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HKG05 ฮ่องกง ดิสนี ยแ์ ลนด์ ลันเตา
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บินด้วยสายการบิน HONGKONG AIRLINE(HX):ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินสุวรรณภูม(ิ BKK)
**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
ิ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กระเช้านองปิ ง – พระใหญ่
นองปิ ง - ซิ ตี้เกท เอาท์เลท – ชมโชว์ แสง สี เสียง
(-/L/-)
01.00

04.40
09.00

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุว รรณภูม ิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์เช็คอิน K สายการบิน HONG KONG
AIRLINES โดยมีเ จ้า หน้ า ที่ข องบริษัท Best Friend Holiday คอยให้ก ารต้อ นรับ อ านวยความสะดวกตลอด
ขัน้ ตอนการเช็คอินและหัวหน้ าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่
อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES
เทีย่ วบินที่ HX 762 ** บริการ Snack และ น้าดื่มบนเครือ่ งบิน / ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4 ชัวโมง
่ 45 นาที **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง ** ตามเวลาท้องถิน่ จะเร็วกว่าประเทศไทย
ประมาณ 1 ชัวโมง
่ **

** เนื่ องจากมีหลายไฟลท์บิน เช็คไฟล์ทการเดินทางท้ายโปรแกรมค่ะ **
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หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดิ นทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นาท่านเดิน ทางสู่ส ถานี กระเช้ านองปิ ง 360 องศา (Ngong Ping 360) ที่ยาวที่สุ ดในโลก จากตุ งชุง สู่ท่ีร าบ
นองปิ งใน เวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับ สถาปั ตยกรรมจีนโบราณ
ของหมู่บ้านนองปิ งบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ าทะเล 371 เมตร นาท่านเดินทางสู่ วัดพระใหญ่ โปหลิ น
(Polin Monastery) เพื่อให้ท่านนมัสการพระใหญ่วดั โปหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่แห่งเกาะลันเตา เพื่อเป็ น
สิรมิ งคล ** ในกรณีทก่ี ระเช้านองปิ ง งดให้บริการ ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ปรับเปลีย่ นโปรแกรม
เป็ นนังรถโดยสารของทางนองปิ
่
ง เป็ นการทดแทน **
กลางวัน
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บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ซิ ตี้ เกท เอาท์เล็ท (City Gate Outlet) เป็ นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ทส่ี ุดของฮ่องกง อยูใ่ กล้กบั
สนามบินฮ่องกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึง่ เป็ นสถานทีข่ น้ึ กระเช้าไปไหว้พระใหญ่นองปิ ง
มีแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทัง้ คนฮ่องกงและนักท่องเทีย่ วต่างพากันมาช้อปปิ้ ง
กันทีน่ ่ีจนเต็มห้างเลยทีเดียว นอกจากส่วนของห้างแล้วยังมีรา้ นอาหารต่างๆ , ศูนย์อาหาร Food Republic ,
ซุปเปอร์มาร์เก็ต , โรงภาพยนตร์ และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong ห้าง City Gate Outlet มีแบรนด์
ต่างๆให้เลือกมากกว่า 90 แบรนด์ เช่น Nike , Addidas , New Balance , Burburry , Coach , Michel Kor , Kate
Spade , Polo Ralph Lauren , The Northface , Armani Exchange , Bally , Crocs , Columbia , Esprit , Evisu
, Guess , Giordano , Levis , Lacoste , Puma , Tumi และ Timberland
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อิ สระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ ง
พิ เศษ !! ชมโชว์แสง สี เสียง กลางแจ้ง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (Symphony of Lights) ได้ช่อื ว่าเป็ นการ
แสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดซึง่ บันทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบด้วย
44 อาคารชัน้ นาทีอ่ ยูใ่ นฝั ง่ ฮ่องกง และฝั ง่ เกาลูน การแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟต่างๆ ประกอบ
เพลง บวกกับเวลาค่าๆ ของอ่าวฮ่องกง แสงไฟทีก่ ระทบจากน้าในอ่าวทีม่ เี รือวิง่ ผ่านไปมาเป็ นฉาก
ประกอบแบบธรรมชาติ
พักที่ PENTA (TUEN MUN) HOTEL หรือเทียบเท่า
คา่

วันที่ 2 ดิ สนี ยแ์ ลนด์ เต็มวัน (มีรถบริ การรับส่ง ดิ สนี ยแ์ ลนด์ – โรงแรม)

(B/-/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่ มซา)

เช้า

นาท่านเดินทางสู่ ดิ สนี ยแ์ ลนด์ (Disneyland) (รวมค่าเข้าเรียบร้อยแล้ว) ดินแดนฝั น เข้าสู่อาณาจักรแห่งเวทย์
มนตร์ ทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝั น ทีเ่ ต็มไปด้วยมนตร์มายา ความสวยงาม ความตื่นเต้น การสารวจ
และตัวละครของดิสนีย์ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครือ่ งเล่นหลากหลายชนิดทัง้ 7 โซน Main Street , USA ,
Fantasyland , Adventure Land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ทีด่ นิ ของ Toy Story ทุกอย่างไม่ตอ้ ง
จ่ายเงินเพิม่ อาทิ การนัง่ รถไฟไอน้าโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก , ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน
จากดิ สนี ย,์ นัง่ รถไฟเหาะที่ Space - Mountain , ชมภาพยนตร์การ์ตนู สามมิ ติที่ Mickey’s PhillarMagic ,
ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ Festival of the Lion King และผจญภัยไปกับการล่องเรือ
เข้าไปในป่ าดงดิ บที่ Rafts to Tarzan’s Tree House , หุบเขากริ ซลียห์ มีใหญ่
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รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ
Andy เพลิ ดเพลิ นกับของเล่นและกิ จกรรมมากมายในโซน Toy Story Land
แนะโซนเครื่องเล่นใหม่ !! หนึ่งในซุปเปอร์ฮโี ร่ทย่ี งิ่ ใหญ่ทส่ี ุดคนหนึ่งของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราเพลิดเพลินไป
กับโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจของสตาร์ค อินดัสตรี!้ เชิญพบกับนวัตกรรมล่าสุดของสตาร์คด้วยตาของคุณเอง ชมชุด
Iron Man Mark III ซึ่งเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ของไอร่อ นแมนได้อ ย่างใกล้ชิดเตาปฏิกรณ์ อ าร์ค และผลงานชิ้นเอกด้าน
เทคโนโลยีล่าสุด Iron Wing ยานต้านแรงโน้มถ่วง

อิ สระ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพื่อให้ทุกท่ านสะดวกต่อการท่องเที่ยว
พักที่

PENTA (TUEN MUN) HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เมืองฮ่องกง – วิ คตอเรียพีค- รีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิ ว - ร้านจิ วเวอรี่ - ถนนนาธาน –
ย่านจิ มซาจุ่ย - ดิ วตี้ ฟรี - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(B/L/-)
บริ การอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่ มซา)

เช้า

นาท่านเดินทางสู่จุดชมวิวเกาะฮ่องกง ณ วิ คตอเรียพีค โดยรถบัส ในช่วงจุดชมวิวกลางเขา (Mid-Level)
สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ ์สดชื่น ชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงและฝั ง่ เกาลูน และอาคารต่างๆ ทีก่ ่อสร้างตรงตาม
หลักฮวงจุย้ เช่นตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่ าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของธุรกิจชัน้ นาของฮ่องกง
นาท่านเดินทางสู่ รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสีย้ วแห่งนี้ ทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง และยังใช้
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เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์หลายเรือ่ งมีรปู ปั ้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทนิ โห่วซึง่ ทาหน้าทีป่ กป้ อง
คุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยทีท่ อดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่
กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิรมิ งคล ข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุ
เพิม่ ขึน้ 3 ปี
เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิ ว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็ นวัดหนึ่งทีป่ ระชาชนชาวจีนให้
ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงตานานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยทีป่ ระเทศจีนยัง
ไม่ได้รวมประเทศเป็ นปึ กแผ่นเฉกเช่นปั จจุบนั นี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสูเ้ พื่อช่วงชิง
อาณาจักรน้อยใหญ่ ตานาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึง่ มีประวัตเิ ล่าต่อกันมาว่า ขณะนัน้ เองยังมีนกั รบ
เอกชื่อ "แช กง" เป็ นแม่ทพั ปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยาเกรงต่อกาลังพลทีก่ ล้าหาญใน
กองทัพของท่าน ยามทีอ่ อกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครัง้ ท่านใช้สญ
ั ลักษณ์รปู กังหัน 4 ใบพัดติด
ไว้ดา้ นหน้ารถศึกนาขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า มีความเชื่อว่าเมือ่ พกพาสัญลักษณ์รปู กังหันนี้ไป ณ ที่
ใดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิรมิ งคล นาพาแต่ความโชคดี มีอานาจเข้มแข็ง เสริมกาลังใจให้แก่กองทัพของท่าน
ชื่อเสียงในการนาทัพสูศ้ กึ ของท่านจึงเป็ นตานานมาจนทุกวันนี้ เมือ่ 300 กว่าปี ทแ่ี ล้วเดิมทีวดั นี้เป็ นวัดเล็กๆ
เป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่และอนุรกั ษ์โบราณสถานซึง่ อยูท่ างด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993
บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรปู ปั ้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึง่ เป็ นเทพประจาวัดแห่งนี้ ซึง่ ทางด้านข้าง
มีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกงั หันอยูห่ ลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนทีเ่ ข้าวัดแชกงจะต้อง
หมุนกังหัน หรือทีเ่ รียกว่า "กังหันนาโชค" เพื่อหมุนแต่สงิ่ ดีๆ เข้ามาในชีวติ และก่อนทีท่ ่านจะออกจากวัด
จะต้องตีกลองให้เสียงดังสนัน่ เพื่อความเป็ นสิรมิ งคล
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซือ้ เครือ่ งประดับทีส่ วยงาม ไม่
เหมือนใคร เป็ นของฝากไปให้คนทีท่ ่านรัก หรือเลือกซือ้ เป็ นสาหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึง่ มี
ลักษณะสวยงาม โดดเด่น เป็ นรูปกังหันลมทีม่ ชี ่อื เสียงและเป็ นทีน่ ิยมกันทัวโลก
่
ทีถ่ อื กาเนิดขึน้ ทีน่ ่ี และเพราะ
ห้าง City Gate Outlet อยูใ่ กล้กบั สนามบินมาก นังรถบั
่ สประมาณ 15 นาทีกถ็ งึ ทาให้ทน่ี ่เี ป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่
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นักท่องเทีย่ วหลายคนนิยมมาแวะช่วงขากลับ นาท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) ศูนย์รวม
สินค้าพืน้ เมืองทีม่ ชี ่อื เสียง คุณภาพดีของเมือง ท่านสามารถเลือกซือ้ เพื่อเป็ นของฝากได้ทน่ี ่ี นาท่านเดินทาง
สู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิม่ กับการช้อปปิ้ งย่าน จิ มซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) มักจะตัง้ ต้น
กันที่ สถานีจมิ ซาจุ่ยมีรา้ นขายของทัง้ เครือ่ งหนัง , เครือ่ งกีฬา , เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า , กล้อง ถ่ายรูป ฯลฯ และ
สินค้าแบบทีเ่ ป็ นของพืน้ เมืองฮ่องกงอยูด่ ว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี Shopping Complex
ขนาดใหญ่ช่อื Ocean Terminal ซึง่ ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถ
เดินทะลุถงึ กันได้ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง

** เนื่ องจากมีหลายไฟลท์บิน เช็คไฟล์ทการเดินทางท้ายโปรแกรมค่ะ **
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG
AIRLINE เทีย่ วบินที่ HX 761** บริการ Snack และ น้ าดื่มบนเครือ่ งบิน / ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2 ชัวโมง
่
15
นาที **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

21.45

23.55

** หากลูกค้าท่ านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ของ
บริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้ บริ ษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัว
ท่านเอง **
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อัตราค่าบริการ
กำหนดกำรเดินทำง

รำยละเอียดไฟล์ทบิน
และ เวลำบิน

รำคำ ผูใ้ หญ่
ท่ำนละ
(พ ัก 1 ห้อง 2
ท่ำน)

รำคำ 1 เด็ ก
2 ผูใ้ หญ่
(เด็กตำ
่ กว่ำ
18มีเตียง)

ห้องพ ัก
เดีย
่ ว
เพิม
่

้ ว๋ ั
ไม่ใชต
เครือ
่ งบิน
ท่ำนละ

เดือนตุลาคม 2561
05 – 07 ตุลำคม 61
(BUS 1)

05OCT HX762 BKKHKG 04.40-09.00
07OCT HX761 HKGBKK 21.45-23.55

17,999

17,999

4,500

9,900

05 – 07 ตุลำคม 61
(BUS 2)

05OCT HX768 BKKHKG 08.25-12.20
07OCT HX761 HKGBKK 21.45-23.55

17,999

17,999

4,500

9,900

06 – 08 ตุลำคม 61

06OCT HX762 BKKHKG 04.40-09.00
08OCT HX761 HKGBKK 21.45-23.55

17,999

17,999

4,500

9,900

12 – 14 ตุลำคม 61

12OCT HX768 BKKHKG 08.25-12.20
14OCT HX761 HKGBKK 21.45-23.55

19,900

19,900

4,500

11,900

14 – 16 ตุลำคม 61

14OCT HX762 BKKHKG 04.40-09.00
16OCT HX761 HKGBKK 21.45-23.55

17,999

17,999

4,500

9,900

19 – 21 ตุลำคม 61

19OCT HX768 BKKHKG 08.25-12.20
21OCT HX761 HKGBKK 21.45-23.55

19,900

19,900

4,500

11,900

21 - 23 ตุลำคม 61
(BUS 1)

21OCT HX762 BKKHKG 04.40-09.00
24OCT HX769 HKGBKK 00.35-02.35
(เช็ คอินว ันที่ 23 ต.ค.)

19,900

19,900

4,500

11,900

21 – 23 ตุลำคม 61
(BUS 2)

21OCT HX768 BKKHKG 08.25-12.20
24OCT HX769 HKGBKK 00.35-02.35
(เช็ คอินว ันที่ 23 ต.ค.)

19,900

19,900

4,500

11,900

26 – 28 ตุลำคม 61

26OCT HX768 BKKHKG 08.25-12.20
28OCT HX761 HKGBKK 21.45-23.55

19,900

19,900

4,500

11,900

18,900

4,500

10,900

เดือนพฤศจิ กายน 2561
02–04 พฤศจิกำยน 61

8

02NOV HX780 BKKHKG 04.00-08.10
04NOV HX761 HKGBKK 23.50-02.20

18,900
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16-18 พฤศจิกำยน 61

16NOV HX780 BKKHKG 04.00-08.10
18NOV HX761 HKGBKK 23.50-02.20

18,900

18,900

4,500

10,900

23-25 พฤศจิกำยน 61

23NOV HX780 BKKHKG 04.00-08.10
25NOV HX761 HKGBKK 23.50-02.20

18,900

18,900

4,500

10,900

30 พ.ย.-2 ธ.ค. 61

30NOV HX780 BKKHKG 04.00-08.10
02DEC HX761 HKGBKK 23.50-02.20

18,900

18,900

4,500

10,900

เดือนธันวาคม 2561
05-07 ธ ันวำคม 61

05DEC HX768 BKKHKG 08.50-12.40
07DEC HX761 HKGBKK 23.50-02.20

18,900

18,900

4,500

10,900

14-16 ธ ันวำคม 61

14DEC HX780 BKKHKG 04.00-08.10
16DEC HX779 HKGBKK 21.10-23.05

19,900

19,900

4,500

11,900

21-23 ธ ันวำคม61

21DEC HX780 BKKHKG 04.00-08.10
23DEC HX779 HKGBKK 21.10-23.05

19,900

19,900

5,500

11,900

30 ธ.ค.- 1 ม.ค.62

30DEC HX780 BKKHKG 04.00-08.10
02JAN HX767 HKGBKK 02.00-04.10

26,900

26,900

7,500

13,900

31 ธ.ค.- 2 ม.ค. 62

31DEC HX780 BKKHKG 04.00-08.10
03JAN HX767 HKGBKK 02.00-04.10

26,900

26,900

7,500

13,900

** อัตราค่าบริ การข้างต้ น ยังไม่รวมค่าทิ ปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม ท่านละ
1,000 บาท / ทริ ป / ต่อลูกค้า ผู้เดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใ้ หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ
วันเดิ นทางกลับ ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้ มากกว่านี้ ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน **
** ราคาเด็กอายุตา่ กว่า 2 ปี (Infant) ราคาภาษี สนามบิ น ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่ านัน้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทาง
ต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์
100 USD กรุณาติ ดต่ อสอบถามเป็ นกรณี พิเศษ **
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**พาสปอร์ตของผู้เดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!**
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งฮ่องกงเพื่อโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ในนามของ
ร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ หยก จิวเวอรี่ ฯลฯ ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ
จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านทุกเมือง ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน
** กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว หรือ กรุป๊ เหมา ที่สถานะผูเ้ ดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จขายตรง ขายเครือ่ งสาอางค์
หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพือ่
เสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิ งโปรแกรมจากในซีรี่สไ์ ด้ กรณี ที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง **

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
✓

ค่าตั ๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชัน้ Economy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษี
น้ามันทุกแห่ง
ค่ าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ท้อ งเครื่อ งบินใบใหญ่ ตามเงื่อ นไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน
HONGKONG AIRLINE อนุ ญ าตให้ผู้เ ดิน ทางทุก ท่ า น โหลดกระเป๋ าลงใต้ท้อ งเครื่อ งบิน ได้ ท่ านละไม่ เกิ น 20

✓

กิ โลกรัม เท่านัน้ และ สัมภาระทีถ่ อื ขึน้ เครือ่ ง มีน้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม เท่านัน้
✓
✓

ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามทีร่ ายการระบุ
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามกาหนดการณ์เต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ น
เมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ (กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม)
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)

✓
✓
✓
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครือ่ งดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งั ่ บนเครือ่ งบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ทิ ปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม ท่ านละ 1,000 บาท/ทริ ป/ต่ อลูกค้ า ผู้
เดิ นทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ ทัง้ นี้ ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
• กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงิ นมัดจาจานวน 10,000 บาท และตัด
ทีน่ งการจองภายใน
ั่
2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จ ะต้อ ง
เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี ี ควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์
ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
• เมื่อท่านชาระเงินไม่ว่าจะทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุ
ไว้ทงั ้ หมดนี้แล้ว
• หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสาเนาเอกสาร หลักฐานการชาระเงิน พร้อมระบุช่อื ผูจ้ อง โปรแกรมทีเ่ ดินทาง
, พีเรียดวันทีเ่ ดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ทีท่ ่านสะดวก
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• ส่งรายชื่อสารองที่นัง่ ผู้เดินทางจาเป็ นจะต้องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มรี ูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง
ครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้ องมีอายุคงเหลืออย่างน้ อย 6 เดือน ณ วันเดิ นทางกลับถึงประเทศไทย และ
จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเทีย่ วโปรแกรมใด , พีเรียด
วันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใ ครบ้าง ,ระบุช่อื คู่พกั ของท่าน(ในกรณีท่ที ่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์
โทรศัพ ท์ท่สี ะดวกให้ติดต่ อ กรณีท่ที ่านไม่ส่ งสาเนาหนังสือเดินทาง หน้ าแรกที่มรี ูปถ่ าย และ ข้อ มูล ผู้เ ดินทาง
ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษทั ฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจาก
ความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั ๋วเครือ่ งบินหรือ บัตรเข้าชมสถานทีต่ ่า งๆ
ใดๆ ทัง้ สิน้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดิ นทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดทีม่ วี นั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **
• ยกเลิ กการเดิ นทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดิ นทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
• ยกเลิ กการเดิ นทาง 15 วัน ก่อนวันเดิ นทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชาระมาแล้วทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณี ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดิ นทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 20 วัน
ก่อนออนออกเดิ นทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการ
ของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
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• กรณี ต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงพี เ รี ย ดวัน เดิ น ทาง (เลื่ อ นวัน เดิ น ทาง) ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการหัก
ค่าใช้ จ่ายการดาเนิ นการต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้นจริ งสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
• กรณี ในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทาการจองและชาระเงิ นมาแล้ว ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ยกเลิ ก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
• เงื่อนไขการยกเลิ กการจอง เนื่องจากตั ๋วเครื่องบิน เป็ นตั ๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั ๋วเครื่องบิน
โปรโมชัน่ เมือ่ จองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
• กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และทางบริษัทได้ดาเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว Refund ได้ หมายถึง
เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผูเ้ ดินทางจาเป็ นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
• กรณี ที่ท่านต้องการยกเลิ กการเดิ นทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ
ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภยั ทัง้ ๆ ทีส่ ายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศทีท่ ่านเดินทางท่องเที่ยว
ยังคงให้บริการอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือบางส่วนให้กบั ท่าน
• บริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่ าทัวร์ทงั ้ หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ านในกรณี
ดังนี้
- กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่ างกองตรวจคน
เข้าเมืองห้ามเดินทาง
- กรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- กรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่
พานักอยูใ่ นประเทศไทย
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เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะเดิ นทางจาเป็ นต้ องมีขึ้นตา่ 15 ท่ าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุก
ท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีท่จี ะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทาง
ตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น
ต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ กรุณาอย่าเพิง่ คอน
เฟิ รม์ ลางาน
• ในกรณี ที่ ต้องทา วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติ ใช้วีซ่ากรุป๊ )
• บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง
, สายการบิน เป็ นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า การบริการของรถบัสนาเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ
ประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชัวโมง
่
มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
• หนังสือเดิ นทาง หรือ พาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ
ถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สาหรับประทับตราทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง
• เนื่ องจากการท่ องเที่ ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายขาดกับบริ ษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนทีท่ ่านไม่ตอ้ งการได้รบั บริการ
• กรณี ที่ท่านถูกปฎิ เสธการเดิ นทางเข้ าเมือง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ายที่ จะเกิ ดขึ้ น
และ จะไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรียบร้อยแล้ว
• หากวันเดิ นทาง เจ้าหน้ าที่ สายการบิ น หรือ ด่ านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดิ นทาง
หรือ พาสปอร์ตของท่านชารุด เช่น เปี ยกน้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการบิน
หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ท่านเดิ นทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ
สภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง
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กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไป
อ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษทั เร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หาก
ท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่ออกตั ๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย
แต่หากออกตั ๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละกรุป๊ เป็ นสาคัญ
• ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิ น ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หาก
ต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ
• เกี่ ย วกับการจัด ที่ นัง่ บนเครื่ อ งบิ น จะเป็ น ไปตามที่ส ายการบิน ก าหนด ซึ่ง ทางบริษัท ฯ ไม่ส ามารถเข้า ไป
แทรกแซงได้ แต่ทงั ้ นี้และทัง้ นัน้ ทางบริษทั จะพยายามให้ท่านทีม่ าด้วยกัน ได้นงด้
ั ่ วยกัน อย่างทีด่ สี ุด
• ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้
ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อาจอยูค่ นละชัน้ คนละอาคารกัน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ระบบการจัดการของโรงแรม
• โปรแกรมการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้า
ของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั เิ หตุ สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่ี นอกเหนือ การ
ควบคุมจากทางบริษทั ) โดยทางบริษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
• หากในวันเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่คนื ค่าใช้จา่ ย เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
• ขอสงวนสิ ท ธิ์ การเก็บค่ า น้ ามันและภาษี ส นามบิ นทุ กแห่ ง เพิ่ ม หากสายการบิ นมี ก ารปรับขึ้ นก่ อ นวัน
เดิ นทาง
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิ น โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
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• บริ ษัท ฯ จะไม่ รบั ผิ ด ชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ด กรณี ค วามล่ าช้ าจากสายการบิ น , การยกเลิ กบิ น , การ
ประท้ ว ง , การนั ด หยุ ด งาน , การก่ อ การจลาจล , ภัย ธรรมชาติ , การน าสิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย ซึ่ ง อยู่
นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
• บริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่ องเกิ ดจากความประมาทของท่ าน ,
เกิ ดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิ เหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
• เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
• รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
• กรณี ผเ้ ู ดิ นทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิ เศษ อาทิ เช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้ นแทนผู้จดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
• กรณี ต้องการพักแบบ 3 ท่ าน ต่ อห้ องหรือห้ องแบบ 3 เตี ยง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดีย่ ว อาจไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ หรือ หาก
มีทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บตามจริงทัง้ หมด
• บริ การน้ าดื่ มท่ านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริม่ แจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของการ
เดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มนี ้าดื่มแจก

** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ งก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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