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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง (HX768 : 08.25-12.10) 
วคิทอเรีย พอยท์-ชำยหำดรีพัลส์เบย์-ร้านจิว
เวอร์ร่ี-ร้านหยก-อสิระช้อปป้ิงถนนนำธำน 

✈  X 
RAMBLER OASIS HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 3 ดำว 

2 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำ)  X X 
RAMBLER OASIS HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 3 ดำว 

3 อสิระช้อปป้ิงจุใจตลอดวนั 
ฮ่องกง-กรุงเทพฯ (H761 : 21.45-23.55) 

X X ✈  
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กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ ,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน  90 ดอลล่ำร์ฮ่องกง/คนตลอดกำรเดินทำง 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง เดือนเมษำยน – ตุลำคม 2561 

วนัแรก     กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง-วคิทอเรีย พอยท์-ชำยหำดรีพลัส์เบย์-ร้านจิวเวอร์ร่ี 
       ร้านหยก-อสิระช้อปป้ิงถนนนำธำน 

05.30 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 
เคำน์เตอร์ W สำยกำรบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับ 
และอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

08.25 น.  เหิรฟ้าสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เทีย่วบินที ่HX768  
 (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
12.10 น. เดินทางถึง สนำมบิน CHECK LAP KOK  ซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทาง

ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์
เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำรภำยในสนำมบิน 
บ่ำย   น าท่านข้ึนสู่ วิคทอเรีย พอยท์ (ใช้รถโค้ชขึ้น-ลง) เพื่อน าท่านชมภาพทิวทัศน์อันแสนงดงามน่า

ประทบัใจของ หมู่เกำะฮ่องกง และ อ่ำววิคทอเรีย ซ่ึงถือวา่เป็นอ่าวท่ีสวยติดอนัดบัโลก จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ ชำยหำดรีพัลส์เบย์ ไหวเ้จา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภ ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียว
จ านวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพรศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกท่ีเช่ือกนัวา่ถา้
ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกคร้ังไป จากนั้นน าท่านชม ร้ำนจิวเวอร์ร่ี ซ่ึงเป็นร้านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
ฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบั ท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ จากนั้นน าท่านชม ร้ำน
หยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า  จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปป้ิง
ถนนนำธำน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนด์เนมจากทัว่ทุกมุมโลกท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภท
ต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใด ศูนยก์ารคา้ชั้นเลิศของ
ฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการศูนยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ี 

ค ่ำ   อำหำรค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 
21.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเขา้โรงแรมท่ีพกั 

 พกัที ่RAMBLER OASIS HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 3 ดำว*** 

วนัทีส่อง     สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำ) 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซ ำทีภ่ัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำแล้ว) เป็นสวนสนุกแห่งท่ี 5 ของดิสนียแ์ลนด์ทัว่โลก
และเป็นสวนสนุกแห่งท่ี 11 ของดิสนีย ์เพียบพร้อมดว้ยกิจกรรม และความสนุกสนานมากมายเป็นสวน
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สนุก และรีสอร์ตระดบัโลกท่ีถูกเนรมิตข้ึนบนเกาะลนัเตา เม่ือเขา้ไปในฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ ท่านจะพบ
กบัโซนต่างๆ 5 โซน ไดแ้ก่ 
โซน 1 : MAINSTREET,U.S.A. เป็นสไตลค์นัทรี มีร้านขายของท่ีระลึก มีรถไฟวนรอบสวนสนุก 
โซน 2 : TOMORROWLAND พาไปล ้าจินตนาการกบัโลกแห่งอนาคต มีเคร่ืองเล่นแนวต่ืนเตน้เร้าใจ 
โซน 3 : FANTASYLAND เติมเต็มทุกจินตนาการในดินแดนแห่งเทพนิยาย มีปราสาท และเคร่ืองเล่น
น่ารักๆ เหมาะกบัเด็กๆ  
โซน 4 : ADVANTURELAND โซนน้ีตอ้งเนน้ความต่ืนเตน้ผจญภยัไปในดินแดนลึกลบั เหมือนก าลงั
เขา้สู่ป่าอเมซอน 
โซน 5 : TOY STORY LAND, GRIZZLY GULCH เป็นโซนใหม่ท่ีน่าสนใจทีเดียว โซนเล็กๆ เน้น
ถ่ายรูป และเคร่ืองเล่นเบาๆ ร่วมต่ืนตาต่ืนใจไปกบั ขบวนพาเหรด จากเหล่าบรรดาตวัการ์ตูนในยามค ่า
คืน และพลุสุดตระการตา ทุกค ่าคืน 

ค ่ำ อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ืออำหำรได้อย่ำงสะดวกสบำยกับร้ำนอำหำร และ
ภัตตำคำรมำกมำยภำยในดิสนีย์แลนด์  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรม 
 พกัที ่RAMBLER OASIS HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 3 ดำว*** 

วนัทีส่ำม     อสิระช้อปป้ิงจุใจตลอดวนั–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ 

ในวนันีใ้ห้ท่ำนอสิระตำมอธัยำศัย จนถึงเวลำนัดหมำย น ำท่ำนส่งสนำมบิน 
อำหำรเช้ำ อำหำรกลำงวัน และอำหำรค ่ำ อิสระตำมอัธยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรท ำกิจกรรม หรือ
กำรช้อปป้ิงของท่ำน  
ย่ำนช้อปป้ิงฮ่องกงทีจ่ะแนะน ำ 
 เลดีส์้ มำร์เก็ต ย่ำนมงก๊ก ตลาดกลางแจง้ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ตั้งอยูบ่นถนนตุง ซอย (Tung 
Choi) ในยา่นชอ้ปป้ิงมงก๊กอนัลือช่ือ คราคร ่ าไปดว้ยร้านคา้ และแผงลอยกวา่ 100 ร้านตลอดเส้นทาง 1 
กิโลเมตร ตลาดเปิดตั้งแต่ 12.00-23.30 ขายสินคา้หลากหลาย แต่เนน้สินคา้ส าหรับผูห้ญิงเป็นหลกั ซ่ึง
จะมีทั้งแฟชัน่เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของเด็กเล่น ของแต่งบา้น ไปจนถึงซีดีเพลง และแผน่ดีวดีีหนงั 
 คอสเวย์ เบย์ (Causeway Bay) จุดรวมร้านคา้สินคา้แบรนด์เนมอนัลือช่ือ และห้างสรรพสินคา้ขนาด
ใหญ่ ท่ีนกัชอ้ปป้ิงชาวไทยนิยมไปเยือน และก็ยงัเป็นแหล่งร้านอาหารนานาชาติอีกแห่งหน่ึงของฮ่องกง 
ถึงแมว้่าสนนราคาในการมาช้อปป้ิง กิน-ด่ืมในแถบน้ีจะแพงมากกว่าย่านมงก๊กอยู่หลายเท่าตวั แต่
คุณภาพ การบริการ และระดบัของร้านอาหาร ก็ถือวา่เป็นระดบัหรูหราห้าดาว แต่ถา้หากอยากประหยดั
ค่าอาหาร ร้านบะหม่ีเป็ดยา่งขา้งทาง หรือศูนยอ์าหาร ก็มีใหบ้ริการอยูท่ ัว่ไปเช่นกนั  
 Harbour City and Canton Road หรือหลายคนเรียกวา่ “ถนนแบรนดเ์นม” แห่งฮ่องกง เพราะจะได้
เห็นแบรนด์เนมไฮเอ็นด์ระดบัโลกเปิดช็อปกนัอยู่ตลอดทั้งถนน เช่น LOUIS VUITTON, ARMANI, 
PRADA, GUCCI, VERSACE, Hermès, FENDI ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงร้านต่างๆ ท่ีเห็นนั้นตั้งอยูบ่นพื้นท่ีของ
หา้ง Harbour City นัน่เอง 
 ห้ำงสรรพสินค้ำ Harbour City แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในฮ่องกง แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
Ocean Terminal, The Marco Polo Hong Kong Hotel, Ocean Centre และ Gateway Arcade รวมร้านค้า
ทุกแบรนดท์ัว่โลกมากกวา่ 700 ร้าน ใครอยากจะเดินใหค้รบคงตอ้งใชเ้วลาเป็นวนัเลยทีเดียว 
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ถนนเกรนวิลล์ และแคเมรอน (Granville & Cameron Road) ถนนช้อปป้ิงของฮ่องกงทั้ง 2 เส้นน้ี
ขนานกนั เร่ิมตั้งแต่หวัมุมถนนนาธานไล่ไปเร่ือยๆ เต็มไปดว้ยร้านรวงสองขา้งฝ่ัง ทั้งเส้ือผา้แฟชัน่ แบ
รนด์ทอ้งถ่ินจากดีไซน์เนอร์ชาวฮ่องกง ไปจนถึงแบรนด์นานาชาติท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น          
แบรนดร์ะดบักลาง ไม่ใช่แบรนดไ์ฮเอนดอ์ยา่งถนนแคนตนั (Canton Road)  
 Pacific Place หา้งใหญ่ในโซน Admiralty เป็นหา้งขวญัใจของชาวฮ่องกง เน่ืองจากเป็นศูนยร์วมของ
ทุกแบรนด์ทุกระดบัราคาไวใ้นท่ีเดียว มีทั้งร้านอาหาร ช่ือดงั โรงภาพยนต์ ภายในมีทั้งห้าง Harvey 
Nichols, Lane Crawford และ Seibu ซ่ึงเป็นหา้งดงัของญ่ีปุ่นอยูด่ว้ย  
 ถนนควีนส์โรด (Queen’s Road) ย่ำนเซ็นทรัล (Central) ถนนสายเก่าแก่ท่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้ชั้นน า
ตลอดเส้นทาง และเป็นถนนหลกัส าหรับการมาเท่ียวโซนเซ็นทรัล เพราะมีทั้งร้านอาหารช่ือดงัอยา่งร้าน 
Yung Kee ห่านยา่ง, ต่ิมซ าในต านาน Luk Yu Tea House เป็นท่ีตั้งของบนัไดเล่ือนท่ียาวท่ีสุดในโลก ใน
ส่วนของช้อปป้ิงท่ีน่ีมีช็อปแบร์นเนมเปิดอยู่ตลอดเส้นทาง อาทิ H&M, Marks & Spencer Longchamp 
ลองชอมป์ Coach โคช้ Topshop (ทอ็ปช็อป)  
 IFC Mall ตึก IFC มีอยู ่2 ตึกคือ One IFC และ Two IFC ซ่ึงเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดอนัดบั 2 ของฮ่องกง มี
โซนหา้งสรรพสินคา้ นัน่คือ IFC Mall จุดศูนยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิง ร้านอาหารช่ือดงัระดบัมิชลิน เดินทาง
สะดวกง่ายดายเพราะใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าเซ็นทรัล ตวัตึกติดกบั Exchange Square จุดเช่ือมต่อรถเมล์ 
ชั้นล่างของอาคารยงัเป็นสถานีรถไฟ Airport Express (รถไฟด่วนท่ีมาจากสนามบิน) สถานี Hong Kong 
 Fa Yuen Street South ชอ้ปป้ิงเส้ือผา้ รองเทา้ อุปกรณ์กีฬา ต่ืนตาต่ืนใจไปกบันานาแบรนด์กีฬาช่ือ
ดงัท่ีมาเปิดกนัยาวทั้งถนน ท่ีน่ีจะเด่นเร่ืองความใหม่ของรองเทา้ ซ่ึงเป็นรุ่นท่ีบา้นเราอาจจะยงัไม่น าเขา้
มาขาย หรือจะเป็นพวกเส้ือบาส เส้ือบอลมีให้เลือกหลากหลายมาก ใครท่ีชอบเส้ือบาสแท้ๆ  ตอ้งถูกใจ
กบัร้านท่ีขายสินคา้จาก NBA แน่ๆ  
 Wing On หา้งสรรพสินคา้เก่าแก่ท่ีเปิดมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1907 มีสาขาหลายแห่ง สาขาหลกัอยูท่ี่ Sheung 
Wan เป็นแหล่งขายเส้ือผา้เนน้แบรนด์ทอ้งถ่ิน เคร่ืองประดบั เคร่ืองครัว และสินคา้ภายในบา้น ราคาไม่
แพงมาก นกัท่องเท่ียวท่ีมาช็อปท่ีน่ีเพียงติดต่อเคาน์เตอร์และโชวพ์าสปอร์ตก็รับ Tourist Shopping Pass 
เพื่อแลกเป็นส่วนลด 5-10% ไดท้นัที 
ถึงเวลำนัดหมำย น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินฮ่องกง  

21.45 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เทีย่วบินที ่HX761 (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 
23.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........     

 
********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร********   

     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปป้ิงฟินเว่อร์!!! 3 วนั 2 คืน(HX) 
อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ  2 -3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่14-16 เมษำยน 25 16   
**วนัสงกรำนต์** 

23, 999  บำท 23, 999  บำท 4,000 บำท 
13,999 
บำท 

วนัที ่ 27-29 เมษำยน 25 16  18, 999  บำท 18, 999  บำท 4,000 บำท 
11, 999  
บำท 

วนัที ่4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27  
พฤษภำคม 2561 

17, 999  บำท 17, 999  บำท 4,000 บำท 
10,999 
บำท 

วนัที ่1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 /  
29 มถุินำยน-1 กรกฎำคม 2561 

17, 999  บำท 17, 999  บำท 4,000 บำท 
10,999 
บำท 

วนัที ่6-8 / 13-15 / 20-22   
กรกฎำคม 2561 

18, 999  บำท 18, 999  บำท 4,000 บำท 
11, 999  
บำท 

วนัที ่27-29 กรกฎำคม 2561 22, 999  บำท 22, 999  บำท 4,000 บำท 
13, 999  
บำท 

วนัที ่3-5 / 17-19 / 24-26  
สิงหำคม 2561 

18, 999  บำท 18, 999  บำท 4,000 บำท 
11, 999  
บำท 

วนัที ่31 สิงหำคม-2 กนัยำยน 2561 17, 999  บำท 17, 999  บำท 4,000 บำท 
10,999 
บำท 

วนัที ่7-9 / 14-16 / 21-23  
กนัยำยน 2561 

17, 999  บำท 17, 999  บำท 4,000 บำท 
10,999 
บำท 
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อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ ามนั

เพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วนัที ่7 ก.พ.  6 1 เป็นเงิน 2,850 บำท 
3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5. น ้ำหนักสัมภำระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้ 1 ช้ิน ต่อท่าน  น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่า

ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6. ค่ำประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อา

ประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้ อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี ข้ึนไป 
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั้งน้ีย่อมอยู่ใน
ขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

7.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ -16) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! ต 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1  . ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 

2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 90 ดอลล่ำร์ฮ่องกงต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 %  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอ
สงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำฮ่องกง และมำเก๊ำ ส ำหรับชำวต่ำงชำติทีร่ะบุว่ำต้องท ำวซ่ีำเข้ำประเทศน้ันๆ **เช็คกบัเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำย 
6. ค่ำทวัร์ชำวต่ำงชำติ เกบ็เพิม่ 500 ดอลล่ำร์ฮ่องกง/ท่ำน/ทริป 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

วนัที ่12-14 / 19-21 / 26-28 
ตุลำคม 2561 

18, 999  บำท 18, 999  บำท 4,000 บำท 
11, 999  
บำท 
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1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง(  พร้อมส่งส ำเนำ
หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
ยกเว้นวันเดินทำง  14-16  เมษำยน  / 265127-29 กรกฎำคม 2561 ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด 
(ภายใน (วนั หลงัจากท าการจอง 3 

2. ช ำระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   

 
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั  คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000-15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14  วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณาเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
หอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน
นั้นๆ 
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ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 ตำมนโยบำยร่วมกบักำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยว
ทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านจิวเวอร์ร่ี, ร้านหยก ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้
นักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60-นำที 90 ซ้ือ
หรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนปฏิเสธทีจ่ะไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำง
บริษัทฯ จะขอเรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 ดอลล่ำร์ฮ่องกง / คน / วนัทีไ่ม่เข้ำร้ำน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน และ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้ง
จากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทั
ฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
  
       ** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง

บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั ** 


