(GSHKG05)

HKG05 ฮ่ องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา

บินด้ วยสายการบิน HONGKONG AIRLINE(HX):ขึน้ เครื่องทีส่ นามบินสุ วรรณภูม(ิ BKK)
**โหลดกระเป๋ าสั มภาระโดยนา้ หนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้ นา้ หนักไม่ เกิน 7 กก. **

(GSHKG05) ทัวร์ ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (HX)

(GSHKG05)

วันที่ 1
01.00

กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูม)ิ - เมืองฮ่ องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊ อก) - กระเช้ านองปิ ง – พระใหญ่ นองปิ ง - ซิตีเ้ กท เอาท์
เลท – ชมโชว์ แสง สี เสี ยง
(-/L/-)
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 5 เคาน์เตอร์เช็คอิน K สายการบิน
HONG KONG AIRLINES โดยมี เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อ นรับ อานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกง
ไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **

04.00

ออกเดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ เช็ กแล็ บก๊ อ ก ประเทศฮ่ อ งกง โดยสายการบิ น HONG KONG
AIRLINES เที่ยวบินที่ HX780
** บริ การอาหาร และ เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน / ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที **

08.10

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊ อก ประเทศฮ่ องกง
** ตามเวลาท้องถิ่น จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่ โมง **

05.00

หรือ
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 5 เคาน์เตอร์เช็คอิน K สายการบิน
HONG KONG AIRLINES โดยมี เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อ นรับ อานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกง
ไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **

08.50

ออกเดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ เช็ กแล็ บก๊ อ ก ประเทศฮ่ อ งกง โดยสายการบิ น HONG KONG
AIRLINES เที่ยวบินที่ HX768
** บริ การอาหาร และ เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน / ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที **

12.40

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊ อก ประเทศฮ่ องกง
** ตามเวลาท้องถิ่น จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่ โมง **

(GSHKG05) ทัวร์ ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (HX)

(GSHKG05)

** เนื่องจากมีหลายไฟลท์ บิน เช็คไฟล์ ทการเดินทางท้ ายโปรแกรมค่ะ **

หลังผ่ านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทาง และตรวจรับสั มภาระเรียบร้ อย
นาท่านเดินทางสู่ สถานี กระเช้ านองปิ ง 360 องศา (Ngong Ping 360) ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุ งสู่ ที่ราบ
นองปิ งใน เวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับ สถาปั ตยกรรมจีน
โบราณของหมู่บา้ นนองปิ งบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนื อระดับน้ าทะเล 371 เมตร นาท่านเดินทางสู่ วัดพระใหญ่
โปหลิน (Polin Monastery) เพื่อ ให้ท่านนมัสการพระใหญ่วดั โปหลิ น หรื อ นิ ยมเรี ยกว่าพระใหญ่ แห่ งเกาะ
ลันเตา เพือ่ เป็ นสิริมงคล ** ในกรณี ที่กระเช้านองปิ ง งดให้บริ การ ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็ นนัง่ รถโดยสารของทางนองปิ ง เป็ นการทดแทน **

(GSHKG05) ทัวร์ ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (HX)

(GSHKG05)

กลางวัน

คา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ซิ ตี้ เกท เอาท์ เล็ท (City Gate Outlet) เป็ นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง อยูใ่ กล้กบั
สนามบินฮ่องกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึ่งเป็ นสถานที่ข้ นึ กระเช้าไปไหว้พระใหญ่นองปิ ง
มีแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทั้งคนฮ่องกงและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาช้อปปิ้ ง
กันที่นี่จนเต็มห้างเลยทีเดียว นอกจากส่ วนของห้างแล้วยังมีร้านอาหารต่างๆ , ศูนย์อาหาร Food Republic ,
ซุปเปอร์มาร์เก็ต , โรงภาพยนตร์ และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong ห้าง City Gate Outlet มีแบรนด์
ต่างๆให้เลือกมากกว่า 90 แบรนด์ เช่น Nike , Addidas , New Balance , Burburry , Coach , Michel Kor , Kate
Spade , Polo Ralph Lauren , The Northface , Armani Exchange , Bally , Crocs , Columbia , Esprit , Evisu ,
Guess , Giordano , Levis , Lacoste , Puma , Tumi และ Timberland
อิสระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช๊ อปปิ้ ง

พิเศษ !! ชมโชว์ แ สง สี เสี ยง กลางแจ้ ง ที่ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในโลก (Symphony of Lights) ได้ชื่อ ว่าเป็ นการ
แสดงแสงสี เสี ยงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดซึ่ งบันทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบด้วย
44 อาคารชั้นนาที่อ ยู่ในฝั่ งฮ่ อ งกง และฝั่ งเกาลู น การแสดงจะมี การยิงแสง Laser และไฟต่างๆ ประกอบ
เพลง บวกกับ เวลาค่ า ๆ ของอ่ า วฮ่ อ งกง แสงไฟที่ ก ระทบจากน้ าในอ่ า วที่ มี เ รื อ วิ่ ง ผ่ า นไปมาเป็ นฉาก
ประกอบแบบธรรมชาติ
พักที่ PENTA (TUEN MUN) HOTEL หรือเทียบเท่ า

(GSHKG05) ทัวร์ ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (HX)

(GSHKG05)

วันที่ 2
เช้ า

ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (มีรถบริการรับส่ ง ดิสนีย์แลนด์ – โรงแรม)
(B/-/-)
บริ ก ารอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม หรื อ ณ ภั ต ตาคารแบบติ่ ม ซ า (ขึ้ น อยู่ กั บ โรงแรมที่ ใ ช้ )
นาท่านเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) (รวมค่ าเข้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว) ดินแดนฝัน เข้าสู่ อาณาจักรแห่ งเวทย์
มนตร์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิ ยายในฝัน ที่เต็มไปด้วยมนตร์ มายา ความสวยงาม ความตื่นเต้น การ
สารวจ และตัวละครของดิสนี ย ์ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่ อ งเล่นหลากหลายชนิ ดทั้ง 7 โซน Main
Street , USA , Fantasyland , Adventure Land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ที่ดินของ Toy Story ทุก
อย่างไม่ตอ้ งจ่ายเงินเพิม่ อาทิ การนั่งรถไฟไอน้าโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก , ชมขบวนพาเหรดของเหล่ าตัว
การ์ ตู น จากดิ ส นี ย์ , นั่ ง รถไฟเหาะที่ Space - Mountain , ชมภาพยนตร์ การ์ ตู น สามมิ ติ ที่ Mickey’s
PhillarMagic , ชมละครเพลงพร้ อมแสง สี เสี ยงอันตระการตาที่ Festival of the Lion King และผจญภัยไป
กับการล่ องเรื อเข้ าไปในป่ าดงดิบที่ Rafts to Tarzan’s Tree House , หุบเขากริ ซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลุยขุม
ทองแดนเถื่อนกับ Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเล่ นในสวนหลังบ้ านของ Andy เพลิดเพลินกับ
ของเล่ นและกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land
แนะโซนเครื่ อ งเล่ น ใหม่ !! หนึ่ ง ในซุ ป เปอร์ ฮีโ ร่ ที่ ยิ่ง ใหญ่ ที่ สุ ด คนหนึ่ ง ของโลกมาอยู่ท่ า มกลางพวกเรา
เพลิดเพลินไปกับโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจของสตาร์ค อินดัสตรี้ ! เชิญพบกับนวัตกรรมล่าสุดของสตาร์คด้วยตาของ
คุณเอง ชมชุด Iron Man Mark III ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของไอร่ อนแมนได้อ ย่างใกล้ชิดเตาปฏิกรณ์อ าร์คและ
ผลงานชิ้นเอกด้านเทคโนโลยีล่าสุด Iron Wing ยานต้านแรงโน้มถ่วง

(GSHKG05) ทัวร์ ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (HX)

(GSHKG05)

อิสระ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพื่อให้ ทกุ ท่ านสะดวกต่ อการท่ องเที่ยว
พักที่
วันที่ 3
เช้ า

เที่ยง

PENTA (TUEN MUN) HOTEL หรือเทียบเท่ า
เมืองฮ่ องกง – วิคตอเรียพีค- รีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว - ร้ านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน –
ย่ านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี - เมืองฮ่ องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊ อก) - กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูมิ)
(B/L/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หรือ ณ ภัตตาคารแบบติ่มซา(ขึน้ อยู่กับโรงแรมที่ใช้ )
นาท่านเดินทางสู่จุดชมวิวเกาะฮ่องกง ณ วิคตอเรียพีค โดยรถบัส ในช่วงจุดชมวิวกลางเขา (Mid-Level)
สัมผัสบรรยากาศบริ สุทธิ์สดชื่น ชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูน และอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรง
ตามหลักฮวงจุย้ เช่นตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ต้งั ของธุรกิจชั้นนาของ
ฮ่องกง
นาท่านเดินทางสู่ รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรู ปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้ ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยัง
ใช้เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์หลายเรื่ องมีรูปปั้ นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทาหน้าที่
ปกป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพร
จากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพือ่ เป็ นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึงเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้ง
จะมีอายุเพิม่ ขึ้น 3 ปี

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรื อ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็ นวัดหนึ่ งที่ประชาชนชาวจีน
ให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพือ่ ระลึกถึงตานานแห่ งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศ
จีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็ นปึ กแผ่นเฉกเช่นปั จจุบนั นี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู ้เพื่อ
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ช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่ ตานาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึ่งมีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเอง
ยังมีนกั รบเอกชื่อ "แช กง" เป็ นแม่ทพั ปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยาเกรงต่อกาลังพลที่
กล้าหาญในกองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรู ทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ท่านใช้สัญลักษณ์รูป
กัง หัน 4 ใบพัด ติด ไว้ด้านหน้า รถศึ ก นาขบวนในกองทัพ เหล่ า ทหารกล้า มี ค วามเชื่ อ ว่า เมื่ อ พกพา
สัญลักษณ์รูปกังหันนี้ ไ ป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้ จะช่วยเสริ มสิ ริมงคล นาพาแต่ความโชคดี มีอ านาจเข้มแข็ง
เสริ มกาลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสี ยงในการนาทัพสู ้ศึกของท่านจึงเป็ นตานานมาจนทุกวันนี้ เมื่อ
300 กว่าปี ที่แล้วเดิมทีวดั นี้ เป็ นวัดเล็กๆ เป็ นวัดที่เก่าแก่และอนุ รักษ์โบราณสถานซึ่ งอยูท่ างด้านหลังของ
เรื อนใหม่ วัดเรื อนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้ อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั้ นสู งใหญ่ของท่าน
แชกงซึ่งเป็ นเทพประจาวัดแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกงั หันอยูห่ ลายตัว
มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรื อที่เรี ยกว่า "กังหันนาโชค" เพื่อหมุนแต่
สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวติ และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนัน่ เพือ่ ความเป็ นสิริมงคล
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นาท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่ องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลื อกซื้ อ เครื่ องประดับที่สวยงาม ไม่
เหมือนใคร เป็ นของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรื อเลือกซื้ อเป็ นสาหรับเสริ มดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึ่ งมี
ลักษณะสวยงาม โดดเด่น เป็ นรู ปกังหันลมที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่นิยมกันทัว่ โลก ที่ถือกาเนิ ดขึ้นที่นี่และ
เพราะห้าง City Gate Outlet อยูใ่ กล้กบั สนามบินมาก นัง่ รถบัสประมาณ 15 นาทีก็ถึง ทาให้ที่นี่เป็ นแหล่งช้
อปปิ้ งที่นักท่องเที่ยวหลายคนนิ ยมมาแวะช่วงขากลับ นาท่านเดินทางสู่ ร้ านหยก (Chinese Jade Shop)
ศูนย์รวมสินค้าพืน้ เมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง ท่านสามารถเลือกซื้ อเพื่อเป็ นของฝากได้ที่นี่ นา
ท่านเดินทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui)
มักจะตั้งต้นกันที่ สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่ องหนัง , เครื่ องกีฬา , เครื่ องใช้ไฟฟ้ า , กล้อง ถ่ายรู ป
ฯลฯ และสิ นค้าแบบที่เป็ นของพื้นเมืองฮ่องกงอยูด่ ว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อ นมากมายมี Shopping
Complex ขนาดใหญ่ชื่อ Ocean Terminal ซึ่ งประกอบไปด้วยห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงรายกันและมีทางเชื่อม
ติดต่อสามารถเดินทะลุถึง กันได้ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เช็กแล็บก๊ อก ประเทศฮ่ องกง
** เนื่องจากมีหลายไฟลท์ บิน เช็คไฟล์ ทการเดินทางท้ ายโปรแกรมค่ะ **
21.10
23.05
02.00
04.10
23.50

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG
AIRLINE เที่ยวบินที่ HX 779** บริ การ Snack และ น้ าดื่มบนเครื่ องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
หรือ
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG
AIRLINE เที่ยวบินที่ HX 767** บริ การ Snack และ น้ าดื่มบนเครื่ องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
หรือ
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG
AIRLINE เที่ยวบินที่ HX 761** บริ การ Snack และ น้ าดื่มบนเครื่ องบิน **
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02.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

** หากลูกค้าท่ านใดที่จาเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท
ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ท่ าน
ใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง **
อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

ไม่ ใช้ ตั๋ว

รายละเอียดไฟล์ ทบิน

ราคา ผู้ใหญ่

ราคาเด็กต่า

พักเดี่ยว

และ เวลาบิน

พัก2-3 ท่ าน

กว่ า 18 ปี

จ่ ายเพิ่ม

17,900

17,900

4,900

9,900

17,900

17,900

4,900

9,900

17,900

17,900

4,900

9,900

เครื่องบิน
ท่ านละ

เดือน มีนาคม 2562
15-17 มีนาคม 62
21-23 มีนาคม 62
28-30 มีนาคม 62

15MAR HX780 BKKHKG 04.00-08.10
17MAR HX761 HKGBKK 23.50-02.20+1
21MAR HX780 BKKHKG 04.00-08.10
23MAR HX761 HKGBKK 23.50-02.20+1
28MAR HX780 BKKHKG 04.00-08.10
30MAR HX761 HKGBKK 23.50-02.20+1

** อัตราค่าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม ท่ านละ 1,000
บาท / ทริป / ต่ อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้ นเฉพาะ เด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทาง
กลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้ มากกว่ านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน **
** ราคาเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่ านละ 5,900 บาท ** (ไม่ มีที่นั่งบนเครื่องบิน)
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** บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเทีย่ ว ที่ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น กรณีถือหนังสื อเดินทางต่ างประเทศ
ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์
100 USD กรุณาติดต่ อสอบถามเป็ นกรณีพิเศษ **
**พาสปอร์ ตของผู้เดินทาง ต้ องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป!!!**
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรั ฐบาลฮ่ องกงร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งฮ่ องกงเพื่อโปรโมทสิ นค้ าพื้นเมือง ในนามของร้ าน
รั ฐบาล คือ บัวหิมะ หยก จิวเวอรี่ ฯลฯ ซึ่ งจาเป็ นต้ องระบุไว้ ใ นโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริ ษัทฯ จึง
อยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่ านว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรื อไม่ ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจ
ของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้ าหากลูกค้าไม่ มีความประสงค์จะเข้ าร้ านทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 500 เหรียญฮ่ องกง / คน / ร้ าน
** กรณีต้ องการตั ดกรุ๊ ป ส่ ว นตัว หรื อ กรุ๊ ป เหมา ที่สถานะผู้ เดิน ทางเป็ น เด็ กนั ก เรี ย น นั กศึ กษา ครู ธุ รกิจ ขายตรง ขาย
เครื่ องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่ างชาติ หรื อคณะที่ต้อ งการให้ เพิ่ม สถานที่ขอดู งาน กรุ ณาติ ดต่ อเจ้ าหน้ าที่ เพื่อแจ้ ง
รายละเอีย ด โดยละเอีย ด เพื่อเสนอราคาใหม่ ทุ กครั้ ง ไม่ ส ามารถอ้ างอิงโปรแกรมจากในซี รี่ส์ ได้ กรณีที่โปรแกรมมีการ
เปลี่ยนแปลง **



อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษี



น้ ามันทุกแห่ง
ค่าธรรมเนี ยมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริ ษทั กับ สายการบิน
HONGKONG AIRLINE อนุ ญาตให้ผเู ้ ดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋ าลงใต้ทอ้ งเครื่ องบินได้ ท่ านละไม่ เกิน 20
กิโลกรัม เท่านั้น และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่ อง มีน้าหนักไม่ เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น



ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบุ
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ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณี มีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรื อ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามกาหนดการณ์เต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่
พัก ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม



ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณี ไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม)



ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนี ยมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกิ น
ขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั่ บนเครื่ องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พเิ ศษหากสามารถทาได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สาย
การบิน และ รุ่ นของเครื่ องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยูท่ ี่สายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่ านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่ อลูกค้ า ผู้เดินทาง
1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใ หญ่ ยกเว้ นเฉพาะ เด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้
มากกว่ านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริ ษทั
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
 กรุ ณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้ อมชาระเงินมัดจาจานวน 10,000 บาท และตัดที่
นัง่ การจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุ ณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อง
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เดินทางในพีเรี ยดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณี ที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรี ยด เรามีที่นงั่ ราคาพิเศษจานวนจากัด
 เมื่อท่านชาระเงินไม่วา่ จะทั้งหมดหรื อบางส่วน ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้
ระบุไว้ท้งั หมดนี้แล้ว
 หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่ งสาเนาเอกสาร หลักฐานการชาระเงิน พร้อมระบุชื่อผูจ้ อง โปรแกรมที่
เดินทาง , พีเรี ยดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรื อ ไลน์ ที่ท่านสะดวก
 ส่งรายชื่อสารองที่นงั่ ผูเ้ ดินทางจาเป็ นจะต้องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผูเ้ ดินทาง
ครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุคงเหลืออย่ างน้ อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และ
จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวโปรแกรมใด , พี
เรี ยดวันเดินทาง , ในคณะของท่านมี ใครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พกั ของท่าน(ในกรณี ที่ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน),
เบอร์ โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณี ที่ท่านไม่ส่งสาเนาหนังสื อ เดิ นทาง หน้าแรกที่มี รูปถ่ าย และ ข้อมู ลผู ้
เดินทาง ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริ ษทั ฯ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสี ยหาย
อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพือ่ ใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบินหรื อ บัตรเข้าชม
สถานที่ต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่ า 30 วัน ก่ อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
** ยกเว้น พีเรี ยดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่ อนวันเดินทาง คืนค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่ อนวันเดินทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระมาแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
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 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่ วนหนึ่ งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น เช่ น
สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้ องแจ้ งให้ ทางบริษัททราบล่ วงหน้ า อย่ างน้ อย 20 วัน ก่ อน
ออนออกเดินทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ท ธิ์ ในการเรี ย กเก็ บ ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง ทั้ง หมด ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่กับ ช่ ว งพี เ รี ย ดวัน ที่ เ ดิ น ทาง และ
กระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พเิ ศษ
 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช้ จ่ายการ
ดาเนินการต่ างๆ ที่เกิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทั้งสิ้น
 กรณีในราคาทัวร์ พิเศษ(Promotion) หากทาการจองและชาระเงินมาแล้ ว ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิก
และไม่ คนื ค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นตัว๋ เครื่ องบินชนิ ดราคาพิเศษ (กรุ๊ ป) ราคาตัว๋ เครื่ องบิน
โปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริ ษทั ได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund ได้ หมายถึ ง
เรี ยกเงินคืนได้บางส่วน) ผูเ้ ดินทางจาเป็ นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
 กรณีที่ท่านต้ องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ
ภัย ธรรมชาติ ว าตภัย อัค คี ภยั ทั้ง ๆ ที่ส ายการบิน หรื อ ในส่ ว นของการบริ ก ารทางประเทศที่ ท่า นเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด หรื อบางส่ วน
ให้กบั ท่าน
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้ังหมด หรือบางส่ วนให้ กับท่ านในกรณีดังนี้
- กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจ
คนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
- กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
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- กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่
พานักอยูใ่ นประเทศไทย
เงื่อนไขสาคัญอืน่ ๆที่ท่านควรทราบก่ อนการเดินทาง
 คณะเดินทางจาเป็ นต้ องมีขึ้นต่า 15 ท่ าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุก
ท่านยิน ดี ที่จะชาระค่ าบริ ก ารเพิ่ม เพื่อ ให้คณะเดิ นทางได้ ทางบริ ษทั ยินดี ที่จะประสานงาน เพื่อ ให้ทุกท่า น
เดินทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไปในพี
เรี ยดวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุ ณา
อย่าเพิง่ คอนเฟิ ร์มลางาน
 ในกรณีที่ ต้ องทา วีซ่าข้ ามด่ านจีนจะมีค่าใช้ จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้ วีซ่ากรุ๊ป)
 บริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ รายการทัว ร์ สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ต ามความเหมาะสม เนื่ อ งจากสภาวะอากาศ ,
การเมือ ง , สายการบิน เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่ วงหน้า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวฮ่ องกง ตาม
กฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะ
เป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 หนังสื อเดินทาง หรือ พาสปอร์ ต ผูเ้ ดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ
ถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สาหรับประทับตราที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง
 เนื่องจากการท่ องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ทางบริ ษทั จึง
ขอสงวนสิทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริ การบางส่วนที่ท่านไม่ตอ้ งการได้รับบริ การ
 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้ าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ้น และ จะ
ไม่ สามารถคืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระเรียบร้ อยแล้ ว
 หากวันเดินทาง เจ้ าหน้ าที่สายการบิน หรื อ ด่ านตรวจคนออก และ เข้ าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดินทาง หรื อ
พาสปอร์ ตของท่ านชารุ ด เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางสายการ
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บิน หรื อ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมื อ ง มีสิทธิ์ ไม่ อนุ ญาตให้ ท่านเดินทางต่ อไปได้ ดังนั้นกรุ ณา
ตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรี ยบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ล
กระทรวงการต่างประเทศเพือ่ ทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับ
แจ้งมาที่บริ ษทั เร็ วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ ยนแปลงข้อมู ลหนังสื อ เดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริ ษทั
เรี ยบร้อยแล้ว กรณี ที่ยงั ไม่ออกตัว๋ เครื่ องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกตัว๋ เครื่ องบิน
เรี ยบร้อ ยแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ย กเก็บ ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ด ขึ้นจริ งทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ต ั๋ว
เครื่ องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการ
และขั้นตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็ นสาคัญ
 ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หาก
ต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ
 เกี่ย วกับ การจัด ที่นั่ง บนเครื่ องบิ น จะเป็ นไปตามที่ สายการบิน กาหนด ซึ่ ง ทางบริ ษทั ฯ ไม่ สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ แต่ท้งั นี้และทั้งนั้น ทางบริ ษทั จะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นงั่ ด้วยกัน อย่างที่ดีสุด
 ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทา
ให้ห้องพักแบบห้องเดี่ ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้อ งพักอาจจะไม่ ติดกัน หรื อ อาจอยู่คนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่ งขึ้นอยู่กับระบบการจัดการของ
โรงแรม
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของ
สายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ ที่นอกเหนื อ การ
ควบคุมจากทางบริ ษทั ) โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่ สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่ องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทั้งหมดแล้ว
 ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง
(GSHKG05) ทัวร์ ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (HX)

(GSHKG05)

 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าอันเนื่อ งจากสาเหตุต่างๆ
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้ วง ,
การนัดหยุดงาน , การก่ อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่ าน , เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้ังหมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บ
เงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆ ทั้งหมด
 รายการนี้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯอีกครั้ งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 กรณีผู้เดินทางต้ องการความช่ วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่ น ใช้ วีลแชร์ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง หรื อตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริ ษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่ มีสิทธิในการให้ คาสั ญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่ าน ต่ อห้ องหรื อห้ องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิ ทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อ ง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรื อ
หากมีทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามจริ งทั้งหมด
 บริ การน้าดื่มท่ านวันละ 1 ขวด ต่อ คนต่อวัน โดยเริ่ มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึ งวันสุ ดท้าย ของการ
เดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มีน้ าดื่มแจก
** เมื่อท่ านชาระเงินค่าทัวร์ ให้ กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับ
เงื่อนไขข้ อตกลงทั้งหมดนี้แล้ ว **
** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้ วางใจ ให้ เราบริการ **
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