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 สัมผัสดินแดนใหม่ที่เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ MYSTIC POINT กับโซนแห่งความลึกลับ
 เที่ยวดิสนียแ์ ลนด์เต็มวัน สนุกกับเครื่ องเล่นไม่จาํ กัดรอบ ถ่ายรู ปกับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ
 ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมย่านดัง TsimshaTsui ที่ฮ่องกง
 ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรี พลั ส์เบย์ ก่อนบินกลับ
 ลิ้มลองติ่มซําต้นตําหรับแสนอร่ อย อันเลื่องชื่อของฮ่องกง
กําหนดการเดินทาง
07-09, 14-16, 20-22 มี.ค. 2015
17,900.04-06 เม.ย. 2015
21,900.วันแรก
กรุงเทพฯ-ฮ่ องกง-Avenue Of Star + Symphony of Light
10.00 น.
13.45 น.
17.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ T สายการบิน
Emirate Airlines โดยมีเจ้ าหน้ าทีอ่ าํ นวยความสะดวกด้ านเอกสารเดินทางและสั มภาระ
เหิ รฟ้ าสู่ ฮ่ องกงโดยสายการบิน Emirate Airlines เทีย่ วบินที่ EK384
วันที่ 04-06 เม.ย. 57 ไฟล์ทบิน ขาไป EK384 (14.00-18.05)
เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่ าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ นดินแดน
ตอนปลายสุ ดทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
แล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B จากนั้นนําท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อนั ทันสมัย ผ่ านสะพานแขวนซิง
หม่ า (TSING MA BRIDGE) ซึ่ งเป็ นสะพานแขวนทางรถยนต์ ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่ งได้รับการ
ออกแบบโดยสถาปนิ กชื่ อดังระดับโลก นอร์ แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
จากนั้นนําท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นแรงบันดาล
ใจของโลกฮอลลีวดู้ ตะวันออก อาทิ ฉี เคอะ,เหลียงเฉาเหว่ย,จางม่านอวี้,เจ็ท ลี,มิเชลโหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น
ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซี เมนต์พร้ อมชมโชว์ ยิงแสงเลเซอร์ ประกอบแสงเสี ยงสุ ดตระการตาตอบโต้กนั
ตามจังหวะเสี ยงเพลง Symphony of Lights (โชว์รอบ 20.00 น. ในกรณีเดินทางมาทันเวลา)

(GH) ฮ่องกง-ดิสนียแ์ ลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 17,900.-21,900.-
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คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ ฮ่ องกง Panda Hotel /Regal Riverside Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันทีส่ อง

ฮ่ องกง-สวนสนุกฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์

เช้ า

 บริการอาหารเช้ าโรงแรม ณ ทีพ่ กั หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ ดินแดนแห่ งความฝั น “HONGKONGDISNEYLAND” ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ แห่ งนี้ เป็ น
สวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนียแ์ ลนด์ทวั่ โลก เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุ กสนานมากมายเป็ นสวนสนุ ก
และรี สอร์ ทระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา ล่าสุ ดดินแดนที่เพิ่งเปิ ดตัว MYSTIC POINT เมื่อปลาย
พฤษภาคม 2556 ที่ผา่ นมา จัดโซนให้เป็ นลักษณะของโซนแห่ งความลึกลับและพิศวง เน้นจุดหลักที่เครื่ องเล่น
บ้ านลึกลับทีช่ ื่อว่า “MYSTIC MANOR” และสวนแห่งเทวนิยายรอให้ท่านพิสูจน์ไปสัมผัสแล้ว “กริซลีย์กัลช”
(GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุ ดเฉพาะฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์ เปิ ดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลาย
ทิ ศ ทาง แปลกใหม่ ม ัน ส์ ไม่ เ หมื อ นใคร กั บ รถรางตะลุ ย ขุ ม ทองแดนเถื่ อ น “รั น อเวย์ มายน์ คาร์ ส ”
(RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่นครั้งแรกกับโคสเตอร์ ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทางรายรอบด้วยแดน
เถื่อนแปลกตาเลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร นํ้าพุร้อน “ ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทัว่ ทั้ง
พื้นดิ นแล้วมาเยี่ยมบ้านช่ างตีเหล็กหลบสายนํ้าที่สาดส่ าย และร้ านของแห้งที่กลายเป็ นร้ านของเปี ยก ร่ วมเฮฮา
จ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายนํ้าจากเครื่ องสู บลมของช่างตีเหล็ก สนุ กสนานกันแบบเย็นฉํ่า จากนั้น
พบกับการต้ อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี้ , มินนี่, ชิ พ แอนด์ เดลในชุ ดเสื้ อผ้ าน่ ารั กและสอง
เพือ่ นดิสนีย์ กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้ า และ เคไนย์ ดินแดนที่ยิ่งใหญ่เหนื อคําบรรยายอีกที่หนึ่ งที่ไม่ควรพลาด “ทอย
สตอรี่แลนด์ ” (TOY STORYLAND) ธี มแลนด์จากดิ สนี ยพ์ ิคซาร์ สําหรับเด็กทุกวัย เมื่อเหล่าของเล่นออกมา
สนุ กสนาน ระวัง! ปฏิ บตั ิ การร่ วมกับกองกําลังของแอนดี้ ทอยโซลเจอร์ พาราชู้ ตดร๊ อป (TOY SOLDIER
PARACHUTE DROP) ทิ้งดิ่งจากความสู ง 25 เมตร ดิ่งพสุ ธาร่ อนจากเวหาสู่ พ้ืนโลก,แล้วร่ วมวิ่งไล่งบั หาง ส่ าย
หัว ส่ ายหางโยกกันหัวหมุน กับ สลิง้ กีด้ ๊ อกสปิ น (SLINKY DOG SPIN) กรี๊ ด!สุ ดเสี ยง หวาดเสี ยว อะดรี นาลีนก
ระฉูด บนรางรู ปตัว U ที่ความสู ง 27 เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ ซี เรเซอร์ (RC RACER)นอกจากนี้ ท่านสามารรถ
เล่นเครื่ องเล่นอันทันสมัยและสนุ กสนาน อีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรี ท ยู เอส เอ” (MAIN STREET USA)
ก้าวเข้าสู่ ความมีชีวติ ชีวาเทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริ กนั ทาวน์ สนุกสนานไปกับ ไฟลท์ ออฟ แฟนตาซี พาเหรด
2 รอบของทุกวัน ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายสนุกกับรถไฟไอนํ้าโบราณรอบ
สวนสนุกโซนที่สอง“ทูมอร์ โรว์ แลนด์ ” (TOMORROW LAND) ตื่นเต้น สนุ กสนาน เหาะทะยานผ่านห้วง
อวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอร์ โคสเตอร์ “สเปซเมาท์ เท่ น” (SPACE MOUNTAIN) และ“บัซไลท์ เยียร์ แอ
สโทร บลาสเทอร์ ” (BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS)เครื่ องเล่นที่ปกป้ องจักรวาลยิงต่อสู ้ผรู ้ ุ กราน
พร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เครื่ องเล่นขับยานอวกาศ โซนที่สาม “แฟนตาซีแลนด์ ” (FANTASY LAND)
ดื่ มดํ่าไปกับโลกแห่ งเทพนิ ยาย พบกับเจ้าหญิ ง ณ ปราสาทเจ้ าหญิงนิทรา สนุ กกับเมื องเทพนิ ยายล่ องเรื อตาม
เรื่ องราวรอบโลกที่ “อิทส์ อะ สมอล เวิล์ด ” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการแสดงแบบ
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กลางวัน

บรอดเวย์ ที่ “เดอะโกลเด้น มิกกี้ส์” (THE GOLDEN MICKEYS) โซนสุ ดท้ายโซนที่สี่ “แอดเวนเจอร์ แลนด์ ”
(ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่ งการผจญภัยอันน่ าตื่นเต้นสัมผัสความเร้ าใจกับการผจญภัยในป่ าลึกลับ
ของเอเชียและแอฟริ กาในดินแดน “จังเกิล ริ เวอร์ ครู ซ” (Jungle River Cruise) ซึ่ งนักท่องเที่ยวจะเริ่ มต้นการ
ผจญภัยบนเรื อสํารวจที่ล่องไปตามแม่น้ าํ สายใหญ่หวั ใจหลักของแอดเวนเจอร์ แลนด์ผา่ นป่ าลึกลับที่ทุกโค้งนํ้าจะ
มีสิ่งลึกลับและสิ่ งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยูเ่ พื่อสร้างความสนุ กให้กบั ผูท้ ี่เข้าไปเยือนไม่วา่ จะเป็ นฝูงช้างที่
เล่นนํ้าอย่างสนุ กสนานตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิ ด, Tazan’s Tree House บ้านต้นไม้ของ
ทาร์ ซาน สมควรแก่เวลา **ช่ วงเย็นก่อนสวนสนุ กจะปิ ด 30 นาที ท่านจะได้พบกับโชว์ดอกไม้ไฟอันยิ่งใหญ่
ตระการตาซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์
***อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ***
บริการอาหารกลางวัน แบบคูปอง
พักที่ ฮ่ องกง Panda Hotel /Regal Riverside Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันทีส่ าม

ฮ่ องกง-วิคตอเรียพีค-หาดรีพลั ส์ เบย์ -อิสระช้ อปปิ้ งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ

เช้ า

 บริการอาหารเช้ าโรงแรม ณ ทีพ่ กั หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา
หลัง จากนั้น นํา ท่ า นนมั สการ วัด เจ้ า แม่ กวนอิม ณ หาดรี พัลส์ เบย์ สร้ า งขึ้ นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ ล ะปี จะมี
นักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์ จากเจ้าแม่กวนอิม และขอพรจากเทพเจ้าองค์อื่นๆ
ด้วย อาทิเช่ น ขอพรโชคลาภ ความรํ่ารวยจากเทพไฉ่ ซิงเอี้ย ,ขอพรเรื่ องความรัก ให้สมหวังในรัก ขอพรได้จาก
เทพแห่ งความรัก และเทพเจ้าแห่ งโชคลาภองค์อื่นๆ ณ ชายหาดรี พลั ส์ เบย์ ถ้าใครมาขอก็มกั สมหวังทุกครั้งไป
นําท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริ เวณจุดชมวิว วิคตอเรี ยพีค (Victoria Peak) ถ่ายรู ปคู่กบั วิวทิวทัศน์ของตึก
สู งต่างๆ ซึ่ งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง จากนั้นนําชมโรงงานTSLซึ่ งเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสี ย งที่สุด
ของฮ่องกงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับ ท่ า นสามารถหาซื้อได้ ในราคาพิเศษ!!และนํ าท่ านเลือกซื้อยา
สมุนไพรจีน ต่างๆ อีกมากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านอิสระช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้ งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสิ นค้าแบ
รนด์เนมชื่ อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach ,
Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria
เช่น Burberry, Cartier, Chane , Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ
*** อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ***
สมควรแก่เวลาพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพือ่ เดินทางสู่ สนามบินฮ่ องกง
เหิรฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Emirate Airlines เทีย่ วบินที่ EK385
วันที่ 04-06 เม.ย. 57 ไฟล์ทบิน ขากลับ EK385 (21.50-23.45)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ….

กลางวัน
บ่ าย

21.15 น.
23.15 น.
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ นเจิ้น)กําหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่ มุก, ใบชา, ใยไผ่ ไหม,
หยก ซึ่ งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
โปรแกรม : ฮ่ องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
ราคาเด็ก
ราคาเด็ก
ราคา
(มีเตียง)
กําหนดการเดินทาง
(ไม่ มีเตียง)
ผู้ใหญ่
นอนกับ 2
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิม่

30 ม.ค.-01 ก.พ. 2015

17,900.-

17,900.-

16,900.-

6,000.-

06-08, 07-09 ก.พ. 2015

17,900.-

17,900.-

16,900.-

6,000.-

07-09, 14-16, 20-22 มี.ค. 2015

17,900.-

17,900.-

16,900.-

6,000.-

04-06 เม.ย. 2015

21,900.-

21,900.-

20,900.-

7,500.-

กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทั้ง 5 ข้ อ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ของไทยไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขีน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีจํานวนผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ า
ทัวร์ ไทยร่ วมเดินทางด้ วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 7 วันก่ อนการเดินทาง
*** ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่
ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กบั ภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
(GH) ฮ่องกง-ดิสนียแ์ ลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 17,900.-21,900.-
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อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว
๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงค์ อยู่ต่อ จะต้ องไม่ เกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีค่าใช้ จ่ายทีท่ างสายการบินกําหนด)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชา
ํ นาญเส้นทาง
 ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่ายกกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พก
ั บางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋ า)
 ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั
ประกันชีวติ
อัตรานีไ้ ม่ รวม

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง

ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา

ค่าธรรมเนียมการทําวีซ่ากรณี ที่ลูกค้าเป็ นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอร์ ตเยอรมัน พาสสปอร์ ตลาว

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง,
ค่า
นํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง

ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
เงื่อนไขการจอง
 วางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นง
่ั จะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ในกรณี
นี้บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบตั ิเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่ง
(GH) ฮ่องกง-ดิสนียแ์ ลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 17,900.-21,900.-
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กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจํา 10,000 บาท พร้อมกับเตรี ยมเอกสารส่ ง
ให้เรี ยบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ว

การชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้อยก่อนกําหนด เนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษท
ั ฯ จะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋
ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 กรณี ท่านได้ชา
ํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหัก
ค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมือง
นอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
่ เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
 กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด


ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนิ นการ
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
++ เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
++ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
(GH) ฮ่องกง-ดิสนียแ์ ลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 17,900.-21,900.-
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สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
++ โรงแรมในฮ่องกงมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องมีขนาดกะทัดรัต ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
การเดินทางเป็ นครอบครัว
- หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ู งอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมง
ติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสํ าหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้ อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการเดิ นทาง ทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรั บผิดชอบในอุ บตั ิ เหตุ หรื อความเสี ยหายที่เกิ ดจากโรงแรมที่ พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุ บตั ิ เหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่ าช้าของเที่ ยวบิ น, สายการเดิ นเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่ น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดิ นทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ
ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดิ นทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/
หรื อ ต่างประเทศ มิ ให้เดิ นทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติ กรรมของผูเ้ ดิ นทาง ไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง
โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิดังกล่ าว บริ ษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ

(GH) ฮ่องกง-ดิสนียแ์ ลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 17,900.-21,900.-
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