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เดินทาง 25 – 27 พฤษภาคม 2561

******************************************************************************
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วันที่ 1 ต้ อนรับสู่ ประเทศฮ่ องกง ( ท่ าเรือ ไคตัก )
16.30 น.เรื อล่องออกจากท่าเรื อไคตัก ประเทศฮ่องกง หลังจากทุกท่าน ซ้อมการระบบรักษาความ
ปลอดภัยของท่าเรื อตามกฏของ หลังจากนั้น สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลัก
จากที่ โ ชว์อยู่บนบัต ร Sea Pass ของท่ า น หรื อ เลื อกรั บประทานอาหาร บุ ฟ เฟ่ นานาชาติ ที่
ห้องอาหาร วินแจมเมอร์ ที่ช้ นั 9 ของเรื อได้ ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น จะมีโชว์บอร์ ดเวย์ทาํ การแสดง
ที่ห้องโชว์หลัก ชั้น 5 และพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากเรื อล่ องออกสุ่ น่านนํ้าสากลแล้ว ร้านค้า
ปลอดภาษีจะเปิ ดให้บริ การรวมทั้งในส่ วนของคาสิ โนอีกด้วย
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วันที่ 2 เรือล่ องน่ านนา้ สากล – อิสรตามอัธยาศัย
วันนี้เรื อจะล่องอย่างช้าๆในน่ านนํ้าสากลเต็มวันเพื่อให้ท่านได้สนุ กกับกิ จกรรมต่างๆบนเรื อตลอด
ทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็ นร้านค้าปลอดภาษี คาสิ โน และ กิจกรรมจากฝ่ ายเอ็นเตอร์ เทรนต่างๆ ลูกค้าจะได้
สนุกกับกิจกรรมสุ ดสนุกมากมายและตื่นตาตื่นใจกับเครื่ องเล่นสุ ดไฮเทคต่างๆ อาทิเช่น สกายไดฟ์
วิ่ง IFLY / นอร์ ทสตาร์ ( แคปซู ลแก้วยกเหนื อนํ้าทะเล 300 ฟุต ลูกค้าจะได้สัมพัสกับวิวแบบ 360
องศา / โซน SeaPlex ที่รวบรวมเครื่ องเล่น ไม่ว่าจะเป็ น รถบั้มสุ ดสนุ ก โซนเกมอาร์ เคทต่างๆ ท่าน
สามารถดูตารางกิ จกรรมต่ างๆได้ในตารางกิ จกรรมที่ท่านได้รับที่ห้องพักของท่า น ( อาหารเช้า
สามารถทานได้ที่ห้องอาหารหลัก หรื อ ห้องอาหารบุฟเฟ่ ชั้น 9 / อาหารกลางวันสามารถทานที่
ห้องอาหารบุฟเฟ่ ชั้น9 และ อาหารเย็นสามารถทานได้ที่หอ้ งอาหารหลักหรื อห้องอาหารบุฟเฟ่ ชั้น 9
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เรือจะมีใบแจ้ ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่ านเพือ่ ให้ ท่านรับหนังสื อเดินทางคืน
22.00 น.

เรื อจะมีแท็กกระเป๋ าและกําหนดการลงจากเรื อให้ท่านในห้องพักของท่าน

ให้ท่านนํากระเป่ าเดิ นทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนําลงไปที่ ท่าเรื อใน
วันรุ่ งขึ้น ( สิ่ งของที่ท่านจําเป็ นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ ในกระเป๋ าถื อ ) ** ถ้า
ท่านใดมี ความประสงค์จะถื อกระเป๋ าเดิ น ทางลงด้วยตนเองไม่จาํ เป็ นต้องวางไว้ที่หน้า
ห้องพัก **

วันที่ 3 เดินทางถึงท่ าเรือไคตัก ประเทศฮ่ องกง
08.00 น.

เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อไคตัก ประเทศฮ่ องกง หลังจากทุกท่านลงจากเรื อจะผ่าน พิธี

การตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋ าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิ
ภาพ
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ราคาห้ องพักแบบพัก 2 ท่ านต่ อห้ องเท่ านั้น
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

:

9,990 บาท / ท่าน

ห้องพักแบบมีระเบียง

:

15,000 บาท / ท่าน

ห้องพักแบบแกรนด์สวีท

:

28,000 บาท / ท่าน

เงือ่ นไขการจอง
1. ชาระเต็มจานวนทันที หลังจากได้ รับการยืนยันห้ องพัก
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชาระเงินแล้ว เก็บค่ าใช้ จ่ายเต็ม 100% ไม่ ว่ากรณีใดๆก็ตาม
3. ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั ระยะเวลาในการจองและจานวนห้ อง
ว่ างบนเรือ
หมายเหตุ
1. สําหรับผูม้ ีครรภ์ กรณี อายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ข้ นึ เรื อ
2. สําหรับเด็กอายุต่าํ กว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ข้ นึ เรื อ
2. ลูกค้าต้องเตรี ยมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรื อเกิดเหตุสุดวิสยั ในการเดินทาง
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5. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็ นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทาง
อีกครั้ง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ห้องพักบนเรื อสําราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทาํ การชําระเงิน)
2. อาหารบนเรื อสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรื อสําราญ
3. ค่าภาษีท่าเรื อ
4.ค่าทิปพนักงานบนเรื อ

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทัวร์เสริ มบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรื อจอด (Shore Excursion)
2. อาหารพิเศษที่ท่านสัง่ เพิม่ เติมกับทางเรื อ
3. ค่าแพคเกจเครื่ องดื่มบนเรื อสําราญ / ค่า WIFI
4. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
6. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กรุ งเทพฯ – ฮ่องกง – กรุ งเทพฯ (หากต้องการซื้อตัว๋ เครื่ องบิน กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพือ่
เสนอราคาอีกครั้ง)
7. ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน - ท่าเรื อ - สนามบิน (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพือ่ เสนอ
ราคาอีกครั้ง)
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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เงือ่ นไขการใช้ บริการ
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรื อสําราญ เป็ นการเดินทางเอง ไม่มีหวั หน้าทัวร์ และรถรับส่งนําเที่ยว
2. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศหรื อต่างประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯเพือ่ เช็ค
ว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริ การ
3.1 กรุ ณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชัน่ มีหอ้ งพักในจํานวนจํากัด
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชําระเงิน
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิก
ของท่าน
4.2 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้
เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริ ง ใน
กรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
4.3 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
สําคัญ!! บริ ษทั ทําธุรกิจเพือ่ การท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่าน
ต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆ ได้ท้งั สิ้น
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
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