


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สะพานแขวนซิงหมา	-
เกาะลันเตา	-	วัดโปหลิน	-	หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	-	Citygate	Outlet	Mall

พักที่
Panda
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

2 วัดหวังตาเซียน	-	วัดแชกงหมิว	-	วัดชีหลิน	หรือ	วัดนางชี	-	เลดี้มารเก็ต	-	A
SYMPHONY	OF	LIGHTS

พักที่
Panda
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 วิคตอเรียพีค	-	รีพัลสเบย	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	ยานถนนนาธาน	-	สนามบินฮองกง
Chek	Lap	Kok	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

25	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿14,999 ฿5,000

1	มิ.ย.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿14,999 ฿5,000

8	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿14,999 ฿5,000

15	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿14,999 ฿5,000

22	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿14,999 ฿5,000

29	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿14,999 ฿5,000



ชวงเชา
06.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	เคานเตอร	K

สายการบินฮองกง	แอรไลน	โดยมีเจาหนาที่	...	คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระใหกับทาน

08.50	น.	ออกเดินทางสู	ฮองกงโดยสายการบินฮองกง	แอรไลน	เทีย่วบินที	่HX768

12.40	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	Hongkong	International	Airport	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	1	ชม.)	นํา
ทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว	พรอมกัน	ณ	ทางออก	EXIT	B	สนามบินตั้งอยูบนเกาะลันเตา
ฮองกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง

จากน้ันนําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย	ผานสะพานแขวนซิงหมา	(TSING	MA	BRIDGE)
ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนตที่มีความยาวมากกวา	2.2	กิโลเมตร	ซึ่งไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง
ระดับโลก	นอรแมน	ฟอสเตอร	ระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกง

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
พระใหญลันเตา	เกาะลันเตา	เพื่อสัมผัสประสบการณอันนาตื่นเตนชมวิวทิวทัศนหมูเกาะทะเลจีนใตและ

ภูเขาสูง	ระยะทางกวา	5.7	กิโลเมตรโดยใชเวลาประมาณ	25	นาที

จากน้ันนําทาน	นมัสการพระโพธิสัตวกวนอิม	พระมัญชูศรีโพธิสัตว	และพระสมันตภัทรโพธิสัตว	ณ
วัดโปหลิน	ซึ่งสรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1920	เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆเพียง	3	องค	ตอมาในปี	ค.ศ.	1924
ไดเปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลินพรอมทั้งมีการสรางอารามและโบสถเพิ่มขึน้ทําใหปัจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมา
จําวัดกันเป็นจํานวนมาก	วัดโปหลินเป็นวัดเจหามเซนไหวอาหารที่เน้ือสัตวทุกชนิด	วัดโปหลินตั้งอยูที่ระดับ
ความสูง	22	เมตร	สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิป์ระทับกลางแจงองคใหญที่สุดในโลกจากเกือบทุก	ๆ
สวนของเกาะ

จากน้ันเที่ยวชม	หมูบานนองปิง	ที่จําลองชีวิตความเป็นอยูของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวดวยราน
น้ําชา	รานอาหาร	รายขายของที่ระลึก

จากน้ันอิสระใหทานชอปป้ิงอยางจุใจที่	CITYGATE	OUTLET	มีสินคาใหเลือกซื้ออยางครบครันตั้งแต	NIKE,
ADIDAS,	QUICK	SILVER,	BODYSHOP,	BALLY,CITY	CHAIN	ฯลฯ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ทีพ่ัก	เดินทางเขาสูทีพ่ัก	Panda	Hotel	หรือเทียบเทา



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสะพานขามชองแคบในฮองกง	ตั้งชื่อตามชื่อเกาะที่สะพานเชื่อมอยู	คือ
เกาะซิงยี่และเกาะหมาวัน	มีชวงกลางยาว	1,377	เมตร	สูง	206	เมตร	ขณะ
สรางเสร็จในปี	ค.ศ.	1997	ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีชวงกลางยาวที่สุด
เป็นอันดับ	2	ของโลก	และในปัจจุบันอยูที่อันดับที่	7	ของโลก

เป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบัน	ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กแตใหญ
กวาเกาะฮองกงถึง	2	เทาและเมื่อกอนเป็นเกาะชาวประมง

เป็นวัดที่ตั้งอยูที่เมืองNgong	Ping	เกาะ	New	Territories	มีพระใหญที่ชาว
ฮองกงชาวไทย	ชาวจีน	มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมี
ความนาเลื่อมใสศรัทธาและอลังการ

หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	สรางขึน้มาเพื่อนสงเสริมการทองเที่ยวของเกาะ
ลันเตา



เครื่องแอรบัส	A330,A350	ทีน่ัง่แบบ	2-4-2,3-3-3

เสริฟ อาหารรอน	ขาไป-กลับ(Snack	Box)

น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	20	กก.

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกทีน่ัง่บนเครื่องเน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซึง่	ระบบ
การจองทีน่ัง่เป็นแบบสุมทีน่ัง่วาง	หากทานมีความประสงคทีจ่ะระบุทีน่ัง่บนเครื่อง	หรือเปลีย่นทีน่ัง่
จะมีคาใชจายเพิม่เติม	สามารถดูอัตราคาบริการไดจากทายรายการน้ี

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงที่มีแบรนนานาชาติกวา	80	ยี่หอซึ่งตลอดทั้งปีมี
ซึ่งแทบจะสวนลดอยูอยางนอย	30%	ตลอดปี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	Panda	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ทีพ่ัก	หรือ	ณ	ภัตตาคาร	แบบติม่ซํา

จากน้ันนําทานนมัสการ	วัดหวังตาเซียน	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1921	เพื่ออุทิศใหกับWong	Tai	Sin	เด็กหนุมผู
ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเตาจนกลายเป็นผูมี	พลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจาหวังตาเซียนในเวลาตอมา	เป็นวัดที่
ชาวฮองกงเชื่อวามีความศักดิส์ิทธิเ์ป็นหน่ึงในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกงมีเทพซึ่งขึน้ชื่อในการดูแลรักษาโรคภัย
ไขเจ็บ	จะมีผูคนมากมายที่นําธูป	และของมาสักการะเพื่อขอพรตางๆ	ตั้งแตเรื่องความรักไปจนถึงฤกษมงคลใน
การทําธุรกิจ	สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคลายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญและหลังคาสีทอง
เหลืองอราม..

จากน้ันเดินทางไป	วัดแชกงหมิว	เป็นวัดเกาแกที่มีความศักดิส์ิทธิม์าก	มีอายุกวา	300	ปีตั้งอยูในเขต	Shatin
วัดแชกงสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเป็นทหารมีชื่อวาทานแชกง	เน่ืองจากมีเหตุการณ
จลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว	ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความ
เชื่อถือวาหาก	ไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ	แลวจะตองไปหมุน
กังหันนําโชคที่ตั้งอยูในวัดเพื่อจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาที่การ
งาน	โชคลาภ	ยศศักดิ ์

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	วัดชีหลิน	สํานักนางชีในพระพุทธศาสนาฝายลัทธิมหายานที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตสรางขึน้ตั้งแตปี	ค.ศ.1930แลวเสร็จในปี	ค.ศ.2000	โดยสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบของราชวงศถังของจีน
ตัวอารามจะมีมากมายหลายหลังซึ่งแตละหลังจะมีองศพระโพธิสัตวใหผูคนไดกราบไหว...

หลังจากน้ันนําทาน	อิสระชอปป้ิงเลดี้มารเก็ต	ซึ่งเป็นตลาดกลางแจงที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของฮองกง	มี
สินคามากมายใหไดเลือกชอป	ทั้งเสื้อผาแฟชั่น	กระเปา	รองเทา	เครื่องประดับ	เครื่องสําอาง	ของเลน	ฯลฯ	มี
สินคามากกวา	100	กวาราน	และของกิน	ซึ่งเป็นอาหารทองถิ่นของที่น่ี	ทานสามารถตอลองสินคาไดมากกวา
50%



ชวงคํ่า
นําทานชมโชวยิงแสงเลเซอรประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโตกันตามจังหวะเสียงเพลง	Symphony	of

Lights	(โชวรอบ	20.00	น.)

รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

เดินทางเขาสูทีพ่ัก	Panda	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ที่พัก	หรือ	ณ	ภัตตาคาร	แบบติ่มซํา

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง	ที่ขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางที่ขอเสมอ
ซึ่งสรางขึน้มาบูชาหวองตาเซียน

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

วัดนางชี	หรือ	Chi	Lin	Nunnery	ซึ่งตั้งอยูที่	diamond	hill	ฝ่ังเกาลูน	ภายใน
บริเวณวัดนางชี	ยังมีสวนเล็กๆไวใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมบรรยากาศ	วัด
นางชี	หรือ	Chi	Lin	Nunnery	น่ีสรางในรูปแบบของราชวงศถัง	ซึ่งการสราง
โดยไมใชตะปูเลย	บรรยากาศภายในวัดน้ันสวยงามและเงียบสงบมาก	มีบอบัว
และตนบอนไซดัดไดรูปทรงสวยงาม	ขางในวัดแตละหองก็จะมีพระพุทธรูป
ประดิษฐานอยูภายใน	เป็นวัดที่อยูในยานเกาลูนประเทศฮองกง	ซึ่งภายในมี
ขนาดใหญมากและมีทั้ง	สํานักชี	หอพักนักทองเที่ยว	รานปาหาร	และอื่นๆอีก
มากมาย

เป็นตลาดกลางแจงที่ถือวามีชื่อเสียงแหงหน่ึงในฮองกง	ตลาดแหงน้ีเหมาะ
สําหรับคนที่รักในแฟชั่น	เพราะที่น่ีมีทั้ง	กระเปา	,	รองเทา	,	เสื้อผา	,เครื่อง
ประดับ	,	เครื่องสําอาง	,ของตกแตงบาน	,	ของเลน	ฯลฯ	มีรานคาทั้งสิ้น
มากกวา	100	ราน	ระยะทางของตลาดแหงน้ีโดยรวมแลวยาวกวา	1	กิโลเมตร
รานสวนใหญจะตั้งราคาสูง

	พักที่	Panda	Hotel	หรือเทียบเทา

เป็นการจัดแสดงแสงสีและเสียง	ซึ่งจะถูกกจัดทุกๆ	สองทุมถาอากาศดี	เป็น
โชวที่ใหญที่สุดในโลกตามกินเนสเวิลเร็คคอรด



รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ทีพ่ัก	หรือ	ณ	ภัตตาคาร	แบบติม่ซํา

นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณเขา	วิคตอเรีย	พีค	(Victoria	Peak)	ถายรูปคูกับวิวทิวทัศน
ของตึกสูงบนเกาะฮองกง

จากน้ันนําทาน	นมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม	และเทพเจาแหงโชคลาภ	ณ	ชายหาดรีพัลสเบย
สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1993	ในแตละปีจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิส์ิทธิจ์ากเจาแม
กวนอิมเจาแมทับทิมและเทพเจาแหงโชคลาภ	โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันวาถาใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้ง
ไป

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวยบาย
จากน้ันนําชม	โรงงานจิวเวอรรี	่ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮองกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ

ทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ	!!	และนําทานเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนตางๆ	อีกมากมาย

ใหทานอิสระชอปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย	เชน	ชอปป้ิงที่	Ocean	Terminal	และ	Harbour	City	กับ
สินคาแบรนดเนมชื่อดังตางๆ	ระดับโลกกวา	700	รานคา	อาทิ	เชน	Armani,	Prada,	Gucci,	Burburry,	Carlier,
Chanel,	Coach,	Dior	Fendi,	Louis	Vuitton,	Chole	ฯลฯ	หางขายของเด็กเลน	Toy	r'us	รานชอปป้ิงสินคาปลอด
ภาษีที่	DFS	Galleria

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

23.50	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินฮองกงแอรไลน	เทีย่วบินที	่HX	761

02.25+1	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ที่พัก	หรือ	ณ	ภัตตาคาร	แบบติ่มซํา

ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮองกง	วิคตอเรียพีค	ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด
เพราะนักทองเที่ยวที่ไดไปเยือนวิคตอเรียพีค	จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะ
ฮองกงไดทั้งหมด	ตั้งแตอาววิคตอเรีย	ตึกระฟา	เรือเฟอรรี่	และสีสันของแสงไฟ
ยามคํ่าคืนของฝ่ังเกาลูน	ทั้งหมดสรางตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี



รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

เป็นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน	และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจม
ซาจุย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได

2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณทีเ่กิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิม่เติมทีเ่กิดขึ้นทางตรงหรือทางออม	เชน	การ
เจ็บป วย,	การถูกทําราย,	การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา
บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผิด
กฎหมาย	หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่
บริษทัระบุในรายการเดินทาง

11.	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้นบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทอง
เที่ยวเกาหลีเทาน้ัน

12.	เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ
ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

14.	โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย	โดย
โรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่
ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือDouble)	ใน
กรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าเครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน

15.	กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหาย
ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น

16.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาทานตองการ
แยกตัวออกจากกรุปทัวรเพื่อทองเทีย่วเอง	โดยตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเทีย่วแหง
เมืองจีนทุกเมือง	(ฮองกง	มาเกา	จูไห	เซินเจิ้น)กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทอง
เทีย่วทัว่ไปไดรูจัก	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	บัวหิมะ,	ผาไหม,	ไขมุก,	ใบชา,	ใยไผไหม,	หยก	ซึง่จําเป็น
ตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเทีย่วทุกทานทราบวา
รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็น



หลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทัง้สิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง	ทาง
บริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	ราน	ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทองเทีย่วชาวไทยและทองเทีย่วเป็นหมูคณะแบบ	Join	Tour	เทานัน้	กรณีตองการ
ตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้	หากเป็นนักทองเทีย่วชาวตางชาติ	หรือ	พระสงฆ	เก็บคาใช
จายเพิม่

17.	ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และในวัน
สุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อทั้งน้ีขึน้อยูกับความพึงพอใจของทาน	ทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาว
ลวงหนาเพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ

18.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง

19.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง

2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15วัน

3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ
ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน	

2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา
**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ที่นอนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ
TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน

4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เอมิเรตส	Economy	class	30
กิโล	/	เอมิเรตส	Business	class	40	กิโล	/	ฮองกงแอรไลน	20	กิโล	/	คาเธยแปซิฟิค	20	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่อง
บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท
คารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ

2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท

3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

5.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ	(วันละ	200บาท	ตอทาน)	ทิปหัวหนาทัวร	(ตามความประทับใจ)



6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	

***	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	6,500	บาท	/ทาน	***

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศก	ทานละ	600	บาท	/ทริป/ตอ
ทาน***

**	โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ
เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ**

**พาสปอรตตางชาติ	โปรดติดตอเรา**

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯกอนทุกครั้งมิเชนน้ัน
ทางบริษทัฯจะ	ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ



1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด

2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด

3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท

4.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด

5.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯ	เป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด

6.		บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดินทางไมครบ
ตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน	

7.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คา
ตัว๋เครื่องบิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไม
สามารถเดินทางได

8.	ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการันตีมัดจํา
ที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือ
คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

9.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและฮองกง	เซินเจิ้น	จูไห	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
หัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**

10.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง		พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


