HOTLINE: 086-3054939

บินดีสะดวกสบาย กับสายการนานาชาติ บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง
นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวยอดเขาวิคตอเรียพีค
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ ข้ามสะพานต่ออายุ
ไหว้พระขอพรสิ่งศักสิทธิ์ วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ดิวตี้ฟรี โรงงานจิวเวลรี่ และย่านจิมซาจุ่ย

พิเศษ.. ฟรี..ติ่มซา ต้นตาหรับฮ่องกง 1 มื้อ

วันที่
Day 1

Day 2

Day 3

รายละเอียดการท่องเที่ยว
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางโดยสายการบิน......
ถึงฮ่องกง ....มีเจ้าหน้าทีร่ อรับ ณ ประตูทางออก B โปรดสังเกตป้าย “ESKYLINK
TRAVEL” เดินทางโดยรถโค้ช (Seat in coach) ไปยังโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ไกด์ทอ
้ งถิ่นมารอรับท่านทีล
่ ็อปบีโ้ รงแรม นาท่านไปลิ้มลองติ่มซารสเลิศ จากนั้นนาท่าน
ไปเทีย
่ วยัง – วิคตอเรียพีค – รีพล
ั ส์เบย์ – โรงงานจิวเวลรี่ – วัดแชกงหรือวัดกังหันลม –
Duty Fee อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
หรือซือ
้ เพิม
่ Disneyland Hongkong (ตัว๋ HKG$450 /ใบ /ไม่รวมค่าเดินทาง)
อิสระตามอัธยาศัย
เจ้าหน้าที่มารอรับท่าน ... นาท่านเดินทางสู่สนามบินโดยรถโค้ช (Seat in coach) เพือ
่
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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มื้อ
อาหาร

โรงแรม

-

ย่านจิมซาจุ่ย

DMS / /-

ย่านจิมซาจุ่ย

-

ย่านจิมซาจุ่ย

HOTLINE: 086-3054939

อัตราค่าบริการ
โรงแรม
ย่าน จิมซาจุ๋ย ถนนนาธาน

ประเภทห้องพัก
(Standard Room
Only)

พักเดี่ยว
ต่อห้อง

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน ต่อห้อง
HX

CX

EK

TG

+เพิ่ม

13,500

13,900

14,900

16,900

5,000

15,500

15,900

16,900

17,900

5,900

Twin Beds
Triple Beds

16,500

16,900

17,900

18,900

6,500

Twin Beds
Triple Beds

16,500

16,900

17,900

19,500

6,900

Twin Beds
Triple Beds

17,500

17,900

18,900

19,900

7,500

DADOL HOTEL 2.5*

Twin Beds

M1 HOTEL 3*

Double Beds
Twin Beds
KIMBERLEY HOTEL 4*

IMPERIAL HOTEL 4*

THE BEST WESTERN
GRAND HOTEL 4*

**HX= HONGKONKG AIRLINES, CX= CATHEY PACIFIC, EK =EMIRATE, TG= THAI INTER AIRWAYS
** ราคาต่อท่าน/ไทยบาท / ไม่รวมอาหารเช้า
***ราคาเด็ก 1-11ปี ไม่ใช้เตียง ลด 1,000 บาทจากราคาผู้ใหญ่/พักเพิ่มต่อคืน กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่
** ไม่สามารถใช้ในช่วงวันหยุดยาว เทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากต้องการ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ : โรงแรมที่ฮ่องกงห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องสาหรับนอน 3 ท่าน
ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้องที่นอน 2 ท่าน และห้องที่นอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง)
***ก่อนตัดสินใจจองควรอ่านเงือ
่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงชาระเงินเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจานวนเงิน300 HKD/ คน / วัน

2 / SKY_PKG_HKG_NICE&SAVE_SUMMER_JUL-SEP

HOTLINE: 086-3054939

อัตราค่าบริการรวม
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง Economy class
 ที่พัก 2 คืน ( 2-3 ท่านต่อ 1 ห้อง)
 ซิตี้ทัวร์ พร้อมไกด์ท้องถิ่น + ติ่มซา 1 มื้อเช้า
 รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม (Seat in Coach/ นั่งรวมกับท่านอื่น)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 อาหารเช้าและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการที่ระบุ
 ค่า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตั ว ที่ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ ใ นรายการข้ า งต้ น อาทิ ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ ามิ นิ บ าร์ ภายในห้ อง ค่ า น้ าหนั ก สั ม ภาระเกิ น
กาหนด ฯลฯ
 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 ค่าระวางกระเป๋าน้าหนักเกิน 15-20 กก. (ถ้ามี) ตามที่สายการบินกาหนด
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น คนละ 60 เหรียญตลอดทริป
 ค่า VAT 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1. กรุณาชาระเงินเต็มจานวน
2. กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)
โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู

อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์
นายนพดล มหาพีราภรณ์
** กรุณาแจ้งการชาระเงินได้ทโี่ ทร. 02 294 5864 แฟกซ์ 02 294 5865 หรือ tours@thaiskyticket.com

200-303467-1
670-2-09125-8

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ
้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ ห้องคู่
(Twin) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3เตียง (Triple) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 โรงแรมในฮ่องกงมีลก
ั ษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็นห้องทีมีขนาดกะทัดรัด ซึ่งขึ้นอยูก
่ ับการออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกันด้วย
หมายเหตุ :
1. แพคเกจเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
2. แพคเกจราคานี้ซื้อและเดินทาง ได้ วันนี้ - 30 ก.ย.58 เท่านั้น
3. **ราคานี้ไม่สามารถใช้ในช่วงวันหยุดยาว เทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่
4. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ตั๋วอายุ 7 วัน กรณีที่ท่านออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง,เลื่อนวันหรือคืนเงินไม่ได้
ทางเราขอสงวนสิทธิ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกาหนด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรแกรมตามความเหมาะสม เนื่องจากค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และภาษี
น้ามันของสายการบิน
6. รถรับส่ง สนามบินโรงแรม (Seat in coach/ นั่งรวมกับท่านอื่น) บริการเวลา 06.00 น. - 22.00 น. เท่านั้น หากนอกเวลา
บริการจะมีค่าบริการส่วนต่างเพิ่มรบกวนเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
7. เมื่อท่านออกเดินทางไปแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**หากท่านไม่ไปซิตี้ทัวร์ตามที่กาหนด ทางฮ่องกงจะเก็บท่านละ 300 ดอลล่าฮ่องกง/ท่าน
8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การก่อจลาจล, การนัด
หยุดงาน หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญ หายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
10. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
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