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วันที่
1

2

กำหนดกำร
กรุ งเทพฯ-ฮ่ องกง (HX768 : 08.50-12.40)
วัดหวังต้ ำเซียน-ชำยหำดนำ้ ตื้น-โรงงานจิวเวอร์ รี่
ร้ านช็อคโกแลต-อิสระช้ อปปิ้ งถนนนำธำน-ฮ่ องกง
เซินเจิน้ (โดยรถไฟ)
เซินเจิน้ -จูไห่ -ร้ านหยก-ร้ านผ้ าไหม-วัดไป๋หลิน
สวนหยวนหมิงหยวน+โชว์ หม่ งหุยหยวน
หมิงหยวน

เช้ ำ

เทีย่ ง

เย็น

โรงแรม

X

X



FX HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว







XIANG QUAN HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว
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ร้ านบัวหิมะ-วัดผู่ถ่อ-จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-ผ่ำนชม
ถนนคู่รัก-ช้ อปปิ้ งตลำดใต้ ดนิ -จู่ไห่ -ฮ่ องกง
กรุ งเทพฯ (HX761 : 22.10-00.10+1) หรื อ
(HX769 : 00.35-02.35)





X

กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์ และ คนขับรถ 20 HKD และ 40 RMB ต่ อท่ ำน และของหัวหน้ ำทัวร์
ที่ดูแลคณะจำกเมืองไทย 300 บำทต่ อท่ ำน (เด็กเก็บเท่ ำผู้ใหญ่) ***

กำหนดกำรเดินทำง เดือนมกรำคม – กันยำยน 2560
วันแรก
05.30 น.
08.25 น.
12.10 น.

ค่ำ

กรุ งเทพฯ-ฮ่ องกง-วัดหวังต้ ำเซียน-ชำยหำดนำ้ ตื้น-โรงงานจิวเวอร์ รี่-ร้ านช็อคโกแลต-อิสระช้ อปปิ้ ง
ถนนนำธำน-ฮ่ องกง-เซินเจิน้ (โดยรถไฟ)
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4
ประตู เคาน์ เตอร์ W สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
เหิ รฟ้าสู่ ฮ่ องกงโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เทีย่ วบินที่ HX768 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบิน CHECK LAP KOK ซึ่ งตั้งยูบ่ นเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุ ดทาง
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจี นติ ดกับ มณฑลกวางตุ ง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิ วเทอร์ ริทอรี ส์
เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ า
เซี ย น หรื อเรี ยกกัน ในหมู่ ช าวฮ่ อ งกงว่ า “ ศาลเจ้า หลัก เมื อ ง ” ซึ่ งมี อ ายุ ร้ อ ยกว่ า ปี ภายในวัด มี
พระพุทธรู ปและเทพเจ้าต่าง ๆ ที่ ประดิ ษฐานไว้มากมายตามความเชื่ อถื อและศรั ทธา เชิ ญท่านอิ สระ
สั ก การะเทพเจ้าและสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ตามอัธ ยาศัย น าท่ า นชม ชายหาดน้า ตื้ น (Repulse Bay) พร้ อ ม
นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม , เทพเจ้าโชคลาภ และเทวรู ป , เทพเจ้าต่างๆ ที่ต้ งั ประดิ ษฐานอยู่อย่างเด่น
สง่า เพื่อเป็ นสิ ริมงคล นาท่านชม โรงงานจิวเวอร์ รี่ ซึ่ งเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของฮ่องกงในเรื่ อง
การออกแบบเครื่ องประดับ ท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ นาท่านเดินทางสู่ ร้ านช็ อคโกแลต ให้
ท่านได้เลื อกซื้ อช็อคโกแลตประเภทต่างๆฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่าน อิสระช้ อปปิ้ ง
ถนนนาธาน ซึ่ งเป็ นแหล่งรวบรวมสิ นค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลกท่านจะได้เลือกซื้ อสิ นค้าประเภท
ต่างๆ อย่างเต็มอิ่ มจุใจ ไม่ว่าคุ ณจะมี รสนิ ยมแบบไหนหรื องบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้าชั้นเลิ ศของ
ฮ่องกงมีทุกสิ่ งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้ เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้ อที่จาหน่ายสิ นค้าแบ
รนด์เนมของดี ไซเนอร์ น านาชาติ ชื่อดังจากทัว่ ทุ กมุ ม โลกอี กทั้งยังเป็ นที่ ที่ คุณ สามารถจะอิ่ มเอมกับ
อาหารชั้นเลิ ศบรรยากาศหรู เลื อกอร่ อยกับร้ านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อเลื อกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ ยน
เทอร์ มิ นั ล แหล่ งรวมสิ นค้า Brand Name ชั้นน าที่ มี ให้ เลื อกชมและ ช้ อปมากกว่า 700 ร้ าน อาทิ ESPRIT,
EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
 รับประทำนอำหำรค่ำทีภ่ ัตตำคำร
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วันทีส่ อง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย
ค่ำ

วันทีส่ าม
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ าย
ค่า
22.10 น.

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง โดยรถไฟ เพื่อเดินทางสู่ เซินเจิ้น ซึ่ งเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซึ่ ง
เป็ นเมืองใหม่ที่มีความสวยงามและมีการวางผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมือง
ใหม่แห่งนี้อย่างมาก
 พักที่ FX HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว
เซินเจิ้น-จูไห่ -ร้ านหยก-ร้ านผ้ าไหม-วัดไป๋หลิน-สวนหยวนหมิงหยวน+โชว์ หม่ งหุยหยวนหมิงหยวน
 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งจู ไ ห่ (ใช้ เวลำเดิ น ทำงประมำณ ชั่ ว โมง 3 ) เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ 1 ใน 5 ของ
ประเทศจีน ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็ น ”เมืองมหัศจรรย์แห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน“
นำท่ำนชม ร้ ำนหยก ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนำโชค ให้ท่ำนได้เลือกซื้ อเป็ นของฝำกล้ ำค่ำ จำกนั้นนำท่ำน
แวะ ร้ ำนผ้ ำไหม ที่ ข้ ึ นชื่ อของประเทศของจีน ให้ท่ ำนได้เลื อกซื้ อสิ นค้ำที่ ท ำจำกผ้ำไหม เช่ น ผ้ำห่ ม
เสื้ อผ้ำ รองเท้ำ เป็ นต้น
 รับประทานอาหารเทีย่ งทีภ่ ัตตาคาร
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ วัดไป๋หลิน หรื อ วัดดอกบัว เพื่อให้ท่ำนได้กรำบนมัสกำรสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ที่ชำวจูไห่ ให้
ควำมนับถือ ได้แก่ เทพเจ้ำแห่งโชคลำภ, เทพเจ้ำกวนอู, เจ้ำแม่กวนอิม เพื่อควำมเป็ นศิริมงคลแก่ตวั ท่ำน
 รับประทำนอำหำรค่ำทีภ่ ัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษไดน์ แดง + หอยเา๋าเื้อ...
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ สวนหยวนหมิงชิ งหยวน สวนสำธำรณะที่จำลองมำจำกสวนสำธำรณะหยวนหมิง
หยวนของจริ งในกรุ งปั กกิ่ง นำท่ำนชม โชว์ หม่ งหุยหยวนหมิงหยวน กำรแสดงโชว์ยอ้ นควำมฝันกลับสู่
หยวนหมิงหยวน เป็ นโชว์ที่นำคุณย้อนกลับไปในอดีตเมื่อ 100 กว่ำปี ก่อน กำรแสดงนี้ใช้เครื่ องแต่งกำย
ที่มีกำรตัดเย็บอย่ำงสวยงำมกว่ำ 500 ชุด และใช้ทีมงำนกว่ำ 700 คน
 พักที่ XIANG QUAN HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว
ร้ านบัดหิมะ-วัดผู่ถ่อ- จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดิน-จู่ไห่ -ฮ่ องกง-กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนแวะ ร้ ำนบัวหิมะ ยำสำมัญประจำบ้ำนที่มีชื่อเสี ยง มีสรรพคุณรักษำผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ ำร้อนลวก
เป็ นต้น น ำท่ ำนเดิ น ทำงสู่ วัด ผู่ ถ่อ นมัส กำรองค์สั ง กระจำยเพื่ อควำมอุ ดมสมบู รณ์ นมัส กำรเจ้ำแม่
กวนอิม เพื่ อควำมโชคดี นมัสกำรองค์อมิ ตรพุทธเจ้ำเพื่อกำรมีสุขสวัสดี และนมัสกำรพระพุ ทธเจ้ำ 4
พระองค์ เพื่ออำยุยืนนำน นำท่ำนชมสัญลักษณ์ ของเมื องจู ไห่ ที่มีชื่อเรี ยกว่ำ จู ไห่ ฟิ ชเชอร์ เกิร์ล หรื อ
หวีหนี่ รู ปปั้ นสำวงำมกลำงทะเลสู ง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิ มทะเล ให้ท่ำนอิสระถ่ำยรู ปกันตำมอัธยำศัย
ผ่ำนชม ถนนคู่รัก ซึ่ งเป็ นถนนเลียบชำยหำดที่แสนจะโรแมนติกซึ่ งทำงรัฐบำลเมืองจูไห่ได้ทำไว้ข้ ึนเพื่อ
เป็ นสถำนที่พกั ผ่อนหย่อนใจและยังเป็ นที่นิยมของบรรดำคู่รักทั้งหลำย
 รับประทานอาหารเทีย่ งทีภ่ ัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เา็ ดาักกิง่
นำท่ำน อิสระช้ อปปิ้ งตลำดใต้ ดินก๊ กเป่ ย เป็ นย่ำนช้อปปิ้ งที่ต้ งั อยู่ติดชำยแดนมำเก๊ำ มีสินค้ำให้ท่ำนได้
เลือกซื้ อมำกมำย อำทิ เสื้ อผ้ำ, รองเท้ำ และสิ นค้ำที่ระลึกต่ำงๆ มำกมำย ฯลฯ
อาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำง โดยเรื อ FERRY กลับสู่ สนำมบินฮ่ องกง
เหิ รฟ้ำสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX761 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บน)
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00.10+1 น.

 

ถึงท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ.........    

(สำหรั บกรุ๊ ปที่เดินทำง ตั้งแต่ วันที่ 8 เมษำยน 2560 เป็ นต้ นไป ขำกลับเดินทำง โดยสำยกำรบิน
HONG KONG AIRLINE เทีย่ วบินที่ HX769 : 00.35-02.35)


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





 

หมำยเหตุ : ตำมนโยบำย ร่ วมกับกำรท่ องเที่ยวแห่ งเมื องจีน ทุกเมื อง กำหนดให้ มีกำรประชำสั มพันธ์ สินค้ ำพื้นเมื องให้
นั ก ท่ อ งเที่ยวทั่ว ไปได้ ร้ ู จั ก คื อ โรงงานจิ ดเดอร์ รี่ , ร้ านช็ อคโกแลต, ร้ านหยก, ร้ านผ้ าไหม, ร้ านบั วหิ มะ 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 ซื้ อหรื อไม่ ซื้อขึ้นอยู่
กับควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ นหลัก ไม่ มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ ำนใดที่ต้องออกตัว๋ ภำยในประเทศ เครื่ องบิน), รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำสอบถำม
ที่เจ้ ำหน้ ำที่ก่อนทุกครั้ง
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ฮ่ องกง เซินเจิน้ จูไห่ 3 วัน 2 คืน
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ ำนรำคำท่ ำนละ

วันที่ 13-15 มกรำคม 2560
วันที่ 24-26 กุมภำพันธ์ 2560
วันที่ 17-19 มีนำคม 2560
วันที่ 08-10* / 22-24* เมษำยน 2560
วันที่ 29 เมษำยน-01* พฤษภำคม 2560
วันที่ 06-08* / 13-15* / 20-22* พฤษภำคม
วันที่ 03-05*/10-12*/17-19*/24-26* มิถุนำยน
วันที่ 01-03*/15-17*/22-24*/29-31* กรกฎำคม
วันที่ 08-10* กรกฎำคม 2560
วันที่ 05-07* สิงหำคม 2560
วันที่ 12-14* สิงหำคม 2560
วันที่ 19-21* / 26-28* สิงหำคม 2560
วันที่ 02-04* / 09-11* / 23-25* กันยำยน 2560

10,888 บำท
10,888 บำท
10,888 บำท
10,888 บำท
13,888 บำท
10,888 บำท
10,888 บำท
10,888 บำท
13,888 บำท
10,888 บำท
12,888 บำท
9,888 บำท
9,888 บำท

(ไม่ มีรำคำเด็ก)

พักเดีย่ วจ่ ำย
เพิม่ ท่ ำนละ

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

รำคำพิเศษไม่ รับจอยแลนด์ และไม่ มีรำคำเด็ก
หมำยเหตุ รำคำทัวร์ นี้ ไม่ แจกกระเป๋ำ / ไม่ มีรำคำเด็ก ซึ่งรำคำทัวร์ ดังกล่ำวอำจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจำกสภำวะนำ้ มัน
โลกทีม่ ีกำรปรับรำคำสู งขึน้ ทำให้ สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีนำ้ มันขึน้ ในอนำคต ซึ่งทำงบริษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ ำภำษีนำ้ มันเพิม่ ตำมควำมเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั กำรเปลี่ ยนแปลงของสำย
กำรบิน สภำพทำงกำรเมือง ภัยทำงธรรมชำติ แต่ยงั คงจะรักษำมำตรฐำนกำรบริ กำรและยึดถือผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ (รำคำดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถเปลี่ ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั
สภำวะค่ำเงินบำทที่ไม่คงที่)
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อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
 ค่ำตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนำจร ไป-กลับ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมที่กำหนดไว้ในรำยกำร
 ค่ำโรงแรมระดับมำตรฐำน (พักห้องละ 2 ท่ำน) , อำหำรและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
 น้ ำหนัก สั ม ภำระท่ ำนละไม่ เกิ น 20 กิ โลกรั ม สั ม ภำระติ ด ตัวขึ้ น เครื่ อ งได้ ชิ้ น ต่ อ ท่ ำ น น้ ำ หนัก ต้อ งไม่ เกิ น 17
กิโลกรัม , ค่ำประกันวินำศภัยเครื่ องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรี ยกเก็บ
 ค่ำประกันอุบตั ิเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิ น 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) คุม้ ครองผู ้
เอำประกันที่มีอำยุต้ งั แต่ ปี ขึ้น 07 ปี และผูท้ ี่มีอำยุสูงกว่ำ 11 เดือน ถึง 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อำประกันอำยุระหว่ำง 1
ไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่ำชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ ยอ่ ม
อยู่ในข้อจำกัดที่ มีกำรตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย์
หรื อจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ในกรณีลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อประกันกำรเดินทำงเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภำพ ** ท่ ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ บำท ขึ้นอยู่กับ 330 ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ ***
ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทำงร่ ำงกำยด้วยโรคประจำตัว, กำรติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสี ยหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ำยใต้อำนำจ
ของสุ รำยำเสพติด, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท กำรแท้งบุตร, กำรบำดเจ็บเนื่ องมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยุด
งำน, กำรก่ อกำรร้ ำย กำรยึดพำหนะ และ กำรปล้นอำกำศยำน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตำมเงื่ อนไขใน
กรมธรรม์
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
 ค่ำหนังสื อเดินทำง และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ
 ค่ ำวีซ่ำจีน และฮ่ องกงสำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงต่ ำงชำติทรี่ ะบุว่ำต้ องยื่นวีซ่ำจีน และฮ่ องกง
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำน้ ำดื่มบนรถที่ฮ่องกง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ฯลฯ
 ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริ กำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถ้ำมีกำรเรี ยกเก็บ)
 ค่ ำทิปไกด์ และ คนขับรถ 20 HKD และ 40 RMB ต่ อท่ ำน และของหัวหน้ ำทัวร์ ที่ดูแลคณะจำกเมื องไทย 300 บำท
ต่ อท่ำน (เด็กเก็บเท่ ำผู้ใหญ่ )
 ค่ำภำษี มู ลค่ำเพิ่ ม 0% และภำษี หัก ณ ที่ จ่ำย 3% ในกรณีที่ลูกค้ ำต้ องกำรใบเสร็ จ รั บ เงินที่ถู กต้ อง จะต้ องบวกค่ ำ
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริ งทั้งหมดเท่ ำนั้น และโปรดแจ้ งทำงบริษัทฯ จะออกให้ ภำยหลัง ขอ
สงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ ำนั้น
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในกำรจอง ชำระยอดเต็มจำนวน ตำมรำคำทัวร์ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม เนื่องจำกเป็ นรำคำทัวร์ โปรโมชัน่
2. เนื่องจำกรำคำนี้เป็ นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทำงตำมวันที่ ที่ระบุบนหน้ำตัว๋ เท่ำนั้น จึงไม่สำมำรถยกเลิก
หรื อเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำงใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ำกรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
กำรคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนให้กบั ท่ำน
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3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่ำนออกเดิ นทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ ง หรื อไม่เดิ นทำงพร้อมคณะถื อว่ำ
ท่ำนสละสิ ทธิ์ ไม่อำจเรี ยกร้องค่ำบริ กำร และเงินมัดจำคืน ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทำงบริษัทจะเรียกเก็บค่ ำใช้ จ่ำย
ทีเ่ กิดขึน้ จำกท่ำนเป็ นจำนวนเงิน 200 HKD /คน /วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิ เสธมิให้เดิ นทำงออก หรื อเข้ำประเทศที่ ระบุ ใน
รำยกำรเดินทำง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. โรงแรมที่อยู่ในรำยกำรเป็ นกำรนำเสนอเท่ำนั้น เมื่อทำกำรจองอำจจะมีกำรเปลี่ ยนแปลงโรงแรมซึ่ งจะอยู่ในระดับ
เดียวกันแต่อำจจะไม่ได้อยูใ่ นย่ำนเดียวกัน
7. กำรยกเลิก
7.1 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป เก็บค่ ำใช้ จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง
7.2 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วันขึ้นไป เก็บค่ ำใช้ จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง
7.3 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 7 – 14 วัน
เก็บค่ ำใช้ จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง
7.4 ยกเลิกกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 1 – 6 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด 100% ของรำคำทัวร์
7.5 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจำกับสำยกำรบิน หรื อกรุ๊ ปทีม่ ีกำรกำรันตีค่ำ
มัดจำที่พักโดยตรงหรื อโดยกำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีกำรคื นเงินมัดจำ หรื อค่ ำทัวร์
ทั้งหมดเนื่องจำกค่ ำตั๋วเป็ นกำรเหมำจ่ ำยในเทีย่ วบินนั้นๆ
หมำยเหตุ
1. จำนวนผูเ้ ดินทำงขั้นต่ำผูใ้ หญ่ 17 ท่ำนขึ้นไป เที่ยวบินรำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ,
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้
3. รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
4.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิ วตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อกำร
ควบคุ มของทำงบริ ษทั ฯหรื อค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมที่เกิ ดขึ้นทำงตรงหรื อทำงอ้อม เช่ น กำรเจ็บป่ วย, กำรถูกทำร้ำย, กำรสู ญ
หำย, ควำมล่ำช้ำ หรื อจำกอุบตั ิเหตุต่ำงๆ
1. ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหำกเกิ ดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิ น, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน,
กำรก่อจลำจล หรื อกรณี ที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรื อเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำน
ทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำดจำก
ทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทำงบริ ษทั ฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดยขอสงวน
สิ ทธิ์ กำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
0.รำคำนี้ คิดตำมรำคำตัว๋ เครื่ องบิ นในปั จจุบนั หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบิ นปรั บสู งขึ้ น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะปรับรำคำตัว๋
เครื่ องบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
8. หนังสื อเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ เดือน และบริ ษทั ฯ รับเพพำะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเที่ยวเท่ำนั้น 6
9. ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออกเดินทำงแล้ว
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17. ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรม และหรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจำก/
ควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11.เนื่ องจำกตัว๋ เครื่ องบิ นเป็ นตัว๋ รำคำพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่ำนไม่สำมำรถเดิ นทำงพร้ อมคณะไม่ว่ำด้วย
เหตุผลใดก็ตำม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่ อท่ำนตกลงชำระเงิ นไม่ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะถื อว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ
13.ในกรณี ที่ ลูกค้ำต้องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติ ดต่อเจ้ำหน้ำที่ ของบริ ษทั ฯ ก่ อนทุ กครั้ง มิ พะนั้นทำง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้ อควรระวัง!!
หนังสื อเดินทำงต่ำงชำติ กรุ ณำเช็คกับเจ้ำหน้ำที่ทุกครั้งว่ำต้องทำกำรยืน่ วีซ่ำเข้ำฮ่องกง และมำเก๊ำหรื อไม่
.ท่ ำนสำมำรถสอบถำมข้ อมูลได้ ที่ กำรท่ องเทีย่ วฮ่ องกง โทร **02-233-7377
**ก่ อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ ง 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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