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HONG KONG
บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน แอร์เอชีย (FD01)
ไฮไลท์ ทัวร์ HONGKONG LANTAU DISNEY
1. อิสระสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว)
2. ลิ้มลองติ่มซาต้นตาหรับแสนอร่อย
3. ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ทีห
่ าดรีพัลส์เบย์
4. ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว
5. ไหว้พระขอพรวัดชื่อดังที่ วัดหวังวัดหวังต้าเซียน
6. สระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ ถนนนาธาน

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 13 – 15 เม.ย. 61(เทศกาลสงกรานต์)
วันที่ 11 – 13 พ.ค. 61

ราคา 22,999 บาท
ราคา 18,999 บาท

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 200 บาท ต่อท่าน)
ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)

รายละเอียดการเดินทาง
วัน โปรแกรมการเดินทาง
1

เชียงใหม่ – ฮ่องกง – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ Fire Work

2

วัดแชกงหมิว - ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สนามบินฮ่องกง – เชียงใหม่

3

เช้า เที่ยง เย็น








โรงแรมที่พัก
PANDA HOTEL
หรือเที่ยบเท่า
PANDA HOTEL
หรือเที่ยบเท่า

Day 1
เชียงใหม่ – ฮ่องกง – สวนสนุกดิสนียแ
์ ลนด์
04.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน AIR ASIA
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบ
ั ท่าน

06.05 น.

เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD515
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่ง
เป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครือ
่ ง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมี คา่ ใช้จ่ายเพิ่มเติม
สามารถดูอัตราค่าบริการได้จากท้ายรายการนี้*

09.30 น.

เดินทางถึง สนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นําท่านผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B สนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกง
เป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวัน ออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับ มณฑลกวางตุ้ง จากนั้นนําท่านเดิ น
ทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวน
ทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์
แมน ฟอสเตอร์ ระหว่ า งทางท่า นจะได้ ชมทิ วทั ศ น์ข องเกาะฮ่ องกง จากนั้ น...นํ าท่ านสู่ “HONGKONG
DISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก เพียบพร้อม
ด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ทระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา
ล่าสุดดินแดนที่เพิ่งเปิดตัว MYSTIC POINT เมื่อปลายพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา จัดโซนให้เป็นลักษณะ
ของโซนแห่งความลึกลับและพิศวง เน้นจุดหลักที่เครื่องเล่นบ้านลึกลับที่ชื่อว่า “MYSTIC MANOR” และ
สวนแห่งเทวนิยายรอให้ท่านพิสูจน์ไปสัมผัสแล้ว “กริซลีย์กัลช” (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุด
เฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับ
รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่นครั้งแรกกับ
โคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทางรายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตาเลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร น้ําพุร้อน “
ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทั้งพื้นดินแล้วมาเยี่ยมบ้านช่างตีเหล็กหลบสายน้ํา
ที่สาดส่าย และร้านของแห้งที่กลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายน้ํา
จากเครื่องสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ํา จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับ
เพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี้, มินนี่, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสื้อผ้าน่ารักและสองเพื่อนดิสนีย์ กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้า
และเคไนย์ ดิ น แดนที่ ยิ่ ง ใหญ่ เ หนื อ คํ า บรรยายอี ก ที่ ห นึ่ ง ที่ ไ ม่ ค วรพลาด “ทอย สตอรี่ แ ลนด์ ”
STORYLAND)

(TOY

ธีมแลนด์จากดิสนีย์พิคซาร์สําหรับเด็กทุกวัย เมื่อเหล่าของเล่นออกมาสนุกสนาน ระวัง !

ปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั บ กองกํ า ลั ง ของแอนดี้ ทอยโซลเจอร์ พาราชู้ ต ดร๊ อ ป (TOY SOLDIER PARACHUTE
DROP) ทิ้งดิ่งจากความสูง 25 เมตร ดิ่งพสุธาร่อนจากเวหาสู่พื้นโลก,แล้วร่วมวิ่งไล่งับหาง ส่ายหัว ส่ายหาง
โยกกันหัวหมุน กับ สลิ้งกี้ด๊อกสปิน (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บน
รางรูปตัว U ที่ความสูง 27 เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC RACER)นอกจากนี้ท่านสามารถเล่นเครื่อง

เล่นอันทันสมัยและสนุกสนาน อีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรีท ยู เอส เอ” (MAIN STREET USA) ก้าวเข้า
สู่ ความมีชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกันทาวน์ สนุกสนานไปกับ ไฟลท์ออฟ แฟนตาซี พาเหรด 2
รอบของทุกวัน ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายสนุกกับรถไฟไอน้ําโบราณ
รอบสวนสนุกโซนที่สอง“ทูมอร์โรว์แลนด์” (TOMORROW LAND) ตื่นเต้น สนุกสนาน เหาะทะยานผ่าน
ห้วงอวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอร์โคสเตอร์ “สเปซเมาท์เท่น ” (SPACE MOUNTAIN) และ“บัซไลท์
เยียร์ แอสโทร บลาสเทอร์ ” (BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS) เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิง
ต่อ สู้ ผู้รุ ก รานพร้ อ มเก็ บคะแนน ORBITORN เครื่ องเล่น ขั บยานอวกาศ โซนที่ สาม “แฟนตาซี แลนด์ ”
(FANTASY LAND) ดื่มด่ําไปกับโลกแห่งเทพนิยาย พบกับเจ้าหญิง ณ ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา สนุกกับเมือง
เทพนิยายล่องเรือตามเรื่องราวรอบโลกที่ “อิทส์ อะ สมอล เวิล์ด” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไป
กับการแสดงแบบบรอดเวย์ ที่ “เดอะโกลเด้น มิกกี้ส์”(THE GOLDEN MICKEYS) โซนสุดท้ายโซนที่ สี่
“แอดเวนเจอร์แลนด์ ”(ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นสัมผัสความเร้าใจกับ
การผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise)
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสํารวจที่ล่องไปตามแม่น้ําสายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์
แลนด์ผ่านป่าลึกลับที่ทุกโค้งน้ําจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อสร้างความสนุกให้กับ
ผู้ที่เข้ าไปเยือนไม่ว่ าจะเป็นฝู งช้า งที่เล่ นน้ํา อย่างสนุก สนานตื่นเต้นกั บการ ผจญภัยกั บสัต ว์ป่านานาชนิด ,
Tarzan’s Tree House บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน

ค่า

รับประทานอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย

ทีพ
่ ก
ั

เดินทางเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเท่า

Day 2
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์- อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํา ชม โรงงานTSL ซึ่ งเป็ นโรงงานที่ มี ชื่อ เสี ย งที่ สุดของฮ่ อ งกงในเรื่อ งการออกแบบเครื่ องประดั บท่ า น
สามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!!และนําท่านแวะชมหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่าน
ได้เลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง และเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน ,ต่างๆ อีก
มากมาย... นําท่านนมัสการ วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ใน
เขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมี
เหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่องและ
คนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แล้ว
จะต้ อ งไปหมุ น กั ง หั น นํ า โชคที่ ตั้ ง อยู่ ใ นวั ด เพื่ อ จะได้ ห มุ น เวี ย นชี วิ ต ของเราและครอบครั ว ให้ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์รา้ ยก็ถือว่าเป็นการช่วย
หมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด

ในองค์กังหันนําโชคมี 4 ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย , สมความ
ปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะ
มาวัดนี้ เพื่อถวายกังหั นลมเพราะเชื่ อว่ากัง หันจะช่ วยพัด พาสิ่งชั่ วร้ายและโรคภัยไข้เ จ็บออกไปจากตัวและ
นําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน ...

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้กับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้
ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัด
ที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่ อในการดูแลรักษา
โรคภัยไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายที่นําธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์
มงคลในการทําธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่ มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และ
หลังคาสีทองเหลืองอร่าม นําท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ใน
แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม และขอพรจาก
เทพเจ้า องค์ อื่น ๆ ด้ วย อาทิเ ช่ น ขอพรโชคลาภ ความร่ํา รวยจากเทพไฉ่ ซิ ง เอี้ ย ,ขอพรเรื่ องความรั ก ให้
สมหวั ง ในรั ก ขอพรได้ จ ากเทพแห่ ง ความรั ก และเทพเจ้ า แห่ ง โชคลาภองค์ อื่ น ๆ ณ ชายหาดรี พั ล ส์ เ บย์
จากนั้น อิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับ
สินค้าแบรนด์ เนมชื่อ ดังต่า งๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้ า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry,
Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ ห้างขายของเด็กเล่น Toyr'usร้านช้อปปิ้งสินค้า
ปลอดภาษีที่ DFS Galleria

เย็น

รับประทานอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3
สนามบินฮ่องกง – เชียงใหม่
เช้า
05.00 น.

บริการปลุกท่าน และเช็คเอาท์ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

10.30 น.

เดินทางกลับ เชียงใหม่ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 516
(มีบริการอาหารและเครือ
่ งดื่มบนเครื่อง)

12.35 น.

เดินทางถึง สนามนานาชาติ เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ...

HONGKONG-LANTAU-DISNEYLAND
3D2N BY FD
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียง

ห้องละ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน
วันที่ : 13 – 15 เมษายน 2561

เด็กไม่มีมีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

22,999

22,999

22,999

5,900

18,999

18,999

18,999

3,900

(เทศกาลสงกรานต์)
วันที่ : 11 – 13 พฤษภาคม 2561

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิน
่
ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขน
ึ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ
จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ**

**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมี
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

เงื่อนไขการใช้บริการ
1.

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาต

ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม

สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3.

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบ
ั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้รว่ มเดินทางเป็นสําคัญ)
4.

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.

กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6.

เมื่อท่านทําการซือ
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

7.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
8.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE
ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีนา้ํ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 200 บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ
การสารองที่นั่ง
1.

กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

2.

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน

3.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

4.

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

6.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คนเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่อ งจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดิน ทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
7.

กรณีเ จ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ง จะต้อ งมีใบรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรับ รอง บริษั ทฯ จะพิจ ารณา
เลื่อนการเดิ นทางของท่ านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่า นจะต้ องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ ว
เครื่องบิน ค่าห้อ ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไ ม่
สามารถเดินทางได้

8.

ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่ , สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัด
จําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

9.

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดย

ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของเจ้ า หน้ า ที่ เ ท่ า นั้ น ลู ก ค้ า ทุ กท่ า นต้ อ งผ่ า นการตรวจคนเข้ า เมื อ งด้ ว ยตั ว ของท่ า นเอง ทางหั ว หน้ า ทั ว ร์ แ ละ
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

10.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใ ดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง

1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.

หากท่า นถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้น สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือ ว่าท่า นสละสิ ทธิ์และจะไม่ รับผิด ชอบคื น
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์
อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุ เทศก์ พนักงาน และตัว แทนของบริษั ทฯ ไม่มี สิทธิ์ในการให้คํ าสัญ ญาใดๆ ทั้ง สิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.

กรณีที่ก องตรวจคนเข้า เมื อ งทั้ ง ที่ป ระเทศไทย และในต่ างประเทศปฏิ เ สธมิ ให้ เ ดิน ทางออ กหรื อ เข้ า ประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง

11.

บริ ษั ทของสงวนสิ ทธ์ ไ ม่ คื น ค่ า บริ ก ารไม่ ว่ า กรณี ใด ๆทั้ ง สิ้ น บริ ษั ทฯ รั บ เฉพาะผู้ มี จุ ด ประสงค์ ก ารเดิ น ทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น

12.

เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

14.

โรงแรมที่พั กในประเทศฮ่อ งกงมี มาตรฐานการกํา หนดดาวและประเภทของที่ พักแตกต่า งกับประเทศไทย โดย
โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิง ตามการจัดระดับดาวของประเทศฮ่องกง
ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศฮ่องกงโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ
Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจํา กัดของห้องพักและการวางรูปแบบของ
ห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียง
ได้ตามที่ต้องการ

15.

กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น

16.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือ ว่ า ท่ า นสละสิ ทธิ์ ไม่ อ าจเรีย กร้ อ งค่ าบริ ก าร และเงิ น มั ดจํ า คื น ไม่ว่ า กรณี ใดๆ ทั้ ง สิ้ น และถ้ า ท่ านต้ อ งการ
แยกตัว ออกจากกรุ๊ ปทั วร์เ พื่อ ท่องเที่ ยวเอง โดยตามนโยบายของรัฐ บาลจีนร่ว มกับการท่อ งเที่ยวแห่ ง
เมื อ งจี น ทุ ก เมื อ ง (ฮ่ อ งกง มาเก๊ า จู ไ ห่ เซิ น เจิ้ น )ก าหนดให้ มี ก ารประชาสั มพั น ธ์ สิ น ค้ า พื้ น เมื อ งให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก
ซึ่งจ าเป็ นต้ องบรรจุ ในโปรแกรมทั วร์ด้ วย เพราะมีผ ลกับราคาทั วร์ จึง เรีย นให้ กับนักท่ องเที่ย วทุกท่า น
ทราบว่ า ร้า นรัฐ บาลทุ กร้ านจ าเป็นต้อ งรบกวนทุ กท่ านแวะชม ซื้ อหรือ ไม่ซื้อขึ้ นอยู่กับความพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลู กค้าไม่มีความประสงค์ จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุ ก
เมื อง ทางบริษั ทจะเรี ยกเก็ บค่ า ใช้ จ่า ยที่ เ กิด ขึ้นจากท่า นเป็นจานวนเงิ น 300 หยวน / คน / ร้ าน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณี
ต้อ งการตั ด กรุ๊ ป เหมาโปรดสอบถามทางบริษั ทอี กครั้ ง หากเป็น นั ก ท่อ งเที่ย วชาวต่ า งชาติ หรื อ พระสงฆ์ เก็ บ
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

17.

ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท้าย
ของการเดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่
ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้รับทราบ

18.

ในกรณี ที่ลูกค้า ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติ ดต่อเจ้ าหน้าที่ ของบริ ษัทฯก่อ นทุกครั้ งมิเช่น นั้นทาง
บริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ข้ อ ค ว า ม ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น ส า ร ะ ส า ห รั บ ท่ า น ผู้ มี เ กี ย ร ติ ซึ่ ง ร่ ว ม เ ดิ น ท า ง
ทางบริ ษั ท ฯ เป็ น ตั ว แทนในการจั ด นํ า สั ม มนา และการเดิ น ทางที่ มี ค วามชํ า นาญ โดยจั ด หาโรงแรมที่ พั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูง าน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อัน
เนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน , สายการเดินเรือ ,
รถไฟ, พาหนะท้ อ งถิ่ น ,

ตลอดจนการถู ก ปฏิ เ สธออกวี ซ่ า จากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ ว นงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถาน

เอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ
แต่ ทางบริ ษั ทฯ มีค วามคุ้ม ครอง และประกั น อุบั ติเ หตุ ตามเงื่อ นไขที่บ ริ ษัทฯ ที่ รั บประกั น ในกรณี ที่ผู้ ร่ วมเดิน ทางถู ก
ปฏิเ สธโดยเจ้าหน้า ที่ตรวจคนเข้ าเมื องของประเทศไทย และ/หรือ ต่า งประเทศ มิให้ เดิน ทางออก ห รือ เข้า ประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการ
เดินทาง อาจมีก ารเปลี่ย นแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือ เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้ า
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่ง
ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

*** HAVE A NICE TRIP ***

