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**รายละเอียดไฟลท์บินแต่ละวันที่กรุณาดูทา้ ยโปรแกรม**
วันแรก

กรุงเทพฯ

22.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M
สายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิก (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ อํานวยความสะดวกด้านเอกสารเดิ นทางและสัมภาระ
กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง– ดิสนีย์แลนด์ – จูไห่

วันที่สอง
01.20 น.
05.10 น.

เช้ า

เดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยสายการบิน คาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ CX706
เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางผ่านสะพานแขวน
ชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง... "ฮ่องกง" เป็ นภาษากวางตุง้ ซึ่ งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า
"เซียงกัง่ ” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรื อหอม" มีความเป็ นมา สื บเนื่ องมาแต่ครั้งที่กวางตุง้
เป็ นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ ง ส่ งขายเป็ นสิ นค้าออกโดยที่ตอ้ งมาขนถ่ายสิ นค้ากัน ที่ท่าเรื อนํ้าลึกตอนใต้สุด
ของแผ่นดิน
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซํา)
หลังรั บประทานอาหารเช้ าเรี ย บร้ อยแล้ ว นํ าท่ านเดินทางสู่ “HONGKONGDISNEYLAND” ฮ่ อ งกงดิ สนี ย ์
แลนด์ แห่งนี้เป็ นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนียแ์ ลนด์ทวั่ โลกและเป็ นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนี ย ์ เพียบพร้อม
ด้วยกิจกรรมและความสนุ กสนานมากมายเป็ นสวนสนุ กและรี สอร์ตระดับโลกที่ถู กเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา
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แบ่งออกเป็ น 4 ส่ ว นได้แก่ 1.เมนสตรี ทยู เอสเอ(MAINSTREET,U.S.A.) เป็ นจุดเริ่ ม ต้นของถนนแห่ งการ
เดินทางย้อนเวลาสู่ช่วงต้น ศตวรรษที่19ที่ถนนแกสลิทสตรี ทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริ กาเราจะพบกับขบวน
พาเหรดดิสนี ยช์ มเพื่อ นชาวดี สนี ยท์ ี่โปรดปรานอย่าง มิกกี้ เมาส์,มิ นนี่ ,โดนัลดัก๊ และ กูฟฟี่ ที่มาร่ วมเต้นระบํา
อย่างสนุกครื้ นเครงกับวงดนตรี มาร์ชและเหล่านักเต้นที่เต็มไปด้วยความร่ าเริ งและเบิกบานระหว่างทางนั้นก็จะมี
ร้านช้อปปิ้ งอันเก๋ ไก๋ ให้ได้เลือกสรรของที่ระลึกและของฝากพิเศษๆจากดิสนียแ์ ลนด์ซ่ ึงมีมากกว่า 4,000 รายการ
เป็ นที่ต้ งั ของซิ ต้ ีฮอลและทางรถไฟฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์ที่จะพาคุณชมไปรอบๆบริ เวณอย่างเพลิดเพลิน 2.ทูมอ
โรว์ แลนด์ (TOMORROWLAND) สนุ กสนานกับเครื่ องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัยนําเสนอเรื่ องราวของ
โลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับนิยายวิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอวกาศโดยทูมอโรว์แลนด์ใน
ฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์น้ นั โดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของ “อินเตอร์ กาแลคติกสเปซพอร์ ต” หรื อดินแดนที่เชื่อมต่อ
ระหว่างกาแล็คซี่ที่ในนั้นไม่ว่าจะเป็ น ร้านอาหารร้านค้า และสถานที่ต่างๆ ล้วนแต่มีหุ่นยนต์ ยานอวกาศ และ
ดาวเคราะห์ล่องลอยอยู่ไปมานอกจากนี้ ในทูมอโรว์แลนด์ยงั มีโลกอวกาศแห่ ง“สเปซเมาเท่ น”ที่นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าไปได้ในเวลาเพียงอึดใจเดียวการขับ 1จานบิ น ส่ วนตัว ใน“ออร์ บิ ท รอน”และการต่ อ สู ้กัน แบบ
ดุเดือดใน“บัซไลท์เยียร์แอสโตรบลาสเตอร์”
3.แฟนตาซีแลนด์ (FANTASYLAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิสนียต์ ื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิยาย
ดินแดนแห่งนี้ลว้ นเต็มไปด้วยสีสนั และบรรยากาศของเมืองที่จาํ ลองมาจากในการ์ตูนของดิสนีย ์
สนุกกับเรื่ องราวอมตะของ“ช้างน้อยดัมโบ้”งานเลี้ยงนํ้าชาของคนทําหมวก (Mad Hatter Teกับ
มิคกี้เมาท์ตวั การ์ตูนอมตะของดิสนี ยเ์ ป็ นพิเศษงานนี้ ตอ้ งไม่พลาดกับการสนุ กสนานกับภาพยนตร์3a Cups)ม้า
หมุนจากเรื่ องซินเดอรเลลา และ “การผจญภัยของวินนี่ เดอะพูห์” ส่ วนใครที่ชื่นชอบมิติ นอกจากนี้ ในแฟนตาซี
แลนด์ยงั มี “แฟนตาซี การ์ เด้ น ” ซึ่ งเป็ นสถานที่น่าสนใจที่อ อกแบบมาเป็ นพิเศษสําหรับดิ สนี ยแ์ ลนด์ฮ่อ งกง
โดยเฉพาะโดยผูท้ ี่อยูใ่ นนั้นจะมีโอกาสได้พบกับการ์ตูนตัวโปรดมากมายอาทิมิกกี้เมาส์,มินนี่เมาส์,วินนี่ เดอะพูห์
,และเหล่าเพื่อนพ้องชาวการ์ตูนดิสนี ยอ์ ีก มากมาย4.แอดเวนเจอร์ แลนด์ ( ADVANTURELAND) ดินแดนแห่ ง
การผจญภัยอันน่ าตื่นเต้นสัม ผัส ความเร้าใจกับ การผจญภัยในป่ าลึ กลับของเอเชี ย และแอฟริ กา ในดิ นแดน
“จังเกิล ริ เวอร์ ครู ซ” (Jungle River Cruise)ซึ่ งนักท่องเที่ยวจะเริ่ มต้นการผจญภัยบนเรื อสํารวจที่ล่องไปตาม
แม่น้ าํ สายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่ าลึกลับที่ทุกโค้งนํ้าจะมีสิ่งลึกลับและสิ่ งที่สร้างความ
ตื่นเต้นต่างๆรออยูเ่ พือ่ สร้างความสนุกให้กบั ผูท้ ี่เข้าไปเยือนไม่ว่าจะเป็ นฝูงช้างที่เล่นนํ้าอย่างสนุ กสนานตื่นเต้น
กับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด, Tazan’s Tree Houseบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน เป็ นต้น
***อิสระอาหาร กลางวันและเย็นตามอัธยาศัย***
สมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางสู่ ท่าเรือฮ่ องกงเพื่อเดินทางไปจูไห่ โดยเรือเฟอร์ รี่
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ ัก City Inn Hotel หรือเทียบเท่ า (จูไห่ )
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วันที่สาม
เช้ า

กลางวัน

คํา่
วันที่สี่

ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – ช้ อปปิ้ งกงเป่ ย – พระราชวังหยวนหมิง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร โรงแรม
นําท่านชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรี ยกว่า “หวีหนี่” รู ปปั้ นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิ ม
ทะเล จากนั้นนําท่านผ่านชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็ นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่ งทาง
รัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทาํ ไว้ข้ นึ เพือ่ เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ และยังเป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย นําท่าน
ชม สิ นค้าพืน้ เมืองของจูไห่ ผ้ าไหม ร้ านหยก ร้ านบัวหิมะ ฝากคนที่ท่านรัก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ (ซีฟู้ด+ไวน์ แดง)
จากนั้นนําท่านสู่ ตลาดใต้ ดินกงเป่ ย ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้านานาชนิ ดเสมือนเดินอยูใ่ น LOWU CENTRE ท่าน
จะสนุ กสนานกับการต่อรองสิ นค้าราคาถูกทั้ง กระเป๋ า ก้อปปี้ แบรนด์เนมดังต่างๆ หรื อเลือกซื้ อเสื้ อผ้า ถุงเท้า
รองเท้า เครื่ องประดับสําหรับทกุเพศทุกวัยนําท่านชม จากนั้นนําท่านสู่ พระราชวังหยวนหมิง (จําลองมาจาก
กรุ งปั กกิ่ง) และชมสวนหยวนหมิงมีเนื้อที่1.39 ตารางกิโลเมตรมีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้นที่ราบ
สิ่ งก่ อ สร้า งต่างๆสร้ างขึ้นเท่า ของจริ งในอดี ตทุกชิ้ นภายในสวนมี ทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร เป็ น
ศู น ย์ก ลางรายล้ อ มด้ว ยสิ่ ง ก่ อ สร้ า งต่ า ง ๆ กว่ า ร้ อ ยชิ้ น อาทิ เสาหิ น คู่ สะพานข้า มธารทอง ประตู ต ้า กง
ตําหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ ัก City Inn Hotel หรือเทียบเท่ า (จูไห่ )
จูไห่ – ฮ่ องกง – วัดแชกุง - กระเช้ านองปิ ง 360องศา (Normal Cabin) – พระใหญ่ ลนั เตา – ช้ อปปิ้ งซิตเี้ กท –
ส่ งสนามบินฮ่ องกง-กรุงเทพ

เช้ า

กลางวัน

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่ านเดินทางสู่ ท่าเรือจูไห่ เพื่อเดินทางไปฮ่ องกง โดยเรือเฟอร์ รี่ ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
จากนั้นนําท่านชม โรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่มี ชื่อเสี ยงในเรื่ องการออกแบบเครื่ อ งประดับท่านสามารถหาซื้ อ ได้ใน
ราคาพิเศษ จากนั้นนําท่ านเดินทางไปยังวัดแชกงหมิว หรื อวัดกังหัน ถูกกล่าวขานให้เป็ นปลายทางของ การแก้
ชงตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็ นดีได้และการเริ่ มต้นปี
ใหม่ หลังวันตรุ ษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชี วิตราบรื่ นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิ ว
เหมือนกังหันลู่ลม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา เกาะใหญ่ ที่สุดของฮ่ องกง ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของเกาะฮ่องกง นําท่าน นั่ง
กระเช้ า Ngong Ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิ ง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของ
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21.35 น.
23.15น.

เกาะลันเตา พบกับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิ งบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนื อระดับนํ้าทะเล 371
เมตร จากนั้นนําท่านกราบนมัสการขอพรกับองค์ Tian Tan Buddha Statue องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่น
สัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 202 ตันและสูง 24 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริ เวณทะเลจีน
ใต้ หากไม่ได้มาสักการะพระใหญ่ก็เหมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ต้องใช้เวลาสร้างนานกว่า 12ปี จึงเสร็ จสมบูรณ์ รอบ
ข้างขององค์พระใหญ่มีเทวดา 6 องค์กาํ ลังถวายสิ่ งของ 6 ชิ้ นที่มี ความหมายแทนความดี ความเมตตา ความ
อดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซึ่งทั้งหมดคือหนทางที่จะพาสรรพสัตว์สู่นิพพาน ด้านล่างของพระใหญ่มีอาคาร
3 ชั้น บริ เวณชั้น3 มีพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิ งในกรณีที่กระเช้ าปิ ดปรั บปรุ ง หรื อสภาพ
อากาศไม่ เอือ้ อํานวย โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าและสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
(อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ Citygate Outlet ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สิ นค้าแบรนเนม
ระดับโลกมากมาย เช่ น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรื อว่าจะเป็ น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬา
มากมายหลายยีห่ อ้ และชั้นใต้ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX617
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**รายละเอียดไฟลท์ บินแต่ ละวันที่รบกวนดูท้ายโปรแกรม**
***ในกรณีที่ลูกค้าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ***

***อัตราค่าบริการสงวนสิ ทธิ์เฉพาะผู้ถือพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น สํ าหรับชาวต่ างชาติกรุณาสอบถามก่ อนทําการจอง**

กําหนดการเดินทาง

14-17 ก.ค.59

ราคา
ผู้ใหญ่

16,900.-

ราคาเด็ก

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

(ไม่ มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

16,900.-

16,900.-
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**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง** **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คนื เงินใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี**
**ตั๋วเครื่องบินไม่ สามารถทําการเลื่อนวันไป-กลับได้ ผู้เดินทางต้ องเดินทางไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ปเท่ านั้น**
ข้ อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนาม
ของร้ านรัฐบาล คือ ร้ านผ้ าไหม, นวดฝ่ าเท้ า, ร้ านบัวหิมะ, ร้ านชา, ร้ านไข่ มุก, ร้ านหยก,ร้ านจิวเวอร์ รี่,ร้ านผีซิว ซึ่ งจําเป็ นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน
จําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรื อไม่ซ้ือขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ท่านไม่ ได้ ลงร้ านช้ อปรัฐบาลตามที่รายการกําหนดไว้ ทางบริ ษัทใคร่ ขอเก็บค่าใช้ จ่ายร้ านละ 600 HKD / คน

เดินทางวันที่ 19-22 พ.ค. 59 รายละเอียดไฟล์ ท ดังนี้ (นัดเจอคืนวันที่ 19 พ.ค.59)
20 พ.ค. 59

กรุงเทพฯ-ฮ่ องกง

CX706 01.35-05.10

22 พ.ค. 59

ฮ่ องกง-กรุงเทพฯ

CX709 22.25-00.15+1

เดินทางวันที่ 14-17 ก.ค. 59 รายละเอียดไฟล์ ท ดังนี้ (นัดเจอคืนวันที่ 14 ก.ค. 59)
15 ก.ค. 59

กรุงเทพฯ-ฮ่ องกง

CX706 01.35-05.10

17 ก.ค. 59

ฮ่ องกง-กรุงเทพฯ

CX709 22.25-00.15+1

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิค (CX)
2. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง
4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าประกันอุ บตั ิเหตุระหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่ เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ ย่อ มอยู่ ใน
ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ
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อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1. ค่าระวางกระเป๋ านํ้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รี ดผ้า ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์หวั หน้าทัวร์ และคนขับรถ 90 หยวน ต่อลูกค้า 1 ท่าน (เด็กและ เด็ก INFANT เก็บเท่าผูใ้ หญ่)

เงื่อนไขการจอง

1. มัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง
ภายใน 2 วันหลังจากทําการจอง
**พาสปอร์ ตต้ องมีอายุเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง**
2. ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื เงินใดๆทั้ งสิ้นทุกกรณี**

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
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7.กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
8. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. โรงแรมที่อยูใ่ นรายการเป็ นการนําเสนอเท่านั้นเมื่อทําการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยูใ่ นระดับเดียวกัน แต่
อาจจะไม่ได้อยูใ่ นย่านเดียวกัน
12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริ ษทั รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่
ท่องเที่ยวเท่านั้น
13.ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหรบาง
มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
14.เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณธไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
15.เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รับพิจารณาการเข้าเมือง ผูเ้ ดินทางที่ ชื่อเป็ นชายแต่ร่างกายดูเป็ นหญิงไว้ผมยาวแต่งหน้า
ทาปาก ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศ เนื่องจาก
เป็ นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ
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