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HONG KONG
ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping
โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) บินเช ้า-กลับดึก
3 ว ัน 2 คืน
ไฮไลท์ ท ัวร์ ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping
1. ไหว้พระใหญ่ล ันเตาเกาะล ันเตา (น ง
ั กระเช้านองปิ งคลิสต ัล)
2. ไหว้พระขอพรก ับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพ ัลส์เบย์)
3. ไหว้พระทีว ัดชือด ัง ณ ว ัดหว ังต้าเซียน ว ัดแชกงหมิว สํานกนางชี
ั
ว ัดทีข ึน
ชือของชาวฮ่องกง
4. อิสระช้อปปิ งก ับสินค้ามากมาย อาทิ เลดีมาร์เก็ต ถนนนาธาน
5. ทานอาหารเช้าสไตล์ฮอ
่ งกง แบบติมซํา ก ับโจ๊กละมุนลิน และ ห่านย่าง
GT-HKG HX01

วัน
1
2
3

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ฮองกง – พระใหญลันเตา + กระเชานองปงคริสตัล(ขาขึ้น)–
ซิตี้เกทเอาทเลท
วัดหวังตาเซียน – วัดแชกงหมิว – สํานักนางชี - อิสระชอปปงตลา เลดี้
มารเก็ต - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]
วิคตอเรียพีค – หาดรีพัลสเบย – อิสระชอปปงถนนนาธาน –สนามบิน
ฮองกง - กรุงเทพฯ

เชา

เที่ยง


เย็น












โรงแรมที่พัก
Panda Hotel หรือเที่ยบ
เทา
Panda Hotel หรือเที่ยบ
เทา

รายละเอียดการเดินทาง

Day 1
กรุงเทพฯ – ฮองกง – พระใหญลันเตา + กระเชานองปงคริสตัล(ขาขึน้ )– ซิตี้เกทเอาทเลท
05.30 น.
08.25 น.
12.10 น.

เที่ยง

พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร K สายการบินฮองกง แอรไลน โดยมี
เจาหนาที่ ... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน
ออกเดินทางสูฮองกงโดยสายการบินฮองกง แอรไลน เที่ยวบินที่ HX768
เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอยแลว พรอมกัน ณ ทางออก EXIT B สนามบินตั้งอยูบนเกาะลันเตา ฮองกงเปนดิน แดนตอนปลายสุดทางตะวันออก
เฉียงใตของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง จากนั้นนําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย ผานสะพานแขวนซิงหมา
(TSING MA BRIDGE) ซึ่งเปนสะพานแขวนทางรถยนตที่มีความยาวมากกวา 2.2 กิโลเมตร ซึ่งไดรับการออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอรแมน ฟอสเตอร ระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พระใหญลันเตา เกาะลันเตา เพื่อสัมผัสประสบการณอันนาตื่นเตนชมวิวทิวทัศนหมูเกาะทะเลจีนใตและภูเขาสูง ระยะทางกวา
5.7 กิโลเมตรโดยใชเวลาประมาณ 25 นาที จากนั้นนําทานนมัสการพระโพธิสัตวกวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว และพระสมันต
ภัทรโพธิสัตว ณ วัดโปหลิน ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ. 1920 เดิมเปนวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆเพียง 3 องค ตอมาในป ค.ศ.
1924 ไดเปลี่ยนเปนศาสนสถานโปลินพรอมทั้งมีการสรางอารามและโบสถเพิ่มขึ้นทําใหปจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจําวัดกัน
เปนจํานวนมาก วัดโปหลินเปนวัดเจหามเซนไหวอาหารที่เนื้อสัตวทุกชนิด วัดโปหลินตั้งอยูที่ระดับความสูง 22 เมตร สามารถ
มองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจงองคใหญที่สุดในโลกจากเกือบทุก ๆ สวนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ
ที่ดานลาง ไตขึ้นบันได 268 ขั้นสูฐานที่องคพระนั่งประทับอยูเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร องคพระสรางจากการเชื่อมแผน
สัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใตที่ฐานองค
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ค่ํา
ที่พกั

พระมีรูปปนเทพธิดากําลังถวายเครื่องสักการะแดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเปนที่มาของชื่อ
พระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถานแปลวาแทนบูชาบนสวรรค ภายในใตองคพระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย
จากนั้นเที่ยวชมหมูบานนองปงที่จําลองชีวิตความเปนอยู ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวดวยรานน้ําชา รานอาหาร
รายขายของที่ระลึก จากนั้นอิสระใหทานชอปปงอยางจุใจที่ CITYGATE OUTLET มีสินคาใหเลือกซื้ออยางครบครันตั้งแต
NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เดินทางเขาสูที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเทา

Day 2
วัดหวังตาเซียน – วัดแชกงหมิว – สํานักนางชี - อิสระชอปปง ตลาดเลดี้มารเก็ต - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]
เชา
รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา
จากนั้นนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน สรางขึ้นในป ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศใหกับWong Tai Sin เด็กหนุมผูริเริ่มในการศึกษา
ลัทธิเตาจนกลายเปนผูมีพลังวิเศษและกลายเปนเทพเจาหวังตาเซียนในเวลาตอมา เปนวัดที่ชาวฮองกงเชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์
เปนหนึ่งในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บจะมีผูคนมากมายที่นําธูป และของมา
สั ก การะเพื่ อ ขอพรต า งๆ ตั้ ง แต เ รื่ อ งความรั ก ไปจนถึ ง ฤกษ ม งคลในการทํ า ธุ ร กิ จ
สถาปตยกรรมภายในมีลักษณะคลายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญและหลังคา
สีทองเหลืองอราม..จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เปนวัดเกาแกที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มี
อายุกวา 300 ปตั้งอยูในเขต Shatin วัดแชกงสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคน
หนึ่งเปนทหารมีชื่อวาทานแชกง เนื่องจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต ของจีน
และทานแชกงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวาหากได
ไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุน
กังหันนําโชคที่ตั้งอยูในวัดเพื่อจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาที่การงาน โชคลา ภ
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เที่ยง

เย็น
ที่พกั

ยศศักดิ์ และถาหากคนที่ดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเปนการชวยหมุนปดเปาเอาสิ่งรายและไมดีออกไปใหหมด ในองคกังหัน
นําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเท
มา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อวากังหันจะชวย
พัดพาสิ่งชั่วรายและโรคภัยไขเจ็บออกไปจากตัวและนําพาแตความโชคดีเขามาแทน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม วัดชีหลิน สํานักนางชีในพระพุทธศาสนาฝายลัทธิมหายานที่ใหญ
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1930แลวเสร็จในป
ค.ศ.2000 โดยสถาปตยกรรมเปนรูปแบบของราชวงศถังของจีน ตัวอารามจะมี
มากมายหลายหลังซึ่งแตละหลังจะมีองศ
พระโพธิสัตวใหผูคนไดกราบไหว...หลังจาก
นั้นนําทาน อิสระชอปปงเลดี้มารเก็ต ซึ่งเปนตลาดกลางแจงที่มีชอื่ เสียงแหงหนึง่ ของฮองกง
มีสินคามากมายใหไดเลือกชอป ทั้งเสื้อผาแฟชั่น กระเปา รองเทา เครื่องประดับ
เครื่องสําอาง ของเลน ฯลฯ มีสินคามากกวา 100 กวาราน และของกิน ซึ่งเปนอาหาร
ทองถิ่นของที่นี่ ทานสามารถตอลองสินคาไดมากกวา 50% นําทานชมโชวยิงแสงเลเซอร
ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโตกันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights
(โชวรอบ 20.00 น.)

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย
เดินทางเขาสูที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเทา
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Day 3
วิคตอเรียพีค – หาดรีพัลสเบย – อิสระชอปปงถนนนาธาน –สนามบินฮองกง – กรุงเทพฯ
เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา
นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณเขา วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะ
ฮองกง จากนั้นนําทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม และเทพเจาแหงโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลสเบย สรางขึ้นในป ค .ศ.
1993 ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิมเจาแมทับทิมและเทพ
เจาแหงโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันวาถาใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําชมโรงงานจิวเวอรรี่ ซึ่งเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮองกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหาซื้อ
ไดในราคาพิเศษ !! และนําทานเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนตางๆ อีกมากมาย ใหทานอิสระชอปปงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน
ชอปปงที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคาแบรนดเนมชื่อดังตางๆ ระดับโลกกวา 700 รานคา อาทิ เชน Armani,
Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ หางขายของเด็กเลน Toy r'us
รานชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ DFS Galleria
เย็น
รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย
21.45 น.
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮองกงแอรไลน เที่ยวบินที่ HX761
23.55 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
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กําหนดการเดินทาง
วันที่ : 01-03 มิถุนายน 2561
วันที่ : 08-10 มิถุนายน 2561
วันที่ : 15-17 มิถุนายน 2561
วันที่ : 22-24 มิถุนายน 2561

ฮองกง ไหวพระ Shopping
3D 2N BY HX
ผูใหญพักหอง
เด็กมีเตียง
เด็กไมมีเตียง
ละ 2 ทาน ทาน พักกับผูใหญ 2
พักกับผูใหญ 2
ละ
ทาน ทานละ
ทาน ทานละ
16,999
16,999
14,999
15,991
15,991
14,999
16,999
16,999
14,999
16,999
16,999
14,999

Join Land
1 ทาน
ทานละ
11,499
11,499
11,499
11,499

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ
5,000
5,000
5,000
5,000

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ] 6,500 บาท /ทาน ***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศก
ทานละ 600 บาท /ทริป/ตอทาน***
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได ทั้งนี้ขนึ้ อยูก ับสภาวะอากาศ
และเหตุสดุ วิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทั ฯ
จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ**
**พาสปอรตตางชาติ โปรดติดตอเรา**
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบตุ รเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
เงื่อนไขการใชบริการ
1.
บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีทกี่ องตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2.
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไมสามารถควบคุมไดเชน
การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.
บริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา (โปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ)
4.
บริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.
กรณีที่คณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย7
วันกอนการเดินทาง
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6.
เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
7.
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอ
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้ สิ้น
8.
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
อัตราคาบริการ
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขา งตน
- กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตอง
ดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพือ่ อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมี
การจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่องบิน [แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส Business
class 40 กิโล / ฮองกงแอรไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟค 20 กิโล] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. คาประกันอุบัตเิ หตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
เบี้ยประกันเริม่ ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริม่ ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ ีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ ีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจา ยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทั ฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 200บาท ตอทาน) ทิปหัวหนาทัวร (ตามความประทับใจ)
6. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
หมายเหตุ
การสํารองที่นั่ง
1.
กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท พรอมแจงชื่อ+สกุล เปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.
คาทัวรสวนที่เหลือ ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง 15วัน
3.
เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถื อวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลง
ตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว
เงื่อนไขการยกเลิก
1.
สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
3.
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
4.
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.
สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
6.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (10 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท
ตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
7.
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาต ามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
8.
ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัด
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จําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
9.
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดยผิ ดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและฮองกง เซินเจิ้น จูไห ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทาน
ตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น **
10.
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ
3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคืนคาบริการที่ทานไดชําระ
ไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อั นเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เปนเพีย งขอเสนอที่ตองได รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ
ขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงให
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10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

ทราบลวงหนา
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัทระบุในรายการ
เดินทาง
บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเกาหลีเทานั้น
เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและข อตกลง
ตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว
โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทานั้น โรงแรมที่
ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเปนแบบหองพักคู (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึ้นอยูกับ
ขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน
และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการโรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ต่ําเครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
กระเปาสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหายลาชา หรืออุ บัติเหตุตางๆ
ใดๆทั้งสิ้น
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถาทานตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวรเพื่อทองเที่ ยว
เอง โดยตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซินเจิ้น)กําหนดใหมี
การประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา,
ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทาน
ทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ทองเที่ยวเปนหมูคณะแบบ Join Tour เทานั้น กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเปนนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ หรือ พระสงฆ เก็บคาใชจายเพิ่ม
ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดทายของการเดินทาง
ชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพึงพอใจ
ของทาน ทางบริษัททัวรไมมีการบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเปนการบอกกลาวลวงหนาเพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ
ในกรณี ที่ ลู ก ค า ต อ งออกตั๋ ว โดยสารภายในประเทศกรุ ณ าติ ด ต อ เจ า หน า ที่ ข องบริ ษั ท ฯก อ นทุ ก ครั้ ง มิ เ ช น นั้ น ทาง
บริษัทฯจะ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
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ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มคี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบ
ในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย
, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึง่ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และ
ประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/
หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ ดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการ
ความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มกี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคื นคาใชจา ยใดๆ
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดงั กลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปน
สําคัญ

*** HAVE A NICE TRIP ***

GT-HKG HX01

