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โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]

เช้ า

เที่ยง

เย็น


ฮ่องกง – วัดแชกง – วัดหวังต้ าเซียน -พระใหญ่ลนั เตา + กระเช้ านองปิ ง
+ City Gate Outlet
ฮ่องกง – วัดเจ้ าแม่กวนอิม - อิสระช้ อปปิ ง้ ตลาดเลดี ้มาร์ เก็ต- กรุงเทพฯ











เครือ
่ งแอร์บ ัส A380
ทีน
่ ง่ ั แบบ 3-4-3

เสริฟ์อาหารร้อน
ทงขาไป-ขากล
ั้
ับ

โรงแรมที่พัก
WEST HOTEL, PANDA
HOTEL หรื อเที่ยบเท่า
WEST HOTEL, PANDA
HOTEL หรื อเที่ยบเท่า

ั
นา้ หน ักสมภาระ
ขาไป - ขากล ับ 30 กก.

รายละเอียดการเดินทาง
Day 1
กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง – Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]
10.30 น.
พร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate Airline โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ ... คอยอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
14.00 น.
ออกเดินทางสูฮ่ ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airline เที่ยวบินที่ EK384
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ องเนื่องจากต้ องเป็ นไปตามระบบของสายการบินซึง่ ระบบการจองที่นงั่ เป็ นแบบสุม่ ที่นงั่
ว่าง หากท่านมีความประสงค์ทจี่ ะระบุที่นงั่ บนเครื่ อง หรื อเปลีย่ นทีน่ งั่ จะมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มเติม สามารถดูอตั ราค่าบริ การได้ จาก
ท้ ายรายการนี ้*
18.05 น.
เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
เรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมกัน ณ ทางออก EXIT B สนามบินตังอยู
้ ่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออก
เฉียงใต้ ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง จากนันน
้ าท่านเดินทางผ่านเส้ นทางไฮเวย์อนั ทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า
(TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็ นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้ รับการออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์ แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง นาท่านชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์
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ค่า
ที่พกั

ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้ กนั ตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights (โชว์รอบ 20.00 น. ในกรณีเดินทาง
มาทันเวลา)
รับประทานอาหารค่า – พิเศษ เมนู บะหมี่ต้นตาหรับฮ่ องกง
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั West Hotel , Panda Hotel หรือเทียบเท่ า

Day 2
ฮ่ องกง – วัดแชกง – วัดหวังต้ าเซียน -พระใหญ่ ลันเตา + กระเช้ านองปิ ง+ City Gate Outlet
เช้ า
บประทานอาหารเช้ าโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซา
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกง เพื่อสักการะเทพเจ้ าแชกง และให้ ทา่ นหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้ าหมุน 3 รอบ จะ
ขับไล่สิ่งชั่วร้ ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วดั นี ้ในวันขึ ้นปี ใหม่ นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน
(คนจีนกวางตุ้ง จะเรี ยกวัดนี ้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้ อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี ้เพื่อขอพรให้
สุขภาพแข็งแรง ไร้ โรคภัยนาท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่ขึ ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้ รับรางวัลอันดับเยี่ยม และ
ใช้ ในการเสริ มดวงเรื่ องฮวงจุ้ย นาท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ ร่ ี ที่ขึ ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้ รับรางวัลอันดับ
เยี่ยม และใช้ ในการเสริ มดวงเรื่ องฮวงจุ้ย !! และนาท่านเลือกซื ้อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ห่ านย่ าง
จากนันน
้ าทุกท่านเดินทางสู่ พระใหญ่ลนั เตา เกาะลันเตา เพื่อสัมผัสประสบการณ์อนั น่าตื่นเต้ นชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีน
ใต้ และภูเขาสูง ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตรโดยใช้ เวลาประมาณ 25 นาที จากนัน้ นาท่านนมัสการพระโพธิ สตั ว์กวนอิม
พระมัญชูศรี โพธิสตั ว์ และพระสมันตภัทรโพธิสตั ว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็ นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุ
สงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้ เปลี่ยนเป็ นศาสนสถานโปลินพร้ อมทังมี
้ การสร้ างอารามและโบสถ์ เพิ่มขึ ้นทาให้
ปั จจุบนั มีพระภิกษุเดินทางมาจาวัดกันเป็ นจานวนมาก วัดโป่ หลินเป็ นวัดเจห้ ามเซ่นไหว้ อาหารที่เนื ้อสัตว์ทกุ ชนิด วัดโปหลิน
ตังอยู
้ ท่ ี่ระดับความสูง 22 เมตร สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้ งองค์ใหญ่ที่สดุ ในโลกจากเกือบทุก ๆ
ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง ไต่ขึ ้นบันได 268 ขันสู
้ ฐ่ านที่องค์พระนัง่ ประทับอยู่เหนือระดับน ้าทะเล 371
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เมตร องค์พระสร้ างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ ไปยังเนินเขา
เบื ้องล่างบริ เวณทะเลจีนใต้ ที่ฐานองค์พระมีรูปปั น้ เทพธิดากาลังถวายเครื่ องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชื่อของ
นิกายมหายาน จึงเป็ นที่มาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี ้เทียนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรค์ ภายในใต้ องค์พระมี
ภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย จากนันเที
้ ่ยวชมหมูบ่ ้ านนองปิ งที่จาลองชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรก
ตัวด้ วยร้ านน ้าชา ร้ านอาหาร ร้ ายขายของที่ระลึก จากนันอิ
้ สระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ อย่างจุใจที่ CITYGATE OUTLET มีสินค้ าให้
เลือกซื ้ออย่างครบครันตังแต่
้ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ
เย็น
ที่พกั

รับประทานอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั West Hotel , Panda Hotel หรือเทียบเท่ า

Day 3
ฮ่ องกง – วัดเจ้ าแม่ กวนอิม -อิสระช้ อปปิ ้ งตลาดเลดีม้ าร์ เก็ต- กรุ งเทพฯ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าโรงแรม ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซา
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นาทุกท่านสู่ วัดเจ้ าแม่กวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom) เป็ นวัดเจ้ าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพร
เจ้ าแม่กวนอิมพระโพธิ สตั ว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปั กรักษาวัดเจ้ าแม่กวนอิมที่ Hung HomKwun Yum
Temple' เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้ างตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้ จะเป็ นวัดขนาดเล็ก แต่เป็ นวัดเจ้ าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับ
ถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้ าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านัน้ นอกจาก
สักการะขอพรแล้ วยังมีพิธีขอซองอังเปาจากเจ้
้
าแม่กวนอิมอีกด้ วย หลังจากนันน
้ าท่าน อิสระช้ อปปิ ง้ เลดี ้มาร์ เก็ต ซึง่ เป็ นตลาด
กลางแจ้ งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฮ่องกง มีสินค้ ามากมายให้ ได้ เลือกช้ อป ทังเสื
้ ้อผ้ าแฟชั่น กระเป๋ า รองเท้ า เครื่ องประดับ
เครื่ องสาอาง ของเล่น ฯลฯ มีสินค้ ามากกว่า 100 กว่าร้ าน และของกิน ซึ่งเป็ นอาหารท้ องถิ่นของที่นี่ ท่านสามารถต่อลอง
สินค้ าได้ มากกว่า 30%
กลางวัน + เย็น
รับประทานอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย
21.15 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK385
23.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

กาหนดการเดินทาง
วันที่ : 17-19 มิ.ย. 2561
วันที่ : 21-23 มิ.ย. 2561
วันที่ : 22-24 มิ.ย. 2561
วันที่ : 23-25 มิ.ย. 2561
วันที่ : 28-30 มิ.ย. 2561
วันที่ : 30 มิ.ย.- 02 ก.ค. 2561
วันที่ : 06-08 ก.ค. 2561
วันที่ : 07-09 ก.ค. 2561
วันที่ : 08-10 ก.ค. 2561
วันที่ : 12-14 ก.ค. 2561
วันที่ : 13-15 ก.ค. 2561
วันที่ : 14-16 ก.ค. 2561
วันที่ : 19-21 ก.ค. 2561

สบาย พาช้ อป ฮ่ องกง ลดทัง้ เกาะ !!!!
3D 2N BY EK
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ
เด็กมีเตียง
2 ท่ าน
พักกับผู้ใหญ่ 1ท่ าน
11,991
11,991
12,991
11,991
12,991
11,991
13,991
12,991
12,991
13,991
13,991
12,991
13,991

11,991
11,991
12,991
11,991
12,991
11,991
13,991
12,991
12,991
13,991
13,991
12,991
13,991

เด็กไม่ มีมีเตียงพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

11,991
11,991
12,991
11,991
12,991
11,991
13,991
12,991
12,991
13,991
13,991
12,991
13,991

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,000
5,000
5,000
6,000
6,000
5,000
6,000
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วันที่ : 20-22 ก.ค.
วันที่ : 21-23 ก.ค.
วันที่ : 22-24 ก.ค.
วันที่ : 26-28 ก.ค.
วันที่ : 27-29 ก.ค.
วันที่ : 28-30 ก.ค.

2561
2561
2561
2561
2561
2561

13,991
13,991
13,991
12,991
12,991
12,991
12,991
12,991
12,991
13,991
13,991
13,991
14,991
14,991
14,991
15,991
15,991
15,991
*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่ เกิน 2 ขวบ] 5,000 บาท /ท่ าน ***
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน***
***ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย แล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้ าทัวร์ ***
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ
จะคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ**

6,000
5,000
5,000
6,000
6,000
6,000

**พาสปอร์ ตต่ างชาติ โปรดติดต่ อเรา**
ชาวต่ างชาติ เก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่ าน (ไม่ รวมค่ าวีซ่าสาหรับต่ างชาติและลูกค้ าเป็ นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์ สามารถ
แนะนาการบื่นวีซ่าได้ )
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ ถงึ 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
เงื่อนไขการใช้ บริการ
1.
บริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่ กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อ
กองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง
2.
บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริ ษัทฯไมสามารถควบคุมได้ เช่น
การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3.
บริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า (โปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้ าโดยทางบริ ษัทฯ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ)
4.
บริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
5.
กรณีที่คณะไม่ครบจานวน10ท่านทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย7
วันก่อนการเดินทาง
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6.
เมื่อท่านทาการซื ้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุ ข้ อแล้ ว
7.
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ จะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
8.
การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว ทางบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลีย่ นระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ อง
ดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพือ่ อัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ทา่ นจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม] แล้ วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทอาจมี
การจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ 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] ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
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1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 200บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้ าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
6. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
หมายเหตุ
การสารองที่น่ ัง
1.
กรุณาสารองที่นงั่ +ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท พร้ อมแจ้ งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.
ค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ ชาระทังหมดก่
้
อนการเดินทาง 15วัน
3.
เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริ การไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขและข้ อตกลง
ต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ทงหมดนี
ั้
้แล้ ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1.
สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทังหมด
้
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
5.
สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯ เป็ นผู้ยื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษั ทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทังหมด
้
6.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คนเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริ ษัทฯกาหนดไว้ (10 ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริ ษัท
ต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
7.
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าต ามที่
สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ ้นตามจริ ง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
8.
ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ไม่วา่ ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
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9.

กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
**สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านัน้ ไม่ สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศฮ่ องกงโดยผิดกฎหมายและใน
ขัน้ ตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทัง้ ไทยและฮ่ องกง เซินเจิน้ จูไห่ ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่ านัน้ ลูกค้ าทุกท่ าน
ต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ทงั ้ สิน้ **
10.
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจาก
อุบตั ิเหตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริ การที่ท่านได้
ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่
ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้ องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัท ฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สาหรับค่าบริ การนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่บริ ษัทระบุในรายการ
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11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

เดินทาง
บริ ษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใด ๆทังสิ
้ ้นบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านัน้
เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นค่าบริ การไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื่ อนไขและ
ข้ อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ทงหมดนี
ั้
้แล้ ว
โรงแรมที่พกั ในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกาหนดดาวและประเภทของที่พกั แตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พกั ทางบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้ างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านัน้ โรงแรมที่
ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin หรื อDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ ้นอยู่กับ
ข้ อจากัดของห้ องพักและการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องพักติดกัน
และไม่สามารถเสริ มเตียงได้ ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิ
ต่าเครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สนิ ส่วนตัวของท่าน ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้ า หรื ออุบตั ิเหตุต่างๆ
ใดๆทังสิ
้ ้น
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว หากท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น และถ้ าท่ านต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ เพื่อท่ องเที่ยว
เอง โดยตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่ องกง มาเก๊ า จูไห่ เซินเจิน้ )กาหนดให้ มี
การประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ูจัก ในนามของร้ านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่ มุก, ใบชา,
ใยไผ่ ไหม, หยก ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับนั กท่ องเที่ยวทุกท่ าน
ทราบว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซือ้ หรือไม่ ซอื ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มี
การบังคับใดๆ ทัง้ สิน้ และถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่าย
ที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้ าน ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานีเ้ ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณีต้องการตัดกรุ๊ ปเหมาโปรดสอบถามทางบริ ษัทอีกครัง้ หากเป็ นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ หรื อ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรู ปและช่วยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท้ ายของการเดินทาง
ช่างภาพจะนาภาพถ่ายมาจาหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื ้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื ้อทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความพึงพอใจ
ของท่าน ทางบริ ษัททัวร์ ไม่มีการบังคับให้ ซื ้อแต่อย่างใดแต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ าเพื่อให้ ผ้ เุ ดินทางได้ รับทราบ
ในกรณี ที่ ลู ก ค้ าต้ องออกตั๋ ว โดยสารภายในประเทศกรุ ณาติ ด ต่ อ เจ้ าหน้ าที่ ข องบริ ษั ท ฯก่ อ นทุ ก ครั ้ง มิ เ ช่ น นั น้ ทาง
บริ ษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆทังสิ
้ ้น
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ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซ่ งึ ร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มคี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเที่ยวพร้ อมทังการสั
้
มมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ในอุบตั ิเหตุหรื อความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั
, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้ าของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้ องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรื อ ส่วนงานที่เกี่ยวข้ องกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้ องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึง่ อยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทังใน
้ หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และ
ประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผ้ รู ่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย และ/
หรื อ ต่างประเทศ มิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้ านการ
ความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื ้นที่มกี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริ ษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้ จา่ ยใดๆ
รายละเอียดด้ านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทังปวง
้ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริ ษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ น
สาคัญ

*** HAVE A NICE TRIP ***
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