รายละเอียดการเดินทาง
วัน
1
2
3

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วัดหวังต้ าเซียน – วัดแชกงหมิว– อิสระช้ อปปิ งถนน
นาธาน– เซินเจิ น
เซินเจิ น-หมุบ่ ้ านฮากกากันเคิง-ช้ อปปิ งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์มา่ นนํ า3
มิติ(3D Water Show)
พระใหญ่ลนั เตา + กระเช้ านองปิ ง– ซิตี เกทเอาท์เลทสนามบินฮ่องกง กรุงเทพฯ

เครืองแอร์บ ัส A320
ทีน ง
ั แบบ 3-3

เช้ า

เทียง


เย็น










ไม่มเี สริฟ์อาหารร้อน
ท ังขาไป-ขากล ับ



โรงแรมทีพัก
ROYAL CENTURY
HOTEL หรื อเทียบเท่า
ROYAL CENTURY
HOTEL หรื อเทียบเท่า

นํ าหน ักส ัมภาระ
ขาไป - ขากล ับ 20 กก.

Day 1 กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง –วัดหวังต้ าเซียน – วัดแชกงหมิว–อิสระช้ อปปิ งถนนนาธาน–เซินเจิ น
04.00น.
คณะพร้ อมกันทีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั น 3 เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์
เอเชีย โดยมีเจ้ าหน้ าทีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
06.35 น.ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินแอร์ เอเซีย เทียวบินที FD508
(บนเครื องมีบริ การขายอาหารและเครื องดืม)
*ขอสงวนสิทธิในการเลือกทีนังบนเครื องเนืองจากต้ องเป็ นไปตามระบบของสายการบินซึงระบบการจองทีนังเป็ นแบบสุม่ ทีนังว่าง หากท่านมีความ
ประสงค์ทีจะระบุทีนังบนเครื อง หรื อเปลียนทีนัง จะมีคา่ ใช้ จ่ายเพิมเติม สามารถดูอตั ราค่าบริ การได้ จากท้ ายรายการนี*
10.20 น.
เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึงตั งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ น
ดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
พร้ อมกัน ณ ทางออก EXIT B

เทียง

คํา
ทีพกั

จากนั นนําท่านนมัสการ วัดหวังต้ าเซียน สร้ างขึ นในปี ค.ศ.1921 เพืออุทิศให้ กบั Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ มในการศึกษา
ลัทธิเต๋าจนกลายเป็ นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็ นเทพเจ้ าหวังต้ าเซียนในเวลาต่อมา เป็ นวัดที ชาวฮ่องกงเชือว่ามีความศักดิสทิ ธิ
เป็ นหนึงในวัดทีโด่งดังทีสดุ ของฮ่องกงมีเทพซึงขึ นชือในการดูแลรักษาโรคภัยไข้ เจ็บจะมีผ้ ูคนมากมายที นําธูป และของมา
สักการะเพือขอพรต่างๆ ตั งแต่เรื องความรักไปจนถึงฤกษ์ มงคลในการทําธุรกิจ สถาปั ตยกรรมภายในมีลกั ษณะคล้ ายวัดจีน
สมัยโบราณทีมีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่ าม..จากนั นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็ นวัดเก่าแก่ที มีความ
ศักดิสทิ ธิมาก มีอายุกว่า 300 ปี ตั งอยูใ่ นเขตShatinวัดแชกงสร้ างขึ นเพือเป็ นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึงเป็ นทหารมีชือว่า
ท่านแชกง เนืองจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ นในทางภาคใต้ ของจีนและท่านแชกงได้ ทําวีระประวัติไว้
ทําให้ คนทัวไปยกย่องและคนจีนมีความเชื อถื อว่าหากได้ ไปกราบไหว้ และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็ จในทุก
ประการ แล้ วจะต้ องไปหมุนกังหันนําโชคทีตั งอยู่ในวัดเพือจะได้ หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า
ด้ านหน้ าทีการงาน โชคลาภ ยศศักดิ และถ้ าหากคนทีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็ นการช่วยหมุนปั ดเป่ าเอาสิ งร้ ายและไม่ดี
ออกไปให้ หมด ในองค์กังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่ างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย , สมความ
ปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี เพือถวาย
กังหันลมเพราะเชือว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิงชัวร้ ายและโรคภัยไข้ เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ ามาแทน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นนําชมโรงงานจิวเวอร์ รี ซึงเป็ นโรงงานทีมีชือเสียงทีสดุ ของฮ่องกงในเรื องการออกแบบเครื องประดับท่านสามารถหาซื อ
ได้ ในราคาพิเศษ !! ให้ ทา่ นอิสระช้ อปปิ งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้ อปปิ งที Ocean Terminal และ Harbour City กับ
สินค้ าแบรนด์เนมชือดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้ านค้ า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel,
Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ ห้ างขายของเด็กเล่น Toy r'usร้ านช้ อปปิ งสินค้ าปลอดภาษี ที DFS Galleria
หลังจากนั นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ น(โดยรถไฟ) ซึงเป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง
เป็ นเมืองเศรษฐกิจการค้ าทีสาํ คัญของจีนทาง ตอนใต้ และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้ วย..
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสูท่ ีพกั เซินเจิ นRoyal Century Hotel หรื อเทียบเท่า

Day 2 เซินเจิ น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้ อปปิ งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ ม่านนํ า 3 มิติ (3D Water Show)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั นนําทุกท่านสูห่ มูบ่ ้ านฮากกากันเคิงถูกสร้ างขึ นตามสไตล์การสร้ างบ้ านของชาวฮากกา ก่อนหน้ าทีเมืองเซินเจิ นจะถูกแต่งตั ง
ให้ เป็ นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกของประเทศจีน คนพื นเพของเมืองเซินเจิ นล้ วนเป็ นชาวฮากกาทั งสิ น เพือให้ คนรุ่ นหลังได้ รําลึก และ
ศึก ษาถึง ความเป็ นมาของเซิ น เจิ น รั ฐ บาลจี น จึ งได้ ล งทุน ให้ มีก ารสร้ างหมู่บ้ า นฮากกากันเคิ ง ขึ น ที นี เราจะได้ เ ห็ น ประเพณี
วัฒนธรรมของชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะอย่างยิงในเรื องของการตกแต่งอาคารบ้ าน อาหารการกิน ประวัติความเป็ นมาของชาวจีน

เทียง

เย็น
ทีพกั

ฮากกาในอดีต นําท่านเดินทางสูศ่ นู ย์สมุนไพรจีนหรื อบัวหิมะ และชมสินค้ าพื นเมืองของเมืองเซินเจิ น อาทิเช่น ใบชา หยก ครี ม
ไข่มกุ ผ้ าไหม ฯลฯ เพือฝากคนทีทา่ นรัก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
...จากนั นเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็ นศูนย์รวมแห่งการช้ อปปิ งสินค้ าภายในประเทศ ทีนีนบั ว่าเป็ นสถานทีทีนกั ท่องเทียว
นิยมมาช้ อปปิ ง เพราะนอกจากทีนีจะเป็ นแหล่งช้ อปปิ งแล้ วยังเป็ นแหล่งรวมเรื องอาหารการกินอีกด้ วย ทีนีมีสินค้ าหลากหลาย
มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเสือผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า ของเล่น ราคาไม่แพงเรี ยกว่าใครชอบต่อรับรองว่าสนุกแน่ๆ ...นําท่านชมโชว์
MANGROVE GROOVE เป็ นโชว์ม่านนํ าแบบ3D เป็ นโชว์ทีเกียวกับเด็กหญิงผู้กล้ ากับลิงวิเศษที ออกตามหาเครื องบรรเลง
เพลงทีมีชือว่า "ปี กแห่งความรัก" เพือเอามาช่วยนกที ถกู ทําลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่ าโกงกาง ที ใช้ ทุนสร้ างกว่า 200 ล้ าน
หยวน จัดแสดงที OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึงเป็ นโรงละครทางนํ าขนาดใหญ่ทีสามารถจุได้ 2,595 คน ใช้ เวลา
28 เดือนในการสร้ างแท่นแสดงบนนํ าทีใหญ่ทีสดุ ในโลกครอบคลุมพื นที5,600 ตารางเมตร เป็ นศิลปะแนวใหม่และเป็ นความ
ท้ าทายเกียวกับเทคโนโลยี และสร้ างเพื อเป็ นตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั งหมด4องค์ประกอบ ผสมผสานกับ
มหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริ ง การแสดงใช้ อปุ กรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื องเปล่งแสง ม่านนํ า ระเบิดนํ า
ฯลฯ กว่า600ชนิด เป็ นโชว์นํ าทีใหญ่และทันสมัยทีสดุ ในโลก โชว์การแสดงสือประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็ นสัญลักษณ์ใหม่
ในท่าเรื อ OCT
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสูท่ ีพกั Royal Century Hotel หรื อเทียบเท่า

Day 3 เซินเจิ น – ฮ่ องกง – พระใหญ่ ลันเตา + กระเช้ านองปิ ง– ซิตี เกทเอาท์ เลท
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั นนําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง(โดยรถไฟ)
เทียง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นนําท่านเดินทางไป พระใหญ่ลนั เตา เกาะลันเตาเพือสัมผัสประสบการณ์อนั น่าตืนเต้ นชมวิวทิวทัศน์หมูเ่ กาะทะเลจีนใต้
และภูเขาสูง ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตรโดยใช้ เวลาประมาณ 25 นาที จากนั นนําท่านนมัสการพระโพธิสตั ว์กวนอิมพระมัญชู
ศรี โพธิสตั ว์ และพระสมันตภัทรโพธิสตั ว์ ณ วัดโปหลิน ซึงสร้ างขึ นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็ นวัดขนาดเล็กทีมีพระภิกษุสงฆ์เพียง
3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้ เปลียนเป็ นศาสนสถานโปลินพร้ อมทั งมีการสร้ างอารามและโบสถ์ เพิ มขึ นทําให้ ปัจจุบนั มี
พระภิกษุเดินทางมาจําวัดกันเป็ นจํานวนมาก วัดโป่ หลินเป็ นวัดเจห้ ามเซ่นไหว้ อาหารที เนื อสัตว์ทกุ ชนิด วัดโปหลินตั งอยูท่ ีระดับ
ความสูง 22 เมตร สามารถมองเห็นพระพุทธรู ปทองสัมฤทธิ ประทับกลางแจ้ งองค์ใหญ่ทีสดุ ในโลกจากเกือบทุก ๆ ส่วนของ
เกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที ด้านล่าง ไต่ขึ นบันได 268 ขั นสูฐ่ านทีองค์พระนังประทับอยู่เหนือระดับนํ าทะเล371 เมตร
องค์พระสร้ างจากการเชือมแผ่นสัมฤทธิ ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ ไปยังเนินเขาเบื อง

เย็น
21.35น.
23.20 น.

ล่างบริ เวณทะเลจีนใต้ ทีฐานองค์พระมีรูปปั นเทพธิดากําลังถวายเครื องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชื อของนิกาย
มหายาน จึงเป็ นทีมาของชือพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี เทียนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรค์ ภายในใต้ องค์พระมีภาพ
ศิลปะจีนโบราณมากมาย จากนั นเทียวชมหมู่บ้านนองปิ งทีจําลองชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัว
ด้ วยร้ านนํ าชา ร้ านอาหาร ร้ ายขายของทีระลึก จากนั นอิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ งอย่างจุใจทีCITYGATE OUTLET มีสินค้ าให้ เลือก
ซื ออย่างครบครัน ตั งแต่NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ
รับประทานอาหารคําอิสระตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทียวบินที FD503 (บน
เครื องมีบริ การขายอาหารและเครื องดืม)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….

ฮ่ องกง ลันเตา เซินเจิ น
3D 2N BYFD
กําหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีมีเตียงพักกับ
พักเดียวเพิม
2 ท่ าน
พักกับผู้ใหญ่ 1ท่ าน
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
วันที : 19-21 มกราคม 2561
9,911
9,911
9,911
4,000
วันที : 26-28 มกราคม 2561
9,911
9,911
9,911
4,000
วันที : 02-04 กุมภาพันธ์ 2561
10,911
10,911
10,911
4,000
วันที : 09-11 มีนาคม 2561
11,911
11,911
11,911
4,000
วันที : 16-18 มีนาคม 2561
11,911
11,911
11,911
4,000
วันที : 23-25 มีนาคม 2561
11,911
11,911
11,911
4,000
*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่ เกิน 2 ขวบ] 4,500 บาท/ท่ าน ***
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 600บาท /ทริป/ต่ อท่ าน***
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ
จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ**
**พาสปอร์ ตต่ างชาติ โปรดติดต่ อเรา**
หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางทีอายุไม่ ถงึ 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย

เงือนไขการใช้ บริการ
1.
บริ ษัทฯสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่ กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อ
กองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง
2.
บริ ษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีทาง บริ ษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเทียวบิน
3.
บริ ษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า (โปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทั งนี ขึ นอยูกั่บภาวะอากาศ และเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้ าโดยทางบริ ษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ)
4.
บริ ษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
5.
กรณีทีคณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย7
วันก่อนการเดินทาง
6.
เมือท่านทําการซื อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทกุ ข้ อแล้ ว
7.
ในกรณีทีลกู ค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริ ษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั งสิ น
8.
การเดินทางในแต่ละครั งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 10 ท่านขึ นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการนี รวม
1. ค่าตัวโดยสารเครื องบินไป-กลับ ชั นประหยัดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
- กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลียนระดับชั นทีนังจากชั นประหยัดเป็ นชั นธุรกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ อง
ดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชําระเงินเพืออัพเกรดต้ องกระทําทีเคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั น
2. ค่าทีพกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีทีทา่ นจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีนอนเสริ ม] แล้ วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทอาจมี
การจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าทีบริ ษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่านํ าหนักสัมภาระรวมในตัวเครื องบิน[แอร์ เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส์Business
class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 20 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิมเติมกับทางบริษัทได้ **
เบี ยประกันเริมต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี ยประกันเริมต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
7. ค่าวีซา่ กรุ๊ปแบบ 144 ชัวโมง (ไม่สามารถทําคืนได้ ในกรณีลกู ค้ าทีมีวซี า่ อยูแ่ ล้ วและสําหรับพาสปอร์ ตไทยเท่านั น)
8. กรณีทีทาง ตม. จีน ปิ ด ยกเลิกวีซา่ กรุ๊ป 144 ชัวโมง ทางบริ ษัทขอเก็บค่าวีซา่ ทีเกิดขึ นตามจริ ง และทางบริ ษัทฯขอ สงวนสิทธิ เก็บค่าใช้ จ่าย
ทั งหมด(ในกรณีลกู ค้ าแจ้ งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ ทีจะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น)
อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื องดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํ ามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัวเครื องบิน
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถินและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 200บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้ าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
6. ภาษี มลู ค่าเพิม 7%
หมายเหตุ
การสํารองทีนัง
1.
กรุณาสํารองทีนัง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท พร้ อมแจ้ งชือ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.
ค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือ ชําระทั งหมดก่อนการเดินทาง15วัน

3.

เมือท่านตกลงชําระเงินค่าบริ การไม่ว่าทั งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื อนไขและข้ อตกลง
ต่าง ๆ ทีได้ ระบุไว้ ทั งหมดนี แล้ ว
เงือนไขการยกเลิก
1.
สําหรับผู้โดยสารทีไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยืนวีซา่ ให้ เมือผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําทั งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้ จ่ายทั งหมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันเก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้ จ่ายทั งหมด
5.
สําหรับผู้โดยสารทีไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯ เป็ นผู้ยืนวีซา่ ให้ เมือผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําทั งหมด
6.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คนเดินทางไม่ครบตามจํานวนที
บริ ษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ นไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื นทีเดินทางในคณะเดียวกัน บริ ษัท
ต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
7.
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯ จะพิจารณาเลื อนการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัวเครื องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที
สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอืนๆทีเกิดขึ นตามจริ ง ในกรณีทีไม่สามารถเดินทางได้
8.
ยกเว้ นกรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จําทีนังกับสายการบินและค่ามัดจําทีพกั รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรื อ ค่าทัวร์ ทั งหมด ไม่วา่ ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
9.
กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพือการท่ องเทียวเท่ านั น ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าประเทศฮ่ องกงโดยผิดกฎหมายและใน
ขั นตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั งไทยและฮ่ องกง เซินเจิ น จูไห่ ขึ นอยู่กับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที เท่ านั น ลูกค้ าทุกท่ าน
ต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ทั งสิ น**
10.
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น

เงือนไขการเดินทาง
1. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอืนๆทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึ นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจาก
อุบตั ิเหตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที ยวจะสิ นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิและจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริ การที ท่านได้
ชําระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่
ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ
5. รายการนี เป็ นเพียงข้ อเสนอที ตอ้ งได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครั งหนึง หลังจากได้ สํารองที นังบนเครื อง และโรงแรมที พักใน
ต่างประเทศเป็ นทีเรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ราคานี คิดตามราคาตัวเครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรับสูงขึ น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ ทีจะปรับราคาตัวเครื องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที เกียวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานทีให้ บริ การ บริ ษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที จะจัดบริ การทัวร์ อืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สําหรับค่าบริ การนั นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริ ษัทฯ กํากับเท่านั น
9. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั งสิ น แต่ทั งนี ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ การจัดหานี โดยไม่แจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า
10. กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทั งทีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที บริ ษัทระบุในรายการ
เดินทาง
11. บริ ษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใด ๆทั งสิ นบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์การเดินทางเพือท่องเทียวเกาหลีเท่านั น
12. เทียวบิน และรายการท่องเทียวอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
13. เมือท่านตกลงชํ าระเงิ นค่าบริ การไม่ว่าทั งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื อนไขและ
ข้ อตกลงต่าง ๆ ทีได้ ระบุไว้ ทั งหมดนี แล้ ว

14.

15.
16.

17.

18.

โรงแรมทีพกั ในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที พกั แตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพกั ทางบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการจัดหาโรงแรมโดยอ้ างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที ระบุในรายการท่องเทียวเท่านั น โรงแรมที
ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin หรื อDouble) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ นอยูก่ ับ
ข้ อจํากัดของห้ องพักและการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องพักติดกัน
และไม่สามารถเสริ มเตียงได้ ตามทีต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื องปรับอากาศเนืองจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบทีมีอณ
ุ หภูมิ
ตําเครื องปรับอากาศทีมีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั น
กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สนิ ส่วนตัวของท่าน ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้ า หรื ออุบตั ิเหตุต่างๆ
ใดๆทั งสิ น
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว หากท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ
ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ นและถ้ าท่ านต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ เพื อท่ องเทียว
เอง โดยตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่ องเทียวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่ องกง มาเก๊ า จูไห่ เซินเจิ น)กําหนดให้ มี
การประชาสัมพันธ์ สินค้ าพื นเมืองให้ นักท่ องเทียวทัวไปได้ ร้ ูจัก ในนามของร้ านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่ มุก, ใบชา,
ใยไผ่ ไหม, หยก ซึงจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับนั กท่ องเที ยวทุกท่ าน
ทราบว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื อหรือไม่ ซื อขึ นอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มี
การบังคับใดๆ ทั งสิ น และถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่าย
ทีเกิดขึ นจากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้ านทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ราคานี เฉพาะนักท่องเที ยวชาวไทยและ
ท่องเทียวเป็ นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั น กรณีต้องการตัดกรุ๊ ปเหมาโปรดสอบถามทางบริ ษัทอีกครั งหากเป็ นนักท่องเที ยว
ชาวต่างชาติ หรื อ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้ จ่ายเพิม
ในระหว่างท่องเทียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรู ปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท้ ายของการเดินทาง
ช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื อทั งนี ขึ นอยู่กบั ความพึงพอใจ
ของท่าน ทางบริ ษัททัวร์ ไม่มีการบังคับให้ ซื อแต่อย่างใดแต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ าเพือให้ ผ้ เุ ดินทางได้ รับทราบ
ในกรณี ที ลู ก ค้ าต้ องออกตั ว โดยสารภายในประเทศกรุ ณาติ ด ต่ อ เจ้ าหน้ าที ของบริ ษั ท ฯก่ อ นทุ ก ครั งมิ เ ช่ น นั นทาง
บริ ษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆทั งสิ น

ข้ อความซึงถือเป็ นสาระสําหรับท่ านผู้มีเกียรติซึงร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีมคี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที
ท่องเทียวพร้ อมทั งการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทั งนี ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ในอุบตั ิเหตุหรื อความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพกั ยานพาหนะ, อันเนืองจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั
, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้ าของ

เทียวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้ องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรื อ ส่วนงานทีเกียวข้ องกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้ องแสดงเหตุผล เนืองจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึงอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที ยวทั งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และ
ประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงือนไขทีบริษัทฯ ทีรับประกันในกรณีทีผ้ รู ่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย และ/
หรื อ ต่างประเทศ มิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้ านการ
ความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื นทีมกี ารปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริ ษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้ จา่ ยใดๆ
รายละเอียดด้ านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามความจําเป็ น หรื อเพือความเหมาะสมทั งปวง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ทั งนี การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริ ษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ งร่วมเดินทางเป็ น
สําคัญ

*** HAVE A NICE TRIP ***

