ทัวร์ ฮ่องกง : TOUR12353

ไฮไลท์ของโปรแกรม

วัน โปรแกรมการเดินทาง
1

2

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้ น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ หยก ช้อปปิ้ ง LOWU - ชมโชว์มา่ นน้ า 3 มิติ

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรมที่พกั



-

✓

SZX FX HOTEL 3 ดาว
หรือระดับเทียบเท่า

✓

✓

✓

SZX FX HOTEL 3 ดาว
หรือระดับเทียบเท่า

**เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิ่ง+ไวน์แดง**

วัดแชกงหมิว - HONGKONG JEWELRY - VICTORIA
PEAK- อ่าวรีพลั ส์เบย์

3

✓

✓



**เมนูพิเศษ ห่านย่าง**

กำหนดกำรเดินทำง
2 - 4 พ.ค. 61

8,888.-

พฤษภำคม 2561 3 - 5 พ.ค. 61

9,888.-

พักเดี่ยว (จ่ ำยเพิ่ม)
วันแรก

3,000.-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้ น

11.00 น.

( อาหารเย็น)
พร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์

14.00 น.

EMIRATES AIRLINE (EK) โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรั บและอานวยความสะดวกก่ อนขึ้น
เครื่อง
ออกเดินทางสูฮ่ ่ องกง โดยเที่ยวบิน EK384 **บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**

18.05 น.

เดินทางถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
เรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมกัน ณ ทางออก EXIT B สนามบินตังอยู
้ ่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุด
ทางตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ของประเทศจี น ติดกับมณฑลกวางตุ้ง จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เซิน เจิ น้ โดยรถไฟ
ประมาณ 1 ชัว่ โมง จากนันน
้ าท่านรับประทานอาหารเย็น

ค่ำ

รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ท่ พ
ี ัก  SZX FX HOTELระดับ 3 ดำว หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สอง
เช้ ำ

SHENZHEN MUSEUM – ช้อปปิ้ งหลอหวู่ - ชมโชว์ม่านน้ า 3 มิติ
อำหำรเช้ ำแบบติ่มซำ ณ ภัตตำคำร

( เช้ ำ - กลำงวัน - เย็น )

หลังอาหาร นาท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เมื องเซินเจิน้ เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ตอนใต้ สุดของประเทศจีน ภายหลังจาก
การจัดตังเป็
้ นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อปี ค.ศ.1979 ทาให้ เศรษฐกิจของเซินเจิ ้นเติบโตและทารายได้ ให้ ประเทศ
จี น มากที่ สุด เซิ น เจิ น้ ได้ รับ การพัฒ นาจนเจริ ญ ทัน สมัย และมี ภู มิ ทัศ น์ ส วยงาม จากนัน้ น าท่ านเยี่ ย มชม
SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์เซินเจิ ้น) ตังอยู
้ ่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
เมืองเซินเจิ ้น มีทงโบราณวั
ั้
ตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิ ดให้ เข้ าชมมา
ตังแต่
้ ปี 1988 ชมร้ านค้ า OTOP ของเมืองเซิ่นเจิ ้น เป็ นศูนย์จาหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองและของที่ระลึกของเมืองเซิน
เจิ ้นน่ารักๆ สไตล์จีนหลากหลายนานาชนิด เชิญเลือกซื ้อ เลือกชมสินค้ า OTOP ของเมืองเซินเจิ ้นมีทงั ้ สินค้ า
แกะสลัก หยก ผ้ าไหม และอื่ น ๆ มากมาย พร้ อมเยี่ ยมชมและรั บ ความรู้ เกี่ ย วกับ กรรมวิธี การผลิต ผ้ าไหม
คุณภาพดีของเมืองจีนที่เป็ นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนันให้
้ ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มำบุญครองเซินเจิน้
หรื อ หลอหวู่ ซิตี ้ ท่านจะพบกับสินค้ าก๊ อปปี แ้ บรนด์เนม ชื่อดังมากมายอาทิ ARMANI, PRADA, GUCCI,
BURBERRY, CARTIER, CHANEL, COACH, DIOR FENDI, LOUIS VUITTON, CHOLE ฯลฯ...จากนัน้ น า
ท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็ นโชว์ ม่ำนนำ้ แบบ 3D เป็ นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ ากับลิงวิเศษ
ที่ออกตามหาเครื่ องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปี กแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถกู ทาลายจากมนต์ (มลพิษ)ใน
ป่ าโกงกาง ที่ใช้ ทุนสร้ างกว่า 200 ล้ านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็ นโรง
ละครทางน ้าขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน ใช้ เวลา 28 เดือนในการสร้ างแท่นแสดงบนน ้าที่ใหญ่ที่สดุ ใน
โลกครอบคลุมพื ้นที่ 5,600 ตารางเมตร เป็ นศิลปะแนวใหม่และเป็ นความท้ าทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสร้ าง
เพื่อเป็ นตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทงั ้ หมด 4 องค์ประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์
เสน่ห์ของภาพเสมือนจริ ง การแสดงใช้ อปุ กรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่ องเปล่งแสง ม่านน ้า ระเบิดน ้า ฯลฯ
กว่า 600 ชนิด เป็ นโชว์นา้ ที่ใหญ่ และทันสมัยที่สุดในโลก โชว์การแสดงสื่อประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็ น
สัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรื อ OCT

ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร : พิเศษ เมนูเป็ ดปั กกิ่ง+ไวน์ แดง
นำท่ ำนเข้ ำสู่ท่ พ
ี ัก  SZX FX HOTEL ระดับ 3 ดำว หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สาม

วัดแชกงหมิว - HONGKONG JEWELRY - VICTORIA PEAK- อ่าวรีพลั ส์เบย์ –
อิสระช้อปปิ้ ง - กรุงเทพฯ
( เช้ ำ - กลำงวัน -)

เช้ ำ

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรื อที่ร้ ูจกั กันในนาม วัดแชกงหมิว หรื อวัดกังหัน เป็ นวัดที่มีชื่อเสียงมากใน
ฮ่องกง สร้ างเมื่อประมาณ 300 ปี ก่อน เพื่อเป็ นเกียรติแก่เทพเชอกุง ในปี 1993 ได้ มีการบูรณะวัดขึ ้นมาใหม่
โดยทุกวันที่ 2 ของเดือน ชาวจีนฮ่องกง จะเดินทางมาที่วดั แห่งนี ้และถวายกังหั นลม เพื่อขอพรด้ านโชคลาภ
ความร่ ารวย และเชื่อว่าจะปั ดเป่ าสิ่งไม่ดี โรคภัยไข้ เจ็บออกไป วัดแห่งนี ้มี “กังหันนาโชคที่เชื่อกันว่า ถ้ าหมุน 3
รอบจะนาแต่สิ่งดีๆ เข้ ามาในชีวิต และเมื่อจะกลับออกจากวัด ให้ ตีกลองให้ ดงั สนัน่ เพื่อเป็ นสิริมงคล จากนันน
้ า
ท่านชมโรงงาน JW HONGKONG JEWELRY ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของฮ่องกงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับ
ท่านสามารถหาซื ้อได้ ในราคาพิเศษ!!

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พิเศษ เมนูห่ำนย่ ำง
จากนันน
้ าท่านชมวิว ณ จุดชมวิว เมืองฮ่องกง ณ VICTORIA PEAK วิคตอเรี ยพีค คือยอดเขาที่สูงที่สุดของ
เกาะฮ่องกง สูงจากระดับน ้าทะเล 552 เมตร และถือเป็ นยอดเขาที่สงู เป็ นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง จุดที่สูงทีสุด
ของฮ่องกง คือ TAI TO YAN ที่อยู่ในเขตนิวเทอริทอรี่ มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดับน ้าทะเลถือเป็ นจุดชม
วิ ว ที่ ส วยที่ สุด จากนัน้ น าท่ า นสู่ วั ด เจ้ ำ แม่ กวนอิ ม หรื อ เจ้ า แม่ ทับ ทิ ม และเทพเจ้ า แห่ ง โชคลาภที่ อ่า ว
REPULSE BAY หนึ่ง ในวัด ดัง ที่ ผ้ ู คนมาไหว้ สัก การะขอพรกัน เป็ น จ านวนมาก เป็ น ที่ ก ล่าวขานกัน ว่า จะ
สมหวังในทุกเรื่ อง ภายในมีเทพ “ไช่ซิงเอี๊ยะ” เทพแห่งโชคลาภและความร่ ารวย หลายท่านที่คิดอยากมีบุตร ก็
สมหวังมาหลายรายจากการมาขอพรอธิฐาน ลูบท้ องพระที่มีเด็กหญิงชายรายล้ อม จากนันให้
้ ท่านอิสระช้ อป
ปิ ง้ ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้ อปปิ ง้ ที่ OCEANTERMINALและ HARBOUR CITY กับสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง
ต่ า งๆระดั บ โลกกว่ า 700 ร้ านค้ า เช่ น AMANI, PRADA , GUCCI BURBERRY , CARTIER , CHANEL ,
COACH , DIOR , FENDI , LOUIS VUITTON , CHOLE, ของเด็กเล่นที่ ห้าง TOY R’US แหล่งช้ อปปิ ง้ สินค้ า
ป ลอด ภ าษี ที่ DFS GALLERIA เช่ น BURBERRY , CARTIER , CHANEL , COACH , DIOR , FENDI ,
LOUIS VUITTON , CHOLE ฯลฯ

21.50 น.

เหินฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK385

23.45 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
ท่านละ

วันที่ 2-4 พ.ค.61
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2–3 ท่าน

8,888.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

3,000 .-

เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

10,888.-

เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

วันที่ 3-5 พ.ค.61

9,888.ท่านละ

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2–3 ท่าน

9,888.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

3,000.-

เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

11,888.-

เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

10,888.-

*** กรณีท่ ีลูกค้ ำต้ องออกตั๋วเดินทำงภำยในประเทศ หรื อไฟลท์ ต่อ กรุ ณำติดต่ อเจ้ ำหน้ ำที่
บริษัทฯ
ให้ ทรำบก่ อนทำกำรออกตั๋ว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยใดๆ ทัง้ สิน้
***
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
•
เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ ำงกัน จึงอำจทำให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว
(SINGLE)และห้ องคู่(TWIN/DOUBLE)และห้ องพักแบบ 3 ท่ ำน(TRIPLE ROOM)ห้ องพักอำจจะไม่ ตดิ กัน
•
•

กรณีท่ มี ีกำรจัดประชุมนำนำชำติ(TRADE FAIR)เป็ นผลให้ ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้ องพักในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรั บเปลี่ยนหรื อย้ ำยเมืองเพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมฮ่ องกงมีลักษณะเป็ น TRADITIONALBUILDING ห้ องที่เป็ นห้ องมีขนำดกระทัดรั ด ซึ่งขึน้ อยู่กับกำร
ออกแบบของแต่ ละโรงแรมนัน้ ๆและห้ องแต่ ละห้ องอำจมีลักษณะแตกต่ ำงกันด้ วย

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะผู้โดยสำรจะต้ องเดินทำงไป-กลับพร้ อมกัน หำกต้ องกำรเลื่อนวันเดินทำงกลับ ท่ ำน
จะต้ องชำระค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนต่ ำงที่สำยกำรบินและบริษัททัวร์ เรี ยกเก็บและกำรจัดที่น่ ังของกรุ๊ปเป็ นไปโดยสำยกำรบิน
เป็ นผู้กำหนดซึ่งทำงบริษัทฯไม่ สำมำรถเข้ ำไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำงและได้ ดำเนินกำรออกตั๋ว
เครื่องบินไปแล้ ว(กรณีต๋ วั REFUNDได้ )ผู้เดินทำงจะต้ องรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ ำนัน้

รำคำทัวร์ รวม

รำคำทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับตามเส้ นทางที่ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้ อมคณะ (ไม่ สำมำรถเลื่อนวันเดินทำงได้ )

1. ในกรณียกเลิกวีซา่ จีน(กรุ๊ป) ท่านต้ องชาระค่าวีซา่ เดี่ยวเข้ าจีน
ท่านละ 1,500 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั กฎของสถานทูต)

2. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า

2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่ม
กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน
ขาไปท่านละ 30 กก. ขากลับท่านละ 30 กก.

3. ค่ ำทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บำท ตลอดทริป

8. ค่าไกด์ท้องถิ่นนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขกำรชดเชยตำมกรมธรรม์ ท่ บี ริษัทได้ ทำไว้ )

4. ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนำมบริษัท หรือต้ องกำรใบกำกับภำษี)
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 30 กก.)
6. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าวในกรณี ที่ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทย
กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้ าว
3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้ าน 5)สมุดบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป แล้ วทางบริ ษัทฯจะเป็ น
ผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ ท่านโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สาหรับ
หนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ ง
เข้ า–ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรั บพาสปอร์ ต ต่างด้ าว (ลูกค้ าต้ องเป็ น ผู้
ชาระด้ วยตนเอง)

เงื่อนไขกำรจองและกำรให้ บริกำร
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรื อ ชำระทัง้ หมด
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิก
การเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเ มล์ ใบจองทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย พร้ อมกรอกรายชื่อของผู้
เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสำเนำพำสปอร์ ตผู้ เดินทำง (จะต้ องมี อ ำยุ เหลื อมำกกว่ ำ 6
เดือนก่ อนหมดอำยุนับจำกวันเดินทำงไป-กลับ)

4. ในกรณี ท่ ีลูกค้ ำต้ องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั ง้ มิฉะนัน้
ทำง บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่าน
งดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน
ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
หมำยเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จานวนผู้เดินทางต่ากว่า 35 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ ยว สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้
4. ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทังสิ
้ ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การ
ประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษัทฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ลกู ค้ า)
5. ทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ทา่ นใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ ว
6. ทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิ ดสิ่งของสูญ หายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯจะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆแล้ ว
ตามที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพำะลูกค้ ำที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำรท่ องเที่ยวเท่ ำนัน้
เมื่อท่ ำนได้ ทำกำรจอง ทัวร์ ฮ่องกง กับ ไทยฟลำย ทรำเวล จำกัด จำกนัน้ เจ้ ำหน้ ำที่จะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรำยละเอียดกำรชำระเงิน โทร 02-713-8992 ท่ ำนสำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรจองได้ ตลอดเวลำทำกำรค่ ะ

