


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	ฮองกง	-	สะพานแขวน
ซิงหมา	-	เกาะลันเตา	-	วัดโปหลิน	-	หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	-	Citygate	Outlet
Mall	-	เมืองเซินเจิ้น

พักที่
Royal
Century
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

2 ถนนคูรัก	-	หวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	-	วัดผูโถวซื่อ	-	เมืองเซินเจิ้น	-	หลอหวู	-
MANGROVE	GROOVE	-	OCT	BAY	WATER

พักที่
Royal
Century
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 ฮองกง	-	วัดหวังตาเซียน	-	วัดแชกงหมิว	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	ยานถนนนาธาน	-
โอเชี่ยนเทอรมินัล	-	HARBOUR	CITY	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

9	มี.ค.	61	-	11	มี.ค.	61 ฿11,911 ฿11,911 ฿11,911 ฿4,000



ชวงเชา
04.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	(Terminal	1)

ชัน้	3	เคานเตอร	2	สายการบินแอรเอเชีย	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระใหกับทาน
06.35	น.	ออกเดินทางสู	ฮองกง	โดยสายการบินแอรเอเซีย	เทีย่วบินที	่FD508	(บนเครื่องมีบริการขาย

อาหารและเครื่องดื่ม)
07.30	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	Hongkong	International	Airport	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	1	ชม.)	ซึ่งตั้งอยู

บนเกาะลันเตา	ฮองกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง
หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว	พรอมกัน	ณ	ทางออก	EXIT	B
จากน้ันนําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย	ผานสะพานแขวนซิงหมา	(TSING	MA	BRIDGE)	ซึ่ง

เป็นสะพานแขวนทางรถยนตที่มีความยาวมากกวา	2.2	กิโลเมตร	ซึ่งไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง
ระดับโลก	นอรแมน	ฟอสเตอร	ระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางไป	พระใหญลันเตา	เกาะลันเตา	เพื่อสัมผัสประสบการณอันนาตื่นเตนชมวิวทิวทัศน

หมูเกาะทะเลจีนใตและภูเขาสูง	ระยะทางกวา	5.7	กิโลเมตรโดยใชเวลาประมาณ	25	นาที
จากน้ันนําทาน	นมัสการพระโพธิสัตวกวนอิมพระมัญชูศรีโพธิสัตว	และพระสมันตภัทรโพธิสัตว	ณ

วัดโปหลิน	ซึ่งสรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1920	เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆเพียง	3	องค	ตอมาในปี	ค.ศ.	1924
ไดเปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลินพรอมทั้งมีการสรางอารามและโบสถเพิ่มขึน้ทําใหปัจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมา
จําวัดกันเป็นจํานวนมาก	วัดโปหลินเป็นวัดเจหามเซนไหวอาหารที่เน้ือสัตวทุกชนิด	
จากน้ันเที่ยวชม	หมูบานนองปิง	ที่จําลองชีวิตความเป็นอยูของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวดวยราน

น้ําชา	รานอาหาร	รายขายของที่ระลึก
จากน้ันอิสระใหทานชอปป้ิงอยางจุใจที่	CITYGATE	OUTLET	มีสินคาใหเลือกซื้ออยางครบครัน	ตั้งแต	NIKE,
ADIDAS,	QUICK	SILVER,	BODYSHOP,	BALLY,CITY	CHAIN	ฯลฯ
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองเซินเจิ้น	(โดยรถไฟ)	ซึ่งเป็นเมือง	1	ใน	4	เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของ

มณฑลกวางตุงเป็นเมืองเศรษฐกิจการคาที่สําคัญของจีนทาง	ตอนใตและเป็นแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความ
ทันสมัยอีกดวย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	เดินทางเขาสูทีพ่ัก	เซินเจิ้น	Royal	Century	Hotel	หรือเทียบเทา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

มีชื่ออยางเป็นทางการวา	เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน	เป็นเขตปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน	ในทางภูมิศาสตรมี
สามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ	ฮองกงเป็นที่รูจักในสกาย
ไลน	(skyline)	ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก	มีเน้ือที่	1,104	กม.2	และ
ประชากรกวาเจ็ดลานคน	เป็นเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหน่ึง
ในโลก	ประชากรฮองกง	93.6%	มีเชื้อชาติจีน	และ	6.4%	มาจากกลุมอื่น
ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่
อยูติด	ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ	1930

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบัน	ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กแตใหญ
กวาเกาะฮองกงถึง	2	เทาและเมื่อกอนเป็นเกาะชาวประมง

เป็นวัดที่ตั้งอยูที่เมืองNgong	Ping	เกาะ	New	Territories	มีพระใหญที่ชาว
ฮองกงชาวไทย	ชาวจีน	มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมี
ความนาเลื่อมใสศรัทธาและอลังการ

หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	สรางขึน้มาเพื่อนสงเสริมการทองเที่ยวของเกาะ
ลันเตา



ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกทีน่ัง่บนเครื่องเน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซึง่ระบบ
การจองทีน่ัง่เป็นแบบสุมทีน่ัง่วาง	หากทานมีความประสงคทีจ่ะระบุทีน่ัง่บนเครื่อง	หรือเปลีย่นทีน่ัง่
จะมีคาใชจายเพิม่เติม	สามารถดูอัตราคาบริการไดจากทายรายการน้ี
เครื่องแอรบัส	A320	ที่น่ังแบบ	3-3
ไมมีบริการอาหารรอนบนเครื่อง	ทั้งขาไปและขากลับ	บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	–	ขากลับ	20	ก.ก.

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงที่มีแบรนนานาชาติกวา	80	ยี่หอซึ่งตลอดทั้งปีมี
ซึ่งแทบจะสวนลดอยูอยางนอย	30%	ตลอดปี

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน	ซึ่งขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง	โดยเฉพาะยานโหลหวู
หางสรรพสินคาขนาดยักษ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Royal	Century	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเชาเรียบรอย	เดินทางผานชม	ถนนคูรัก	(The	Lover	Road)	ซึ่งเป็นถนนเลียบ

ชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหไดทําไวขึน้เพื่อเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ	และยังเป็นที่
นิยมของบรรดาคูรักทั้งหลาย
จากน้ันชม	สัญลักษณของเมืองจูไหทีมี่ชื่อเรียกวา	“หวีหน่ี”	รูปป้ันสาวงามกลางทะเล	สูง	8.7	เมตร	ถือ

ไขมุกอยูริมทะเล
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ	ใหทานรับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพร

จีนรวมทั้งใหบริการนวดฝาเทา	และนําทานชมสินคาพื้นเมืองของ	เมืองจูไห	อาทิเชน	ผาไหม	ใบชา	หยกฯลฯ
เพื่อฝากคนที่ทานรัก
จากน้ันนําทานสู	วัดผูโถว	นมัสการองคสังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ	นมัสการเจาแมกวนอิมเพื่อความ

โชคดี	นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา	4	พระองค	เพื่ออายุยืนนาน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองเซินเจิ้น	โดยรถโคชใชเวลาในการเดินประมาณ	3	ชั่วโมง	“เมืองเซินเจิ้น”

ซึ่งเป็นเมือง	1	ใน	4	เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเป็นเมืองเศรษฐกิจการคาที่สําคัญของจีน
ทางตอนใตและเป็นแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย
จากน้ันใหทานเพลิดเพลินกับการตอราคาสินคามากกวา	50%	ที่คนไทยขนานนามวา	มาบุญครองเซินเจิ้น

หรือหลอหวูซิตี้	ทานจะพบกับสินคากอปป้ีแบรนดเนม	ชื่อดังมากมายอาทิ	Armani,	Prada,	Gucci,	Burberry,
Cartier,	Chanel,	Coach,	Dior	Fendi,	Louis	Vuitton,	Choleฯลฯ



ชวงคํ่า
นําทานชมโชว	MANGROVE	GROOVE	เป็นโชวมานน้ําแบบ	3D	เป็นโชวที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผูกลากับลิง

วิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อวา	"ปีกแหงความรัก"	เพื่อเอามาชวยนกที่ถูกทําลายจากมนต
(มลพิษ)ในป าโกงกาง	ที่ใชทุนสรางกวา	200	ลานหยวน	จัดแสดงที่	OCT	BAY	WATER	SHOW	THEATRE	ซึ่ง
เป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญที่สามารถจุได	2,595	คน	ใชเวลา	28	เดือนในการสรางแทนแสดงบนน้ําที่ใหญ
ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่	5,600	ตารางเมตร
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	เดินทางเขาสูทีพ่ัก	Royal	Century	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก	เพราะมี
การจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับคูรักมากที่สุด

หรือหวีหน่ี	เป็นสัญลักษณของเมืองจูไห	เป็นหินแกะสลักตั้งเดนสงาอยูริมทะเล
บริเวณอาวเซียงหู	มีลักษณะเป็นรูปของหญิงสาวสวย	ขนาดใหญมีความสูงถึง
8.7	เมตร	และมีน้ําหนักถึง	10	ตัน	ที่มือถือไขมุกไวโดยยกขึน้เหนือศีษระ	ซึ่งรูป
สลักน้ีสรางขึน้ตามนิทานพื้นบานของเมืองจูไห

เป็นวัดที่มีรูปป้ันพระสังขจายขนาดใญตั้งอยูตรงทางเขา	เป็นวัดที่ยังใชเป็นที่
ปฏิบัติธรรมมาจนถึงปัจจุบัน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน	ซึ่งขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง	โดยเฉพาะยานโหลหวู
หางสรรพสินคาขนาดยักษ

หลอหวู	ซิตี้	แหลงดึงดูดนักชอปป้ิงเซินเจิ้น	นักชอปป้ิงสวนใหญจะเรียกที่น่ีวา
มาบุญครองของเมืองจีน	ที่น่ีจะเหมือนมาบุญครองบานเรา	ตึกสุง	5	ชั้น	ขางใน
ตึกจะมีสินคาพื้นเมืองมากมาย	กระเปา	เสื้อผา	รองเทา	ซึ่งเป็นสินคาเลียน
แบบแบรนดเนมสารพัดยี่หอชื่อดังๆ	ทั้งน้ัน	ไมวาจะเป็น	กุชชี่	อามาน่ี	หลุยส
วิตตอง	เวอรซาเช	แอรเมส	ปราดา	ฯลฯ



ชม	โชว	MANGROVE	GROOVE	เป็นโชวน้ําแบบ	3D	ที่ใชทุนสราง
กวา200ลานหยวน	จัดแสดงที่	OCT	BAY	WATER	SHOW	THEATRE	ซึ่งเป็น
โรงละครทางน้ําขนาดใหญที่สามารถจุได	2595	คน	เป็นโชวที่เกี่ยวกับเด็ก
หญิงผูกลากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อวา	ปีกแหงความ
รัก	เพื่อเอามาชวยนกที่ถูกทําลายจากมนต	มลพิษ	ในป าโกงกาง	การแสดงใช
อุปกรณ	เชน	แสงเลเซอร	ไฟ	เครื่องเปลงแสง	มานน้ํา	ระเบิดน้ํา	ฯลฯ	กวา	600
ชนิด	เป็นโชวน้ําที่ใหญ	และทันสมัยที่สุดในโลก

ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญที่สามารถจุได	2595	คน	เป็นโชวที่เกี่ยวกับ
เด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อวา	“ปีกแหง
ความรัก”	เพื่อเอามาชวยนกที่ถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ในป าโกงกาง	การ
แสดงใชอุปกรณ	เชน	แสงเลเซอร	ไฟ	เครื่องเปลงแสง	มานน้ํา	ระเบิดน้ํา	ฯลฯ
กวา	600	ชนิด	เป็นโชวน้ําที่ใหญและทันสมัยที่สุดในโลก

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Royal	Century	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู	ฮองกง	(โดยรถไฟ)	จากน้ันนําทานนมัสการ	วัดหวังตาเซียน	สรางขึน้ในปี

ค.ศ.1921	เพื่ออุทิศใหกับ	Wong	Tai	Sin	เด็กหนุมผูริเริ่มในการศึกษาลัทธิเตาจนกลายเป็นผูมีพลังวิเศษและ
กลายเป็นเทพเจาหวังตาเซียนในเวลาตอมา	เป็นวัดที่ชาวฮองกงเชื่อวามีความศักดิส์ิทธิเ์ป็นหน่ึงในวัดที่โดงดัง
ที่สุดของฮองกงมีเทพซึ่งขึน้ชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บจะมีผูคนมากมายที่นําธูป	และของมาสักการะเพื่อ
ขอพรตางๆ	ตั้งแตเรื่องความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ	
จากน้ันเดินทางไป	วัดแชกงหมิว	เป็นวัดเกาแกที่มีความศักดิส์ิทธิม์าก	มีอายุกวา	300	ปีตั้งอยูในเขต	Shatin

วัดแชกงสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเป็นทหารมีชื่อวาทานแชกง	เน่ืองจากมีเหตุการณ
จลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว	ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความ
เชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําชม	โรงงานจิวเวอรรี	่ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮองกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ

ทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ	!!
ใหทานอิสระชอปป้ิง	ถนนนาธาน	ตามอัธยาศัย	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,	Choleฯลฯ	หางขายของเด็กเลน	Toy	r'usรานชอปป้ิงสินคาปลอด
ภาษีที่	DFS	Galleria

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
21.35	น.	ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮองกงเพื่อเดินทางกลับ	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสาย

การบินแอรเอเชีย	เทีย่วบินที	่FD503	(บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)
23.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



มีชื่ออยางเป็นทางการวา	เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน	เป็นเขตปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน	ในทางภูมิศาสตรมี
สามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ	ฮองกงเป็นที่รูจักในสกาย
ไลน	(skyline)	ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก	มีเน้ือที่	1,104	กม.2	และ
ประชากรกวาเจ็ดลานคน	เป็นเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหน่ึง
ในโลก	ประชากรฮองกง	93.6%	มีเชื้อชาติจีน	และ	6.4%	มาจากกลุมอื่น
ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่
อยูติด	ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ	1930

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง	ที่ขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางที่ขอเสมอ
ซึ่งสรางขึน้มาบูชาหวองตาเซียน

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

เป็นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน	และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจม
ซาจุย

หางสรรพสินคายักษใหญ	ที่มีความยาวตั้งแต	ทาเรือสตารเฟอรรี่	ไปตามถนน
Canton	ระยะทางกวาครึ่งกิโลเมตร	คงหนีไมพน	2	หางน้ีคือ	Harbour	City
และ	Ocean	Terminal	มีรานคากวา	700	ราน	เรียกวา	มาที่น่ีทีเดียวมีครบทุก
อยางที่อยากได



เครื่องแอรบัส	A320	ที่น่ังแบบ	3-3
ไมมีบริการอาหารรอนบนเครื่อง	ทั้งขาไปและขากลับ	บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	–	ขากลับ	20	ก.ก.
รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

หางที่ใหญ	ที่สุดในยานจิมซาจุย	แหลงรวมรานคาตางๆ	มากมาย	แบรนดเนม
หรูๆ	มีครบหมด	Louis	Vuitton	HERMES	Gucci	Prada	Channel	หรือแบรนด
กลางๆ	ที่ทั่วโลกรูจัก	เชน	Nike	Adidas	Puma	Levi's	Diesel	และอีกมากมาย	ก็
มีครบครับ

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	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

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	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์
ราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเป็นหมูคณะแบบ	Join	Tour	เทาน้ัน	กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรด
สอบถามทางบริษทัอีกครั้ง	หากเป็นนักทองเทีย่วชาวตางชาติ	หรือ	พระสงฆ	เก็บคาใชจายเพิม่
17.	ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และในวัน

สุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อทั้งน้ีขึน้อยูกับความพึงพอใจของทาน	ทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาว
ลวงหนาเพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ



18.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯกอนทุกครั้งมิเชนน้ันทางบ
ริษทัฯจะ	ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
19.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม

อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
20.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,	การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
21.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)
22.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
23.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	10	ทาน	ทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทาง
24.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ

แลว
25.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

1.	กรุณาสํารองที่น่ัง	+	ชําระเงินมัดจํา	ทานละ	5,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง
2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทัง้หมดกอนการเดินทาง	15	วัน
3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทางเทาน้ัน
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทัฯ	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
7.	คาวีซากรุปแบบ	144	ชั่วโมง	(ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาทีมี่วีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรต

ไทยเทานัน้)
8.	กรณีที่ทาง	ตม.	จีน	ปิด	ยกเลิกวีซากรุป	144	ชั่วโมง	ทางบริษทัขอเก็บคาวีซาที่เกิดขึน้ตามจริง	และทางบริษทัฯ

ขอ	สงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด	(ในกรณีลูกคาแจงยกเลิกการเดินทาง	ทางเราขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืน
คาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น)

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ	(วันละ	200	บาท	ตอทาน)	ทิปหัวหนาทัวร	(ตามความประทับ



ใจ)
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
7.	คาวีวซาเดี่ยว	1500/	ทาน

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**
-	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	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

1.	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	4,500	บาท	/ทาน
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศก	ทานละ	600	บาท	/ทริป/ตอทาน
2.	พาสปอรตตางชาติ	โปรดติดตอเรา

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
3.	โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
4.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯกอนทุกครั้งมิเชนน้ันทางบ

ริษทัฯจะ	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	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน	
7.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คา
ตัว๋เครื่องบิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไม
สามารถเดินทางได
8.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
9.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อ
การทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและฮองกง	เซินเจิ้น	จูไห	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่
เทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
10.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


