บินตรง!! เชียงใหม่ ฮ่องกง เซินเจิ้ น ตะลุย 2 เมือง
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD

เริ่มต้นเพียง

17,888.-

รายการทัวร์ + ตั๋วเครื่องบิน










เทีย่ ว 2 เมือง สุดคุม้
ไหว้ขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิม ทีห่ าดรีพลั ส์เบย์
ขอพรเสริมดวง เสริมบารมี วัดเชกงหมิว
อิสระช้อปปิ้ งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมินทีเ่ ซินเจิ้ น และถนนนาธานทีฮ่ ่องกง
ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็ นโชว์ม่านน้ าแบบ 3D แสง สี เสียง
เทีย่ วชมหมู่บา้ นฮากกากันเคิงเป็ นหมู่บา้ นพื้ นเพของเมืองเซินเจิ้ น
พักเซินเจิ้ น 1คืน, ฮ่องกง 1 คืน
โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (น้ าหนักกระเป๋ า 20 กก.) //บริการอาหารบนเครือ่ งทั้งไปและกลับ
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2562
วันที่ 06 - 08 เมษายน 2562
วันที่ 13 – 15 เมษายน 2562 *เทศกาลสงกรานต์
วันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2562
วันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2562
วันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2562

17,888.17,888.18,888.20,888.18,888.18,888.18,888.-

เส้นทางการเดินทาง

1.

2.
3.

โปรแกรมการเดินทาง
เช้า กลางวัน คา่
เชียงใหม่(สนามบินนานาชาติเชียงใหม่) FD515 (06.0009.30) – ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง)– เซินเจิ้ น หมู่บ้านฮากกากันเคิง-บัวหิมะ– ช้ อปปิ้ งตลาดตงเหมิน – โชว์
MANGROVE GROOVE
เซินเจิ้ น-ฮ่องกง– หาดรีพลัสเบย์-วัดเชกงหมิว– ร้ านจิวเวอร์
รี่-ช้ อปปิ้ งถนนนาธาน
ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง) – เชียงใหม่(สนามบิน
นานาชาติเชียงใหม่) (10.35-12.25)

Century
Kingdom
Hotel หรือ
เทียบเท่า
Panda Hotel
หรือเทียบเท่า

**หมายเหตุ :
- รายการนี้ ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถตลอดรายการเดินทางรวม 800 บาท/ท่าน/ทริป
- รายการนี้ ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบ
ล่ วงหน้ า

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1:

04.00 น.

เชียงใหม่(สนามบินนานาชาติเชียงใหม่) FD515 (06.00-09.30) – ฮ่องกง (สนามบิน
นานาชาติฮ่องกง)– เซินเจิ้ น (รถไฟ) - หมู่บา้ นฮากกากันเคิง-บัวหิมะ– ช้อปปิ้ งตลาดตงเห
มิน – โชว์ MANGROVE GROOVE
พร้ อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 7-10 เคาน์เตอร์
สาย-การบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระให้

06.00 น.

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD515
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องเนื่องจากต้ องเป็ นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่น่ังเป็ น
แบบสุ่มที่น่ังว่าง หากท่านมีความประสงค์ท่จี ะระบุท่นี ่ังบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่น่ัง จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม *

09.30 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธี
การตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ วโปรดเดินออกทาง Exit B
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้ น โดยรถไฟ (*ท่านจะต้ องลากกระเป๋ าสัมภาระของท่านเอง ในการเดินทาง
ข้ ามด่านและผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง) เซินเจิ้น เป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑล
กวางตุ้งเป็ นเมืองเศรษฐกิจการค้ าที่สาคัญของจีนทางตอนใต้ และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัย
อีกด้ วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาทุกท่านชม หมู่บา้ นฮากกากันเคิง ถูกสร้ างขึ้นตามสไตล์การสร้ าง
บ้ า นของชาวฮากกา ก่ อ นหน้ าที่ เ มื อ งเซิ น เจิ้ นจะถู ก แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ นเขต
เศรษฐกิจ แห่ งแรกของประเทศจีน คนพื้นเพของเมืองเซินเจิ้นล้ ว นเป็ นชาว
ฮากกาทั้งสิ้น เพื่อให้ คนรุ่นหลังได้ ราลึก และ ศึกษาถึงความเป็ นมาของเซิน
เจิ้น รัฐบาลจีนจึงได้ ลงทุนให้ มีการสร้ างหมู่บ้านฮากกากันเคิงขึ้น ที่น่ีเราจะได้ เห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีน
ฮากกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตกแต่งอาคารบ้ าน อาหารการกิน ประวัติความเป็ นมาของชาวจีนฮากกา
ในอดีต นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ
จากนั้นเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็ นศูนย์รวมแห่ ง การช้ อปปิ้ งสินค้ าภายในประเทศ ที่น่ี นับว่ าเป็ นสถานที่ท่ี
นักท่องเที่ยวนิยมมาช้ อปปิ้ ง ยังเป็ นแหล่ งรวมเรื่องอาหารการกินอีกด้ วย มีสินค้ าหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
เสื้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า ของเล่น ราคาไม่แพง
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ล่ วงหน้ า

คา่

นาท่านชม โชว์ MANGROVE GROOVE เป็ นโชว์ม่านนา้ แบบ 3D เป็ นโชว์ท่เี กี่ยวกับเด็กหญิงผู้
กล้ ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปี กแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูก
ทาลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่ าโกงกาง ที่ใช้ ทุนสร้ างกว่า 200 ล้ านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY
WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็ นโรงละครทางนา้ ขนาดใหญ่ ท่สี ามารถจุได้ 2,595 คน ใช้ เวลา
28 เดือนในการสร้ างแท่นแสดงบนนา้ ที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลกครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เป็ น
ศิลปะแนวใหม่และเป็ นความท้ าทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสร้ างเพื่อเป็ นตัวแทนของธรรมชาติ
การแสดงบนเวทีมีท้งั หมด 4องค์ประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือน
จริง การแสดงใช้ อปุ กรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านนา้ ระเบิดนา้ ฯลฯ กว่า600
ชนิด เป็ นโชว์นา้ ที่ใหญ่และทันสมัยที่สดุ ในโลก โชว์การแสดงสือ่ ประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็ น
สัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

Century Kingdom Hotel (เซินเจิ้ น) หรือเทียบเท่า

วันที่ 2:
เช้า

เซินเจิ้ น-ฮ่องกง– หาดรีพลัสเบย์-วัดเชกงหมิว– ร้านจิ วเวอร์รี-่ ช้อปปิ้ งถนนนาธาน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

กลางวัน

นาท่านเดินทางกลับ ฮ่องกง โดยรถไฟ (*ท่านจะต้ องลากกระเป๋ าสัมภาระของท่านเอง ในการ
เดินทางข้ ามด่านและผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง)
นาท่านนมัสการ เจ้ าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลั ส์เบย์ สร้ างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปี จะมี
นักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สทิ ธิ์จากเจ้ าแม่กวนอิม และขอพรจาก
เทพเจ้ าองค์อนื่ ๆ ด้ วย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร่ารวยจากเทพไฉ่ซิงเอี้ย ,ขอพรเรื่องความรัก
ให้ สมหวังในรัก ขอพรได้ จากเทพแห่งความรัก และเทพเจ้ าแห่งโชคลาภองค์อนื่ ๆ ณ ชายหาดรีพัลส์
เบย์ จากนั้นนาชม โรงงานจิ วเวลรี่ ซึ่งเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบ
เครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ ในราคาพิเศษ!!
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็ นวัดเก่าแก่ท่มี ีความศักดิ์สทิ ธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปี ตั้งอยู่ใน
เขต Shatin วัดแชกงสร้ างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ถงึ บุคคลสาคัญคนหนึ่งเป็ นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง
เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ ของจีนและท่านแชกงได้ ทาวีระประวัติไว้ ทาให้ คน
ทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ ไปกราบไหว้ และขอพรจากท่านแชกงจะประสบ
ผลสาเร็จในทุกประการ แล้ วจะต้ องไปหมุนกังหันนาโชคที่ต้งั อยู่ในวัดเพื่อจะได้ หมุนเวียนชีวิตของ
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เราและครอบครัวให้ มีความเจริญก้ าวหน้ าด้ านหน้ าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้ าหากคนที่ดวง
ไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็ นการช่วยหมุนปัดเป่ าเอาสิ่งร้ ายและไม่ดีออกไปให้ หมด ในองค์กงั หันนา
โชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความ
ปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทนิ จีนชาวฮ่องกงและนัก
ธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ ายและโรคภัยไข้ เจ็บ
ออกไปจากตัวและนาพาแต่ความโชคดีเข้ ามาแทน

คา่

จากนั้นอิสระช้ อปปิ้ ง ถนนนาธาน,ย่านจิ มซาจุ่ย กับสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า
700 ร้ านค้ า อาทิ เช่น Prada, Gucci, Burburry, Chanel, Coach, Dior, Louis Vuitton, Chole,
H&M ฯลฯ ร้ านช้ อปปิ้ งสินค้ าปลอดภาษีท่ี DFS Galleria อิสระให้ ท่านช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

Panda Hotel (ฮ่องกง) หรือเทียบเท่า

ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง)– เชียงใหม่(สนามบินนานาชาติเชียงใหม่) (10.3512.25)
06.00 น. บริการปลุกท่าน และเช็คเอาท์ออกจากทีพ่ กั เพือ่ เดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพื่อเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบิน แอร์
10.35 น.
เอเชีย เที่ยวบินที่ FD516 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)

วันที่ 3:

12.25 น. เดินทางถึง สนามนานาชาติ เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ท้ งั นี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสยั ต่างๆทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษทั ฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ***
***ราคายังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และ คนขับรถ รวม 800 บาท/ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ดุลพินิจ***
บินตรง!! เชียงใหม่ ฮ่องกง เซินเจื้ น ตะลุย 2 เมือง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
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(GO1CNXHKG-FD008)

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก2-12 ปี (เสริม เด็ก2-12 ปี
ราคา
พักเดี่ยวเพิ่ม
กาหนดการเดินทาง พักห้ องละ 2-3
เตียง)
(ไม่เสริมเตียง)
ไม่รวมตัว๋
ท่าน
10,388
14 – 16 ก.ค. 62
18,888.20,888.17,888.3,900.10,388
10 – 12 ส.ค. 62
18,888.20,888.17,888.3,900.10,788
12 – 14 ต.ค. 62
18,888.20,888.17,888.3,900.*ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน*

โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6
เดือน หรือ 180 วัน ขึ้ นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตา่ 6 หน้า
หมายเหตุ :
1.สาหรับผูเ้ ดินทางทีอ่ ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
2.ชาวต่างชาติเก็บเพิม่ 3,000 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าวีซ่าสาหรับต่างชาติและลูกค้าเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่า
เอง บริษทั ทัวร์สามารถแนะนาการยืน่ วีซ่าได้
3.ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ ท่านละ 800 บาท/ท่าน/ทริป (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 02-235-9399 เว็บไซต์ www.taladtourmag.com

หน้ า 6 จาก 9

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบ
ล่ วงหน้ า

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด, ภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนา้ มัน
2.
ค่าที่พักห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีท่ที ่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้ องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทาคืนได้ ในกรณีลูกค้ าที่มีวีซ่าอยู่แล้ วและสาหรับพาสปอร์ตไทย
เท่านั้น)
กรณีท่ที าง ตม. จีน ปิ ด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯ
ขอ สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว เป็ นต้ น
3. ค่านา้ หนักกระเป๋ าเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 20 ก.ก. ,ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน
ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
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4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถตลอดรายการเดินทางรวม 800 บาท/ท่าน/ทริป , ทิปหัวหน้ า
ทัวร์ (ตามความประทับใจ)
5. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 วันทาการ กรณี ทาง ตม.จีน ปิ ด หรือ
ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นตามจริง

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีท่ลี ูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชาระค่าบริการ
3.1. กรุณาชาระยอดมัดจาท่านละ 10,000 บาท ณ วันจองภายในเวลาที่กาหนด
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
4.4 สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
4.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คนเดินทางไม่
ครบตามจานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอืน่
ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.6 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้
เช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆที่เกิดขึ้นตามจริง
ในกรณีท่ไี ม่สามารถเดินทางได้
4.7 ยกเว้นกรุป๊ ทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการกา
รันตีมดั จาทีน่ งั ่ กับสายการบินและค่ามัดจาทีพ่ กั รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มี
การคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้ งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.8 กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งเชียงใหม่, กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ า
ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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**สาคัญ!! บริษทั ทาธุรกิจเพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านั้น ไม่สนับสนุ นให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้ น จูไห่ ขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาของ
เจ้าหน้าทีเ่ ท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้งั สิ้ น**
4.9 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน
เป็ นจานวนเงิน 300 HKD/คน/ร้ าน

เงื่อนไขการจอง
1. ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ตของผู้ท่เี ดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
2. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
3. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่มี ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อ ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลฮ่องกงดอลล่า

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 02-235-9399 เว็บไซต์ www.taladtourmag.com
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบ
ล่ วงหน้ า

