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กรุงเทพฯ-ฮ่ องกง (HX768 : 08.25-12.10)
วิคทอเรีย พอยท์ -ชายหาดรีพัลส์ เบย์ -ร้ านจิว
เวอร์ รี่-ร้ านหยก-อิสระช้ อปปิ้ งถนนนาธาน

✈



X

RAMBLER OASIS HOTEL
หรื อเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว

2

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้ า)



X

X

RAMBLER OASIS HOTEL
หรื อเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว

3

อิสระช้ อปปิ้ งจุใจตลอดวัน
ฮ่ องกง-กรุงเทพฯ (H761 : 21.45-23.55)
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กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไกด์ และคนขับรถ จํานวน, 9 0ดอลล่าร์ ฮ่องกงคนตลอดการเดินทาง/
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กําหนดการเดินทาง เดือนเมษายน – ตุลาคม 2561
วันแรก
05.30 น.
08.25 น.
12.10 น.
เที่ยง
บ่ าย

คํา่
21.00 น.
วันที่สอง
เช้ า

2

กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ -ฮ่ องกง-วิคทอเรีย พอยท์-ชายหาดรีพัลส์ เบย์ -ร้ านจิวเวอร์ รี่
ร้ านหยก-อิสระช้ อปปิ้ งถนนนาธาน
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้น 4 ประตู
เคาน์ เตอร์ W สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับ
และอํานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
 เหิรฟ้าสู่ ฮ่ องกงโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX768
(บริ การอาหาร และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบิน CHECK LAP KOK ซึ่งตั้งยูบ่ นเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุ ดทาง
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่อ งกง นิ วเทอร์ ริทอรี ส์
เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารภายในสนามบิน
นํา ท่ า นขึ้ น สู่ วิ ค ทอเรี ย พอยท์ (ใช้ ร ถโค้ ช ขึ้น -ลง) เพื่อ นํา ท่ า นชมภาพทิ ว ทัศ น์ อ ัน แสนงดงามน่ า
ประทับใจของ หมู่เกาะฮ่ องกง และ อ่ าววิคทอเรีย ซึ่ งถือว่าเป็ นอ่าวที่สวยติดอันดับโลก จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ ชายหาดรีพัลส์ เบย์ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่ งโชคลาภ ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยว
จํานวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้า
ใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นนําท่านชม ร้ านจิวเวอร์ รี่ ซึ่ งเป็ นร้านที่มีชื่อ เสี ยงที่สุดของ
ฮ่องกงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับ ท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ จากนั้นนําท่านชม ร้ าน
หยก ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากลํ้าค่า จากนั้นนําท่าน อิสระช้ อปปิ้ ง
ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลกท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภท
ต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิ ยมแบบไหน หรื องบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้าชั้นเลิศของ
ฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้
อาหารคํา่ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่ าน
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับเข้าโรงแรมที่พกั
 พักที่ RAMBLER OASIS HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว***
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้ า)
 รับประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซําที่ภัตตาคาร
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คํา่

วันที่สาม
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นําท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่ าเข้ าแล้ ว) เป็ นสวนสนุ กแห่ งที่ 5 ของดิสนี ยแ์ ลนด์ทวั่ โลก
และเป็ นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนีย ์ เพียบพร้อมด้วยกิจกรรม และความสนุกสนานมากมายเป็ นสวน
สนุก และรี สอร์ตระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา เมื่อเข้าไปในฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์ ท่านจะพบ
กับโซนต่างๆ 5 โซน ได้แก่
โซน 1 : MAINSTREET,U.S.A. เป็ นสไตล์คนั ทรี มีร้านขายของที่ระลึก มีรถไฟวนรอบสวนสนุก
โซน 2 : TOMORROWLAND พาไปลํ้าจินตนาการกับโลกแห่งอนาคต มีเครื่ องเล่นแนวตื่นเต้นเร้าใจ
โซน 3 : FANTASYLAND เติมเต็มทุกจินตนาการในดินแดนแห่ งเทพนิ ยาย มีปราสาท และเครื่ องเล่น
น่ารักๆ เหมาะกับเด็กๆ
โซน 4 : ADVANTURELAND โซนนี้ตอ้ งเน้นความตื่นเต้นผจญภัยไปในดินแดนลึกลับ เหมือนกําลัง
เข้าสู่ป่าอเมซอน
โซน 5 : TOY STORY LAND, GRIZZLY GULCH เป็ นโซนใหม่ที่น่าสนใจทีเดียว โซนเล็กๆ เน้น
ถ่ายรู ป และเครื่ องเล่นเบาๆ ร่ วมตื่นตาตื่นใจไปกับ ขบวนพาเหรด จากเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนในยามคํ่า
คืน และพลุสุดตระการตา ทุกคํ่าคืน
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศั ย ท่ านสามารถเลื อกซื้ อ อาหารได้ อย่ างสะดวกสบายกับร้ านอาหาร และ
ภัตตาคารมากมายภายในดิสนีย์แลนด์
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม
 พักที่ RAMBLER OASIS HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว***
อิสระช้ อปปิ้ งจุใจตลอดวัน–ฮ่ องกง–กรุงเทพฯ
ในวันนี้ให้ ท่านอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นําท่ านส่ งสนามบิน
อาหารเช้ า อาหารกลางวัน และอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการทํากิจกรรม หรื อ
การช้ อปปิ้ งของท่ าน
ย่ านช้ อปปิ้ งฮ่ องกงที่จะแนะนํา
 เลดีส้ ์ มาร์ เก็ต ย่ านมงก๊ ก ตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่ งหนึ่ ง ตั้งอยูบ่ นถนนตุง ซอย (Tung
Choi) ในย่านช้อปปิ้ งมงก๊กอันลือชื่อ คราครํ่าไปด้วยร้านค้า และแผงลอยกว่า 100 ร้านตลอดเส้นทาง 1
กิโลเมตร ตลาดเปิ ดตั้งแต่ 12.00-23.30 ขายสิ นค้าหลากหลาย แต่เน้นสิ นค้าสําหรับผูห้ ญิงเป็ นหลัก ซึ่ ง
จะมีท้งั แฟชัน่ เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า ของเด็กเล่น ของแต่งบ้าน ไปจนถึงซีดีเพลง และแผ่นดีวดี ีหนัง
 คอสเวย์ เบย์ )Causeway Bay) จุดรวมร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมอันลือชื่อ และห้างสรรพสิ นค้าขนาด
ใหญ่ ที่นกั ช้อปปิ้ งชาวไทยนิยมไปเยือน และก็ยงั เป็ นแหล่งร้านอาหารนานาชาติอีกแห่งหนึ่ งของฮ่องกง
ถึ งแม้ว่าสนนราคาในการมาช้อ ปปิ้ ง กิ น ดื่ มในแถบนี้ จะแพงมากกว่าย่านมงก๊กอยู่หลายเท่าตัว แต่คุณภาพ การบริ การ และระดับของร้านอาหาร ก็ถือว่าเป็ นระดับหรู หราห้าดาว แต่ถา้ หากอยากประหยัด
ค่าอาหาร ร้านบะหมี่เป็ ดย่างข้างทาง หรื อศูนย์อาหาร ก็มีให้บริ การอยูท่ วั่ ไปเช่นกัน
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21.45 น.
23.55 น.
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 Harbour City and Canton Road หรื อหลายคนเรี ยกว่า แห่ งฮ่องกง เพราะจะได้ ”ถนนแบรนด์เนม“
เห็นแบรนด์เนมไฮเอ็นด์ระดับโลกเปิ ดช็อปกันอยูต่ ลอดทั้งถนน เช่นLOUIS VUITTON, ARMANI,
PRADA, GUCCI, VERSACE, Hermès, FENDI ฯลฯ เป็ นต้น ซึ่งร้านต่างๆ ที่เห็นนั้นตั้งอยูบ่ นพื้นที่ของ
ห้าง Harbour City นัน่ เอง
 ห้ างสรรพสิ นค้า Harbour City แหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง แบ่งพื้นที่ออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่
Ocean Terminal, The Marco Polo Hong Kong Hotel, Ocean Centre และ Gateway Arcade รวมร้านค้า
ทุกแบรนด์ทวั่ โลกมากกว่า 700 ร้าน ใครอยากจะเดินให้ครบคงต้องใช้เวลาเป็ นวันเลยทีเดียว
ถนนเกรนวิลล์ และแคเมรอน )Granville & Cameron Road) ถนนช้อปปิ้ งของฮ่องกงทั้ง 2 เส้นนี้
ขนานกัน เริ่ มตั้งแต่หวั มุมถนนนาธานไล่ไปเรื่ อยๆ เต็มไปด้วยร้านรวงสองข้างฝั่ง ทั้งเสื้ อผ้าแฟชัน่ แบ
รนด์ทอ้ งถิ่ นจากดี ไ ซน์เนอร์ ชาวฮ่ อ งกง ไปจนถึ งแบรนด์นานาชาติที่มี ชื่อ เสี ยง ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ น
แบรนด์ระดับกลาง ไม่ใช่แบรนด์ไฮเอนด์อย่างถนนแคนตัน (Canton Road)
 Pacific Place ห้างใหญ่ในโซน Admiralty เป็ นห้างขวัญใจของชาวฮ่องกง เนื่องจากเป็ นศูนย์รวมของ
ทุกแบรนด์ทุกระดับราคาไว้ในที่เดี ยว มี ท้ งั ร้านอาหาร ชื่ อ ดัง โรงภาพยนต์ ภายในมี ท้ งั ห้าง Harvey
Nichols, Lane Crawford และ Seibu ซึ่งเป็ นห้างดังของญี่ปุ่นอยูด่ ว้ ย
 ถนนควีนส์ โรด )Queen’s Road) ย่ านเซ็ นทรั ล )Central) ถนนสายเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยร้านค้าชั้นนํา
ตลอดเส้นทาง และเป็ นถนนหลักสําหรับการมาเที่ยวโซนเซ็นทรัล เพราะมีท้งั ร้านอาหารชื่อดังอย่างร้าน
Yung Kee ห่านย่าง, ติ่มซําในตํานาน Luk Yu Tea House เป็ นที่ต้งั ของบันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก ใน
ส่ วนของช้อปปิ้ งที่นี่มีช็อปแบร์นเนมเปิ ดอยูต่ ลอดเส้นทาง อาทิ H&M, Marks & Spencer Longchamp
ลองชอมป์ Coach โค้ช Topshop (ท็อปช็อป)
 IFC Mall ตึก IFC มีอยู่ 2 ตึกคือ One IFC และ Two IFC ซึ่ งเป็ นตึกที่สูงที่สุดอันดับ 2 ของฮ่องกง มี
โซนห้างสรรพสินค้า นัน่ คือ IFC Mall จุดศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ ง ร้านอาหารชื่อดังระดับมิชลิน เดินทาง
สะดวกง่ายดายเพราะใกล้กบั สถานี รถไฟฟ้าเซ็นทรัล ตัวตึกติดกับ Exchange Square จุดเชื่อมต่อรถเมล์
ชั้นล่างของอาคารยังเป็ นสถานีรถไฟ Airport Express (รถไฟด่วนที่มาจากสนามบิน สถานี )Hong Kong
 Fa Yuen Street South ช้อปปิ้ งเสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา ตื่นตาตื่นใจไปกับนานาแบรนด์กีฬาชื่อ
ดังที่มาเปิ ดกันยาวทั้งถนน ที่นี่จะเด่นเรื่ องความใหม่ของรองเท้า ซึ่ งเป็ นรุ่ นที่บา้ นเราอาจจะยังไม่นาํ เข้า
มาขาย หรื อจะเป็ นพวกเสื้อบาส เสื้อบอลมีให้เลือกหลากหลายมาก ใครที่ชอบเสื้ อบาสแท้ๆ ต้องถูกใจ
กับร้านที่ขายสินค้าจาก NBA แน่ๆ
 Wing On ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ที่เปิ ดมาตั้งแต่ปีค .ศ.1907 มีสาขาหลายแห่ ง สาขาหลักอยูท่ ี่ Sheung
Wan เป็ นแหล่งขายเสื้อผ้าเน้นแบรนด์ทอ้ งถิ่น เครื่ องประดับ เครื่ องครัว และสิ นค้าภายในบ้าน ราคาไม่
แพงมาก นักท่องเที่ยวที่มาช็อปที่นี่เพียงติดต่อเคาน์เตอร์และโชว์พาสปอร์ ตก็รับ Tourist Shopping Pass
เพือ่ แลกเป็ นส่วนลด 5-10% ได้ทนั ที
ถึงเวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่ องกง
 เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX761 (บริ การอาหารว่ างบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........    

รหัสทัวร์SCT0255

********ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 10 ท่ านขึน้ ไป ***)

ฮ่ องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้ อปปิ้ งฟิ นเว่ อร์ !!! 3 วัน 2 คืน(HX)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง

เด็กอายุ 2-ปี 11
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ2 -3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

วันที่ 14-16 เมษายน 2561
**วันสงกรานต์ **

23,999 บาท

23,999 บาท

4,000 บาท

วันที่ 27-29 เมษายน 2561

18,999 บาท

18,999 บาท

4,000 บาท

17,999 บาท

17,999 บาท

4,000 บาท

17,999 บาท

17,999 บาท

4,000 บาท

18,999 บาท

18,999 บาท

4,000 บาท

วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2561

22,999 บาท

22,999 บาท

4,000 บาท

วันที่ 3-5 / 17-19 / 24-26

18,999 บาท

18,999 บาท

4,000 บาท

วันที่ 4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27
พฤษภาคม 2561
วันที่ 1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 /
29 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561
วันที่ 6-8 / 13-15 / 20-22
กรกฎาคม 2561
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ราคา
ไม่ รวมตั๋ว

13,999
บาท
11,999
บาท
10,999
บาท
10,999
บาท
11,999
บาท
13,999
บาท
11,999
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สิ งหาคม 2561
วันที่ 31 สิ งหาคม-2 กันยายน 2561
วันที่ 7-9 / 14-16 / 21-23
กันยายน 2561
วันที่ 12-14 / 19-21 / 26-28
ตุลาคม 2561

บาท
17,999 บาท

17,999 บาท

4,000 บาท

17,999 บาท

17,999 บาท

4,000 บาท

18,999 บาท

18,999 บาท

4,000 บาท

10,999
บาท
10,999
บาท
11,999
บาท

อัตราค่าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษีน้ าํ มัน
เพิม่ ตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นี้เช็คภาษีนํ้ามัน ณ วันที่ 7 ก.พ.6 1 เป็ นเงิน 2,85 0บาท
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4 .ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. นํ้าหนักสั มภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ ชิ้น ต่อท่าน 1นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่า
ประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อา
ประกันที่มีอายุต้งั แต่ เดือนขึ้นไป และผูเ้ 1อาประกันอายุระหว่าง 00 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 15 เดือน ถึง 1ปี ขึ้นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลื อ เพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไ ว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ย่อ มอยู่ใ น
ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื้ อประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่ านสามารถ **
ประกันเริ่ ทั้งนี้อัตราเบี้ย *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ มต้ นที่ บาท ขึ้นอยู่ กับ 330
ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสียชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้
อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์อั
6
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7 .ค่าบริการดังกล่ าว 1 ข้ อ)-6เป็ นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่ านั้น (!!! ต
อัตราค่าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 9 0ดอลล่ าร์ ฮ่องกงต่ อคนเด็กชําระทิปเท่ า) กับผู้ใหญ่ (
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมูล ค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอ
สงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านั้น
5. ค่าวีซ่าฮ่ องกง และมาเก๊ า สํ าหรับชาวต่ างชาติที่ระบุว่าต้ องทําวีซ่าเข้ าประเทศนั้นๆ **เช็คกับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย
6. ค่าทัวร์ ชาวต่ างชาติ เก็บเพิ่ม 500 ดอลล่ าร์ ฮ่องกงทริป/ท่ าน/
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด )วัน หลังจากทําการจอง 3 ภายใน( พร้อมส่ งสํ าเนา
หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานไม่ ตํ่ากว่ า 6 เดือน ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ยกเว้ นวันเดินทาง 14-16 เมษายน 2651/ 27-29 กรกฎาคม 2561 ชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อ ทั้งหมด
)วัน หลังจากทําการจอง 3 ภายใน(
2. ชําระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง วัน 30คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง -1529 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายท่ านละ 10,000-15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้าใช้ จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่า
ห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไปกลับ พร้ อมกับคณะ ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเทีย่ วแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้าพื้นเมืองให้ นักท่ องเที่ยว
ทั่วไปได้ รู้ จักคือ ร้ านจิวเวอร์ รี่, ร้ านหยก ซึ่ งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้
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นักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ -6090 นาที ซื้ อ
หรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น หากท่ านปฏิเสธที่จะไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าว ทาง
บริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 400 ดอลล่ าร์ ฮ่องกง วัน / คน /ที่ไม่ เข้ าร้ าน
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพือ่ ให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญ
หาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และหรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก/
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั
ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่ อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

* *ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก**
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