วันแรก

กรุงเทพฯ • ฮ่ องกง • รีพลัสเบย์ • วิคตอเรียพีค • Mongkok Ladies Market (-/กลางวัน/เย็น)
ไฟล์ ทบิน CX 616
04.00 น.
พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาน์ เตอร์ สายการบินคาเธ่ ย์แปซิฟิค Cathay
Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.35 น.
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 616 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
10.15 น.
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
ไฟล์ ทบิน CX 700
06.00 น.
พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาน์ เตอร์ สายการบินคาเธ่ ย์แปซิฟิค Cathay
Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
08.20 น.
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 700 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

12.10 น.
เที่ยง
จากนั้น

ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
หมายเหตุ : ไฟล์ ทบางพีเรียดจะไม่ ตรงกัน รบกวนเช็คไฟล์ ทบินตามตารางด้ านท้ ายรายการค่ะ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรู ปจันทน์เสี้ ยวแห่ งนี้ สวยที่สุดแห่งหนึ่ ง และยังใช้เป็ นฉากในการถ่าย
ทาภาพยนตร์หลายเรื่ องมีรูปปั้ นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทาหน้าที่ปกป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดด

จากนั้น

เย็น
จากนั้น

เด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้ าแม่ กวนอิมและเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภ
เพือ่ เป็ นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึงเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิม่ ขึ้น 3 ปี
น าท่ านเที่ ยวเกาะฮ่ อ งกงขึ้น สู่
ย อ ด เข า VICTORIA PEAK
หนึ่ งในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วยอด
นิ ยมเป็ นจุดชมวิวที่คุณจะต้อ ง
ทึ่ ง กับ ความสวยงาม พาท่ า น
เดิ นทางสู่ จุดชมวิว วิ คตอเรี ย
พ้ อ ยท์ ให้ ท่ า นถ่ า ยรู ป ตาม
อัธยาศัย ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจ
กับทัศนี ยภาพของเกาะฮ่ อ งกง
และฝั่งเกาลูนซึ่งเต็มไปด้วยตึก
สู งระฟ้ าและอาคารต่ า งๆที่
สร้างตามหลักฮวงจุย้
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SAV Hotel / Best Western Grand Hotel หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ อง

วัดแชกงหมิว • วัดหวังต้ าเซียน • ร้ านจิวเวลรี่ • หยก • วัดชีหลิน • วัดกวนอู • ช้ อปปิ้ งจิมซาจุ่ย
(เช้ า/กลางวัน/-)

เช้ า
จากนั้น

บริการอาหารเช้ าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรื อที่รู้จกั กันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นัน่ เอง ซึ่งเป็ นหนึ่งในวัดยอดนิยม
ของฮ่องกง เมื่อ 300 กว่าปี ที่แล้วเดิมทีวดั นี้เป็ นวัดเล็ก ๆ เป็ นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่ งอยูท่ างด้านหลัง
ของเรื อนใหม่ วัดเรื อนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้ อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั้ นสูงใหญ่ของท่านแชกง
ซึ่งเป็ นเทพประจาวัดแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกงั หันอยูห่ ลายตัว มีกลองด้านละ
ตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรื อที่เรี ยกว่า "กังหันนาโชค" เพื่อหมุนแต่ สิ่งดี ๆ เข้ ามาในชี วิต เพื่อ
ความเป็ นสิ ริมงคลและแก้ ปีชง และก่ อนที่ท่านจะออกจากวัดจะต้ องตีกลองให้ เสี ยงดังสนั่นเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล

จากนั้น

เที่ยง
บ่าย

จากนั้น

จากนั้น

น าท่ า นนมั ส การ เทพเจ้ า หวั ง ต้ า เซี ย น ณ วั ด
หวั ง ต้ า เซี ย น เทพซึ่ งขึ้ น ชื่ อ ในการดู แ ลรั ก ษา
โรคภัยไข้เจ็บ และพบกับ ผูค้ นมากมายที่ น าธู ป
และของมาสัก การะเพื่อ ขอพรต่างๆตั้งแต่ เรื่ อ ง
ความรั ก ไปจนถึ ง ฤกษ์ ม งคลในการท าธุ ร กิ จ
จากนั้น เยีย่ มชมโรงงาน“จิวเวอร์ รี่”ที่ข้ ึนชื่อของ
ฮ่ อ งกงพบกับ งานดี ไ ชน์ ที่ ไ ด้รั บ รางวัล อัน ดับ
เยีย่ มยอดและแวะชมโรงงานหยก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ทาท่านเดินทางสู่ วัดชี หลิน หรือ สานักชี ฉีหลิน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1934 และในสมัยราชวงศ์ถงั ก็ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่
ประมาณปี 1990 สถาปั ตกรรมอาคารต่างๆของวัดทาจากไม้ รู ปทรางคล้ายวัดญี่ปุ่น ด้านหน้าวัดมี สระดอกบัวซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ภายในวัดตกแต่งด้วยทอง ไม้ และดินเผา เมื่อเดินเข้าไปบริ เวณวัดจะ
รู ้สึกเงียบสงบต่างจากวัดจีนแห่งอื่นในฮ่องกง ภายในยังเก็บพระบรมสารี ริกธาตุและมีสระบัวที่ใหความสงบแก่ดวง
วิญญาณ ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเก็บบรรยากาศและสักการะสิงศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
นาท่านเดินทางสู่ วัดกวนไท (Kwan Tai Temple) หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า วัดเทพเจ้ ากวนอู เป็ นสถานศักดิ์สิทธิ์อนั
เลื่องชื่อ ถือว่าเป็ นวัดแห่ งเดียวในเขตเกาลูน ที่สร้างขึ้นเพือ่ บูชา
เทพเจ้ากวนอู ซึ่งท่านเป็ นเทพเจ้าแห่ งความซื่อสัตย์ เปี่ ยมไปด้วย
คุ ณ ธรรม โดยศาลเจ้าพ่อ กวนอู แห่ งนี้ ผูท้ ี่ ม าไหว้สักการะจะ
นิ ยมขอพรเรื่ องธุรกิจและบริ วาร เนื่ องจากว่า เจ้าพ่อกวนอู เป็ น
เทพเจ้าที่รักษาคาพูดด้วยชีวติ รักคุณธรรม ซื่อสัตย์ ช่วยปกป้ อง
สิ่ ง เลวร้าย อัน ตรายต่ าง ๆ และช่ วยเสริ ม อ านาจบารมี ในการ
ปกครอง ท่านมี จิตใจมั่นคงดัง่ ขุนเขา มีสติปัญญาเป็ นเลิศ และ
ไม่ ประมาท จากนั้นนาท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่ านเต็ม อิ่ ม กับ
การช้อปปิ้ งย่าน จิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานี จิมซาจุ่ยมีร้าน
ขายของทั้ง เครื่ องหนัง,เครื่ องกีฬา, เครื่ องใช้ไฟฟ้ า,กล้องถ่ายรู ป
และสิ นค้าแบบที่เป็ นของพื้นเมื องฮ่อ งกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX
ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ งประกอบไปด้วยห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถ
เดินทะลุถึงกันได้ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SAV Hotel / Best Western Grand Hotel หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ าม

วัดโป่ หลิน กระเช้ านองปิ ง • ช้ อปปิ้ ง City Gate Outlets • กรุงเทพฯ (เช้ า/กลางวัน/-)

เช้ า
จากนั้น

บริการอาหารเช้ าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร
นาท่ านนั่ งกระเช้ า Ngong ping 360 ที่ ยาวที่ สุ ด ใน
โลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิ งในเวลา 25 นาที ท่านจะ
ได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบ
กับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมู่ บา้ นนองปิ งบน
พื้ น ที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนื อ ระดับ น้ าทะเล 371 เมตร
อิ ส ระให้ ท่ า นนมัส การ พระใหญ่ วั ด โป่ หลิ น หรื อ
นิยมเรียกว่ าพระใหญ่ ลันเตา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

อิสระทุกท่านที่ City Gate Outlets แหล่งรวมเสื้ อ ผ้าแบรนด์เนม ห้างOUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา ห่ าง
จากสนามบิ น นานาชาติ ฮ่อ งกงเพี ยง 10
นาที ตั้งอยูบ่ ริ เวณสถานี รถไฟใต้ดินตงชง
มีเสื้ อ ผ้าแบรนด์ช้ นั นามากมายให้เลื อกช้
อปรวมทั้ งเครื่ องประดั บ เสื้ อผ้า เด็ ก
รองเท้ากี ฬา และของตกแต่งบ้าน สิ นค้า
ลดพิ เศษ รวมทั้ง บริ เวณ ชั้ น 1 ยัง เป็ น
Fast Food ชื่ อ ดั ง อ ย่ า ง Mc
Donald’s ,KFC และอื่ นๆอี กมากมาย ชั้น
ใต้ดิ น ยัง มี Supermarket มี ร ายการให้
เลื อ กซื้ อเลื อ กหาไม่ ว่ า จะเป็ นอาหาร
ขนม อุ ป กรณ์ ข้า วของเครื่ อ งใช้ และ
สิ นค้าอีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีร้านอาหารนานาชาติมากมายให้เลือ กรั บประทานมากถึ ง 17 ร้านค้า
รวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของห้างยังมีร้านกาแฟสุดเก๋ ให้นงั่ จิบนัง่ พักให้หายเหนื่อย

** ในกรณีเปลีย่ นจากนองปิ งเป็ นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เพิม่ ท่ านละ 2,000 บาท **
(ราคาเด็กและผู้ใหญ่ เท่ ากัน ** รวมรถรับ-ส่ ง**)
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok
ไฟล์ ทบิน CX 757
20.25 น.
เหิรฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 757
22.35 น.
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ไฟล์ ทบิน CX 617
21.35 น.
เหิรฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 617
23.30 น.
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ไฟล์ ทบิน CX 709
22.25 น.
เหิรฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 709
00.20 น.
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : ไฟล์ ทบางพีเรียดจะไม่ ตรงกัน รบกวนเช็คไฟล์ ทบินตามตารางด้ านท้ ายรายการค่ะ

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
วันเดินทาง ราคา มหัศจรรย์ ฮ่ องกง กระเช้ านองปิ ง 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ ย์แปซิฟิก
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
อายุต้งั แต่ 12 ปี อายุต่ากว่า 11 ปี

เริ่มเดินทาง

จานวน

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

15 – 17 ก.พ. 63

20+1

CX700/CX617

13,900

13,900

13,900

5,500

29 – 02 มี.ค. 63

20+1

CX616/CX757

12,900

12,900

12,900

5,500

07 – 09 มี.ค. 63

20+1

CX700/CX757

13,900

13,900

13,900

5,500

21 – 23 มี.ค. 63

20+1

CX700/CX617

13,900

13,900

13,900

5,500

28 – 30 มี.ค. 63

20+1

CX700/CX617

12,900

12,900

12,900

5,500

04 – 06 เม.ย. 63

20+1

CX700/CX617

16,900

16,900

16,900

6,500

11 – 13 เม.ย. 63

15+1

CX700/CX617

18,900

18,900

18,900

6,500

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

พักเดี่ยว

อัตราค่าบริการรวม
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่าแรงไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋ าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน (เด็กชาระเท่ าผู้ใหญ่ )
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ะ)
หมายเหตุ(กรุณาอ่ านรายละเอียดด้วยค่ะ)
การท่ องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้ องมีการเข้ าชมสิ นค้าของทางรัฐบาลเพือ่ เป็ นการส่ งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่ าวคือร้ านชา
ร้ านหยกร้ านบัวหิมะร้ านผ้ าไหมร้ านขนมร้ านจิวเวอร์ รี ***ซึ่ งจะใช้ เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไม่ มีการบังคับให้ ท่านซื้อ
ซื้อหรือไม่ ขนึ้ อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลักไม่ มีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากท่านใดไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าวจะต้ องจ่ ายค่าทัวร์
เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่ าวแล้ ว***รายการทัวร์ โรงแรมและตารางการบินดังกล่ าว
ข้ างต้ นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสั บเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม ในกรณีไม่ ลงร้ านรั ฐบาลต้ องจ่ ายเพิ่มท่ านละ 3,000
บาท
เงื่อนไขการเดินทาง
✓ กรุ๊ป 9 ท่ าน ขึน้ ไปออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์
✓ กรุ๊ป 1 – 8 ท่ าน ไม่ ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์ เต็มจานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า 7 วันก่ อนเดินทาง **
✓ กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วหรือชาระค่าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ทบินหรือเวลาบิน
โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าหากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
❖ กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คนื ค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
• เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว(Single)และห้ อง
คู่(Twin/Double)และห้ องพักแบบ 3 ท่ าน(Triple Room)ห้ องพักอาจจะไม่ ติดกัน
• กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึน้ มากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม

• โรงแรมฮ่ องกงมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆและห้ องแต่ ละห้ องอาจมีลักษณะแตกต่ างกันด้ วย
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่ านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จ่ายส่ วนต่ างทีส่ ายการบินและบริษัททัวร์ เรียกเก็บและการจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนดซึ่งทาง
บริษัทฯไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว(กรณีตั๋ว
REFUNDได้ )ผู้เดินทางจะต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่ านั้น
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
กรณียกเลิก :
• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณี เจ็บ ป่ วย จนไม่ ส ามารถเดิ น ทางได้ ซึ่ งจะต้ อ งมี ใบรั บ รองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษั ท ฯ จะท าการเลื่อ น
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน

รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
❖ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
❖ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้ อง
ยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
❖ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
❖ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มือ้ ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
❖ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่ องเที่ยวเองหรือในกรณีทกี่ ระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชารุดจากสายการบิน
❖ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คนื ค่าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
❖ ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึน้ ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงินแลกเปลีย่ น ทางบริษทั สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกล่ าว
❖ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่านได้ ยอมรั บในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี้แล้ วทั้งหมด
❖ กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ท้งั หมด
❖ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุก็ตาม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่ านต้ องทา
พาสปอร์ ตเล่ มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์

❖ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
❖ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่ งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ าอย่ างถ่ องแท้
แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง**

