองกําลงัของแอนดี ้ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดร๊อป (TOY SOLDIER 

PARACHUTE DROP) ทิง้ด ิง่จากความสงู 25 เมตร ดิง่พสธุาร่อนจากเวหาสูพ่ืน้โลก,แลว้ร่วมวิง่ไลง่ับหาง 

สา่ยหัว สา่ยหางโยกกนัหัวหมุน กบั สลิง้กีด้อ๊กสปิน (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!สดุเสยีง หวาดเสยีว อะดรี

นาลนีกระฉูด บนรางรูปตวั U ทีค่วามสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร ์อารซ์ ีเรเซอร ์(RC RACER)นอกจากนี้ทา่น

สามารถเลน่เครือ่งเลน่อันทนัสมัยและสนุกสนาน อกี 4 โซน โซนแรก “เมนสตรที ยู เอส เอ” (MAIN 

STREET USA) กา้วเขา้สู ่ความมชีวีติชวีาเทศกาลเฉลมิฉลองของอเมรกินัทาวน ์สนุกสนานไปกบั ไฟลท์

ออฟ แฟนตาซ ีพาเหรด 2 รอบของทกุวัน ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหารมากมาย

สนุกกบัรถไฟไอน้ําโบราณรอบสวนสนุกโซนทีส่อง“ทมูอรโ์รวแ์ลนด”์  (TOMORROW LAND)  ตืน่เตน้ 

สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านหว้งอวกาศอันมดืมดิไปกบัโรลเลอรโ์คสเตอร ์ไฮเปอรส์เปซ เมาทเ์ทน 

(Hyperspace Mountain) โซนทีส่าม “แฟนตาซแีลนด”์ (FANTASY LAND) ดืม่ดํา่ไปกบัโลกแห่งเทพ

นยิาย พบกบัเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา สนุกกบัเมอืงเทพนยิายลอ่งเรอืตามเรือ่งราวรอบโลกที ่

“อทิส ์อะ สมอล เวลิด์” (IT’S A SMALL WORLD) ประทบัใจไปกบัการแสดงแบบบรอดเวย ์ที“่Mickey 

and the Wondrous Book”โซนสดุทา้ยโซนทีส่ี ่“แอดเวนเจอรแ์ลนด”์ (ADVANTURE LAND) ดนิแดน

แห่งการผจญภยัอันน่าตืน่เตน้สมัผัสความเรา้ใจกบัการผจญภยัในป่าลกึลบัของเอเชยีและแอฟรกิาในดนิแดน 

“จังเกลิ รเิวอร ์ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะเร ิม่ตน้การผจญภยับนเรอืสาํรวจทีล่อ่งไป

ตามแม่น้ําสายใหญ่หัวใจหลกัของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์่านป่าลกึลบัทีท่กุโคง้น้ําจะมสี ิง่ลกึลบัและสิง่ทีส่รา้ง



 

ความตืน่เตน้ตา่งๆรออยู่เพือ่สรา้งความสนุกใหก้บัผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืนไม่ว่าจะเป็นฝูงชา้งทีเ่ลน่น้ําอย่างสนุกสนาน

ตืน่เตน้กบัการ ผจญภยักบัสตัวป่์านานาชนดิ, Tarzan’s Tree House บา้นตน้ไมข้องทารซ์าน และชมขบวน

พาเหรด ชว่งกอ่นสวนวนุกจะปิด  

เย็น รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 3 

หาดรพีสัเบย ์–วนัเจา้กวนอมิ-วดัแชกงหมวิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน -กรงุเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

จากนัน้นําทา่นนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบูชาขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่

กวนอมิเจา้แม่ทบัทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัว่าถา้ใครมาขอก็มักสมหวังทกุ

ครัง้ไป เจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่

ในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอมิ

ที ่Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ ค .ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัด

ขนาดเล็ก  แตเ่ป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีช่าวฮ่องกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบูชาขอพรกนัแน่นวัด ถา้



 

ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกว่าทีน่ี่แม่นมากทีพ่เิศษกว่านัน้ นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอัง้

เปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย  ..จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ  เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีว ามศกัดิส์ทิธิม์าก มี

อายุกว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลสาํคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่

ว่าทา่นแชกง เนื่องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทํา

ใหค้นทัว่ไปยกย่องและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืว่ าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบ

ผลสาํเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหันนําโชคทีต่ัง้อยู่ในวัดเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและ

ครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีเีคราะห์

รา้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาส ิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันนําโชคม ี 4ใบพัด คอืพร 

4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ใน

ทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชื่ อว่า

กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษทานอาหารทะเลซฟู้ีด Lei Yue Mun 

บา่ย ..จากนัน้นําชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของฮ่องกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบั

ทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! และนําทา่นเลอืกซือ้ยาสมุนไพรจนีตา่งๆ อกีมากมาย   ใหท้า่น

อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศยั เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้แบรนด์

เนมชือ่ดงัตา่งๆ ระดบัโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, 

Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'usรา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด

ภาษีที ่DFS  Galleria   

เย็น รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

21.50น.      ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ Emirate Airlines เทีย่วบนิที ่EK385 

23.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สบาย ใสใส ฮอ่งกง ลนัเตา ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์

3D 2N BY EK 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

1ทา่น 

เด็กไมม่มี ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

Join Land 

1 ทา่น 

INFANT  

เด็กทารก

อายไุมเ่กนิ 2

ขวบ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่: 18-20 พฤษภาคม  

2561 
18,991 18,991 16,991 

 
14,491 5,000 6,000 

วนัที ่: 24-26 พฤษภาคม  

2561 
18,991 18,991 16,991 

 
14,491 5,000 6,000 

วนัที ่: 31 พฤษภาคม – 

02 มถินุายน  2561 
18,991 18,991 16,991 

 

14,491 5,000 6,000 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 5,000 บาท/ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 600บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร*์** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

 



 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อย่างนอ้ย7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 -  กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตร

สะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / 

เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล / ฮ่องกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธ่ยแ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตาม

เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  



 

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ (วันละ 200บาท ตอ่ทา่น) ทปิหัวหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

6. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหตุ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาสาํรองทีน่ั่ง+ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ชาํระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

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

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนที ่



 

บรษัิทฯกําหนดไว ้ (10 ทา่นขึน้ไป ) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษัิท 

ตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋

เครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

8. ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัด 

 จําทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา    

 หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

9. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จไูห ่ข ึน้อยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละ

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง  พรอ้มคณะถอื

ว่าทา่นสละ 

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย

, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรื อ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร



 

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิ ทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คื นคา่บริ การไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิ้ นบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิ ทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวขอ งประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3ทา่นขึน้อยู่กบัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือุบัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทา่นตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่

เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจ ิน้ )ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงให้

นกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ , ผา้ไหม , ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม , หยก 

ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่น

ทราบวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั้ งส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุ

เมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้นทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณี

ตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้  หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บ



 

 

*** HAVE A NICE TRIP *** 

คา่ใชจ้่ายเพิม่ 

17. ในระหว่างทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหน่ายหากว่าทา่นใดส นใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททวัรไ์ม่มกีารบังคบัใหซ้ือ้แตอ่ย่างใดแตเ่ป็นการบอกกลา่ว

ลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดร้ับทราบ 

18. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบริ ษัทฯกอ่นทกุครัง้มเิชน่นัน้ทาง  

บรษัิทฯจะ ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อัน

เนื่องจากอุบัตเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาน

เอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษ

ทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ 

แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกู

ปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่ี

การปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่

ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

 


