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ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นังรถรางพีคแทรม) – หาดรี พสั เบย์ – วัดแช
กงหมิว-อิสระช้ อปปิ งถนนนาธาน -กรุงเทพฯ





เครืองแอร์บ ัส A380
ทีน ง
ั แบบ 3-4-3

เสริฟ์อาหารร้อน
ท ังขาไป-ขากล ับ

โรงแรมทีพัก
PANDA HOTEL
หรื อเทียบเท่า
PANDA HOTEL
หรื อเทียบเท่า

นํ าหน ักส ัมภาระ
ขาไป - ขากล ับ 30 กก.

Day 1 กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง – Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]
10.30 น.
พร้ อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั น4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate Airline โดย
มีเจ้ าหน้ าที ... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
13.45 น.
ออกเดินทางสูฮ่ ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airline เทียวบินที EK384
*ขอสงวนสิทธิในการเลือกทีนังบนเครื องเนืองจากต้ องเป็ นไปตามระบบของสายการบินซึงระบบการจองทีนังเป็ นแบบสุม่ ทีนังว่าง หากท่านมี
ความประสงค์ทีจะระบุทีนังบนเครื อง หรื อเปลียนทีนัง จะมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิมเติม สามารถดูอตั ราค่าบริการได้ จากท้ ายรายการนี*
17.30 น.
เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
เรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมกัน ณ ทางออก EXIT B สนามบินตั งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ นดิน แดนตอนปลายสุดทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง จากนั นนําท่านเดินทางผ่านเส้ นทางไฮเวย์อนั ทันสมัย ผ่านสะพาน

แขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึงเป็ นสะพานแขวนทางรถยนต์ที มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึงได้ รับการ
ออกแบบโดยสถาปนิกชื อดังระดับโลก นอร์ แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง นําท่านชม
โชว์ยิงแสงเลเซอร์ ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้ กนั ตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights (โชว์รอบ 20.00
น. ในกรณีเดินทางมาทันเวลา)
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
ทีพกั
เดินทางเข้ าสูท่ ีพกั Panda Hotel หรื อเทียบเท่า
Day 2 อิสระอัธยาศัย (ฟรีเดย์ ทั งวัน)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติมซํา
อิสระตามอัธยาศัย (ฟรี เดย์ทั งวัน) ไม่มีรถและไกด์ให้ บริ การ
ให้ ทา่ นอิสระตามอัธยาศัย เช่น แหล่งช้ อปปิ งที ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึงเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้ าแบรนด์เนมจากทัวทุก
มุมโลก ท่านจะได้ เลือกซื อสินค้ าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรื องบประมาณเท่าใด
ศูนย์การค้ าชั นเลิศของฮ่องกงมีทกุ สิงทีคุณต้ องการ ศูนย์การค้ าทีกว้ างขวางเหล่านี เป็ นแหล่งรวมห้ องเสื อทีจําหน่ายสินค้ า
แบรนด์เนมของดีไซเนอร์ นานาชาติชือดังจากทัวทุกมุมโลก เป็ นทีทีคณ
ุ สามารถจะลิ มลองชิมอาหารชั นเลิศ บรรยากาศหรู
เลือกอร่อยกับร้ านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อเลือกช้ อปปิ งที โอเชียนเทอร์ มินลั แหล่งรวมสินค้ า Brand Name ชั นนําทีมี
ให้ เลือกชม และช้ อปมากกว่า 700 ร้ าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK &
SPENSOR ของฝากคุณหนูที Toy’s Us.
เทียง
อิสระตามอัธยาศัย
เย็น
อิสระตามอัธยาศัย
ทีพกั
เดินทางเข้ าสูท่ ีพกั Panda Hotel หรื อเทียบเท่า
Day 3 ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นังรถรางพีคแทรม) – หาดรีพสั เบย์ – วัดแชกงหมิว-อิสระช้ อปปิ งถนนนาธาน -กรุ งเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าโรงแรม ณ ทีพัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติมซํา
นําท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริ เวณยอดเขา The Peak หรื อ วิคตอเรี ย พีค (Victoria Peak) ถ่ายรู ปคู่กบั วิว
ทิ ว ทัศ น์ ข องตึก สูง บนเกาะฮ่ อ งกงจุ ด ชมวิ ว ที สูง ที สุด และสวยที สุด ของฮ่ อ งกงสัม ผัส บรรยากาศสดชื น สามารถชม
ทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ได้ ทั งเกาะอย่างชัดเจน เป็ นจุดชมวิว ชมไฟตึกสูงในฮ่องกง ยอดเขาที สงู
552 เมตรจากระดับนํ าทะเล ตั งอยูใ่ นเกาะฮ่องกง ทีด้านบนของThe Peak มีอาคาร Peak Tower เป็ นอาคารรู ปชาม หรื อ
ครึ งวงกลมสูง 7 ชั น ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑ์ห่นุ ขึ ผึ งมาดามทุสโซ่(Madame Tussauds) ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านอาหาร
และร้ านขายของทีระลึกหลายร้ านจะเป็ นห้ าง ร้ านขายของฝาก ร้ านขายของ Brand name เป็ นแหล่งชอปปิ งทีสงู ทีสดุ ใน
ฮ่องกง ...จากนั นนําท่านนมัสการขอพรจากเจ้ าแม่กวนอิมและเทพเจ้ าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรี พลั ส์เบย์ สร้ างขึ นในปี
ค.ศ.1993 ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเทียวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ สิทธิจากเจ้ าแม่กวนอิมเจ้ าแม่ทบั ทิม
และเทพเจ้ าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที เชือกันว่าถ้ าใครมาขอก็มกั สมหวังทุกครั งไป.. ..จากนั นเดินทางไป วัดแช

กงหมิว เป็ นวัดเก่าแก่ที มีความศักดิสิทธิมาก มีอายุกว่า 300 ปี ตั งอยู่ในเขตShatin วัดแชกงสร้ างขึ นเพือเป็ นอนุสรณ์ถึง
บุคคลสําคัญคนหนึงเป็ นทหารมีชือว่าท่านแชกง เนืองจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ นในทางภาคใต้ ของจีนและท่านแชกงได้
ทําวีระประวัติไว้ ทําให้ คนทัวไปยกย่องและคนจีนมีความเชื อถือว่าหากได้ ไปกราบไหว้ และขอพรจากท่านแชกงจะประสบ
ผลสําเร็ จในทุกประการ แล้ วจะต้ องไปหมุนกังหันนําโชคที ตั งอยู่ในวัดเพือจะได้ หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้ มี
ความเจริ ญก้ าวหน้ าด้ านหน้ าทีการงาน โชคลาภ ยศศักดิ และถ้ าหากคนทีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็ นการช่วยหมุน
ปั ดเป่ าเอาสิงร้ ายและไม่ดีออกไปให้ หมด ในองค์กังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่ างกายแข็งแรง,
เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและ
นักธุรกิจจะมาวัดนี เพือถวายกังหันลมเพราะเชือว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิงชัวร้ายและโรคภัยไข้ เจ็บออกไปจากตัวและนําพา
แต่ความโชคดีเข้ ามาแทน
เทียง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
..จากนั นนําชมโรงงานจิวเวอร์ รี ซึงเป็ นโรงงานทีมีชือเสียงทีสดุ ของฮ่องกงในเรื องการออกแบบเครื องประดับท่านสามารถ
หาซื อได้ ในราคาพิเศษ !! และนําท่านเลือกซื อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย ให้ ท่านอิสระช้ อปปิ งถนนนาธานตาม
อัธยาศัย เช่น ช้ อปปิ งที Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้ าแบรนด์เนมชือดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้ านค้ า
อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ ห้ างขาย
ของเด็กเล่น Toy r'us ร้ านช้ อปปิ งสินค้ าปลอดภาษี ที DFS Galleria
เย็น
อิสระตามอัธยาศัย
21.15 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ Emirate Airlines เทียวบินที EK385
23.15 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
HONGKONG LANTAU DISNEY
3D 2N BY EK
กําหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ พักห้ อง
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีมีเตียงพัก
พักเดียวเพิม
ละ 2 ท่ าน
พักกับผู้ใหญ่ 1
กับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ าน
วันที : 06-08 มกราคม 2561
12,911
12,911
10,911
6,000
วันที : 13-15 มกราคม 2561
12,911
12,911
10,911
6,000
วันที : 20-22 มกราคม 2561
12,911
12,911
10,911
6,000
วันที : 27-29 มกราคม 2561
12,911
12,911
10,911
6,000
วันที : 03-05 กุมภาพันธ์ 2561
12,911
12,911
10,911
6,000
วันที : 09-11 กุมภาพันธ์ 2561
12,911
12,911
10,911
6,000
วันที : 03-05 มีนาคม 2561
14,911
14,911
12,911
6,000

วันที : 10-12 มีนาคม 2561
วันที : 17-19 มีนาคม 2561
วันที : 24-26 มีนาคม 2561

14,911
14,911
12,911
6,000
14,911
14,911
12,911
6,000
14,911
14,911
12,911
6,000
*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่ เกิน 2 ขวบ] 5,000 บาท /ท่ าน ***
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 600 บาท /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 เดินทางออก
หรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง
2.
บริ ษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ทีทาง บริ ษัทฯไมสามารถควบคุมได้
เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเทียวบิน
3.
บริ ษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า (โปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทั งนี ขึ นอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้ าโดยทางบริ ษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ )
4.
บริ ษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
5.
กรณีทีคณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าอย่าง
น้ 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 ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรื 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 องดําเนินก่อนเดินทาง 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 ษัทอาจ
มีการจัดห้ 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 / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส์ Business
class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 20 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยก
เก็บ
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]
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 10,000 บาท พร้ อมแจ้ งชือ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.
ค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือ ชําระทั งหมดก่อนการเดินทาง15วัน
3.
เมือท่านตกลงชําระเงินค่าบริ การไม่ว่าทั งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื อนไขและ
ข้ อตกลงต่าง ๆ ทีได้ ระบุไว้ ทั งหมดนี แล้ ว
เงือนไขการยกเลิก
1.
สําหรับผู้โดยสารทีไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยืนวีซา่ ให้ เมือผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําทั งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทั งหมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้ จ่ายทั งหมด
5.
สําหรับผู้โดยสารทีไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯ เป็ นผู้ยืนวีซา่ ให้ เมือผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําทั งหมด
6.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั งหมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คนเดินทางไม่ครบตามจํานวนที
บริ ษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ นไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื นทีเดินทางในคณะเดียวกัน บริ ษัท
ต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
7.
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯ จะพิจารณาเลื อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัวเครื องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตามทีสถานทูตฯ 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 งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพือการท่ องเทียวเท่ านั น ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าประเทศฮ่ องกงโดยผิดกฎหมายและ
ในขั นตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั งไทยและฮ่ องกง เซินเจิ น จูไห่ ขึ นอยู่กับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเท่ านั น ลูกค้ าทุก
ท่ านต้ 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 ิและอื นๆทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึ นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสิ นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริ การที ท่านได้
ชําระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทาง
ไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ
5. รายการนี เป็ นเพียงข้ อเสนอที ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครั งหนึง หลังจากได้ สํารองทีนังบนเครื อง และโรงแรมทีพกั ใน
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 เปลียนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานทีให้ บริ การ บริ ษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริ การทัวร์ อืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน
ให้ สาํ หรับค่าบริ การนั นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอํานาจของบริ ษัทฯ กํากับเท่านั น
9. หากไม่สามารถไปเที ยวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั งสิ น แต่ทั งนี ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอนื ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิการจัดหานี โดย
ไม่แจ้ 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. เมือท่านตกลงชําระเงินค่าบริ การไม่ว่าทั งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื อนไขและ

ข้ อตกลงต่าง ๆ ทีได้ ระบุไว้ ทั งหมดนี แล้ ว
14. โรงแรมทีพกั ในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที พกั แตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที พกั ทาง
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้ างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที ระบุในรายการท่องเที ยว
เท่านั น โรงแรมทีประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin หรื อDouble) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ
3ท่านขึ นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพักและการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ ท่าน
ไม่ได้ ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริ มเตียงได้ ตามที ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื องปรับอากาศเนืองจากประเทศ
เกาหลีอยูใ่ นแถบทีมีอณ
ุ หภูมิตําเครื องปรับอากาศทีมีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั น
15. กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้ า หรื ออุบตั ิเหตุ
ต่างๆ ใดๆทั งสิ น
16. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว หากท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ นและถ้ าท่ านต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ เพื อ
ท่ องเทียวเอง โดยตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่ องเทียวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่ องกง มาเก๊ า จูไห่ เซินเจิ น)
กําหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้ าพื นเมืองให้ นักท่ องเทียวทัวไปได้ ร้ ู จัก ในนามของร้ านรั ฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ า
ไหม, ไข่ มุก, ใบชา, ใยไผ่ ไหม, หยก ซึงจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัว ร์ จึงเรี ยนให้ กับ
นักท่ องเทียวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื อหรือไม่ ซื อขึ นอยู่กับความพอใจ
ของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั งสิ น และถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านรั ฐบาลจีนทุกเมือง ทาง
บริ ษัทจะเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ ายทีเกิดขึ นจากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้ าน ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ราคานี
เฉพาะนักท่องเที ยวชาวไทยและท่องเทียวเป็ นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั น กรณีต้องการตัดกรุ๊ ปเหมาโปรดสอบถามทาง
บริ ษัทอีกครั ง หากเป็ นนักท่องเทียวชาวต่างชาติ หรื อ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้ จ่ายเพิม
17. ในระหว่างท่องเที ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรู ปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท้ ายของการ
เดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื อทั งนี ขึ นอยู่กับ
ความพึงพอใจของท่าน ทางบริ ษัททัวร์ ไม่มีการบังคับให้ ซื อแต่อย่างใดแต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ าเพือให้ ผ้ เุ ดินทางได้ รับทราบ
18. ในกรณี ที ลู ก ค้ าต้ องออกตั ว โดยสารภายในประเทศกรุ ณ าติ 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 ดูงานเพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทั งนี ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ในอุบตั ิเหตุหรื อความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพกั ยานพาหนะ, อันเนืองจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม,
อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ
ล่าช้ าของเทียวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้ องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรื อ ส่วนงานทีเกียวข้ องกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มอี ํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้ องแสดงเหตุผล เนืองจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึง
อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษัทฯ 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 จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติซึงร่วมเดินทางเป็ น
สําคัญ

*** HAVE A NICE TRIP ***

