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** รวมค่าบัตรเข้าดิสนียแ์ ล้ว เล่นเครื่องเล่นไม่จากัดรอบ **
**พักเซิ่นเจิ้น 2 คืน**
กาหนดการเดินทาง

11-13 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
19-21 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
15-17 ก.พ.62

ไฟลท์บิน
ขาไป CX616(06.45-10.15)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.45-10.15)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX703(19.50-21.45)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX616(06.45-10.15)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)

ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

12,900 4,000
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22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
1-3 มี.ค.62
2-4 มี.ค.62
8-10 มี.ค.62
9-11 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
30 มี.ค.-1 เม.ย.62

ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX703(19.50-21.45)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.45-10.15)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX616(06.45-10.15)
ขากลับ CX703(19.50-21.45)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX703(19.50-21.45)
ขาไป CX616(06.45-10.15)
ขากลับ CX703(19.50-21.45)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX616(06.45-10.15)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.45-10.15)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)

**ไม่มีราคาเด็ก**
**รายการนี้ ทาวีซ่ากรุป๊ หน้าด่านแบบ 144 ชั ่วโมง (ไม่มีค่าใช้จา่ ย) หากมีการยกเลิกวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าหน้าด่าน
แบบ 144 ชั ่วโมงนี้ ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยการทาวีซ่าเดีย่ วส่วนต่างเอง**

วันแรก
05.00 น.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ดิสนียแ์ ลนด์ –เซินเจิ้ น
(-/-/-)
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิ น คาเธ่ย ์ แปซิ ฟิ ก (CX) โดยมีเจ้าหน้ าที่ อานวยความ
สะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ

08.25 น. เหิรฟ้ าสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX700
12.10 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ
ลันเตา ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑล
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กวางตุ ง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่ องกง นิ วเทอร์ริท อรีส์ เกาลู น และเกาะเล็ ก ๆ อี ก 235 เกาะ
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ “HONGKONGDISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ แห่งนี้ เป็ นสวน
สนุ กแห่งที่ 5 ของดิสนี ยแ์ ลนด์ทวั ่ โลกและเป็ นสวนสนุ กแห่งที่ 11 ของดิสนี ย์ เพียบพร้อมด้วย
กิจกรรมและความสนุ กสนานมากมายเป็ นสวนสนุ กและรีสอร์ตระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้ นบน
เกาะลันเตา แบ่งออกเป็ น 4 ส่วนได้แก่ 1.เมนสตรีทยูเอสเอ(MAINSTREET,U.S.A.) เป็ น
จุดเริ่มต้นของถนนแห่งการเดินทางย้อนเวลาสู่ช่วงต้น ศตวรรษที่19ที่ถนนแกสลิทสตรีทอัน
แสนสวยของสหรัฐอเมริกาเราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนี ยช์ มเพื่อนชาวดีสนี ยท์ ี่โปรดปราน
อย่าง มิกกี้ เมาส์,มินนี่ ,โดนัลดั๊ก และ กูฟฟี่ ที่มาร่วมเต้นระบาอย่างสนุ กครื้ นเครงกับวงดนตรี
มาร์ชและเหล่านักเต้นที่เต็มไปด้วยความร่าเริงและเบิกบานระหว่างทางนั้นก็จะมีรา้ นช้อปปิ้ งอัน
เก๋ไก๋ให้ได้เลือกสรรของที่ระลึกและของฝากพิเศษๆจากดิสนี ยแ์ ลนด์ซึ่งมีมากกว่า 4,000
รายการเป็ นที่ต้งั ของซิตี้ฮอลและทางรถไฟฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์ที่จะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณ
อย่างเพลิดเพลิน 2.ทูมอโรว์แลนด์(TOMORROWLAND) สนุ กสนานกับเครื่องเล่นแนวโลก
อนาคตอันทันสมัยนาเสนอเรื่องราวของโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับนิ ยาย
วิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอวกาศโดยทูมอโรว์แลนด์ในฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์น้ันโดดเด่นไป
ด้วยบรรยากาศของอินเตอร์กาแลคติกสเปซพอร์ต” หรือดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ที่
ในนั้นไม่วา่ จะเป็ น ร้านอาหารร้านค้า และสถานที่ต่างๆ ล้วนแต่มีหุน่ ยนต์ ยานอวกาศ และดาว
เคราะห์ล่องลอยอยูไ่ ปมานอกจากนี้ ในทูมอโรว์แลนด์ยงั มีโลกอวกาศแห่ง“สเปซเมาเท่น”ที่
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปได้ในเวลาเพียงอึดใจเดียวการขับ1จานบินส่วนตัวใน“ออร์บิทรอน”
และการต่อสูก้ นั แบบดุเดือดใน“บัซไลท์เยียร์แอสโตรบลาสเตอร์3.แฟนตาซีแลนด์
(FANTASYLAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิสนี ยต์ ื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิ ยายดินแดนแห่งนี้ ล้วน
เต็มไปด้วยสีสนั และบรรยากาศของเมืองที่จาลองมาจากในการ์ตูนของดิสนี ยส์ นุ กกับเรื่องราว
อมตะของ“ช้างน้อยดัมโบ้”งานเลี้ ยงน้ าชาของคนทาหมวก (Mad Hatter Teกับมิคกี้ เมาท์ตวั
การ์ตูนอมตะของดิสนี ยเ์ ป็ นพิเศษงานนี้ ต้องไม่พลาดกับการสนุ กสนานกับภาพยนตร์ 3a
Cups)ม้าหมุนจากเรื่องซินเดอรเลลาและ “การผจญภัยของวินนี่ เดอะพูห”์ ส่วนใครที่ชื่นชอบมิติ
นอกจากนี้ ในแฟนตาซีแลนด์ยงั มี“แฟนตาซีการ์เด้น” ซึ่งเป็ นสถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็ น
พิเศษสาหรับดิสนี ยแ์ ลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะโดยผูท้ ี่อยูใ่ นนั้นจะมีโอกาสได้พบกับการ์ตูนตัวโปรด
มากมายอาทิมิกกี้ เมาส์,มินนี่ เมาส์,วินนี่ เดอะพูห,์ และเหล่าเพื่อนพ้องชาวการ์ตูนดิสนี ยอ์ ีก
มากมาย4.แอดเวนเจอร์แลนด์(ADVANTURELAND) ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่ าตื่นเต้น
สัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่ าลึกลับของเอเชีย และแอฟริกา ในดินแดน“จังเกิล ริเวอร์
ครูซ” (Jungle River Cruise)ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสารวจที่ล่องไปตาม
แม่น้ าสายใหญ่หวั ใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่ าลึกลับที่ทุกโค้งน้ าจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่
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สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยูเ่ พื่อสร้างความสนุ ก ให้กบั ผูท้ ี่เข้าไปเยือนไม่วา่ จะเป็ นฝูงช้างที่
เล่นน้ าอย่างสนุ กสนานตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิ ด, Tazan’s Tree Houseบ้าน
ต้นไม้ของทาร์ซาน
จากนั้นนาท่านไปยังเซินเจิ้ นโดยรถไฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง)
เซินเจิ้ น” ซึ่งเป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้ เป็ นเมือง
เศรษฐกิจการค้าที่สาคัญของจีนทางตอนใต้และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัย
อีกด้วย (อิสระกลางวัน/ อาหารคา่ ตามอัธยาศัย)
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั Royal Century Hotel หรือเทียบเท่า (เซินเจิ้ น)
วันที่สอง

เซินเจิ้ น-ช้อปปิ้ งหลอหวู่ –ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ– พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้ น - โชว์น้ า 3D
(B/L/D)

เช้า

กลางวัน

เย็น

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร โรงแรม
จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญ
ครองเซินเจิ้ น หรือ หลอหวู่ มอลล์ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้ แบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ
Amani ,Prada Gucci ,Burberry ,Cartier ,Chanel ,Coach ,Dior Fendi ,Louis Vuitton, Chole
ฯลฯ จากนั้นนาท่านชมสินค้าของเมืองเซินเจิ้ น 2 ร้านเท่านั้น อาทิเช่น
ร้านหยกและยาบัวหิมะ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ เซินเจิน้ ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิน้ มี
ทัง้ โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิ ดให้ เข้ าชมมา
ตังแต่
้ ปี 1988
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้ อ + ไวน์แดง
หลังอาหารนาท่านชมโชว์น้ าแบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY
WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็ นโรงละครทางน้ าขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2595 คน เป็ นโชว์ที่
เกี่ยวกับเด็กหญิงผูก้ ล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า “ปี กแห่งความรัก”
เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทาลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่ าโกงกาง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสง
เลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่ งแสง ม่านน้ า ระเบิดน้ า ฯลฯ กว่า 600 ชนิ ด เป็ นโชว์ น้ าที่ ใหญ่ และ
ทันสมัยที่สุดในโลก
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั Royal Century Hotel หรือเทียบเท่า (เซินเจิ้ น)
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วันที่สาม

เซิ นเจิ้ น –ฮ่องกง-รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดแชกงหมิ ว-ร้านจิวเวอรี่อิสระช้อปปิ้ งนาธาน-สนามบินฮ่องกง- กรุงเทพฯ (B/L/-)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร โรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางไปฮ่องกงโดยรถไฟ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั ่วโมง
จากนั้นนาท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่อ
อายุ ณ ชายหาดรีพลั ส์เบย์ ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอ
พรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มกั สมหวังทุกครั้ง
ไป จากนั้ น น าชม โรงงานจิ ว เวอร์รี่ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในเรื่ อ งการออกแบบเครื่ อ งประดับ ท่ า น
สามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ และนาท่านเลือกซื้ อ หยก ที่มีชื่อเสียง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ซึ่งถูกกล่าวขานให้เป็ นปลายทางของ
การแก้ชงตามความเชื่อที่วา่ การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวติ พลิกผันจากร้ายกลายเป็ น
ดีได้และการเริ่มต้นปี ใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่ นี่ โดยกังหันลมจะพาชีวิต
ราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิง่ ฉิวเหมือนกังหันลู่ลม จากนั้นนาท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่
มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งอย่างเต็มอิ่มที่ใจกลางแหล่ง ช้อปปิ้ งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้ ง
ที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทัว่ ทุกมุมโลก อาทิ
MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000
(อิสระ อาหารคา่ ตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
22.25 น. เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX709
00.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ**

--ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ กรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จน
เป็ นที่พอใจแล้วจีงวางมัดจา เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง—
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***ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น ***
***อัตราค่าบริการสงวนสิทธิ์เฉพาะผูถ้ ือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
สาหรับชาวต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนทาการจอง**
**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง**
**ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี**
**ตั ๋วเครื่องบินไม่สามารถทาการเลื่อนวันไป-กลับได้ผเู ้ ดินทางต้องเดินทางไป-กลับ
พร้อมกรุป๊ เท่านั้น**
ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง และเมืองจีนทุกเมือง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้ นเมือง
ให้นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รจู ้ กั ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านบัวหิมะ, ร้านหยก,ร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งจาเป็ นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาล
ทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับ
ใดๆ ทั้งสิ้ น
ในกรณีที่ท่านไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามที่รายการกาหนดไว้ ทางบริษทั ใคร่ขอเก็บ
ค่าใช้จา่ ยร้านละ 600 RMB/ คน /ร้าน
**รายการนี้ ทาวีซ่ากรุป๊ หน้าด่านแบบ 144 ชั ่วโมง (ไม่มีค่าใช้จา่ ย) หากมีการยกเลิกวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าหน้าด่าน
แบบ 144 ชั ่วโมงนี้ ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยการทาวีซ่าเดีย่ วส่วนต่างเอง**

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
2. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง
4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ชัว่ โมง และ ไม่สามารถทาคืนได้ในกรณีลูกค้ามีวีซ่าจีนอยู่แล้ว
และสาหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
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8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000
บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยู่ ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวติ

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋ าน้ าหนักเกิน 30 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
3. ค่าธรรมเนี ยมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จา่ ย 3%
5. ค่าทิปไกด์หวั หน้าทัวร์ และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
(เด็กและ เด็ก INFANT เก็บเท่าผูใ้ หญ่)
6.ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ หน้าด่าน ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้ น ทาให้ไม่ส ามารถ
ยืน่ วีซ่ากรุป๊ ได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าวีซ่าเพิ่มเติมจากราคาทัวร์ ดังนี้
- วีซ่าเดี่ยวแบบปกติ 4 วันทาการ ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดของสถานฑูตจีน เข้า -ออกครั้งเดียว
ท่านละ 1,500 บาท
- วีซ่าเดี่ยวเเบบด่วน 2 วันทาการ ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดของสถานฑูตจีน เข้า-ออกครั้งเดียว
ท่านละ 2,550 บาท
เอกสารยืน่ วีซ่าจีนใช้ดงั นี้
1.1.พาสปอร์ตเล่มจริง
1.2.รูปถ่ายพื้ นหลังสีขาว 2 รูป ตามระเบียบ รูปถ่ายการขอวีซ่าจีนตามกฎของทางสภานฑูตกรุณาสอบถามกับ
พนักงานขายทุกครั้ง

เงื่อนไขการจอง

1. มัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน48 ชม.หลังจากทาการ
จอง มิฉะนั้นที่นัง่ จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
หลังจากพร้อม ส่งสลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง

**หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางทั้งไป และ กลับ**

2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
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การยกเลิก **กรณี มีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี**
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง
และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตัว๋ เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่
จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. โรงแรมที่อยูใ่ นรายการเป็ นการนาเสนอเท่านั้นเมื่อทาการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่
ในระดับเดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้อยูใ่ นย่านเดียวกัน
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12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผูม้ ี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
13.ทางบริษัท จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,
ไม่ทานอาหรบางมื้ อ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
14.เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณธไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
15.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ
16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบั พิจารณาการเข้าเมือง ผูเ้ ดินทางที่ ชื่อเป็ นชายแต่ร่างกายดูเป็ น
หญิงไว้ผมยาวแต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้
เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่ องจากเป็ นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ
17. **สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุ นให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้ น จูไห่ ขึ้ นอยูก่ บั การ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง
ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้งั สิ้ น**

