วันแรก

กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง – Mongkok Ladies Market

12.00 น.

พร้ อมกันที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ชั้ น 4 ประตู 5-6 Row M เคาน์ เตอร์ สายการบิ นคาเธ่ ย์แ ปซิ ฟิ ก Cathay
Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

14.55 น.

เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 654
**บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**
ถึ ง สนามบิ น Cheak Lap Kok ผ่ า นพิ ธี การ
ตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
เดิ นทางสู่ แหล่ ง ช้อปปิ้ งที่ ข้ ึ นชื่ อ อี ก หนึ่ ง แห่ ง

18.50 น.
จากนั้น

Mongkok Ladies Market

จากนั้น

(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั Penta Hotel / SAV Hotel
/ Silka Tsun Wan หรื อเทียบเท่ า

 (- /-/-)

วันทีส่ อง

วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้ าเซียน-รีพลัสเบย์ -ขอพรเจ้ าแม่ กวนอิม-ช้ อปปิ้ งนาธาน จิมซ่ าจุ่ย  (เช้ า/กลางวัน/-)

เช้ า

บริการอาหารเช้ าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรื อที่รู้จกั กันดีในนาม “วัดแช
กงหมิว” หรื อวัดกังหัน นัน่ เอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็ น
สิ ริมงคลนมัสการ เทพเจ้ าหวังต้ าเซียน ณ วัดหวังต้ าเซียน หนึ่งใน
วัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่ งขึ้นชื่ อในการดู แลรักษาโรคภัย
ไข้เจ็บและพบกับผูค้ นมากมายที่นาธู ปและของมาสักการะเพื่อขอ
พรต่ า งๆตั้ง แต่ เ รื่ อ งความรั ก ไปจนถึ ง ฤกษ์ม งคลในการท าธุ ร กิ จ
จากนั้น เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวลรี่ ” ที่ข้ ึนชื่ อของฮ่องกงพบกับงานดี
ไชน์ที่ได้รับ รางวัล อันดับ เยี่ย มยอดและแวะชมโรงงานหยก (วัด
หวังต้ าเซียนมีการปิ ดปรับปรุ งวัดบางส่ วน ตั้งแต่ ปลาย มี.ค. 62 เป็ น
ต้ นไป เป็ นเวลา 1 ปี และยังไม่ มีกาหนดเปิ ดอย่างเป็ นทางการ แต่ ยัง
มีบางส่ วนที่สามารถเข้ าไปสั กการะได้ ดังนั้นทางบริ ษั ทฯ จึงขอ
ปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสมอีกครั้งค่ ะ)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรู ปจันทร์ เสี้ ยวแห่ งนี้ สวยที่สุดแห่ งหนึ่ ง และยังใช้เป็ นฉากในการถ่าย
ทาภาพยนตร์ หลายเรื่ องมีรูปปั้ นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ วซึ่ งทาหน้าที่ปกป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดด
เด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้ าแม่ กวนอิมและเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภ
เพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึ งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
นาท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อป
ปิ้ งย่าน จิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานี จิมซาจุ่ยมี
ร้ านขายของทั้ง เครื่ องหนัง ,เครื่ องกี ฬา, เครื่ องใช้
ไฟฟ้ า ,กล้อ งถ่ า ยรู ป และสิ น ค้า แบบที่ เ ป็ นของ
พื้นเมืองฮ่องกงอยูด่ ว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อน
มากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ
OCEAN TERMINAL ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย
ห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงรายกันและมีทางเชื่ อมติดต่อ
สามารถเดิ นทะลุ ถึงกันได้ (อิสระอาหารเย็นตาม
อัธยาศัย)

เทีย่ ง
จากนั้น

จากนั้น

จากนั้น

นาท่านเข้าสู่ ที่พกั

วันทีส่ าม

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุ งเทพฯ  (เช้ า/-/-)

เช้ า

บริ ก ารอาหารเช้ า ณ ภัต ตาคาร นาท่ า นเดิ นทางสู่
ฮ่ องกง ดิ สนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่ งจิ นตนาการนี้
ประกอบด้วยพื้นที่ 4 ส่ วน ได้แก่ เมนสตรี ท-ยูเอส
เอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์
โรว์แลนด์ ซึ่ ง แต่ ล ะแห่ ง ต่ า งมี จุ ด เด่ น ความพิ เ ศษ
เฉพาะตัว ท่องอเมริ กาฉบับย่อส่ วนอย่างมีชีวิตชี วา
ที่ถนนเมนสตรี ท พร้ อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้ านค้า
น่ ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรี ย หรื อจะแวะ
เข้ า ไปชมโลกของเด็ ก น้ อ ยที่ น่ า รั ก ชมตุ๊ ก ตา
นานาชาติร้องเพลงและร่ ายราโดยจาลองการแต่งกายชุ ดประจาชาติจากทัว่ ทุกมุมโลกใน สมอลเวิลด์ ผจญภัยกับการ
ล่องเรื อท่องป่ าที่เต็มไปด้วยสิ งสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่ อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซ่ ึ ง
คุณจะได้พบกับปราสาทซิ นเดอเรลลา และวงดนตรี ประสานเสี ยงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตา
แบบ 3 มิติ จากนั้น ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยัง ทูมอร์ โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและ
สิ่ งที่พลาดไม่ได้คือรถไฟเหาะ Space Mountain แน่ นอนว่าอย่าลื มแวะไปถ่ายรู ปกับมิคกี้ ตื่นตาตื่นใจกับหนึ่ งใน
ซุ ป เปอร์ ฮี โ ร่ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด คนหนึ่ งของโลกมาอยู่ ท่ า มกลางพวกเราและฮ่ อ งกงจะไม่ เ หมื อ นเดิ ม Iron Man
Experience - เครื่ องเล่ น ธีมมาร์ เวล เครื่ องแรกสุ ดที่สวนสนุก ดิสนีย์ เปิ ดแล้ วตอนนี้ที่ ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ ! เปิ ดฉาก
ความบันเทิงด้วยโชว์รูปแบบใหม่แกะกล่องขบวนพาเหรด “Flights of Fantasy Parade” ตระการตากับความงดงาม
ของปราสาทที่ส่งประกายระยิบระยับในยามเย็นด้วยผงวิเศษพิกซี่ ดสั ท์ของทิงเกอร์ เบลล์ นอกจากนี้ ยงั เปิ ดตัวความ

Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรื อเทียบเท่ า

สนุ กอื่นๆ อีกมากมากมายพร้ อมต้อนรับแขกคนพิเศษเช่ นคุณเพื่อมาร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในประวัติศาสตร์ หน้าสาคัญ
ของฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ (อิสระอาหารกลางวันและเย็น)
ได้เวลาสมควร
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน Cheak Lap Kok
ไฟล์ทบิน CX 617
21.35 น.
เหินฟ้ากลับท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX617
23.30 น.
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ไฟล์ทบิน CX 709
22.25 น.
00.15 น.

เหินฟ้ากลับท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX709
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
........................................................................................
อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา มหัศจรรย์ ฮ่ องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ ย์แปซิฟิก
เริ่มเดินทาง

กลับจาก
เดินทาง

กรุ๊ป

เทีย่ วบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มี
เตียง

พักเดี่ยว

27 เม.ย. 62

29 เม.ย. 62

20

CX654/CX617

16,900

16,900

16,900

5,500

2 พ.ค. 62

4 พ.ค. 62

20

CX654/CX617

16,900

16,900

16,900

5,500

3 พ.ค. 62

5 พ.ค. 62

20

CX654/CX617

17,900

17,900

17,900

5,500

23 พ.ค. 62

25 พ.ค. 62

20

CX654/CX617

16,900

16,900

16,900

5,500

30 พ.ค. 62

01 มิ.ย. 62

20

CX654/CX617

16,900

16,900

16,900

5,500

01 มิ.ย. 62

03 มิ.ย. 62

20

CX654/CX617

17,900

17,900

17,900

5,500

06 มิ.ย. 62

08 มิ.ย. 62

20

CX654/CX617

16,900

16,900

16,900

5,500

07 มิ.ย. 62

09 มิ.ย. 62

20

CX654/CX703

16,900

16,900

16,900

5,500

08 มิ.ย. 62

10 มิ.ย. 62

20

CX654/CX617

17,900

17,900

17,900

5,500

13 มิ.ย. 62

15 มิ.ย. 62

20

CX654/CX617

16,900

16,900

16,900

5,500

14 มิ.ย. 62

16 มิ.ย. 62

20

CX654/CX709

16,900

16,900

16,900

5,500

20 มิ.ย. 62

22 มิ.ย. 62

20

CX654/CX617

16,900

16,900

16,900

5,500

21 มิ.ย. 62

23 มิ.ย. 62

20

CX654/CX703

16,900

16,900

16,900

5,500

22 มิ.ย. 62

24 มิ.ย. 62

20

CX654/CX617

17,900

17,900

17,900

5,500

29 มิ.ย. 62

01 ก.ค. 62

20

CX654/CX617

16,900

16,900

16,900

5,500

05 ก.ค.62

07 ก.ค.62

20

CX654/CX709

16,900

16,900

16,900

5,500

12 ก.ค.62

14 ก.ค.62

20

CX654/CX709

17,900

17,900

17,900

5,500

19 ก.ค.62

21 ก.ค.62

20

CX654/CX709

16,900

16,900

16,900

5,500

02 ส.ค.62

04 ส.ค.62

20

CX654/CX709

16,900

16,900

16,900

5,500

10 ส.ค.62

12 ส.ค.62

20

CX654/CX709

19,900

19,900

19,900

5,500

16 ส.ค.62

18 ส.ค.62

20

CX654/CX709

16,900

16,900

16,900

5,500

24 ส.ค.62

26 ส.ค.62

20

CX654/CX709

16,900

16,900

16,900

5,500

30 ส.ค.62

01 ก.ย.62

20

CX654/CX709

17,900

17,900

17,900

5,500

06 ก.ย.62

08 ก.ย.62

20

CX654/CX709

16,900

16,900

16,900

5,500

13 ก.ย.62

15 ก.ย.62

20

CX654/CX709

16,900

16,900

16,900

5,500

20 ก.ย.62

22 ก.ย.62

20

CX654/CX709

17,900

17,900

17,900

5,500

12 ต.ค.62

14 ต.ค.62

20

CX654/CX709

20,900

20,900

20,900

5,500

25 ต.ค.62

27 ต.ค.62

20

CX654/CX709

17,900

17,900

17,900

5,500

✓
✓
✓
✓
✓

อัตราค่ าบริการรวม
ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ

✓ ค่ าแรงไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
✓ ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
✓ ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซั กรี ดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถู ก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่ งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน **เริ่ม ตั้งแต่ 1 พ.ค. 62 เป็ นต้ นไป**
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
หมายเหตุ(กรุ ณาอ่ านรายละเอียดด้ วยค่ ะ)
การท่ องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้ องมีการเข้ าชมสิ นค้ าของทางรั ฐบาลเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่ องเที่ยวดังกล่ าวคือร้ านชา
ร้ านหยกร้ านบัวหิมะร้ านผ้าไหมร้ านขนมร้ านจิวเวอร์ รี ***ซึ่งจะใช้ เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไม่ มีการบังคับให้ ท่านซื้อ
ซื้ อหรื อไม่ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลักไม่ มีการบังคับใดใดทั้งสิ้ นหากท่ านใดไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าวจะต้ องจ่ ายค่ าทัวร์
เพิ่มทางบริ ษัทฯจะขอถือว่ าท่ านรั บทราบและยอมรั บเงื่อนไขดังกล่ าวแล้ ว***รายการทัวร์ โรงแรมและตารางการบินดังกล่ าว
ข้ างต้ นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อสลับสั บเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม ในกรณีไม่ ลงร้ านรั ฐบาลต้ องจ่ ายเพิ่มท่ านละ 3,000
บาท
เงื่อนไขการเดินทาง
✓ กรุ๊ ป 9 ท่าน ขึน้ ไปออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์
✓ กรุ๊ ป 1 – 8 ท่าน ไม่ ออกเดินทาง (คืนค่ าทัวร์ เต็มจานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนเดินทาง **
✓ กรณีทที่ ่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วหรื อชาระค่ าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบินหรื อเวลาบินโดย
ไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

❖ กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
• เนื่ องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว( Single)และห้ อง
คู่(Twin/Double)และห้ องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้ องพักอาจจะไม่ ติดกัน
• กรณีทมี่ ีการจัดประชุ มนานาชาติ(Trade Fair)เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึน้ มากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
• โรงแรมฮ่ องกงมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องทีเ่ ป็ นห้ องมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆและห้ องแต่ ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่ างกันด้ วย
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่ านจะต้ องชาระ
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนต่ างที่สายการบินและบริษัททัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนดซึ่ งทาง
บริ ษัทฯไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ ดาเนินการออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว(กรณีตั๋ว
REFUNDได้ )ผู้เดินทางจะต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่ านั้น
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 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 ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็ บ ป่ วย จนไม่ ส ามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บ รองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรั บ รอง บริ ษั ทฯ จะทาการเลื่ อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
❖ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดื อน และบริ ษัทฯรั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่ อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริ ษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
❖ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรั บผิดชอบของบริ ษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่ งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
❖ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่ งลูกค้ าจะต้ องยอมรั บในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรั บผิดชอบของบริ ษัท
ทัวร์ )
❖ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรี ยบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
❖ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
❖ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมื องทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
❖ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลี่ยน
ชื่ อได้ หากมีการปรั บราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่ าน้ามันหรื อค่ าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษัท สงวนสิ ทธิ์ปรั บราคาตั๋ว
ดังกล่าว

❖ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
❖ กรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
❖ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้ องทา
พาสปอร์ ตเล่มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
❖ กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
❖ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ าอย่ างถ่ องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

