(GHHKG007)

เที่ยวหรรษา ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินไทย TG

ราคาเพียง

1.
2.
3.
4.
5.

27,900.-

เที่ยวฮ่องกงดิสนียแ
์ ลนด์ เต็มวัน สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นนานาชนิด
ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกงและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกง
ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย
เมนูพิเศษ ติ่มซาต้นตาหรับ ,ห่านย่าง
หน้า 1 จาก 9

กาหนดการเดินทาง

27,900.-

วันที่ 10-12 ส.ค., 14-16, 20-22 ต.ค. 61

เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ
1.

2.

3.

กรุงเทพ-ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-จุดชมวิววิคตอเรียพีค
(Peak Tram)
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) รวมค่าเข้าแล้ว
Jewelry Factory-วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยกรุงเทพฯ

เช้า

กลางวัน

ค่า

✈

O

O

PANDA HOTEL
หรือเทียบเท่า

O

X

X

Disney Explorers
Lodge

O

O

O

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:

กรุงเทพฯ –ฮ่องกง–หาดรีพลัสเบย์–ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม)
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D การบินไทย

05.00 น.

08.00 น.

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบ
ั ท่าน
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG600
(มีบริการอาหารและเครือ
่ งดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบิน Hongkong International Airport (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

11.45 น.
กลางวัน

นําท่านผ่านขัน
้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณ ยอดเขา The Peak หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak)
ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศ
สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจนเป็นจุดชมวิว ชมไฟ
ตึกสูงในฮ่องกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับน้ําทะเล ตั้งอยู่ ในเกาะฮ่องกง ที่ด้านบนของ The Peak มี
อาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรือ ครึ่งวงกลมสูง 7 ชั้น ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งมาดามทุส
โซ่ (Madame Tussauds) ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกหลายร้านจะเป็นห้าง ร้านขาย
ของฝาก ร้านขายของ Brand name เป็นแหล่งชอปปิ้งที่สูงที่สุดในฮ่องกง จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรจาก
เจ้ า แม่ กวนอิ ม และเทพเจ้ าแห่ ง โชคลาภณชายหาดรี พัลส์ เ บย์ สร้า งขึ้น ในปีค .ศ.1993 ในแต่ ล ะปี จ ะมี
นักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่ ง
โชคลาภโดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พัก PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2:
เช้า

สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) รวมค่าเข้าแล้ว
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซา
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จากนั้นนําท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็น
สวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุก
และรีสอร์ทระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา เปิดใหม่!! รอยัล ปริ้นเซส การ์เด้น สถานที่ที่ผู้เข้าชม
จะได้พบกับเจ้าหญิงดิสนีย์ในสวนที่งดงาม ในขณะที่แขกตัวน้อยเองได้แปลงโฉมเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ตนชื่น
ชอบด้วยเช่นกัน และ เครื่องเล่นใหม่ล่าสุดของ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อยู่ในโซน ทูมอร์โรว์แลนด์ครั้งแรก
ของเครื่องเล่นธีมมาร์เวลนสวนสนุกดิสนีย์ Iron Man Experience ได้รวมส่วนสําคัญต่างๆที่สมบูรณ์แบบของ
ฮ่องกงด้วยการจําลองการบิน ฉายภาพ 3มิติ เสียงเซอร์ราวด์และสเปเชี่ยลเอฟเฟ็กต์อื่นๆที่ทําให้ คุณได้สัมผัส
เรื่องราวการสู้รบของมาร์เวลกับกองกําลังที่ชั่วร้ายของไฮดรา! MYSTIC POINT จัดโซนให้เป็นลักษณะของ
โซนแห่งความลึกลับและพิศวง เน้นจุดหลักที่เครื่องเล่นบ้านลึกลับที่ชื่อว่า “MYSTIC MANOR” และสวนแห่ง
เทวนิยายรอให้ท่านพิสูจ น์ไปสัมผั สแล้ ว “กริ ซลีย์ กัลช” (GRIZZLY GULCH) สร้ างสรรค์พิเ ศษสุ ดเฉพาะ
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรา ง
ตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่นครั้งแรกกับโคสเตอร์
ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทางรายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตาเลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร น้ําพุร้อน “ ไกเซอร์
กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทั้งพื้นดินแล้วมาเยี่ยมบ้า นช่างตีเหล็กหลบสายน้ําที่สาดส่าย
และร้านของแห้งที่กลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายน้ําจากเครื่องสูบ
ลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ํา จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพื่อนที่แสนวิเศษ
มิกกี้, มินนี่, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสื้อผ้าน่ารักและสองเพื่อนดิสนีย์ กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้า และเคไนย์ ดินแดน
ที่ยิ่งใหญ่เหนือ คําบรรยายอีก ที่หนึ่ง ที่ไม่ควรพลาด “ทอย สตอรี่แ ลนด์ ” (TOY STORYLAND)

ธี มแลนด์

จากดิสนีย์พิคซาร์สําหรับเด็กทุกวัย เมื่อเหล่าของเล่นออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏิบัติการร่ วมกับกองกําลังของ
แอนดี้ ทอยโซลเจอร์ พาราชู้ตดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิ้งดิ่งจากความสูง 25 เมตร ดิ่ง
พสุ ธ าร่ อ นจากเวหาสู่ พื้ น โลก,แล้ ว ร่ ว มวิ่ ง ไล่ งั บ หาง ส่ า ยหั ว ส่ า ยหางโยกกั น หั ว หมุ น กั บ สลิ้ ง กี้ ด๊ อ กสปิ น
(SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตัว U ที่ความสูง 27 เมตร กับ
โคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC RACER)นอกจากนี้ท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกสนาน อีก 4
โซน โซนแรก “เมนสตรีท ยู เอส เอ” (MAIN STREET USA) ก้าวเข้าสู่ ความมีชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิมฉลอง
ของอเมริกันทาวน์ สนุกสนานไปกับ ไฟลท์ออฟ แฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทุกวัน ท่านจะได้พบกับร้านค้า
ขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายสนุกกับรถไฟไอน้ําโบราณรอบสวนสนุกโซนที่สอง“ทูมอร์โรว์แลนด์ ”
(TOMORROW LAND)

ตื่นเต้น สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านห้วงอวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอร์โคสเตอร์

ไฮเปอร์สเปซ เมาท์เทน (Hyperspace Mountain) โซนที่สาม “แฟนตาซีแลนด์ ” (FANTASY LAND) ดื่มด่ํา
ไปกั บ โลกแห่ ง เทพนิ ยาย พบกั บ เจ้ า หญิ ง ณ ปราสาทเจ้ า หญิ ง นิทรา สนุ ก กั บ เมื อ งเทพนิ ย ายล่ อ งเรื อ ตาม
เรื่อ งราวรอบโลกที่ “อิ ทส์ อะ สมอล เวิล์ ด ” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับ ใจไปกับ การแสดงแบบ
บรอดเวย์ ที่ “Mickey

and

the

Wondrous

Book”โซนสุ ด ท้ า ยโซนที่ สี่ “แอดเวนเจอร์ แ ลนด์ ”

(ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตืน
่ เต้นสัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่าลึกลับของ
เอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการผจญ
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ภัยบนเรือสํารวจที่ล่องไปตามแม่น้ําสายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่าลึกลับที่ทุกโค้งน้ําจะมี
สิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อสร้างความสนุกให้กับผู้ที่เข้าไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงช้างที่
เล่นน้ําอย่างสนุ กสนานตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด , Tarzan’s Tree House บ้านต้นไม้ของ
ทาร์ซาน และชมขบวนพาเหรด ช่วงก่อนสวนสนุกจะปิด
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน-ค่า ตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Disney Explorers Lodge (Standard Room)

วันที่ 3:

เช้า

ฮ่องกง-ศูนย์หยกและสมุนไพร-Jewelry Factory –วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน
–ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย–กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซา
นําท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับร้าน Jewelry Factory จากนั้นนําท่านสู่
ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตี
คุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่อ
อุ ทิศ ให้ กั บ Wong

Tai

Sinเด็ ก หนุ่ ม ผู้ ริ เ ริ่ ม ในการศึ ก ษาลั ท ธิ เ ต๋ า จน

กลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา
เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุด
ของฮ่ อ งกงมี เ ทพซึ่ ง ขึ้ น ชื่ อ ในการดู แ ลรั ก ษาโรคภั ย ไข้ เ จ็ บ จะมี ผู้ ค น
มากมายที่นําธู ปและของมาสั กการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่ เรื่องความรั ก
ไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจสถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาด
ใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม..
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จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้ งอยู่ในเขต Shatin
วัดแชกงสร้า งขึ้น เพื่ อเป็ นอนุ สรณ์ ถึง บุคคลสํา คัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อ ว่า ท่านแชกง เนื่อ งจากมีเ หตุก ารณ์
จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความ
เชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุน
กังหันนําโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การ
งาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์รา้ ยก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดี
ออกไปให้ ห มด ในองค์ กั ง หั น นํ า โชคมี 4ใบพั ด คื อ พร 4 ประการ คื อ สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง , เดิ น ทาง
ปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกง
และนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไป
จากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านดังจิมซ่าจุย
่ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฮ่องกงมีสินค้ามากมายให้ได้
เลือกช้อปทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับเครื่องสําอางของเล่นฯลฯมีสินค้ามากกว่า 100 กว่าร้าน
*อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย*
ได้เวลาอันสมควรพร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
20.45 น.

22.25 น.

เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG607
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ***

**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**
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โปรแกรม: เที่ยวหรรษา ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ โดยสายการบินไทย TG

3 วัน 2 คืน
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

10-12 สิงหาคม 2561

27,900

27,900

25,900

9,000

15,960

14-16 ตุลาคม 2561

27,900

27,900

25,900

9,500

16,460

20-22 ตุลาคม 2561

27,900

27,900

25,900

9,000

15,960

กาหนดการเดินทาง

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 7,000 บาท / ท่าน ***
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า
หมายเหตุ: สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

หมายเหตุ :
1. สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
2. ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าสาหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่า
เองบริษัททัวร์สามารถแนะนาการบื่นวีซ่าได้
3. ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน (ค่าทิปหัวหน้า
ทัวร์จากเมืองไทยแล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์)
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ
่
จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
น้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับ
ครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
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- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุนอ
้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 800 บาท/ท่าน
ค่าธรรมเนียมน้าํ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่ง
ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว
2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อย
ก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครือ
่ งบินมิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่
ครบตามจานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอืน
่ ที่เดินทาง
ในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คอ
ื ค่าธรรม
เนียมในการมัดจําตัว๋ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
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7. กรณี ท่านได้ ชําระค่า ทัว ร์หรื อมัด จํา มาแล้ว ทางบริ ษัทฯ คื นค่า ทัวร์ หรื อมัด จําให้ แต่ทางบริษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ใ นการหั ก
ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮ่องกง
ดอลล่า
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