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GS HKG01 HX
ฮองกง เซินเจิ้น ดิสนียแลนด

บินดวยสายการบิน Hongkong Airline (HX) : ข้ึนเคร่ืองท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
**โหลดกระเปาโดยน้ําหนกัไมเกิน 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. **
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วันท่ี 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู) –  เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) - ดิสนยีแลนด - เมืองเซินเจิน้

(-/-/-)

01.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ช้ัน 4 เคานเตอรเช็คอิน K สายการบิน HONG KONG AIRLINES

โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนํา

เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา

ประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง **

04.15 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES เที่ยวบินที่

HX762

** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

08.20 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง

** ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง **

หรือ

00.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ช้ัน 4 เคานเตอรเช็คอิน K สายการบิน HONG KONG AIRLINES

โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนํา

เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา

ประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง **

03.35 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES เที่ยวบินที่

HX780

** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

08.05 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง

** ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง **

**ไฟลทบินมีหลายไฟลท และหลายเวลาบิน โปรดดรูายละเอียดไฟลทบินทายโปรแกรม**

 นําทานเดินทางสู ดิสนียแลนด (Disneyland) (รวมคาเขาเรียบรอยแลว) ดินแดนฝน เขาสูอาณาจักรแหงเวทยมนตร ที่ไดรับ

แรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝน ท่ีเต็มไปดวยมนตรมายา ความสวยงาม ความต่ืนเตน การสํารวจ และตัวละครของดิสนีย ให

ทานเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเลนหลากหลายชนิดทั้ง 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , Adventure Land ,

Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ทีดิ่นของ Toy Story ทุกอยางไมตองจายเงินเพ่ิม อาทิ การน่ังรถไฟไอนํ้าโบราณเพ่ือ

ชมรอบสวนสนุก , ชมขบวนพาเหรดของเหลาตัวการตูนจากดิสนีย, นั่งรถไฟเหาะที่ Space - Mountain , ชมภาพยนตร

การตูนสามมิติที ่Mickey’s PhillarMagic , ชมละครเพลงพรอมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ Festival of the Lion King และ

ผจญภัยไปกับการลองเรือเขาไปในปาดงดิบที่ Rafts to Tarzan’s Tree House , หุบเขากริซลียหมีใหญ รถรางตะลุยขุมทอง

แดนเถื่อนกับ Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเลนในสวนหลังบานของ Andy เพลิดเพลินกับของเลนและกิจกรรม

มากมายในโซน Toy Story Land

 แนะโซนเคร่ืองเลนใหม !! หน่ึงในซุปเปอรฮีโรท่ีย่ิงใหญท่ีสุดคนหน่ึงของโลกมาอยูทามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกับโลกท่ีนาต่ืน

ตาตื่นใจของสตารค อินดัสตรี้! เชิญพบกับนวัตกรรมลาสุดของสตารคดวยตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man Mark III ซ่ึงเปน

สัญลักษณของไอรอนแมนไดอยางใกลชิดเตาปฏกิรณอารคและผลงานช้ินเอกดานเทคโนโลยีลาสุด Iron Wing ยานตานแรงโนม

ถวง
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 อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

นําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น หรือ ซําจั่น , ซิมจุม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ทานจําเปนตองรับสัมภาระและดูแล

สัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน ** เปนหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง ประเทศจีน เมืองเซินเจ้ิน เปน

เมืองชายแดนริมฝงตรงขามกับเกาะฮองกง มีพื้นท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจ้ินแบงออกเปน 3 สวน คือ เขตเมืองเซินเจ้ิน

เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิน้ และเขตมณฑลเซินเจิ้น สมัยกอนเมืองเซินเจิ้นเปนเพียงหมูบานชาวประมง เมื่อป ค.ศ. 1980 ไดถูก

คัดเลือกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหมีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย

อาคารสํานักงาน โรงแรม และส่ิงปลูกสรางตางๆ พรอมท้ังจํานวนประชากรก็เพ่ิมข้ึนเปน 2 เทา ไดเวลาอันสมควร นําทานเขาสู

โรงแรมที่พัก

พักที่ Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรือเทียบเทา

วันท่ี 2
เมืองเซินเจิน้ - วัดกวนอู - ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ – รานหยก – รานยางพารา– รานยา - หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร –

ชมโชวน้าํพุ พิเศษ !! เมนูเปดปกกิง่ และ ไวนแดง                              (B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจากวนอู สัญลักษณของความซ่ือสัตย ความกตัญูรูคุณความ ความ

จงรักภักดี ความกลาหาญ และ โชคลาภ บารมีทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแขง็เด็ดเดี่ยวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู

ทานเปนคนจิตใจม่ันคงด่ังขุนเขา มีสติปญญาเลิศ และไมเคยประมาท การบูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวาง

ไมใหเพลี่ยงพลํ้าแกฝายตรงขาม และใหเกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่ ซ่ือสัตย หรือบริวารที่ไวใจไดน่ันเอง ดังน้ัน

ประชาชนคนจีนจงึนิยมบูชา และกราบไหทานเพื่อความเปนสิริมงคลตอตนเองและครอบครัวในทุกๆดาน
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นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) , ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียง คุณภาพดีของเมือง ทานสามารถ

เลือกซ้ือเพ่ือเปนของฝากไดที่น่ี  นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ (Herb Shop Snow Lotus) , รานยา ,ราน

ยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมืองจูไห ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเปน

ของฝากไดท่ีน่ี

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นําทานเดินทางสู หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร (Lowu Shopping Center) แหลงละลายทรัพยของนักชอปปง เปนหางชอป

ปงขนาดใหญ ของเมืองเซินเจิน้ แหลงชอปปงท่ีดึงดดูขาชอปท้ังหลาย นักชอปปงสวนใหญจะเรียกท่ีน่ีวา มาบุญครองของเมือง

จีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบานเรา ตึกสูง 5 ชั้น ขางในตึกจะมีสินคาพื้นเมืองมากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ซึ่งเปนสินคา

เลียนแบบแบรนดเนมสารพัดยี่หอชื่อดังๆ ทั้งนั้น ไมวาจะเปน กุชชี ่อามานี่ หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ ที่นี่

มีวางขายใหเลือกซ้ือหามากมาย ราคากระเปาใบละ 100 หยวนก็มี แตไมเกิน 10,000 บาท ของไทยแนนอน สวนนาฬิกาขอมือ

ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดวยความที่สินคาเลียนแบบ

ของจริงเหลาน้ีมีความคลายคลึงเหมือนกันกับของจริงเปนอยางมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดน้ิว เรียกวาเหมือนกันอยาง

กับแกะก็วาได แยกไมออกเลยเวลาเอาของจรงิกับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงทําใหสินคาเลียนแบบเหลาน้ีขายดิบขายดีเปน

อยางมาก

 ชมโชวน้ําพุ Shekou Sea World Music Fountain เปนโชวนํ้าพุกลางแจง ที่ใหญท่ีสุดในเมืองเซินเจ้ิน ชมโชว SHEKOU

SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปดทุกวันจันทร)**โชวนํ้าพุเตนระบําแหงใหมของเซินเจ้ิน ฉากหลังเปนเรือ Minghua

(เดิมเรียกวา Anceveller) ซ่ึงในป 1960 เรือยอชทสุดหรูท่ีเปนของประธานาธิบดีฝร่ังเศส ชารลสเดอโกล ตอมาในป 1973

ประเทศจีนไดซ้ือตอและไดเปลี่ยนช่ือเปน Minghua ทอดสมอที่ She Kou เมืองเซินเจิ้นอยางถาวร การแสดงที่มีความตื่นเตน

อลังการกับแสง สี และไฟ ใหทานไดชมโชวอยางใกลชดิ ไดเวลาอันสมควร นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก

คํ่า          บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนูเปดปกก่ิง และ ไวนแดง

พักที่ Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรือเทียบเทา

วันท่ี 3

 เมืองเซินเจิน้ - เมืองฮองกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - รีพลัส เบย - โรงงานเคร่ืองประดับ – รานหยก - ถนน

นาธาน - ยานจิมซาจุย - เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู) พิเศษ !! เมนูหานยาง

(B/L/-)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong) โดยรถไฟ ** ทานจําเปนตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทาน

เอง ทุกทาน ** ฮองกงชื่ออยางเปนทางการวา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special

Administrative Region of the People's Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝงทางใตของประเทศจีน ในทาง

ภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปากแมนํ้าจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนท่ีรูจักในสกายไลน (Skyline) ขยายและทาเรือ

ธรรมชาติลึก มีเน้ือท่ี 1,104 กม. และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนท่ีสุดเขตหน่ึงในโลก

ประชากรฮองกง 93.6% มีเช้ือชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญท่ีพูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจาก
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มณฑลกวางตุงที่อยูติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสต

ทศวรรษ 1930

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เปนวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนใหความเล่ือมใส

ศรัทธามาเน่ินนาน สรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยท่ีประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศเปนปกแผนเฉก

เชนปจจุบันน้ี แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพ่ือชวงชิงอาณาจักรนอยใหญ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของทานแช

กง ซ่ึงมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะน้ันเองยังมีนักรบเอกช่ือ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็

ยาํเกรงตอกําลังพลที่กลาหาญในกองทัพของทาน ยามท่ีออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ทานใชสัญลักษณรูป

กังหัน 4 ใบพัดตดิไวดานหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลา มีความเช่ือวาเม่ือพกพาสัญลักษณรูปกังหันน้ีไป ณ ที่

ใดๆ กังหันน้ีจะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแกกองทัพของทาน ช่ือเสียงในการนํา

ทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันน้ี เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดน้ีเปนวัดเล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษ

โบราณสถานซึง่อยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปนสูง

ใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงนี้ ซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลอง

ดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนําโชค" เพ่ือหมุนแตส่ิงดีๆ เขามาในชีวิต และกอนท่ี

ทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อความเปนสิริมงคล

วิธีสักการะบูชาเทพเจาท่ีวัดแชกงหมิว

เร่ิมแรกใหไหวเทวดาฟาดินและเจาท่ี จุดท่ีจะไหวน้ี จะอยูกลางแจง สําหรับการไหวขอพรเทพเจาแชกง ทางวัดจะจัดเปนชุด

สําหรับไหวเทพเจาแชกงโดยตรง คาใชจาย 38เหรียญ ในชุดน้ันจะมีกระดาษไหวเจา 1 ชุด , ธูปมังกรสีแดง 3 ดอก , ธูปดอก

เล็ก 1 กํา พอซ้ือธูปเสร็จแลว ทานสามารถย่ืนธูปชุดน้ีใหเจาหนาท่ีชวยจุดไดเลย ระหวางรอเจาหนาท่ีจุดธูป ใหเรานํากระดาษ

ไหวเจาที่ไดมา เขียนชื่อ นามสกุล วนั เดือน ปเกิด ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะเคราะห  เสริมความเปนสิริมงคล ปดเปาสิ่งดีๆ

เขามา นําพาส่ิงไมดีออกไป

วิธีการไหวเทวดาฟาดิน (กลางแจง)

1. ขั้นตอนแรกใหเราหันออกจากวัด แลว บอกช่ือ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด แลวบอกวัตถุประสงคท่ีมาทําบุญวัดน้ี ไหว 3

ครั้ง

2. หันกลับมาดานใน ไหว 3 คร้ัง แลวจึงปกธูป

3. ใหเราปกธูปมังกรท้ัง 3 ดอก ท่ีกระถางกลาง

4. ตอไปนําธูปดอกเล็กหันหนาเขาวัด ไหวพรอมบอกช่ือ นามสกุล อีกคร้ัง ปกธูปเล็กท้ัง3. กระถาง กระถาง ละ 3 ดอก
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5. เมื่อปกธูปทั้ง 3 ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยูกําใหญๆ ใหเราแยกไวกอน 3ดอก เพื่อไปปกดานใน

6. สวนท่ีเหลือกําใหญๆ  ใหปกกระถางกลางแจงท้ังหมดใหแลวเสร็จ กอนท่ีจะเดินเขาไปดานใน

 วิธีสักการะดานใน

1. หลังจากจุดธูปไหวดานนอก ใหเขามาสักการะทานดานใน และยนือยูเบ้ืองหนารูปปนขนาดมหึมาของทานแชกง พรอมธูป 3

ดอกและกระดาษไหวเจา ใหอธิษฐานขอพรและมองหนาทาน อยางมุงม่ัน และตั้งใจ แลวจึงไปหมุนกังหัน ที่อยูสองดานขางๆ

รูปปนทานแชกง

2. วิธีหมุนกังหัน ใหหมุน 3 คร้ัง และ ตัง้จิตอธิษฐานขอส่ิงท่ีเราอยากได เช่ือวา "กังหันนําโชค" จะหมุนแตส่ิงดีๆ เขามาในชีวิต

โดยหลักการที่ถูกบอกตอ คือ หมุนตามเข็มนาฬิกา 3 ครั้ง

3. กอนท่ีจะออกจากวัดอยาลืมตีกลองใหเสียงดังสน่ันเพ่ือใหพรน้ันสมปรารถนาและใหดังท่ัวฟาดิน (มีเคล็ดลับคือหากไหวพระ

กอนเที่ยง ใหตีระฆังกอนตีกลอง แตหากเราไปไหวตอนบาย ใหตีกลองกอนตีระฆัง จึงจะเปนลําดับพิธีกรรมที่ถูกตอง)

4. ผูท่ีเคยซ้ือจ้ีกังหันแชกงหมิวจากราน สามารถนําไปไหวขอพรทานแชกง เดินวนรอบกระถางธูป 3 รอบ และขอพรใหกังหัน

นําแตส่ิงท่ีดีๆ  เขามา

5. สําหรับกระดาษไหวเจา ใหนําไปใสในรถเข็น มีจุดใสอยูบริเวณดานหนา ใหนําไปวางในรถไดเลย โดยที่จะมีเจาหนาท่ีชวย

นําไปทําพิธีให เปนอันเสร็จพิธี

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดช่ือวาเปนวัดไหวพระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุดแมน

ตั้งอยูใจกลางเมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการดูแลอยางพิถีพิถัน วัดจีน

ขนาดใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝง

แผนดินใหญ )  อยูถนนหวังตา เ ซียน ยานชักอัน

ประเทศฮองกง ซ่ึงวัดแหงน้ีเปนที่ประดิษฐานของ

เทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือ

เทพหวังตาเซียน แตเปาหมายของคนโสดอยากมีคู

ไมใชการขอความรักจากเทพเจาองคน้ีแตอยางใด

แตเปนการเดินมาขางๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจงของ

เทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว เปนรูปปนสี

ทองมีเส้ียวพระจันทรอยูดานหลังประทับอยู ซึ่งชาว

จีนตองมาขอพรความรักกันท่ีน่ี โดยการขอพรกับ

เทพเจาองคน้ีตองใชดายแดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนูหานยาง

 นําทานเดินทางสู รีพลัส เบย (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงน้ี ที่สวยท่ีสุดแหงหน่ึง และยังใชเปนฉากในการ

ถายทําภาพยนตรหลายเรื่องมีรูปปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซ่ึงทําหนาท่ีปกปองคุมครองชาวประมง โดดเดนอยู

ทามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคล

ขามสะพานตออายุซ่ึงเช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ป
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 นําทานเดินทางสู โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelry Factory) เพื่อเลือกซ้ือเครื่องประดับที่

สวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเปนสําหรับเสริมดวงชะตา

ของตัวทานเอง ซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูปกังหันลมที่มีช่ือเสียงและเปนท่ีนิยมกันท่ัว

โลก ที่ถือกําเนิดขึ้นท่ีน่ี นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) นําทุกทานแวะ

เลือกซ้ือสินคาหยกคุณภาพดีของฮองกงไดที่ น่ี  นําทานเดินทางสู ถนนนาธาน (Nathan

Road) ใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปงยาน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) มักจะต้ังตนกันท่ี สถานี

จิมซาจุยมีรานขายของทั้ง เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใชไฟฟา , กลอง ถายรูป ฯลฯ และ

สินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี Shopping

Complex ขนาดใหญชื่อ Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและ

มีทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถึง กันได

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง

21.45  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES

เที่ยวบินที่ HX761

** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

23.55 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

หรือ

02.00+1 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES

เที่ยวบินที่ HX767

** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

04.10+1 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

**ไฟลทบินมีหลายไฟลท และหลายเวลาบิน โปรดดรูายละเอียดไฟลทบินทายโปรแกรม**

** หากลูกคาทานใดทีจํ่าเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกคร้ังกอน

ทําการออกตัว๋เนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดนิทาง รายละเอียดไฟลทบนิ และ เวลาบิน
ราคา ผูใหญ

พัก2-3ทาน

ราคาเด็กต่ํากวา

18 ป

พักเดี่ยว

จายเพ่ิม

ไมใชตั๋ว

เคร่ืองบิน

เดือน กรกฎาคม 2562

11-13 ก.ค. 62
11JUL HX780 BKKHKG 03.35-08.05

13JUL HX761 HKGBKK 22.45-00.45+1
11,999 14,999 3,000 7,900

20-22 ก.ค. 62
20JUL HX762 BKKHKG 04.40-08.50

22JUL HX761 HKGBKK 21.45-23.55
11,999 14,999 3,000 7,900

เดือน สิงหาคม 2562

1-3 ส.ค. 62
01AUG HX762 BKKHKG 04.15-08.20

04AUG HX767 HKGBKK 02.00-04.00
11,999 14,999 3,000 7,900

23-25 ส.ค. 62
23AUG HX762 BKKHKG 04.40-09.00

25AUG HX761 HKGBKK 21.45-23.55
11,999 14,999 3,000 7,900

** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หวัหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนยีม ทานละ 1,500 บาท / ทริป /

ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทัง้น้ีทานสามารถให

มากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน **
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** ราคาเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **

(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเทีย่ว ท่ีถือหนงัสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถอืหนังสือเดนิทางตางประเทศ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณพิีเศษ **ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บแยกจากโปรแกรม

ทัวร 100 USD

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮองกงรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีนและฮองกงเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของ

รานรัฐบาล คอื บัวหมิะ ผาไหม ไขมุก ใบชา ใยไผไหม หยก ซ่ึงจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทวัร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ

จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจาํเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคา

เปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 500 เหรียญฮองกง / คน / ราน

** กรณตีองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ท่ีสถานะผูเดินทางเปน เดก็นกัเรียน นกัศกึษา ครู ธรุกิจขายตรง ขายเคร่ืองสําอางค

หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะทีต่องการใหเพ่ิมสถานทีข่อดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ี เพ่ือแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือ

เสนอราคาใหมทกุคร้ัง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีร่ีสได กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง **

อัตราคาบริการน้ี รวม

ü คาต๋ัวเคร่ืองบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการท่ีระบุ ช้ันEconomy Class รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันทุกแหง

ü คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน HONGKONG AIRLINE คือ

อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และ สัมภาระที่ถือข้ึนเครื่อง มี

น้าํหนกัไมเกนิ 7 กิโลกรัม เทานั้น

ü คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามที่รายการระบุ

ü คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่

ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิง

ตามคณุภาพและความเหมาะสม

ü คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไมรวมจะชีแ้จงแตละสถานที่ในโปรแกรม)

ü คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ü คามคัคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

ü คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

ü คาบัตรเขาสวนสนุกดิสนียแลนด

ü คาวีซากรุป (มาตรา 144 )

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระทีมี่นํ้าหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

× คาภาษนี้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

× ในกรณีท่ีประเทศจีน มีประกาศใหย่ืนขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิกวีซากรุปมาตรา 144 ) จะมีคาใชจายเพ่ิมทาน

ละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยื่นธรรมดา 5 วันทําการ) 3,550 บาท (ยื่นแบบเรงดวน 3 วันทําการ) 4,150 บาท โดย

ยื่นวีซาที่สถานทูตจีน

× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน

รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
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× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน

· กรณุาทาํการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน กอนออกเดินทาง ชําระเต็มจํานวน หลังจากที่ทานสง

เอกสารการจอง 1 วัน

· หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู โดยไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา

· หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติโดยไมมเีงื่อนไข

· เม่ือทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรอืบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ี

แลว

· หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุช่ือผูจอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียด

วันท่ีเดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ท่ีทานสะดวก

· สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกทีม่ีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน

พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา

โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบุชื่อ

คูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอรโทรศัพทที่สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง

หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ

ตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชม

สถานที่ตางๆ ใดๆ ทั้งสิ้น

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง

· ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเดินทางท่ีนอนหอง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทางกระทนัหัน เปนเหตใุหหองพัก

ดังกลาวเหลือผูพักเพียง 1 ทาน  ผูเดินทางท่ีเหลือ 1 ทานนัน้ จําเปนตองจายคาพักเดีย่วเพ่ิมตามอัตราคาบริการในตาราง

ขางตน

· ยกเลิกการเดนิทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชาํระแลว

** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

· ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว

· ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัท

จะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่

นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา

ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

· กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออนออก

เดนิทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา

สอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณพีิเศษ

· กรณตีองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักคาใชจายการดําเนินการ

ตางๆ ทีเ่กิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจาํนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน

· กรณใีนราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทาํการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก และไมคนื

คาใชจายทั้งหมด

· เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจอง

ทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
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· กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนได

บางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

· กรณท่ีีทานตองการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ

วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน

· บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณดัีงนี้

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสาร

เดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ กต็ามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง

- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูใน

ประเทศไทย

เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง

· คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะ

ชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษทัยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทกุทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรอื เล่ือนการเดนิทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบ

ลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กรุณาอยาเพ่ิงคอนเฟรมลางาน

· ในกรณท่ีี ตองทํา วีซาขามดานจนีจะมีคาใชจายอยูท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกตใิชวีซากรุป)

· บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน

เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถ

ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ

สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดนิทาง

· หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย

และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง

· เนือ่งจากการทองเทีย่วในคร้ังนี ้เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษทัตวัแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์

ทานไมสามารถขอรับเงินคนืไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ

· กรณท่ีีทานถูกปฎเิสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน และ จะไมสามารถ

คืนเงินคาทัวรทีท่านชําระเรียบรอยแลว

· หากวันเดนิทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต

ของทานชํารุด เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอย

แยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขา

เมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออก

เดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป

อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสง

เอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเครื่องบิน

เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะ

ออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดินทาง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ

· ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน ในการเดนิทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อน

วันเดินทางกลับ ทานจะตองชาํระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ

· เก่ียวกับการจัดทีน่ัง่บนเคร่ืองบิน จะเปนไปตามท่ีสายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั้งน้ี

และท้ังน้ัน ทางบริษัทจะพยายามใหทานท่ีมาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน อยางท่ีดีสุด
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· ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน

หรือ อาจอยูคนละชัน้ คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม

· โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน

โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย

อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง

ความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ

· หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเท่ียวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืน

คาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

· ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนือ่งจากสาเหตุตางๆ

· บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุด

งาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ

· บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทองเทีย่วเอง

· เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลง

ตางๆ ทั้งหมด

· รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามทีร่ะบุในโปรแกรม

· กรณผูีเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง

หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะนัน้บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

· มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี

อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

· กรณตีองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด

หองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว อาจไมมีคาใชจายเพ่ิม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด

· บริการน้าํด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเร่ิมแจกในวันท่ี 2 ของการเดนิทาง ถึงวันสุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวัน

อิสระจะไมมนี้ําดื่มแจก

** เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลง

ทั้งหมดนีแ้ลว **

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบริการ **


