รหัสทัวร์ : THS3-HX-HK-17MAR-25SEP17H

วันที่
1

2

3

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
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)

เช้ ำ

เทีย่ ง

เย็น

โรงแรม

X

X



FX HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว







XIANG QUAN HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว





X

รหัสทัวร์ : THS3-HX-HK-17MAR-25SEP17H
กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์ และ คนขับรถ 20 HKD และ 40 RMB ต่ อท่ ำน และของหัวหน้ ำทัวร์
ที่ดูแลคณะจำกเมืองไทย 300 บำทต่ อท่ ำน (เด็กเก็บเท่ ำผู้ใหญ่) ***

กำหนดกำรเดินทำง เดือนมีนำคม– 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 อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ ำงประเทศ ) ชั้ น 4
ประตู เคำน์ เตอร์ W สำยกำรบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
เหิ รฟ้าสู่ 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 นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ ำ
เซี ย น หรื อเรี ย กกัน 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 ญท่านอิสระ
สักการะเทพเจ้าและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ตามอัธยาศัย นาท่านชม ชำยหำดน้ำตื้น (Repulse Bay) พร้อม
นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม , เทพเจ้าโชคลาภ และเทวรู ป , เทพเจ้าต่างๆ ที่ต้ งั ประดิษฐานอยูอ่ ย่างเด่น
สง่า เพื่อเป็ นสิ ริมงคล นาท่านชม โรงงำนจิวเวอร์ รี่ ซึ่ งเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของฮ่องกงในเรื่ อง
การออกแบบเครื่ องประดับ ท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ นาท่านเดิ นทางสู่ ร้ ำนช็ อคโกแลต ให้
ท่านได้เลือกซื้ อช็อคโกแลตประเภทต่างๆฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่าน อิสระช้ อปปิ้ ง
ถนนนำธำน ซึ่ งเป็ นแหล่งรวบรวมสิ นค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลกท่านจะได้เลือกซื้ อสิ นค้าประเภท
ต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิ ยมแบบไหนหรื องบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้าชั้นเลิศของ
ฮ่องกงมีทุกสิ่ งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้ เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้ อที่จาหน่ายสิ นค้าแบ
รนด์เนมของดี ไ ซเนอร์ นานาชาติ ชื่ อดัง จากทัว่ ทุ ก มุ ม โลกอี กทั้ง ยัง เป็ นที่ ที่ คุณสามารถจะอิ่ มเอมกับ
อาหารชั้นเลิ ศบรรยากาศหรู เลือกอร่ อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อเลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ ยน
เทอร์ มินัล แหล่งรวมสิ นค้า Brand Name ชั้นนาที่มีให้เลื อกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT,
EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝำกคุณหนูที่ Toy’s Us
 รับประทำนอำหำรค่ำทีภ่ ัตตำคำร
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง โดยรถไฟ เพื่อเดินทางสู่ เซินเจิ้น ซึ่ งเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซึ่ ง
เป็ นเมืองใหม่ที่มีความสวยงามและมีการวางผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมือง
ใหม่แห่งนี้อย่างมาก
 พักที่ FX HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว
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วันทีส่ อง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย
ค่ำ

วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย
ค่ำ
22.10 น.
00.10+1 น.

เซินเจิ้น-จูไห่ -ร้ านหยก-ร้ านผ้ าไหม-วัดไป๋หลิน-สวนหยวนหมิงหยวน+โชว์ หม่ งหุยหยวนหมิงหยวน
 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องจู ไห่ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่ วโมง) เขตเศรษฐกิ จพิเศษ 1 ใน 5 ของ
ประเทศจีน ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็ น “เมืองมหัศจรรย์แห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
นาท่านชม ร้ ำนหยก ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากล้ าค่า จากนั้นนาท่าน
แวะ ร้ ำนผ้ ำไหม ที่ ข้ ึ นชื่ อของประเทศของจี น ให้ท่า นได้เลื อกซื้ อสิ นค้าที่ ทาจากผ้าไหม เช่ น ผ้าห่ ม
เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น
 รับประทำนอำหำรเทีย่ งทีภ่ ัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ วัดไป๋หลิน หรื อ วัดดอกบัว เพื่อให้ท่านได้กราบนมัสการสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ที่ชาวจูไห่ ให้
ความนับถือ ได้แก่ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็ นศิริมงคลแก่ตวั ท่าน
 รับประทำนอำหำรค่ำทีภ่ ัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หอยเป๋าฮื้อ + ไวน์ แดง
นาท่านเดิ นทางสู่ สวนหยวนหมิงชิ งหยวน สวนสาธารณะที่จาลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมิง
หยวนของจริ งในกรุ งปั กกิ่ง นาท่านชม โชว์ หม่ งหุยหยวนหมิงหยวน การแสดงโชว์ยอ้ นความฝันกลับสู่
หยวนหมิงหยวน เป็ นโชว์ที่นาคุณย้อนกลับไปในอดีตเมื่อ 100 กว่าปี ก่อน การแสดงนี้ ใช้เครื่ องแต่งกาย
ที่มีการตัดเย็บอย่างสวยงามกว่า 500 ชุด และใช้ทีมงานกว่า 700 คน
 พักที่ XIANG QUAN HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว
ร้ านบัวหิมะ-วัดผู่ถ่อ- จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-ผ่ำนชมถนนคู่รัก-ช้ อปปิ้ งตลำดใต้ ดิน-จู่ไห่ -ฮ่ องกง-กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
นาท่านแวะ ร้ ำนบัวหิมะ ยาสามัญประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ าร้อนลวก
เป็ นต้น นาท่ า นเดิ นทางสู่ วัด ผู่ ถ่อ นมัส การองค์สั ง กระจายเพื่ อความอุ ดมสมบู รณ์ นมัส การเจ้า แม่
กวนอิมเพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดี และนมัสการพระพุทธเจ้า 4
พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน นาท่านชมสัญลักษณ์ ของเมื องจู ไห่ ที่มีชื่อเรี ยกว่า จู ไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล หรื อ
หวีหนี่ รู ปปั้ นสาวงามกลางทะเลสู ง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิ มทะเล ให้ท่านอิสระถ่ายรู ปกันตามอัธยาศัย
ผ่ำนชม ถนนคู่รัก ซึ่ งเป็ นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่ งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ ได้ทาไว้ข้ ึนเพื่อ
เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและยังเป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย
 รับประทำนอำหำรเทีย่ งทีภ่ ัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ ดปักกิง่
นาท่าน อิสระช้ อปปิ้ งตลำดใต้ ดินก๊ กเป่ ย เป็ นย่านช้อปปิ้ งที่ต้ งั อยูต่ ิดชายแดนมาเก๊า มีสินค้าให้ท่านได้
เลือกซื้ อมากมาย อาทิ เสื้ อผ้า, รองเท้า และสิ นค้าที่ระลึกต่างๆ มากมาย ฯลฯ
อำหำรค่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง โดยเรื อ FERRY กลับสู่ สนำมบินฮ่ องกง
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX761 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บน)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........    

(สำหรั บกรุ๊ ปที่เดินทำง ตั้งแต่ วันที่ 8 เมษำยน 2560 เป็ นต้ นไป ขำกลับเดินทำง โดยสำยกำรบิน
HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX769 : 00.35-02.35 // ยกเว้ น พีเรี ยดวันที่ 14-16
เมษำยน 60 ขำกลับเป็ น HX761 : 21.45-23.55 )
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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 งเมืองจีน ทุกเมื อง กำหนดให้ มีกำรประชำสั มพันธ์ สินค้ ำพื้นเมืองให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จักคือ โรงงานจิวเวอร์ รี่, ร้ านช็ อคโกแลต, ร้ านหยก, ร้ านผ้ าไหม, ร้ านบัวหิมะ 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) กรุณำสอบถำมที่
เจ้ ำหน้ ำที่ก่อนทุกครั้ง

ฮ่ องกง เซินเจิน้ จูไห่ 3 วัน 2 คืน
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ ำนรำคำท่ ำนละ

วันที่ 17-19 มีนำคม 2560
วันที่ 08-10* / 22-24* เมษำยน 2560
วันที่ 14-16 เมษำยน 2560 (วันสงกรำนต์ )
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
16,888 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)

รำคำพิเศษไม่ รับจอยแลนด์ และไม่ 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

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
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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 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 ดตัว ขึ้ นเครื่ องได้ 1 ชิ้ น ต่ อท่ า น น้ า หนัก ต้องไม่ เกิ น 7
กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผู ้
เอาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้น
ไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ ยอ่ ม
อยู่ในข้อจากัดที่ มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อประกันกำรเดินทำงเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภำพ ท่ ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อานาจ
ของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขใน
กรมธรรม์
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่ ำวีซ่ำจีน และฮ่ องกงสำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงต่ ำงชำติทรี่ ะบุว่ำต้ องยื่นวีซ่ำจีน และฮ่ องกง
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่มบนรถที่ฮ่องกง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่ ำทิปไกด์ และ คนขับรถ 20 HKD และ 40 RMB ต่ อท่ ำน และของหัวหน้ ำทัวร์ ที่ดูแลคณะจำกเมืองไทย 300 บำท
ต่ อท่ำน (เด็กเก็บเท่ ำผู้ใหญ่ )
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 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
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เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในการจอง ชำระยอดเต็มจำนวน ตามราคาทัวร์ที่ระบุไว้ในโปรแกรม เนื่องจากเป็ นราคาทัวร์โปรโมชัน่
2. เนื่องจากราคานี้เป็ 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. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดิ นทางพร้อมคณะถื 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 เมื่อทาการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่ งจะอยู่ในระดับ
เดียวกันแต่อาจจะไม่ได้อยูใ่ นย่านเดียวกัน
7. กำรยกเลิก
7.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่ ำใช้ จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง
7.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่ ำใช้ จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง
7.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่ ำใช้ จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง
7.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด 100% ของรำคำทัวร์
7.5 ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเ่ ดินทำงช่ วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ต้องกำรั นตีมัดจำกับสำยกำรบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีกำรกำรั นตีค่ำ
มัดจำที่พักโดยตรงหรื อโดยกำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อค่ ำทัวร์
ทั้งหมดเนื่องจำกค่ ำตั๋วเป็ นกำรเหมำจ่ ำยในเที่ยวบินนั้นๆ
หมำยเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญ
หาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
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9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11.เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดิ นทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้ อควรระวัง!!
หนังสื อเดินทางต่างชาติ กรุ ณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งว่าต้องทาการยืน่ วีซ่าเข้าฮ่องกง และมาเก๊าหรื อไม่
** ท่ ำนสำมำรถสอบถำมข้ อมูลได้ ที่ กำรท่ องเทีย่ วฮ่ องกง โทร. 02-233-7377
**ก่ อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุ ณำอ่ ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่ องจำกทำงบริ ษัทฯ จะอิงตำม
รำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ ำยเป็ นหลัก**
พำสปอร์ ต ควรมีอำยุใช้ งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน

