วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ

เทีย่ ง

เย็น

โรงแรม

1

กรุ งเทพฯ-ฮ่ องกง (HX768 : 08.50-12.40)
สวนสนุกฮ่ องกงดีสนีย์แลนด์ (รวมค่ ำเข้ ำแล้ว)
ฮ่ องกง-เซินเจิน้ (โดยรถไฟ)

X





FX HOTEL
หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว

2

เซินเจิ้น-ที่เที่ยวแห่ งใหม่ หมู่บ้ำนจำลองเมืองลีเ่ จียง
MINERAL MUSEUM-ร้ านบัวหิมะ-ร้ านเยือ่ ไผ่
ตลำดหล่ อหวู







FX HOTEL
หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว
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3

เซินเจิน้ -ฮ่ องกง (โดยรถไฟ)-วัดหวังต้ ำเซียน
วัดแชกงหมิว-โรงงำนจิวเวอร์ รี่-ช้ อปปิ้ งถนนนำธำน
ฮ่ องกง-กรุ งเทพฯ (HX769 : 00.35-02.35)





X

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ รวม 90 HKD (เด็กชำระทิปเท่ ำกับผู้ใหญ่)

กำหนดกำรเดินทำง เดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน 2560
วันแรก
05.30 น.
08.25 น.
12.10 น.

เทีย่ ง
ค่ำ

ฮ่ องกงสวนสนุกฮ่ องกงดีสนีย์แลนด์ - (รวมค่ ำเข้ ำแล้ว)-ฮ่ องกง-เซินเจิน้ (โดยรถไฟ)
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ) ระหว่ ำงประเทศ ) ชั้ น 4
ประตู เคำน์ เตอร์ W สำยกำรบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
เหิ รฟ้ าสู่ ฮ่ องกงโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เทีย่ วบินที่ HX768 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
เดินทางถึง สนำมบิน CHECK LAP KOK ซึ่ งตั้งยูบ่ นเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุ ดทาง
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจี นติ ดกับมณฑลกวางตุ ง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิ วเทอร์ ริทอรี ส์
เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินออกทาง EXIT B พบ
กัน ณ จุ ด นัด พบ น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ฮ่ อ งกงดิ ส นี ย์ แ ลนด์ (รวมค่ ำ เข้ ำ แล้ ว) เป็ นสวนสนุ ก แห่ ง ที่ 5
ของดิ สนี ยแ์ ลนด์ทวั่ โลกและเป็ นสวนสนุ กแห่ งที่ 11 ของดิ สนี ย ์ เพียบพร้ อมด้วยกิ จกรรมและความ
สนุกสนานมากมายเป็ นสวนสนุกและรี สอร์ ตระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา สั มผัสเครื่องเล่ น
ใหม่ ก่อนใครเพื่อนในโลก ! IRON MAN EXPERIENCE เปิ ดแล้ วแห่ งแรกในโลก ซึ่งเปิ ดให้ บริกำรวัน
แรก 11 มกรำคม 2560 ใหม่ สด!! เมื่ อเข้าไปในฮ่ องกงดิ สนี ย ์แลนด์ ท่านจะพบกับโซนต่ างๆ 5 โซน
ได้แก่
โซน 1 : MAINSTREET,U.S.A.เป็ นสไตล์คนั ทรี มีร้านขายของที่ระลึก มีรถไฟวนรอบสวนสนุก
โซน 2 : TOMORROWLAND พาไปล้ าจินตนาการกับโลกแห่งอนาคต มีเครื่ องเล่นแนวตื่นเต้นเร้าใจ
โซน 3 : FANTASYLAND เติมเต็มทุกจินตนาการในดินแดนแห่ งเทพนิ ยาย มีปราสาท และเครื่ อง
เล่นน่ารักๆ เหมาะกับเด็กๆ
โซน 4 : ADVANTURELAND โซนนี้ ตอ้ งเน้นความตื่นเต้นผจญภัยไปในดินแดนลึกลับ เหมือนกาลัง
เข้าสู่ ป่าอเมซอน
โซน 5 : TOY STORY LAND, GRIZZLY GULCH เป็ นโซนใหม่ที่น่าสนใจที เดี ยว โซนเล็กๆ เน้น
ถ่ายรู ป และเครื่ องเล่นเบาๆ
ให้ทุกท่านเก็บภาพประทับใจ แสนสวยจนถึงเวลา ”พลุไฟปราสาท“20.00 น.
 รับประทำนอำหำรเทีย่ งแบบคูปอง
อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย เพือ่ ให้ ท่ำนได้ เทีย่ วเล่ นอย่ ำงไม่ สะดุด
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง โดยรถไฟ เพื่อเดินทางสู่ เซินเจิ้น ซึ่ งเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซึ่ ง
เป็ นเมืองใหม่ที่มีความสวยงามและมีการวางผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมือง
ใหม่แห่งนี้อย่างมาก
 พักที่ FX HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว
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วันทีส่ อง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

เซินเจิ้น-ที่เที่ยวแห่ งใหม่ หมู่บ้ำนจำลองเมืองลีเ่ จียง-MINERAL MUSEUM-ร้ ำนบัวหิมะ-ร้ ำนเยือ่ ไผ่
ตลำดหล่ อหวู
 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
นาท่านชม เทีย่ วแห่ งใหม่ หมู่บ้ำนจำลองเมืองลีเ่ จียง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยว
ได้เข้ามาพักผ่อนกับบรรยากาศอันเป็ นธรรมชาติ ทั้งคลองและอาคารบ้านเรื อนโบราณต่างๆ ที่ยงั คงอยู่
และมี ก ารปรั บ ปรุ ง บางส่ วนของหมู่ บ ้า นตามแบบของเมื องโบราณลี่ เจี ย ง ทั้ง นี้ ท่ า นยัง ได้สั ม ผัสถึ ง
ความเนจีนแคะ ซึ่ งปั จจุบนั ยังคงมีชาวจีนแคะที่อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นแห่ งนี้ แม้วา่ ชาวแคะจะมีวฒั นธรรม
และภาษาที่แตกต่างเฉพาะตัวจากประชากร ภายในหมู่บา้ นยังมีพิพิธภัณฑ์ซ่ ึ งบอกเล่าถึ งประวัติความ
เป็ นมาของชาวจี น แคะอี ก ด้ว ย น าท่ า นเดิ น ทางสู่ MINERAL MUSEUM ศู น ย์ร วมสิ น ค้า ที่ ร ะลึ ก
ประเภทหัตถกรรม เครื่ องประดับ หยก เครื่ องส าอางสมุนไพรจีน ฯลฯ เลือกซื้ อสัตว์น าโชคเผ่เย้า ซึ่ ง
เชื่ อว่าเรี ยกเงินเรี ยกทองเข้าบ้าน ครี มไข่มุก นาท่านแวะ ร้ ำนบัวหิมะ ยาสามัญประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยง มี
สรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ าร้ อนลวก เป็ นต้น จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ร้ ำนเยื่อไผ่ ซึ่ งจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากคาร์ บอนต้นไผ่ เช่น เครื่ องใช้ในครัวเรื อน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัวเครื่ องใช้ในครัว
เสื้ อผ้า เครื่ องนุ่งห่ม ล้วนเป็ นผลิตภัณฑ์วตั กรรมสมัยใหม่ที่ดีต่อสุ ขภาพ ในราคาสุ ดประหยัด
 รับประทำนอำหำรเทีย่ งทีภ่ ัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าราคาถูก แหล่งใหญ่ของเซิ นเจิ้น ตลำดหล่ อหวู คนไทยรู้จกั ในนาม
มาบุญครองเมืองไทย เป็ นแหล่งเสื้ อผ้า กระเป๋ า นาฬิกา ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด คนไทยที่มาเที่ยวจะแวะซื้ อ
เสื้ อผ้าคุ ณภาพดี ที่นี่ กระเป๋ าหนังยี่ห้อดังๆ ของโลกเช่ น หลุ ยส์ วิตตอง ก็มี ส่ วนนาฬิ กายี่ห้อดังๆ ของ
โลกเช่ น ROLEX ก็มีให้เลื อกหลายแบบ พนักงานขายหลายร้ านพูดภาษาไทยได้ เหมือนคนไทยพูด
ภาษาอัง กฤษกับ ลู ก ค้า ชาวต่ า งประเทศ ภายในแบ่ ง ซอยเป็ นร้ า นขนาดเล็ ก มากมาย แต่ ล ะร้ า นจะมี
CATALOG สิ นค้าดังๆ ระดับโลกให้ลูกค้าเลื อก หากพอใจเขาจะไปหยิบสิ นค้ามาให้ชม และต่อรอง
ราคากันชนิดคนไทยขนกลับมาเมืองไทยมากมายเลยทีเดียว
 รับประทำนอำหำรค่ำทีภ่ ัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษไวน์ แดง + หอยเป๋ าฮื้อ...
 พักที่ FX HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว
เซินเจิน้ -ฮ่ องกง (โดยรถไฟ)-วัดหวังต้ ำเซียน-วัดแชกงหมิว-โรงงำนจิวเวอร์ รี่-ช้ อปปิ้ งถนนนำธำน
ฮ่ องกง-กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
นาท่านเดิ นทาง โดยรถไฟ เพื่อเดิ นทางกลับสู่ ฮ่ องกง นาท่านเดิ นทางสู่ วัดหวังต้ ำเซี ยน ไหว้เจ้าพ่อ
หวังต้าเซี ยน คนจีนกวางตุง้ จะเรี ยกวัดนี้ ว่า หว่องไท่ซิน เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้ อยปี มีชื่อเสี ยงในเรื่ อง
ของสุ ขภาพ นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ไหว้หลวงพ่อแชกง ขึ้นชื่ อลือชาในเรื่ องความศักดิ์สิทธิ์ ใน
ด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงิ นทอง และวัดแชกง ยังเป็ นที่มาของจี้กงั หันนาโชคที่มีชื่อเสี ยงของวงการ
การท่ องเที่ ย วฮ่ องกง ที่ ไ ม่ ว่า ทัวร์ ไ หนที่ ม าฮ่ องกง เป็ นต้องเลื อกเช่ า เลื อกซื้ อสิ นค้า มงคลชิ้ นนี้ เพื่ อ
เสริ มสร้ างบารมี และศิริมงคลให้กบั ชี วิตด้วยกันทั้งสิ้ น จากนั้นนาท่านชม โรงงำนจิวเวอร์ รี่ ซึ่ งเป็ น
โรงงานที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของฮ่องกงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับ ท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ
 รับประทำนอำหำรเทีย่ งทีภ่ ัตตำคำร
นาท่าน อิสระช้ อปปิ้ งถนนนำธำน ซึ่ งเป็ นแหล่งรวบรวมสิ นค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลกท่านจะได้
เลื อกซื้ อสิ นค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุ ณจะมีรสนิ ยมแบบไหนหรื องบประมาณเท่าใด
ศูนย์การค้าชั้นเลิ ศของฮ่องกงมีทุกสิ่ งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้ เป็ นแหล่งรวมห้อง
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ค่ำ
00.35 น.
02.35 น.

เสื้ อที่จาหน่ ายสิ นค้าแบรนด์เนมของดี ไซเนอร์ นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลกอีกทั้งยังเป็ นที่ ที่คุ ณ
สามารถจะอิ่ มเอมกับอาหารชั้นเลิ ศบรรยากาศหรู เลื อกอร่ อยกับร้ านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อ
เลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ยนเทอร์ มินัล แหล่งรวมสิ นค้า Brand Name ชั้นนาที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า
700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของ
ฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
อำหำรค่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพือ่ ควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนำมบินฮ่ องกง
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX769 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บน)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........    

 

ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร
 ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ 
(*** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ ต้ ังแต่ 15 ท่ำนขึน้ ไป ***)





หมำยเหตุ : ตำมนโยบำย ร่ วมกับกำรท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้ มีกำรประชำสั มพันธ์ สินค้ ำพืน้ เมืองให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ไปได้ ร้ ู จั ก คื อ MINERAL MUSEUM, ร้ านบั ว หิ ม ะ, ร้ านเยื่ อ ไผ่ , โรงงานจิ ว เวอร์ รี่ ซึ่ ง
จำเป็ นต้ องบรรจุ ในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ ำนทรำบว่ ำ
ร้ ำนทุกร้ ำนจำเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ ำนแวะชมซึ่ งจะใช้ เวลำร้ ำนละประมำณ 45-90 นำที ซื้อหรื อไม่ ซื้อขึ้นอยู่
กับควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ นหลัก ไม่ มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ ำนใดที่ต้องออกตัว๋ ภำยในประเทศ เครื่องบิน), รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำสอบถำม
ที่เจ้ ำหน้ ำที่ก่อนทุกครั้ง
**ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ ำยเป็ นหลัก**
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ฮ่ องกง ดีสนีย์แลนด์ เซินเจิน้ 3 วัน 2 คืน
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ ำนรำคำท่ ำนละ

พักเดีย่ วจ่ ำย
เพิม่ ท่ ำนละ

วันที่ 13-15 * / 20-22* พฤษภำคม 2560

13,888 บำท

3,000 บำท

วันที่ 10-12*/17-19*/24-26* มิถุนำยน 2560

13,888 บำท

3,000 บำท

กำหนดกำรเดินทำง

(ไม่ มีรำคำเด็ก)

รำคำพิเศษไม่ รับจอยแลนด์ และไม่ มีรำคำเด็ก
หมำยเหตุ รำคำทัวร์ นี้ ไม่ แจกกระเป๋ ำ / ไม่ มีรำคำเด็ก ซึ่งรำคำทัวร์ ดังกล่ำวอำจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจำกสภำวะนำ้ มัน
โลกทีม่ ีกำรปรับรำคำสู งขึน้ ทำให้ สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีนำ้ มันขึน้ ในอนำคต ซึ่งทำงบริษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์เก็บค่ ำภำษีนำ้ มันเพิม่ ตำมควำมเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ ยนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั
สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่)
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาหนดไว้ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 น้ า หนัก สั ม ภาระท่ า นละไม่ เกิ น 20 กิ โลกรั ม สั ม ภาระติ ดตัวขึ้ นเครื่ องได้ ชิ้ น ต่ อท่ า น น้ า หนัก ต้องไม่ เกิ น 17
กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผู้
เอาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ ปี ขึ้น 70 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 15 เดือน ถึง 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1
ไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ในกรณีลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภำพ ** ท่ ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ บำท ขึ้นอยู่กับ 330 ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ ***
ระยะเวลำกำรเดินทำง
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กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อานาจ
ของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การก่ อการร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่ อนไขใน
กรมธรรม์
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่ ำวีซ่ำจีน และฮ่ องกงสำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงต่ ำงชำติทรี่ ะบุว่ำต้ องยืน่ วีซ่ำจีน และฮ่ องกง
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่มบนรถที่ฮ่องกง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ไกด์ และคนขับรถ รวม,90 HKD)เด็กชำระทิปเท่ ำผู้ใหญ่ )
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หัก ณ ที่ จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้ ำต้ องกำรใบเสร็ จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ ำ
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริ งทั้งหมดเท่ ำนั้น และโปรดแจ้ งทำงบริ ษัทฯ จะออกให้ ภำยหลัง ขอ
สงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ ำนั้น
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถื อว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทำงบริษัทจะเรียกเก็บค่ ำใช้ จ่ำย
ทีเ่ กิดขึน้ จำกท่ำนเป็ นจำนวนเงิน 200 HKD /คน /วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดิ นทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็ นการนาเสนอเท่านั้น เมื่อทาการจองอาจจะมีการเปลี่ ยนแปลงโรงแรมซึ่ งจะอยูใ่ นระดับ
เดียวกันแต่อาจจะไม่ได้อยูใ่ นย่านเดียวกัน
7. กำรยกเลิก
***ยกเลิกไม่ คืนเงินทุกกรณี***
หมำยเหตุ
.1จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบินราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ,
.2บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
.3รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
.4บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิ วตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุ มของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิ ดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญ
หาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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.5ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
.6หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
.7ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบิ นในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบิ นปรั บสู งขึ้ น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรั บราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
.8หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 6
.9ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
.10ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และหรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจาก/
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
.11เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดิ นทางพร้ อมคณะไม่ว่า ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
.12เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติ ดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ ก่ อนทุ กครั้ ง มิ ฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้ อควรระวัง!!
หนังสื อเดินทางต่างชาติ กรุ ณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งว่าต้องทาการยืน่ วีซ่าเข้าฮ่องกง และมาเก๊าหรื อไม่
7377-233-02 .ท่ ำนสำมำรถสอบถำมข้ อมูลได้ ที่ กำรท่ องเทีย่ วฮ่ องกง โทร **
**ก่ อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุ ณำอ่ ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำงบริษัทฯ จะอิงตำม
รำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ ำยเป็ นหลัก**
พำสปอร์ ต ควรมีอำยุใช้ งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน
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