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โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค
วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วดั โป่ หลิน-นัง่ กระเช้านองปิ ง-city gate outlets-เซินเจิ้น

 (- /-/เย็น)

ไฟล์ทบิน CX 616
04.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค Cathay Packfic
Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
06.30 น.
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่ วบิน CX 616 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
10.15 น.
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
ไฟล์ทบิน CX 700
05.30 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค Cathay Packfic
Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
08.25 น.
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่ วบิน CX 700 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
12.10 น.
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพีเรียดจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ
จากนัน้
นาท่านนัง่ กระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ท่รี าบนองปิ งในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว
360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้ นนองปิ งบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับนา้ ทะเล 371
เมตร อิสระให้ท่านนมัสการ พระใหญ่วดั โป่ หลิน หรือ นิ ยมเรี ยกว่าพระใหญ่ลนั เตา (ในกรณี ท่ีกระเช้านองปิ งจะมีการปิ ด
ปรับปรุง จะเปลี่ยนเป็ นนัง่ รถโดยสารของทางนองปิ งขึ้นแทน) จากนัน้ อิสระทุกท่านที่ City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผ้าแบ
รนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตัง้ อยู่ บริเวณสถานีรถไฟ
ใต้ดนิ ตงชงมีเสื้อผ้าแบรนด์ชนั้ นามากมายให้เลือกช้อปรวมทัง้ เครื่องประดับ เสื้อผ้าเด็ก รองเท้ากีฬา และของตกแต่งบ้าน สินค้า
ลดพิเศษ รวมทัง้ บริเวณ ชัน้ 1 ยังเป็ น Fast Food ชื่อดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชัน้ ใต้ดินยังมี
Supermarket มีรายการให้เลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเป็ นอาหาร ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ และ สินค้าอีกมากมาย
Citygate Outlets Mallมีรา้ นอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านค้ารวมทัง้ อาหารไทยรสเลิศ ชัน้
บนสุดของห้างยังมีรา้ นกาแฟสุดเก๋ให้นงั ่ จิบนัง่ พักให้หายเหนื่อย
จากนัน้
นาท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถโค้ช (ถ้าจานวนคณะเดินทางไม่ถงึ 20 ท่าน จะเปลี่ยนการเดินทางเป็ นนัง่ รถไฟ)

**ในกรณี เปลี่ยนจากนองปิ งเป็ น ดิสนี ยแ์ ลนด์ เพิม่ ท่านละ 2,500 บาท**
**(ไม่ได้อยู่ถงึ ชมพลุในดิสนี ยแ์ ลนด์)**
เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
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จากนั้น
วันที่สอง

นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4**
เซินเจิ้น-พิพธิ ภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้ งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ า Mangrove Groove
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นาท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เซินเจิ้น เมืองที่ตงั้ อยู่ตอนใต้สุดของประเทศจีน ภายหลัง
จากการจัดตัง้ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อปี ค.ศ.1979 ทาให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็ นทารายได้ให้ประเทศจีนมาก
ที่สุด เซินเจิ้นได้รบั การพัฒนาจนเจริญ ทันสมัยและมีภูมทิ ศั น์สวยงาม นาท่านไปยัง SHENZHEN MUSEUM (พิพธิ ภัณฑ์
เซิ น เจิ้น ) ตัง้ อยู่ ใ จกลางเมือ ง ภายในมีก ารจัดแสดงนิ ท รรศการเกี่ย วกับ เมือ งเซิน เจิ้น มีท งั้ โบราณวัต ถุ ประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิ ดให้เข้าชมมาตัง้ แต่ปี 1988 จากนัน้ นาท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อป
ของประเทศจีน เช่น ชาจีน,ยางพารา ,บัวหิมะ และหยก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ทช่ี อ้ ปปิ้ งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น“Lowu City”คนไทยรูจ้ กั ในนาม
มาบุญครองเมืองไทย เป็ นแหล่งเสื้อผ้า กระเป๋ า นาฬิกา ที่มชี ่ือเสียงมากที่สุด คนไทยที่มาเที่ยวจะแวะซื้อเสื้อผ้าคุณภาพดีท่นี ่ี
กระเป๋ าหนังยี่หอ้ ดังๆ ของโลกเช่ น หลุยส์ วิตตอง ก็มีส่วนนาฬิกายี่หอ้ ดังๆ ของโลกเช่น ROLEX ก็มใี ห้เลือกหลายแบบ
พนักงานขายหลายร้านพูดภาษาไทยได้ เหมือนคนไทยพูดภาษาอังกฤษกับลูกค้าชาวต่างประเทศ ภายในแบ่งซอยเป็ นร้านขนาด
เล็กมากมาย แต่ละร้านจะมี CATALOG สินค้าดังๆ ระดับโลกให้ลูกค้าเลือก หากพอใจเขาจะไปหยิบสินค้ามาให้ชม และต่อรอง
ราคากันชนิดคนไทยขนกลับมาเมืองไทยมากมายเลยทีเดียว
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู เป็ ดปักกิง่ +ไวน์แดง
ชม MANGROVE GROOVE โชว์ม่านน้ า การแสดงทีน่ าเอา แสงเลเซอร์สี เสียง และ
ม่านนา้ มาผสมผสานกันด้วยเทคนิคและทีมงานผูส้ ร้างงานระดับโลก OCTBAYได้ท่มุ ทุน
กว่า 200ล้านหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ด้วยเรื่อง
ราวของเด็กหญิงผูม้ คี วามกล้าหาญกับลิง ที่ช่วยกันออกตามหา เครื่องบรรเลงเพลงวิเศษ ที่จะนามาใช้ปลดปล่อยนกออกจาก
เวทย์มนตร์ของป่ าโกงกางท่านจะได้รบั ความเพลิดเพลินสนุ กสนานและประทับใจกับสุดยอดการแสดงสุดอลังการ์ชุดนี้ (โชว์

เที่ยง

คา่

ม่านน้ าปิ ดปรับปรุงตัง้ แต่ 12 พ.ค. – 17 มิ.ย. 61)
**ในกรณี โชว์ม่านน้ า MANGROVE GROOVE ปิ ดจะเปลีย่ นเป็ นดูโชว์วฒั นธรรมที่หมูบา้ นวัฒนธรรมแทน **
จากนั้น

นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4**
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วันที่สาม

รีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี-่ ช้อปปิ้ งนาธาน จิมซาจุย่ -กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นาทุกท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ นาท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทราย
รูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปัน้ ของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้า
แม่ทนิ โห่วซึง่ ทาหน้าทีป่ กป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่ อดยาวลงสู่ชายหาด
ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคล ข้ามสะพานต่อ
อายุซ่งึ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี ชมโรงงาน“จิวเวอร์ร่ี” ที่ข้นึ ชื่อของฮ่องกงพบกับ
งานดีไชน์ท่ีได้รบั รางวัลอันดับเยี่ยมยอดจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รูจ้ กั กันดีในนาม
“วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นัน่ เอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคล
เที่ยง
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนัน้
นาท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่าน จิมซาจุย่ มักจะตัง้ ต้นกันทีส่ ถานีจมิ ซาจุ่ยมี
ร้านขายของทัง้ เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า,กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบทีเ่ ป็ นของพื้น
เมืองฮ่องกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่อื
OCEAN TERMINAL ซึง่ ประกอบไปด้วย ห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและ มีทางเชื่อมติดต่อสามารถ
เดินทะลุถงึ กันได้ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok
ไฟล์ทบิน CX 613
17.55 น.
เหิรฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เทีย่ วบินที่ CX613
20.00 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ไฟล์ทบิน CX 703
19.50 น.
เหิรฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เทีย่ วบินที่ CX703
21.45 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ไฟล์ทบิน CX 617
21.30 น.
เหิรฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เทีย่ วบินที่ CX617
23.25 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ไฟล์ทบิน CX 709
22.25 น.
เหิรฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เทีย่ วบินที่ CX709
00.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพีเรียดจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ
เช้า

........................................................................................
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ราคา ทัวร์ฮอ่ งกง เซินเจิ้น ฟรี กระเช้านองปิ ง 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิก
วันเดินทางเดินทาง

จานวน

เที่ยวบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่มีเตียง เด็กอายุตา่ กว่า 18 พักเดี่ยว

02 – 04 มิ.ย. 61

20

CX616/709

11,900

11,900

11,900

3,500

09 – 11 มิ.ย. 61

20

CX616/617

11,900

11,900

11,900

3,500

16 – 18 มิ.ย. 61

20

CX616/617

11,900

11,900

11,900

3,500

23 – 25 มิ.ย. 61

20

CX616/617

11,900

11,900

11,900

3,500

29 – 01 ก.ค. 61

20

CX700/709

12,900

12,900

12,900

3,500

05 – 07 ก.ค. 61

20

CX616/617

12,900

12,900

12,900

3,500

14 – 16 ก.ค. 61

20

CX700/613

12,900

12,900

12,900

3,500

19 – 21 ก.ค. 61

20

CX700/617

12,900

12,900

12,900

3,500

26 – 28 ก.ค. 61

20

CX700/617

15,900

15,900

15,900

4,500

28 – 30 ก.ค. 61

20

CX700/613

15,900

15,900

15,900

4,500

04 – 06 ส.ค. 61

20

CX700/709

12,900

12,900

12,900

3,500

11 – 13 ส.ค. 61

20

CX700/613

15,900

15,900

15,900

4,500

18 – 20 ส.ค. 61

20

CX616/617

12,900

12,900

12,900

3,500

25 – 27 ส.ค. 61

20

CX700/709

12,900

12,900

12,900

3,500

01 – 03 ก.ย. 61

20

CX700/709

12,900

12,900

12,900

3,500

08 – 10 ก.ย. 61

20

CX700/709

12,900

12,900

12,900

3,500

13 – 15 ก.ย. 61

20

CX700/617

12,900

12,900

12,900

3,500

20 – 22 ก.ย. 61

20

CX700/617

12,900

12,900

12,900

3,500
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อัตราค่าบริการรวม











ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าแรงไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่าวีซ่ากรุป๊

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ในกรณี ยกเลิกวีซ่ากรุป๊ ต้องชาระค่าวีซ่าเดี่ยวเข้าจีน ท่านละ 1,500 บาท (สาหรับท่านที่มีวซี ่าเดี่ยวเข้าจีนอยู่แล้ว ทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซ่ากรุป๊ และต้องใช้วซี ่าเดี่ยวเท่านั้นจะไม่สามารถใช้วซี ่ากรุป๊ ได้)





ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุมของ
บริษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ ผูช้ ่วยคนขับรถ ในอัตราวันละ 40 หยวน/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ)
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพือ่ เป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบัว
หิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่งึ ไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อซื้อหรือไม่ข้ ึนอยู่กบั ความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลักไม่มีการบังคับใดใดทัง้ สิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม ในกรณี ไม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
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เงื่อนไขการเดินทาง
 กรุป๊ 9 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหวั หน้าทัวร์
 กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจานวน) ** โดยทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง **
 กรณี ท่ที ่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ
ครัง้ ก่อนทาการออกตัวหรื
๋ อชาระค่าทัวร์เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
 เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้องคู่
(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
 กรณี ท่มี ีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมฮ่องกงมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละ
โรงแรมนั้นๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตัวเครื
๋ ่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ย
ส่วนต่างที่สายการบินและบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นงั ่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนดซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้และในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ดาเนิ นการออกตัวเครื
๋ ่องบินไปแล้ว(กรณี ตวั ๋ REFUNDได้)ผูเ้ ดินทางจะต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

เงื่อนไขการสารองที่นงั ่
1.
2.

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
กรณี ยกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด

BT-HKG01_CX_JUN-SEP18

3.

4.

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ น
จริงในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษทั ฯกาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิด
เหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมา
ขาด
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่ีกระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
 ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมี
การปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษทั สงวนสิทธิ์ปรับราคาตัวดั
๋ งกล่าว
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
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 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

