ฮองกง-ดิสนียแลนด-โอเชี่ยนปารค
4 วัน 3 คืน

โดยสายการบินฮองกงแอรไลน(HX)



เที่ยวเต็มอิ่ม ตะลุยกับ 2 สวนสนุกระดับโลก พักฮองกงทั้ง 3 คืน



เที่ยวดิสนียแลนดเต็มวัน สนุกกับเครื่องเลนไดไมจํากัดรอบ ถายรูปกับเหลาการตูนที่ทานชื่นชอบ



โอเชี่ยนปารคสนุกสนานกับเครื่องเลนมากมาย พรอมชมความนารักของหมีแพนดาและอื่นๆมากมาย



ไหวองคเจาพอแชกงหมิว ณ วังกังหัน เพื่อขอพรอันศักดิ์สิทธิ์



ลิ้มลองติ่มซําตนตําหรับแสนอรอย หานยางฮองกง อาหารจีนสไตลกวางตุงหลากหลายเมนู

กําหนดการเดินทาง

30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 59

25,900.-

1. กรุงเทพฯ-ฮองกง-รีพัลสเบย-วิคตอเรียพีค
2. ฮองกง-ดิสนียแลนด
3. ฮองกง-สวนสนุกโอเชี่ยนปารค
4. ฮองกง- อิสระชอปปงถนนนาธาน-สนามบิน
ฮองกง-กรุงเทพฯ
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วันแรก

กรุงเทพฯ-ฮองกง- รีพัลสเบย-วิคตอเรียพีค

05.30 น.

พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร
K สายการบินฮองกง แอรไลน

โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียม

เอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน
08.25 น.

ออกเดินทางสูฮองกง โดยสายการบินฮองกง แอรไลน เที่ยวบินที่ HX768

12.10 น.

เดินทางถึงสนามบินฮองกง Chek Lap Kok (เวลาทองถิ่นเร็วกวา ไทย 1 ชั่วโมง)
สนามบินอันทันสมัยสะดวกสบายแหงใหม ซึ่งตั้งอยูบนเกาะลันเตา ฮองกงเปนดินแดน
ตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง ประกอบดวย
เกาะฮองกง , นิวเทอรริทอรีส ,เกาลูน และเกาะเล็กๆอีก 235 เกาะ..หลังผานพิธีการ
ศุลกากรเรียบรอย เดินออกทาง EXIT B

พบกัน ณ จุดนัดพบ จากนั้นนําทานเดิน

ทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย ผานสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE)
ซึ่งเปนสะพานแขวนทางรถยนต ที่มี ความยาวมากกวา 2.2

กิโลเมตรซึ่ งไดรับ การ

ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอรแมน ฟอสเตอร ระหวางทางทานจะไดชม
ทิวทัศนของเกาะฮองกง
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานนมัสการ วัดเจาแมกวนอิม ณ หาดรีพัลสเบย สรางขึ้นในป ค.ศ.1993 ในแต
ละป จ ะมี นั ก ท อ งเที่ ยวจํ า นวนมากเดิ น ทางมาสั ก การบู ช าขอพรศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ จ ากเจ า แม
กวนอิม และขอพรจากเทพเจาองคอื่นๆ ดวย อาทิเชน ขอพรโชคลาภ ความร่ํารวยจาก
เทพไฉซิงเอี้ย ,ขอพรเรื่องความรัก ใหสมหวังในรัก ขอพรไดจากเทพแหงความรัก และ
เทพเจาแหงโชคลาภองคอื่นๆ ณ ชายหาดรีพัลสเบย ถาใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้ง
ไป นํ า ท า นชมทิ ว ทั ศ น ข องเกาะฮ อ งกงบริ เ วณจุ ด ชมวิ ว วิ ค ตอเรี ย พี ค (Victoria
Peak) ถ า ยรู ป คู กั บ วิ ว ทิ ว ทั ศ น ของตึ ก สู ง ต า งๆ ซึ่ งได ส ร า งตามหลั ก ฮวงจุ ยบนเกาะ
ฮองกง จากนั้นนํ าชมโรงงานจิว เวอร รี่ ซึ่ งเปนโรงงานที่มี ชื่อเสียงที่ สุดของฮองกงใน
เรื่องการออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ!!และนําทานเลือก
ซื้อยาสมุนไพรจีน ตางๆ อีกมากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก ฮองกง Panda Hotel or Harbour Plaza 8 degree Hotel หรือ
ระดับเดียวกัน

วันที่สอง
เชา

ฮองกง-สวนสนุกดิสนียแลนด
รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา
จากนั้ นนํ าท านเข าสู ดินแดนแห งความฝ น “HONGKONGDISNEYLAND” ฮ องกง
ดิ ส นี ยแลนด แห งนี้ เ ป นสวนสนุ ก แห งที่ 5 ของดิ ส นี ยแลนด ทั่ ว โลก เพี ยบพร อ มด ว ย
กิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเปนสวนสนุกและรีสอรตระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้น
บนเกาะลันเตา

ลาสุดดินแดนที่เพิ่งเปดตัว MYSTIC POINT เมื่อพฤษภาคม

2556 ที่ผานมา จัดโซนใหเปนลักษณะของโซนแหงความลึกลับและพิศวง เนนจุด
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หลักที่ที่เครื่องเลนบานลึกลับที่ชื่อวา “MYSTIC MANOR” และสวนแหงเทวนิยาย รอ
ใหทานพิสูจนไปสัมผัสแลว ...เมื่อปที่ผานมา วันที่ 14 ก.ค. 55 เปดตัวเขตสวนสนุก
ใหมที่มีชื่อวา “กริซลียกัลช”

(GRIZZLY GULCH) สรางสรรคพิเศษสุดเฉพาะ

ฮองกงดิสนียแลนด เปดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม มันส ไม
เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย มายน คารส ”

(RUNAWAY

MINE CARS) เกาะใหแนนครั้งแรกกับโคสเตอรภาคพื้นดินหลากหลายทิศทางรายรอบ
ดวยแดนเถื่อนแปลกตาเลี้ยวเลาะผานโตรกธาร น้ําพุรอน “ ไกเซอร กัลช” (GEYSER
GULCH) ที่พวยพุงสะเทือนทั่วทั้งพื้นดินแลวมาเยี่ยมบานชางตีเหล็กหลบสายน้ําที่สาด
สาย และรานของแหงที่กลายเปนรานของเปยก รวมเฮฮาจองหาเพื่อนใหม เล็งใหแมน
แลวพนสายน้ําจากเครื่องสูบลมของชางตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ํา จากนั้นพบ
กับการตอนรับแบบไวลด เวสต กับเพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี้ , มินนี่, ชิพ แอนด เดลในชุด
เสื้ อ ผ า น า รั ก และสองเพื่ อ นดิ ส นี ย กรี ซลี ย หมี น อ ยโคด า ดิ นแดนที่ ยิ่ง ใหญ เ หนื อ คํ า
บรรยายอีกที่หนึ่งที่ไมควรพลาด “ทอย สตอรี่แลนด” (TOY STORY LAND) ธีม
แลนดจากดิสนียพิคซารสําหรับเด็กทุกวัย เมื่อเหลาของเลนออกมาสนุกสนาน ระวัง !
ปฏิบัติการรวมกับกองกําลังของแอนดี้ ทอยโซลเจอร พาราชูตดรอป (TOY SOLDIER
PARACHUTE DROP) ทิ้งดิ่งจากความสูง 25 เมตร ดิ่งพสุธารอนจากเวหาสูพื้นโลก,
แล ว ร ว มวิ่ งไล งับ หาง ส า ยหั ว ส า ยหางโยกกั นหั ว หมุ น กั บ สลิ้ งกี้ ดอ กสป น (SLINKY
DOG SPIN), กรี๊ด!สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตัว U ที่ความสูง
27 เมตร กับโคสเตอร อารซี เรเซอร (RC RACER)นอกจากนี้ทานสามารรถเลนเครื่อง
เลนอันทันสมัยและสนุกสนานอีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรีท ยู เอส เอ” (MAIN
STREET

USA) ก าวเขา สู ความมี ชีวิ ต ชีว าเทศกาลเฉลิม ฉลองของอเมริกั นทาวน

สนุกสนานไปกับ ไฟลทออฟแฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทุก วัน ทานจะไดพบกั บ
รานคาขายของที่ระลึกและรานอาหารมากมายสนุกกับรถไฟไอน้ําโบราณรอบสวนสนุก
โซนที่สอง“ทูมอรโรวแลนด” (TOMORROW LAND) ตื่นเตน สนุกสนาน เหาะ
ทะยานผานหวงอวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอรโคสเตอร “สเปซเมาทเทน” (SPACE
MOUNTAIN) และ“บั ซ ไลท เ ยี ย ร แ อสโทร บลาสเทอร ”
ASTRO

(BUZZ

LIGHTYEAR

BLASTERS)เครื่ อ งเล นที่ป กป องจั กรวาลยิ งต อสู ผู รุกรานพร อ มเก็ บ คะแนน

ORBITORN เครื่องเลนขับยานอวกาศ โซนที่สาม “แฟนตาซีแลนด ” (FANTASY
LAND) ดื่มด่ําไปกับโลกแหงเทพนิยาย พบกับเจาหญิง ณ ปราสาทเจาหญิงนิทรา
สนุกกับเมืองเทพนิยายลองเรือตามเรื่องราวรอบโลกที่ “อิทส อะ สมอล เวิลด” (IT’S
A

SMALL

WORLD) ประทั บ ใจไปกั บการแสดงแบบบรอดเวย มิว สิ คคั ลที่ “เดอะ

โกลเดน มิกกี้ส” (THE GOLDEN MICKEYS) โซนสุดทายโซนที่สี่“แอดเวนเจอร
แลนด” (ADVANTURE LAND) ดินแดนแหงการผจญภัยอันนาตื่นเตนสัมผัสความ
เราใจกับการผจญภัยในปาลึกลับของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จังเกิล ริเวอร
ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึ่งนักทองเที่ยวจะเริ่มตนการผจญภัยบนเรือสํารวจที่
ลองไปตามแมน้ําสายใหญหัวใจหลักของแอดเวนเจอรแลนดผานปาลึกลับที่ทุกโคงน้ํา
จะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สรางความตื่นเตนตางๆรออยูเพื่อสรางความสนุกใหกับผูที่เขาไป
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เยื อ นไม ว า จะเป นฝู งช า งที่ เล นน้ํ า อย า งสนุ ก สนานตื่ นเตนกั บ การ ผจญภั ยกั บ สั ต ว ป า
นานาชนิด, Tazan’s Tree House บานตนไมของทารซาน สมควรแกเวลา **ชวงเย็น
กอนสวนสนุกจะปด 30 นาที ทานจะไดพบกับโชวดอกไมไฟอันยิ่งใหญตระการตาซึ่ง
เปนเอกลักษณหนึ่งของดิสนียแลนด **
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน แบบคูปอง
*** อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ***
เขาสูที่พัก ฮองกง Panda Hotel or Harbour Plaza 8 degree Hotel หรือ
ระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เชา

ฮองกง-สวนสนุกโอเชี่ยนปารค
รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา
นําทานเดินทางเขาสวนสนุกโอเชียนปารค สวนสนุกที่ใหญที่สุดในเอเชียอาคเนย อยู
ระหวางอาเบอรดีนและหาดรีพัลสเบยศูนยรวมเครื่องเลนเราใจสิ่งที่ดึงดูดใจคือ กระเชา
ลอยฟา ซึ่งมีความยาวที่สุดในเอเชียมีความยาวประมาณ 1.4 KM.ทานสามารถมองเห็น
อาวรีพล
ั สเบยไดอยางสวยงาม สวนสนุกโอเชียนปารค แบงโซนเปน 2 โซน โซนที่
1

HEADLAND รวบรวมเครื่องเลนที่ออกแนวหวาดเสียวไวมากมาย อาทิ Raging

River

(ล องแก ง),

SpaceWheel

(วงล อ อวกาศ),Mine

Train

(รถไฟเหาะตี

ลังกา),Ocean Park Tower (หอคอยมหัศจรรย)และยังมีอื่นๆอีกมากมายใหทานได
สัมผัสและพลาดไมได The Abyss เปนเครื่องเลนที่เปนลักษณะหอคอยสูง 60 เมตร
จะพาคุ ณขึ้ นไปบนความสู งจนสู งสุ ด และจะปล อ ยคุ ณลงพื้ นด ว ยความเร็ ว สู งชนิ ด ลื ม
หายใจไปเลย โซน 2 LOW

LAND

เครื่ อ งเล น สํ า หรั บ คุ ณ หนู ๆ ทั้ ง หลาย มี

ตั้งแต Merry Go Round (มาหมุน),ชิงชาสวรรค,รถเหวี่ยงมาหาสนุกฯลฯพบกับนารัก
ของเหลาหมีแพนดาเจา Jia Jia,An An รวมไปถึงDinosaurs,ปลาทอง,บานผีเสื้อ,โชว
นก,Whiskers Theatre การแสดงนารักๆของตัวการตูนและยั งมี Shark Aquarium,
Atoll Reef เปนแอควเรียมทีมีขนาดใหญที่รวบรวมพันธุปลามากกวา 2000 ชนิด เปน
อแควเรียมที่เ ยี่ยมที่ สุด ในเอเชีย และยั งมี เครื่องเล นอี กมากมายให ทา นได อิส ระตาม
อัธยาศัย สุดยอดไฮไลตที่สรางชื่อของโอเชี่ยนปารค หากพลาดเสมือนวาคุณมาไมถึง
ที นี่กั นเลยที เ ดี ยว คื อ การโชว ป ลาโลมา สั ต ว เ ลี้ ยงลู ก ด ว ยนม แสนน า รั ก และอบอุ น
และเหลาบรรดาสิงโตทะเล ที่จะแหวกวาย อยางสนุกสนานที่ Pacific Pier
** อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย**
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก ฮองกง Panda Hotel or Harbour Plaza 8 degree Hotel หรือ
ระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เชา

ฮองกง- อิสระชอปปงถนนนาธาน-สนามบิน-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา
นําชมโรงงานจิวเวอรรี่ ซึ่งเปนโรงงานที่มี ชื่อเสี ยงที่สุดของฮ องกงในเรื่ องการ
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ออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเ ศษ!!และนําทานเลือ ก
ซื้อยาสมุนไพรจีน ตางๆ อีกมากมาย จากนั้นใหทานอิสระชอปปงถนนนาธาน ตาม
อัธยาศัย อาทิเชน ชอปปงที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคาแบรนด
เนมชื่อดังตางๆระดับโลกกวา 700 รานคา เชน Amani, Prada , Gucci Burberry ,
Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเลนที่
หาง Toy r’us แหลงชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ DFS Galleria

เชน Burberry ,

Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ

** อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย **
สมควรแกเวลาพรอมกันที่จุดนัดหมาย นําทานเดินทางสูสนามบินฮองกง
23.15 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินฮองกง แอรไลน เที่ยวบินที่ HX773

01.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….
+1

** ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแห งเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซิน
เจิ้น)กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัว
หิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคา
ทัว ร จึ ง เรี ย นให กั บ นั ก ท อ งเที่ ย วทุ ก ท า นทราบว า ร านรั ฐ บาลทุ ก ร า นจํ า เป นต องรบกวนทุ ก ท า นแวะชม ซื้ อ
หรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรม : ฮองกง-ดิสนียแลนด-โอเชี่ยนปารค 4 วัน 3 คืน
กําหนดการเดินทาง

ราคา
ผูใหญ

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2
ผูใหญ

ราคาเด็ก
(ไมมีเตียง)
นอนกับ 2 ผูใหญ

พักเดี่ยว
เพิ่ม

30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 59

25,900.

25,900.

24,900.

8,000.-

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทั้ง 5 ขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง
ของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5. คณะผูเดินทางจํานวน
15

15 ทาน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูเดินทางไมถึง

ทานไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางดวยโดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา

7 วันกอนการเดินทาง
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*** ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ
อัตรานี้รวม


คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักทองเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)



คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ



คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง



คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา



คาอาหารตามที่ระบุในรายการ



คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ




คายกกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแหงอาจไมมีคนขนกระเปา)
คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ยอมอยู ในขอจํากัดที่มีการตกลงไว
กับบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไมรวม



คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง



คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา



คาธรรมเนียมการทําวีซากรณีที่ลูกคาเปนพาสตางชาติ เชน พาสสปอรตเยอรมัน พาสสปอรตลาว



คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง




คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก )
คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
เงื่อนไขการจอง

1. วางเงินมัดจําทานละ 12,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดย
อัตโนมัติ
3.

หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดขึ้น
4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ
ทัวรทั้งหมด
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หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15

ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน


เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท พรอมกับเตรียม

เอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว


การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวร

ใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือ
วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง


แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน

คืนคาใชจายทั้งหมด



แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน

เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท



แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด



สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและ
ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน


กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได


กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวน
ของทางเมืองนอก เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับ
ทานเปนกรณีไป


กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแต
สายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจาย
ตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
3.

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน
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สามารถเปดประตูฉุกเฉินได

(น้ําหนักประมาณ
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กิโลกรัม)

ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย

และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
4.ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน

หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ

ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่นั่ งของกรุป เปนไปโดยสาย
การบินเปนผูกําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและได
ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว(กรณีตั๋ว REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน
เทานั้น
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
++

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว

(Single) และหองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตาง
ประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ
1 เตียงพับเสริม
++

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
++

โรงแรมในฮองกงมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกะทัดรัต ซึ่งขึ้นอยูกับการ

ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย
การเดินทางเปนครอบครัว
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริ ษัทฯ เปนตั วแทนในการจั ดนํ า สัม มนา และการเดิ นทางที่ มี ความชํา นาญ โดยจั ดหาโรงแรมที่ พัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดใน
การเดิ น ทาง ทั้ ง นี้ ท างบริ ษั ท ฯ ไม ส ามารถรั บ ผิ ด ชอ บในอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากโรงแรมที่ พั ก
ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล,
สงครามการเมื อ ง, การผันผวนของอั ตราแลกเปลี่ ยนเงินตราระหว างประเทศ, การนั ด หยุ ด งาน, ความลา ช าของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงาน
ที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัค รราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล
เนื่อ งจากเปนสิ ทธิ พิเศษทางการทูต )

ซึ่งอยูเ หนื อการควบคุ มของบริษัท ฯ หมายรวมถึ งในระหว างการเดินทาง

ทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ
มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ
จะไม คื นค าใช จ า ยใดๆ รายละเอี ยดด า นการเดิ นทาง อาจมี การเปลี่ ยนแปลงได ตามความจํา เป น หรือ เพื่ อ ความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึง
ผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ
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