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วันที่
1

2

3

กาหนดการ
กรุ งเทพฯ-ฮ่ องกง (HX768 : 08.50-12.10)
วัดหวังต้ าเซียน-ชายหาดนา้ ตื้น-โรงงานจิวเวอร์ รี่
ร้ านช็อคโกแลต-อิสระช้ อปปิ้ งถนนนาธาน-ฮ่ องกง
เซินเจิน้ (โดยรถไฟ)
เซินเจิน้ -จูไห่ -ร้ านหยก-ร้ านผ้ าไหม-วัดไป๋หลิน
สวนหยวนหมิงหยวน+โชว์ หม่ งหุยหยวน
หมิงหยวน
ร้ านบัวหิมะ-วัดผู่ถ่อ-จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-ผ่านชม
ถนนคู่รัก-ช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดิน-จู่ไห่ -ฮ่ องกง
กรุ งเทพฯ (HX769 : 00.35-02.35)

เช้ า

เทีย่ ง

เย็น

โรงแรม

X

X



FX HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว







XIANG QUAN HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว





X

กรุณาเตรียมค่ าทิปไกด์ และ คนขับรถ 20 HKD และ 40 RMB ต่ อท่ าน และของหัวหน้ าทัวร์
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ทีด่ ูแลคณะจากเมืองไทย 300 บาทต่ อท่ าน (เด็กเก็บเท่ าผู้ใหญ่ ) ***

กาหนดการเดินทาง เดือนมกราคม – มีนาคม 2560
วันแรก
05.30 น.
08.25 น.
12.10 น.

ค่า

กรุ งเทพฯ-ฮ่ องกง-วัดหวังต้ าเซียน-ชายหาดนา้ ตื้น-โรงงานจิวเวอร์ รี่-ร้ านช็อคโกแลต-อิสระช้ อปปิ้ ง
ถนนนาธาน-ฮ่ องกง-เซินเจิน้ (โดยรถไฟ)
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4
ประตู เคาน์ เตอร์ W สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
เหิ รฟ้าสู่ ฮ่ องกงโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เทีย่ วบินที่ HX768 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบิน CHECK LAP KOK ซึ่ งตั้งยูบ่ นเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุ ดทาง
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจี นติ ดกับมณฑลกวางตุ ง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิ วเทอร์ ริทอรี ส์
เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ า
เซียน หรื อเรี ยกกันในหมู่ชาวฮ่องกงว่า “ ศาลเจ้าหลักเมือง ” ซึ่ งมีอายุร้อยกว่าปี ภายในวัดมีพระพุทธรู ป
และเทพเจ้าต่าง ๆ ที่ประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่ อถือและศรัทธา เชิ ญท่านอิสระสักการะเทพเจ้า
และสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ตามอัธยาศัย นาท่านชม ชายหาดน้าตื้น (Repulse Bay) พร้ อมนมัสการองค์เจ้าแม่
กวนอิม , เทพเจ้าโชคลาภ และเทวรู ป , เทพเจ้าต่างๆ ที่ต้ งั ประดิษฐานอยูอ่ ย่างเด่นสง่า เพื่อเป็ นสิ ริมงคล
น าท่ า นชม โรงงานจิ ว เวอร์ รี่ ซึ่ งเป็ นโรงงานที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของฮ่ อ งกงในเรื่ อ งการออกแบบ
เครื่ องประดับ ท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ นาท่านเดิ นทางสู่ ร้ านช็ อคโกแลต ให้ท่านได้เลื อก
ซื้ อช็อคโกแลตประเภทต่างๆฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่าน อิสระช้ อปปิ้ งถนนนาธาน
ซึ่ งเป็ นแหล่งรวบรวมสิ นค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลกท่านจะได้เลือกซื้ อสิ นค้าประเภทต่างๆ อย่าง
เต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรื องบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่ ง
ที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้ เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้ อที่จาหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนมของดี
ไซเนอร์ นานาชาติ ชื่ อดัง จากทัว่ ทุ ก มุ ม โลกอี ก ทั้ง ยังเป็ นที่ ที่ คุ ณสามารถจะอิ่ ม เอมกับอาหารชั้นเลิ ศ
บรรยากาศหรู เลือกอร่ อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อเลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ยนเทอร์ มินัล แหล่ง
รวมสิ นค้า Brand Name ชั้นนาที่มีให้เลื อกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO
ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
 รับประทานอาหารค่าทีภ่ ัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง โดยรถไฟ เพื่อเดินทางสู่ เซินเจิ้น ซึ่ งเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซึ่ ง
เป็ นเมืองใหม่ที่มีความสวยงามและมีการวางผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมือง
ใหม่แห่งนี้อย่างมาก
 พักที่ FX HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
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วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย
ค่า

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย
ค่า

เซินเจิ้น-จูไห่ -ร้ านหยก-ร้ านผ้ าไหม-วัดไป๋หลิน-สวนหยวนหมิงหยวน+โชว์ หม่ งหุยหยวนหมิงหยวน
 รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั่วโมง 3) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศ
จีน ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็ น ”เมืองมหัศจรรย์แห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน“ นาท่าน
ชม ร้ านหยก ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลื อกซื้ อเป็ นของฝากล้ าค่า จากนั้นนาท่านแวะ
ร้ านผ้ าไหม ที่ข้ ึนชื่ อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลื อกซื้ อสิ นค้าที่ทาจากผ้าไหม เช่ น ผ้าห่ ม เสื้ อผ้า
รองเท้า เป็ นต้น
 รับประทานอาหารเทีย่ งทีภ่ ัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ วัดไป๋หลิน หรื อ วัดดอกบัว เพื่อให้ท่านได้กราบนมัสการสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ที่ชาวจูไห่ ให้
ความนับถือ ได้แก่ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็ นศิริมงคลแก่ตวั ท่าน
 รับประทานอาหารค่าทีภ่ ัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษไวน์ แดง + หอยเป๋าฮื้อ...
นาท่านเดิ นทางสู่ สวนหยวนหมิงชิ งหยวน สวนสาธารณะที่จาลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมิง
หยวนของจริ งในกรุ งปั กกิ่ง นาท่านชม โชว์ หม่ งหุยหยวนหมิงหยวน การแสดงโชว์ยอ้ นความฝันกลับสู่
หยวนหมิงหยวน เป็ นโชว์ที่นาคุณย้อนกลับไปในอดีตเมื่อ 100 กว่าปี ก่อน การแสดงนี้ใช้เครื่ องแต่งกาย
ที่มีการตัดเย็บอย่างสวยงามกว่า 500 ชุด และใช้ทีมงานกว่า 700 คน
 พักที่ XIANG QUAN HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
ร้ านบัวหิมะ-วัดผู่ถ่อ- จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดิน-จู่ไห่ -ฮ่ องกง-กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นาท่านแวะ ร้ านบัวหิมะ ยาสามัญประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ าร้อนลวก
เป็ นต้น นาท่ า นเดิ นทางสู่ วัด ผู่ ถ่อ นมัส การองค์สั ง กระจายเพื่ อความอุ ดมสมบู รณ์ นมัส การเจ้า แม่
กวนอิมเพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดี และนมัสการพระพุทธเจ้า 4
พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน นาท่านชมสัญลักษณ์ ของเมืองจู ไห่ ที่มีชื่อเรี ยกว่า จู ไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล หรื อ
หวีหนี่ รู ปปั้ นสาวงามกลางทะเลสู ง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิ มทะเล ให้ท่านอิสระถ่ายรู ปกันตามอัธยาศัย
ผ่านชม ถนนคู่รัก ซึ่ งเป็ นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่ งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทาไว้ข้ ึนเพื่อ
เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและยังเป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย
 รับประทานอาหารเทีย่ งทีภ่ ัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ ดปักกิง่
นาท่าน อิสระช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดินก๊ กเป่ ย เป็ นย่านช้อปปิ้ งที่ต้ งั อยูต่ ิดชายแดนมาเก๊า มีสินค้าให้ท่านได้
เลือกซื้ อมากมาย อาทิ เสื้ อผ้า, รองเท้า และสิ นค้าที่ระลึกต่างๆ มากมาย ฯลฯ
อาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง โดยเรื อ FERRY กลับสู่ สนามบินฮ่ องกง
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00.35 น.
02.35 น.

เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX769 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บน)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........    

ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ
     ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา     
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 15 ท่านขึน้ ไป ***)
หมายเหตุ : ตามนโยบาย ร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมื องจีน ทุกเมือง กาหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพื้นเมื องให้
นั ก ท่ อ งเที่ยวทั่ว ไปได้ ร้ ู จั ก คื อ โรงงานจิ วเวอร์ รี่ , ร้ า นช็ อคโกแลต, ร้ า นหยก, ร้ า นผ้ า ไหม, ร้ า นบั วหิมะ ซึ่ ง
จาเป็ นต้ องบรรจุ ในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า
ร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่ งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรื อไม่ ซื้อขึ้นอยู่
กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ เครื่ องบิน), รถทัวร์ , รถไฟ( กรุณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ านราคาท่ านละ

พักเดีย่ วจ่ ายเพิม่ ท่ านละ

วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 60

9,900 บาท

3,000 บาท

(ไม่ มีราคาเด็ก)

ราคาพิเศษ ไม่ มีราคาเด็ก และไม่ รับจอยแลนด์
หมายเหตุ ราคาทัวร์ นี้ ไม่ แจกกระเป๋า / ไม่ มีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจากสภาวะนา้ มัน
โลกทีม่ ีการปรับราคาสู งขึน้ ทาให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
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บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ ยนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั
สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่)
อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาหนดไว้ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 น้ า หนัก สั ม ภาระท่ า นละไม่ เกิ น 20 กิ โลกรั ม สั ม ภาระติ ดตัวขึ้ นเครื่ องได้ ชิ้ น ต่ อท่ า น น้ า หนัก ต้องไม่ เกิ น 1 7
กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผู ้
เอาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ ปี 70 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 15 เดือน ถึง 1 เดื อนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื้ อประกันการเดินทางเพ ** ืืื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่ าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ทเี่ จ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท ฯ บาท ขึน้ อยู่ 330 ทั้งนีอ้ ตั ราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่***
กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อานาจ
ของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การก่ อการร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่ อนไขใน
กรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่ าวีซ่าจีน และฮ่ องกงสาหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางต่ างชาติทรี่ ะบุว่าต้ องยื่นวีซ่าจีน และฮ่ องกง
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่มบนรถที่ฮ่องกง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่ าทิปไกด์ และ คนขับรถ 20 HKD และ 40 RMB ต่ อท่ าน และของหัวหน้ าทัวร์ ทดี่ ูแลคณะจากเมืองไทย 300 บาทต่ อ
ท่าน (เด็กเก็บเท่ าผู้ใหญ่ )
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 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หัก ณ ที่ จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องการใบเสร็ จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ า
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริ ษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอ
สงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ านั้น
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจอง ชาระยอดเต็มจานวน ตามราคาทัวร์ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม เนื่องจากเป็ นราคาทัวร์ โปรโมชัน่
2. เนื่องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถื อว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่าย
ทีเ่ กิดขึน้ จากท่านเป็ นจานวนเงิน 200 HKD /คน /วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดิ นทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็ นการนาเสนอเท่านั้น เมื่อทาการจองอาจจะมีการเปลี่ ยนแปลงโรงแรมซึ่ งจะอยูใ่ นระดับ
เดียวกันแต่อาจจะไม่ได้อยูใ่ นย่านเดียวกัน
7. การยกเลิก
7.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่ าใช้ จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
7.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่ าใช้ จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
7.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่ าใช้ จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
7.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
7.5 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่า
มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิ นได้ รวมถึ ง
เที่ ย วบิ น พิ เ ศษ เช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มี ก ารคื น เงิ น มัด จ า หรื อ ค่ า ทัว ร์
ทั้งหมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
.1จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบินราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ,
.2บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
.3รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
.4บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิ วตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการ
ควบคุ มของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิ ดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญ
หาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
.5ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
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.6หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
.7ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบิ นในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
.8หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 6
.9ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
.10ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และหรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจาก/
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
.11เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดิ นทางพร้ อมคณะไม่ว่า ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
.12เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติ ดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ ก่ อนทุ กครั้ ง มิ ฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้ อควรระวัง!!
หนังสื อเดินทางต่างชาติ กรุ ณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งว่าต้องทาการยืน่ วีซ่าเข้าฮ่องกง และมาเก๊าหรื อไม่
7377-233-02 .ท่ านสามารถสอบถามข้ อมูลได้ ที่ การท่ องเทีย่ วฮ่ องกง โทร **
**ก่ อนทาการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริ ษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก**

พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

หน้า 7 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

