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HONG KONG
ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping
โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) บินเช้า-กลับดึก
3 วัน 2 คืน
ไฮไลท์ ทัวร์ ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping
1. ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา (นั่งกระเช้านองปิงคลิสตัล)
2. ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์)
3. ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สานักนางชี วัดที่ขึ้น
ชื่อของชาวฮ่องกง
4. อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน
5. ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติม
่ ซา กับโจ๊กละมุนลิน
้ และ ห่านย่าง

รายละเอียดการเดินทาง
วัน โปรแกรมการเดินทาง
1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิงค
ริสตัล(ขาขึ้น)– ซิตี้เกทเอาท์เลท

2

วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – สํานักนางชี - อิสระช้อปปิ้ง
เลดี้มาร์เก็ต - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]
วิคตอเรียพีค – หาดรีพัลส์เบย์ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน –
สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

3

เช้า เที่ยง เย็น












โรงแรมที่พัก
Panda Hotel
หรือเที่ยบเท่า
Panda Hotel
หรือเที่ยบเท่า

Day 1
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิงคริสตัล(ขาขึ้น)– ซิตี้เกทเอาท์เลท
06.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบิน
ฮ่องกง แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับ
ท่าน

08.50 น.

เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX768

12.40 น.

เดินทางถึง สนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นําท่านผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B สนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกง
เป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง จากนั้นนําท่านเดิน
ทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวน
ทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดั งระดับโลก นอร์
แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่าน นั่งกระเช้านองปิง ขอพรองค์พระใหญ่ลันเตา เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นชมวิวทิวทัศน์
หมู่เกาะทะเลจีนใต้และภูเขาสูง ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที จากนั้นนําท่าน
นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็นศาสน
สถานโปลินพร้อ มทั้งมีก ารสร้า งอารามและโบสถ์เ พิ่ มขึ้นทํา ให้ปัจจุ บันมีพระภิกษุเ ดินทางมาจําวั ดกันเป็ น
จํานวนมาก วัดโป่หลินเป็นวัดเจห้ามเซ่นไหว้อาหารที่เนื้อสัตว์ทุกชนิด วัดโปหลินตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 22
เมตร สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกือบทุก ๆ ส่วน
ของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง ไต่ขึ้นบันได 268

ขั้นสู่ฐานที่องค์พระนั่งประทับอยู่เหนือ

ระดับน้ําทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34
เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเ วณทะเลจีนใต้ที่ฐานองค์พระมีรูปปั้นเทพธิดากําลัง
ถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นที่มาของชื่อพระพุทธรูป
เที ย นถานบนยอดเขานี้ เ ที ย นถานแปลว่ า แท่ น บู ช าบนสวรรค์ ภายในใต้ อ งค์ พ ระมี ภ าพศิ ล ปะจี น โบราณ
มากมาย จากนั้นเที่ยวชมหมู่บ้านนองปิงที่จําลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัว
ด้ ว ยร้ า นน้ํ า ชา ร้ า นอาหาร ร้ า ยขายของที่ ร ะลึ ก จากนั้ น อิ ส ระให้ ท่ า นช้ อ ปปิ้ ง อย่ า งจุ ใ จที่ CITYGATE
OUTLET

มีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP,

BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ

ค่่า

รับประทานอาหารค่า
่ ณ ภัตตาคาร

ทีพ
่ ก
ั

เดินทางเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเท่า

Day 2
วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ส่านักนางชี - อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต - Symphony of
Lights [ชมแสดงไฟ]
เช้า

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซ่า

จากนั้นนําท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้กับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้
ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้ าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัด
ที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษา
โรคภัย ไข้ เ จ็ บจะมี ผู้ค นมากมายที่ นํา ธูป และของมาสัก การะเพื่ อขอพรต่ างๆ
ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมี
ลั ก ษณะคล้ า ยวั ด จี น สมั ย โบราณที่ มี เ สาสี แ ดงขนาดใหญ่ แ ละหลั ง คาสี
ทองเหลืองอร่าม..จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็น
อนุ ส รณ์ ถึ ง บุ ค คลสํ า คั ญ คนหนึ่ ง เป็ น ทหารมี ชื่ อ ว่ า ท่ า นแชกง เนื่ อ งจากมี
เหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระประวัติ
ไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบ
ผลสําเร็จในทุ กประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและ
ครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์
ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหั นนําโชคมี 4ใบพัด คือพร
4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ใน
ทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่า
กังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม วัดชีหลิน สํานักนางชีในพระพุทธศาสนาฝ่ายลัทธิ
มหายานที่ใหญ่ทส
ี่ ุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างขึ้น
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1930แล้วเสร็จในปี ค.ศ.2000 โดยสถาปัตยกรรมเป็น
รูปแบบของราชวงศ์ถังของจีน ตัวอารามจะมีมากมายหลายหลังซึ่งแต่ละหลัง
จะมีองศ์พระโพธิสัตว์ให้ผู้คนได้กราบไหว้...หลังจากนั้นนําท่าน อิสระช้อปปิ้ง
เลดี้มาร์เก็ต ซึ่งเป็นตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฮ่องกง มีสินค้า
มากมายให้ได้เลือกช้อป ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ
เครื่องสําอาง ของเล่น ฯลฯ มีสินค้ามากกว่า 100 กว่าร้าน และของกิน ซึ่ง
เป็นอาหารท้องถิ่นของที่นี่ ท่านสามารถต่อลองสินค้าได้มากกว่า 50% นําท่านชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์
ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights (โชว์รอบ 20.00 น.)

เย็น

รับประทานอาหารค่่าอิสระตามอัธยาศัย

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3
วิคตอเรียพีค – หาดรีพัลส์เบย์ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน –สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซ่า
นําท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณเขา วิคตอเรีย พีค (ขึ้นโดยรถบัส ) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์
ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกง จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ
ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชา
ขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้า
ใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น นํ า ชม โรงงานจิ ว เวอร์ รี่ ซึ่ ง เป็ น โรงงานที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของฮ่ อ งกงในเรื่ อ งการออกแบบ
เครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ !! และนําท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับ
สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry,
Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านช้
อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria

เย็น

รับประทานอาหารค่่าอิสระตามอัธยาศัย

21.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ เทีย
่ วบินที่ HX 761

23.55 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**30 มี.ค.-01 เม.ย ขากลับ HX761 เปลี่ยนเวลา (21.45-23.55)**

ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping
3D 2N BY HXหมายเหตุ
ก่าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียง

ห้องละ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน
วันที่ : 30 มี.ค.- 01เม.ย.61

18,999

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

18,999

16,999

5,000

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยูก
่ ับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ
จะค่านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้รว
่ มเดินทางเป็นส่าคัญ**

**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**
หมายเหตุ : ส่าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมี
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

เงื่อนไขการใช้บริการ
1.

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาต

ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสย
ั ที่ทาง บริษัทฯไม่

สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ)
4.

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.

กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง

6.

เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

7.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
8.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE
ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล /
เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 20 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคม
ุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 200 บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ
การส่ารองที่นั่ง
1.

กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

2.

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน

3.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

4.

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

6.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้ง หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คนเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เ ดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
7.

กรณีเ จ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เ กิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได้

8.

ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัด
จําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

9.

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**ส่าคัญ!! บริษัท ท่าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดย

ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของเจ้ า หน้ า ที่ เ ท่ า นั้ น ลู ก ค้ า ทุ ก ท่ า นต้ อ งผ่ า นการตรวจคนเข้ า เมื อ งด้ ว ยตั วของท่ า นเอง ทางหั ว หน้ า ทั ว ร์ แ ละ
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
10.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์
อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเ ทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญ ญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.

กรณี ที่ก องตรวจคนเข้ าเมือ งทั้ งที่ ประเทศไทย และในต่า งประเทศปฏิเ สธมิใ ห้เ ดิน ทางออกหรื อเข้า ปร ะเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง

11.

บริ ษั ท ของสงวนสิ ท ธ์ ไ ม่ คื น ค่ า บริ ก ารไม่ ว่ า กรณี ใ ด ๆทั้ ง สิ้ น บริ ษั ท ฯ รั บ เฉพาะผู้ มี จุ ด ประสงค์ ก ารเดิ น ทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น

12.

เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

14.

กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น

15.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือ ว่ า ท่ า นสละสิ ท ธิ์ ไม่ อ าจเรี ย กร้ อ งค่ า บริ ก าร และเงิน มั ด จํ า คื น ไม่ ว่ า กรณี ใ ดๆ ทั้ ง สิ้ น และถ้ า ท่ า นต้ อ งการ
แยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่อ งเที่ยวเอง โดยตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่อ งเที่ยวแห่ง
เมื อ งจี น ทุ ก เมื อ ง (ฮ่ อ งกง มาเก๊ า จู ไ ห่ เซิ น เจิ้ น )ก่ า หนดให้ มี ก ารประชาสั มพั น ธ์ สิ น ค้ า พื้ น เมื อ งให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก
ซึ่งจ่าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ่าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุก
เมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ่านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณี
ต้อ งการตัด กรุ๊ ป เหมาโปรดสอบถามทางบริ ษั ท อี ก ครั้ ง หากเป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ หรื อ พระสงฆ์ เก็ บ
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

16.

ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท้าย
ของการเดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่
ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้รับทราบ

17.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเ ช่นนั้นทาง
บริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส่าหรับท่านผูม
้ ีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อัน
เนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ,
รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ
แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูก
ปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี

การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่ง
ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

*** HAVE A NICE TRIP ***

