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โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค
 (- /-/-)

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market

12.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค Cathay Packfic
Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน

14.55 น.
18.45 น.
จากนัน้

เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 654 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งทีข่ ้นึ ชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Market
(อิสระอาหารเย็น)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า

จากนัน้

วันที่สอง

วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นัง่ รถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้ งนาธาน จิมซ่าจุย่
Avenue of Stare  (เช้า/กลางวัน/-)

เช้า
จากนัน้

บริการอาหารเช้าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือทีร่ ูจ้ กั กันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นัน่ เอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็ นสิริ
มงคลนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดู แลรักษา
โรคภัยไข้เจ็บและพบกับผูค้ นมากมายที่นาธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตัง้ แต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทา
ธุรกิจนาท่านสู่ วัดชิหลิน เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมและพระโพธิสตั ว์ ที่แห่งนี้ได้ สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั
ภายในมีสระบัวอันงดงาม จากนัน้ เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์ร่”ี ที่ข้นึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยี่ยมยอด
และแวะชมโรงงานหยก
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู พเิ ศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun : Set D
นาท่านเทีย่ วเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึ่งในแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยมเป็ นจุดชมวิวทีค่ ุณจะต้องทึง่ กับความ
สวยงาม นาท่านสู่ สถานี พคี แทรม เพือ่ โดยสารรถรางด้วยระยะทาง 1.4 กม.สูงประมาณ 400 เมตรจากระดับนา้ ทะเล

เที่ยง
บ่าย
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จากนัน้

ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ต่ืนตาตื่นใจกับ ทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงและฝัง่ เกาลูนซึ่งเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้ าและอาคารต่างๆที่
สร้างตามหลักฮวงจุย้ นาท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็ น
ฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์หลายเรื่องมีรูปปัน้ ของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทนิ โห่วซึง่ ทาหน้าที่ปกป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดด
เด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่ อดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพือ่ เป็ นสิริ
มงคล ข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึ้น 3 ปี
นาท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่าน จิมซาจุ่ยมักจะตัง้ ต้นกันที่สถานี จิมซาจุ่ยมีรา้ นขายของทัง้ เครื่อง
หนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า,กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบบที่เป็ นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อน
มากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือOCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและ
มีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ (อิสระอาหารเย็น) นาท่านชม โชว์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ A Symphony of Lights
งานแสดงแสงสีเสียงถาวรทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก บันทึกโดยกินเนสส์บคุ๊ ซึง่ ใช้ตกึ ถึง 44 ตึกรอบอ่าววิคตอเรีย แสง สี
เสียง ใช้งบประมาณสูงถึง 44 ล้านดอลล่าร์ฮ่องกง รูปแบบการแสดง คือ ตึกต่างๆ ในฝัง่ เกาะฮ่องกง จะเล่นไฟ มีแสงเลเซอร์ว่งิ
ไปมา พร้อมกับดนตรีประกอบการแสดง จุดในการชมการแสดงมีอยู่ 2 จุด คือ หน้าหอนาฬกิ า และบริเวณ Avenue of Star
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

สักการะพระใหญ่วดั โป่ หลิน-นัง่ กระเช้านองปิ ง-สวนสนุ กดิสนี ยแ์ ลนด์-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-)

เช้า
จากนัน้

บริการอาหารเช้าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร
นาท่านนัง่ กระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ท่รี าบนองปิ งในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว
360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมูบ่ า้ นนองปิ งบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับนา้ ทะเล

จากนัน้

371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการพระใหญ่วดั โป่ หลิน หรือ นิ ยมเรียกว่าพระใหญ่ลนั เตา (ในกรณี ท่ีกระเช้านองปิ งจะมี

การปิ ดปรับปรุง จะเปลี่ยนเป็ นนัง่ รถโดยสารของทางนองปิ งขึ้นแทน)
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง ดีสนี ยแ์ ลนด์ (โดยรถไฟใต้ดินของดิสนี ย)์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่4 ส่วน
ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์โรว์แลนด์ ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษ
เฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวติ ชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์
วิคตอเรีย หรือจะแวะเข้าไปชมโลกของเด็กน้อยที่น่ารัก ชมตุก๊ ตานานาชาติรอ้ งเพลงและร่ายราโดยจาลองการแต่งกายชุดประจา
ชาติจากทัว่ ทุกมุมโลกใน สมอลเวิลด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่ าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่
ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซีท่ซี ง่ึ คุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอ
เรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของ
มนุ ษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยัง ทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งที่พลาดไม่ได้คือรถไฟเหาะ SpaceMountain
แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ ตื่นตาตื่นใจ
กับหนึ่งในซุปเปอร์ฮโี ร่ท่ยี ง่ิ ใหญ่ทส่ี ุดคนหนึ่งของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเรา
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และฮ่องกงจะไม่เหมือนเดิม Iron Man Experience - เครื่องเล่น ธีมมาร์เวล เครื่องแรกสุดที่ สวนสนุ ก ดิสนี ย ์ เปิ ดแล้ว
ตอนนี้ ที่ ฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์! เปิ ดฉากความบันเทิงด้วยโชว์รูปแบบใหม่แกะกล่องขบวนพาเหรด “Flights of Fantasy
Parade”ตระการตากับความงดงามของปราสาทที่ส่งประกายระยิบระยับในยามเย็นด้วยผงวิเศษพิกซี่ดสั ท์ของทิงเกอร์เบลล์
นอกจากนี้ ยัง เปิ ด ตัว ความสนุ ก อื่ น ๆ อี ก มากมากมายพร้อ มต้อ นรับ แขกคนพิ เศษเช่ น คุ ณ เพื่ อ มาร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
ประวัตศิ าสตร์หน้าสาคัญของฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์(อิสระอาหารเย็น) ได้เวลาสมควร น าท่ านเดิ น ทางสู่ ส นามบิน Cheak Lap
Kok
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
........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา ทัวร์ฮอ่ งกง นองปิ ง ดิสนี ย ์ 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิก
เริม่ เดินทาง กลับจากเดินทาง กรุป๊

เที่ยวบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

23 มิ.ย. 61

25 มิ.ย. 61

20

CX654/CX617

17,900

17,900

16,900

5,500

29 มิ.ย. 61

01 ก.ค. 61

20

CX654/CX709

17,900

17,900

16,900

5,500

14 ก.ค. 61

16 ก.ค. 61

20

CX654/CX617

17,900

17,900

16,900

5,500

09 ส.ค. 61

11 ส.ค. 61

20

CX654/CX617

18,900

18,900

17,900

5,500

16 ส.ค. 61

18 ส.ค. 61

20

CX654/CX617

17,900

17,900

16,900

5,500

23 ส.ค. 61

25 ส.ค. 61

20

CX654/CX617

17,900

17,900

16,900

5,500

25 ส.ค. 61

27 ส.ค. 61

20

CX654/CX617

17,900

17,900

16,900

5,500

30 ส.ค. 61

01 ก.ย. 61

20

CX654/CX617

17,900

17,900

16,900

5,500
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08 ก.ย. 61

10 ก.ย. 61

20

CX654/CX709

17,900

17,900

16,900

5,500

22 ก.ย. 61

24 ก.ย. 61

20

CX654/CX709

17,900

17,900

16,900

5,500

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
ค่าบัตรเข้าชมสวนสนุ กดิสนี ยแ์ ลนด์

อัตราค่าบริการไม่รวม
×
×
×
×

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 งถิ่น,คนขับรถ ผูช้ ่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 40 ดอลล่าห์ฮอ่ งกง/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยม
ของประเทศค่ะ)
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ)
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพือ่ เป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบัว
หิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่งึ ไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อซื้อหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั ความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลักไม่มีการบังคับใดใดทัง้ สิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ
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และยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม ในกรณี ไม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท

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
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3.

4.

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
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 ฯไม่ รบั 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 ท่กี ระเป๋ 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 จากับสายการบินหรือผ่า นตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

