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 ฮอ่งกง จไูห ่เซนิเจ ิน้ 
 โดยสายการบนิ Emirate Airline 

  3 วนั 2 คนื ราคาเพยีง 9,991 บาท 
   ไฮไลทท์วัรฮ์อ่งกง จไูห ่เซนิเจ ิน้ 

1. ถา่ยรปูคูร่ปูปัน้สาวงามกลางทะเล“หวหีนี”่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห ่

2. พรอ้มชมโชวม์า่นน า้ 3มติ(ิ3D Water Show)  
3. มาบญุครองเซนิเจ ิน้ หรอืหลอหวูซ่ติ ี.้.สนิคา้กอ๊ปป้ี..!!!!  

4. ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทีฮ่อ่งกง.. วดัแชกงหมวิและแมก่วนอมิณหาดรพีลสัเบย  ์
5. อสิระชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้มากมายอาทถินนนาธาน, มาบญุครองเซนิเจ ิน้  
6. เครือ่งบนิแอรบ์สั A380 มจีอขนาดใหญ่ 

7. พเิศษ!! เป่าฮือ้+ไวนแ์ดง 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

 

 
 

Day 1  กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – จไูห ่  

10.30น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ 

Emirate Airline โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

13.45 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ Emirate Airline เทีย่วบนิที ่EK384 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบ

สุม่ทีน่ั่งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ สามารถดอูัตรา

คา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี้* 

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

คนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลาย

สดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ัน

ทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาวมากกวา่ 2.2 

กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศน์

ของเกาะฮอ่งกง จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจูไห ่โดย เรอืเฟอรร์ี ่(ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ ณ วันทีเ่ดนิทาง)... ผ่าน

ดา่นจูโ่จว ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร)  ในการเดนิทาง

ขา้มดา่นและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 50-60นาทเีมอืงจูไหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 

ของประเทศจนี “จูไห่”  ไดรั้บการยกยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น  “เมอืงมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี ” 

(Amazing City in China) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่    BOX SET 

ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Jinjiang Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – จูไห ่     Jinjiang Hotel หรอื

เทีย่บเทา่ 

2 จู่ไห-่ถนนคูรั่ก-สาวงามหวหีนี่-วัดผู่โถว-เซนิเจิน้-ชอ้ปป้ิงหลอหวู่

(LOWU)-ชมโชวม์า่นน้ํา 3มติ(ิ3D Water Show) 
   Royal Century Hotel 

หรอืเทีย่บเทา่ 

3 เซนิเจิน้-ฮอ่งกง–รพีลัสเบย-์วัดแชกง-อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-

สนามบนิฮอ่งกง-กรงุเทพฯ 
    

  

เครือ่งแอรบ์สั  A380 
ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 

เสริฟ์อาหารรอ้น  
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ  
ขาไป-ขากลบั 30 กก. 

   

 



2pM Holiday ขอนําทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วฮอ่งกง โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลนส ์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2pm holiday co., ltd.     info@2pmholiday.com  2pmholiday   2pmholiday   
349 PSK Place , unit 301 , Chang Akat Uthit Road , Don Mueang , Bangkok  Thailand 10210   

 +662 019 4668 or +662 019 4669  +662 019 4669 (auto) 089 923 8313  www.2pmholiday.com      

Day 2  จูไ่ห ่ – ถนนคูร่กั – สาวงามหวหีนี ่– วดัผูโ่ถว – เซนิเจ ิน้ – ชอ้ปป้ิงหลอหวู(่LOWU) – ชม

โชวม์า่นน า้ 3มติ(ิ3D Water Show)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ย  เดนิทางผ่านชม ถนนคูร่กั (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สน

จะโรแมนตกิซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจูไหไ่ดทํ้าไวข้ ึน้เพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ และยังเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่ก

ทัง้หลาย...จากนัน้ชมสญัลักษณ์ของเมอืงจูไหท่ีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “หวหีนี”่ รปูป้ันสาวงามกลางทะเลสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุ

อยูร่มิทะเล จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรจนีหรอืบัวหมิะใหท้า่นรับฟังการบรรยายถงึสรรพคณุของสมนุไพรจนี

รวมทัง้ใหบ้รกิารนวดฝ่าเทา้และนําทา่นชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงจูไห ่อาทเิชน่ ผา้ไหม ใบชา หยกฯลฯ เพือ่ฝากคนที่

ทา่นรัก...จากนัน้นําทา่นสู ่วดัผูโ่ถว นมัสการองคส์งักระจายเพือ่ความอดุมสมบรูณ์ นมัสการเจา้แมก่วนอมิเพือ่ความ

โชคด ีนมัสการองคอ์มติรพทุธเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพือ่อายยุนืนาน ...    

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจ ิน้  โดยรถโคช้ใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 3 ชัว่โมง  “เมอืงเซนิเจิน้” ซึง่เป็นเมอืง 

1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีสํ่าคัญของจนีทางตอนใตแ้ละเป็น

แหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมัยอกีดว้ย...จากนัน้ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการตอ่ราคาสนิคา้มากกวา่ 50% ที่

คนไทยขนานนามวา่ มาบญุครองเซนิเจิน้ หรอื หลอหวู ่ซติ ี ้ทา่นจะพบกับสนิคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นม ชือ่ดังมากมายอาท ิ

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

โชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นน้ําแบบ 3D เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกับเด็กหญงิผูก้ลา้กับลงิวเิศษทีอ่อกตามหา

เครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่วา่ "ปีกแหง่ความรัก" เพือ่เอามาชว่ยนกทีถ่กูทําลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง ทีใ่ชท้นุ

สรา้งกวา่ 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ่ที่

สามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืนในการสรา้งแทน่แสดงบนน้ําทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกครอบคลมุพืน้ที ่5,600 ตาราง

เมตร เป็นศลิปะแนวใหมแ่ละเป็นความทา้ทายเกีย่วกับเทคโนโลย ีและสรา้งเพือ่เป็นตัวแทนของธรรมชาต ิการแสดงบน

เวทมีทีัง้หมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอ้ปุกรณ์ เชน่ แสง

เลเซอร ์ ไฟ  เครือ่งเปลง่แสง  มา่นน้ํา  ระเบดิน้ํา ฯลฯ กวา่ 600 ชนดิ  เป็นโชวน้ํ์าทีใ่หญ่และทันสมัยทีส่ดุในโลก โชว์

การแสดงสือ่ประสมในชว่งเวลากลางคนื เป็นสญัลักษณ์ใหมใ่นทา่เรอื OCT 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ.. เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Royal Century Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 3 เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – รพีลสัเบย ์– วดัแชกง – อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – สนามบนิฮอ่งกง 

– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลาพรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ประมาณ 09.00 น. นําทา่นเดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกงโดยรถไฟประมาณ 1 ชัว่โมง  

นําทา่นนมัสการ วดัเจา้แมก่วนอมิ  ณ หาดรพัีลสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจํานวนมาก

เดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิ  และขอพรจากเทพเจา้องคอ์ืน่ๆ ดว้ย อาทเิชน่ ขอพรโชคลาภ 

ความร่ํารวยจากเทพไฉ่ซงิเอีย้ ,ขอพรเรือ่งความรัก ใหส้มหวังในรัก ขอพรไดจ้ากเทพแหง่ความรัก และเทพเจา้แหง่

โชคลาภองคอ์ืน่ๆ ณ ชายหาดรพัีลสเ์บย ์นําทา่นชมทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกงบรเิวณจุดชมววิ วคิตอเรยีพคี  (Victoria 

Peak) ถา่ยรปูคูก่ับววิทวิทัศน์ของตกึสงูตา่งๆ ซึง่ไดส้รา้งตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮอ่งกง ถา้ใครมาขอก็มักสมหวังทกุ

ครัง้ไป จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin 

วัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนื่องจากมเีหตกุารณ์จลาจล

เกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทั่วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากได ้

ไปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันนําโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัด

เพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หาก

คนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4

ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา 

ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่วา่กังหันจะ

ชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําชม โรงงานจวิเวอรร์ี่  ซึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับทา่น

สามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ!!และนําทา่นเลอืกซือ้ยาสมนุไพรจนี ตา่งๆ อกีมากมาย …จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง

ตามอัธยาศัยทีถ่นนนาธาน  อาทเิชน่ ชอ้ปป้ิงที ่ OceanTerminalและ Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ

ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis 

Vuitton , Chole, ของเด็กเลน่ทีห่า้ง Toy r’us แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ DFS Galleria  เชน่  Burberry , 

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

เย็น รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

21.15น.      ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ สายการบนิ Emirate Airlines เทีย่วบนิที ่EK385 

23.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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ฮอ่งกง จไูห ่เซนิเจ ิน้  

3D 2N BY EK 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายุต า่กวา่มเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วันที ่: 24-26 มนีาคม 2561 10,991 10,991 10,991 4,000 

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

วันที ่: 06-08 เมษายน 2561 13,991 13,991 13,991 5,000 

วันที ่: 14-16 เมษายน 2561 13,991 13,991 13,991 5,000 

วันที ่: 15-17 เมษายน 2561 13,991 13,991 13,991 5,000 

วันที ่: 20-22 เมษายน  2561 9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 27-29 เมษายน  2561 9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 11-13 พฤษภาคม 2561 9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 18-20 พฤษภาคม 2561 9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 25-27 พฤษภาคม 2561 9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 27-29 พฤษภาคม 2561 9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 02-04 มถินุายน 2561 9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 08-10 มถินุายน 2561 9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 15-17 มถินุายน 2561 9,991 9,991 9,991 4,000 

วันที ่: 22-24 มถินุายน 2561 9,991 9,991 9,991 4,000 
 

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก  ์

ทา่นละ 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น และหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 
 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
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เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุได ้

เชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

(โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ) 

4. บรษัิทฯ  สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบ จ านวน 20 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้  

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิาร 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.   คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ  

โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้  

และถา้โดยการชําระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระทําทีเ่คาน์เตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทางเทา่นัน้  

2.   คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

     ** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้

ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3.   คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4.   เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.   คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตสE์conomy class 30 กโิล /  

เอมเิรตสB์usiness class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน์ 20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข

ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6.   คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์  

      ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

     เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

     -  เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

     - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

     **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
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   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

     **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

7.   คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถทําคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และสําหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

8.   กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวนสทิธิ ์

เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด (ในกรณีลกูคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1.   คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% หัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

2.   กระเป๋าเดนิทาง 

3.  กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน้ําหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

4.  คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ

5.  คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขับรถ (วันละ 200บาท ตอ่ทา่น) ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ตามความประทับใจ) 

6.  ในกรณีดา่นปิด จะมี คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่กรุ๊ป ทา่นละ่ 1,000 บาท  

หมายเหต ุ: (ในกรณีดา่นปิดไมส่ามารถใชว้ซีา่ 144 ได ้) อัตราคา่วซีา่ดังกลา่ว สําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-

กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ (ยืน่วซีา่กรุ๊ป ไมต่อ้งสง่เอกสารสําหรับทําวซีา่ ใชแ้คสํ่าเนาหนังสอืเดนิทาง)  

หรอื หากตอ้งการยืน่วซีา่แบบเดีย่ว คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่เดีย่ว ราคา 1,500 บาท  

และ หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทันท ีไมส่ามารถนําไปใชก้ับการเดนิทางครัง้อืน่ๆได ้ 

และ กรณียกเลกิเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี  

หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ป ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทัง้ส ิน้ ทําใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปได ้ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิ ์เก็บคา่วซีา่เพิม่ 1,500 บาท/ทา่น จากราคาทัวร ์(ยืน่ปกต ิ4 วัน ทําการ) 

โปรดทราบ ผูท้ีม่คีวามประสงค ์ยืน่คําขอวซีา่จนี แบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ... ดังตอ่ไปนี ้

1.อสิราเอล 2.อัฟกานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 08.อรัิก  

09.อหิรา่น 10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีังกา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี  

19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี ไมส่ามารถยืน่คําขอวซีา่แบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ได ้ 

ตอ้งยืน่คําขอวซีา่จนีแบบเดีย่วเทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่กําหนดการเดมิ 4 วัน ทําการ 

***ตัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา*** 

7.  คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

8.   คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

9.  คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบใุนรายการ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทฯ์ลฯ 

10.  คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

11.  คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

หมายเหตุ 
 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาสํารองทีน่ั่ง+ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 6,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ชําระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

3.  เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
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เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

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

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

5. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษัิท

ฯกําหนดไว ้(20 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้ง

นําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการเดนิทาง

ของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่

ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

8. ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัด 

 จําทีน่ั่งกับสายการบนิและคา่มัดจําทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา    

 หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

9. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จูไห ่ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1.    บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.    บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของ

ทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอื

จากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3.    หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนืคา่บรกิารทีท่า่นได ้

ชําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.    บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทาง

ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 

5.    รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.    ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตาม

สถานการณ์ดังกลา่ว 

7.    กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ

บรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิ

ใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8.    มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

9.    หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการ

บนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุนรายการ

เดนิทาง 

11.  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14.  โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกตา่งกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่กทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอืDouble) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่น

ขึน้อยูก่ับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกันอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพักตดิกัน และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลอียู่

ในแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่าเครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตุ

ตา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่

ทอ่งเทีย่วเอง โดยตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิเจ ิน้)

ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, 

ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บั

นกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจ

ของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทาง

บรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

      ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ป

เหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้่ายเพิม่ 

17.  ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของการเดนิทาง

ชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหน่ายหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพงึ

พอใจของทา่น ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับใหซ้ือ้แตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพือ่ใหผู้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

18.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ทอ่งเทีย่ว พรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบายและเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ

รับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัด

หยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่, ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื 

สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจาก

เป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ 

แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของ

ผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ที ่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความ

เหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจน

ความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 



2pM Holiday ขอนําทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วฮอ่งกง โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลนส ์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2pm holiday co., ltd.     info@2pmholiday.com  2pmholiday   2pmholiday   
349 PSK Place , unit 301 , Chang Akat Uthit Road , Don Mueang , Bangkok  Thailand 10210   

 +662 019 4668 or +662 019 4669  +662 019 4669 (auto) 089 923 8313  www.2pmholiday.com      

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่

Tel: 02 019 4668 or 02 019 4669 

Hot Line: 089 923 8313 

Fax: 02 019 4669 (auto) 
   E-mail: info@2pmholiday.com 

Website : www.2pmholiday.com 

          FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

                      ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@2pmholiday.com
http://www.2pmholiday.com/
http://www.facebook.com/2pmholiday

