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ทัวร์ ฮ่องกง – ปี ใหม่ 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโลกรั ม
พิเศษ !! บริการอาหารร้ อนและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
 สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนัง่ ปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง
 ช้ อปปิ ง้ CITY GATE OUTLET ศูนย์รวมสินค้ ามากมาย
 ชมวัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) สิง่ ศักสิทธิ์ที่นิยมที่สดุ ในฮ่องกง
 ชม REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์ เสี ้ยว
 ชม VICTORIA PEAK จุดชมวิวที่สวยที่สดุ ในฮ่องกง
 นัง่ รถรางพีคแทรม ขึ ้นสูจ่ ดุ ชมวิวเดอะพีค
 ช๊ อปปิ ง้ ย่ านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์ มินอล สนุกสนานกับการเลือกสินค้ าราคาพิเศษ
 อิสระเต็มอิ่มกับการ ช๊ อปปิ้ งตามอัธยาศัย
 พิเศษ!!! เมนู ติม่ ซา ซาลาเปา ขนมจีบ โจ๊ กฮ่องกง
วันที่
รายละเอียดการท่องเที่ยว
D1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หาดรี พลัสเบย์ – วัดหมัน่ โม – ขึ ้นรถรางพีคแทรม

มื ้ออาหาร
โรงแรม
- / L / D HOTEL EASE OR SML

D2 ติ่มซา – วัดหว่องไต๋สิน - โรงงานจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – ช้ อปปิ ง้ จิมซาจุ่ยและโอเชี่ยน
เทอร์ มินอล
D3 ติ่มซา – กระเช้ านองปิ ง – อิสระช้ อปปิ ง้ CITY GATE OUTLET - กรุงเทพฯ

DS / L /D HOTEL EASE OR SML
B/L/-

โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะส่งให้ ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
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กาหนดวันเดินทาง

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
พักเดี่ยว
เที่ยวบิน
พักห้ องละ 2 ท่ าน
::ราคาโปรโมชัน่ !!!ไม่มีราคาเด็ก::
27,900.7,500.CX616 BKK-HKG 06.45-10.10
CX617 HKG-BKK 21.35-23.35
27,900.7,500.CX616 BKK-HKG 06.45-10.10
CX617 HKG-BKK 21.35-23.35

30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61
(BUS 1)
30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61
(BUS 2)
ราคาอื่นๆ
เด็กทารก INFANT (อายุต่ากว่า 2 ปี ) ราคา 5,500 บาท
ราคาจอยแลนด์ 13,900 บาท

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หาดรีพลัสเบย์ – วัดหมัน่ โม – ขึ ้นรถรางพีคแทรม
04.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4ประตู 6 ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์ เตอร์ M
ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านสัมภาระ
และบัตรขึ ้นเครื่ อง
06.45 น.
ออกเดินทางสูท่ ่ าอากาศยาน Check Lap Kok โดยเที่ยวบินที่ CX616 สายการบิน Cathay Pacific
*** บริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***
10.10 น.
ถึง สนามบินCHEAK LAP KOK

เที่ยง

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อยนาท่านนัง่ รถโค้ ชปรับอากาศข้ ามสะพานชิงหม่าสูฝ่ ั่ งเกาลูนฮ่องกง
ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูต่ ิดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (1)
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นาท่านสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรม (รวมรถราง 1 เทีย่ ว) สู่
จุดชมวิวบนยอดเขาเดอะพีค รถรางจะเคลื่อนผ่านวิวทิวทัศน์ในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไม่ได้ แล้ วไม่วา่ จะ
เป็ นวิวของตึกสูงระฟ้าของเกาะฮ่องกงหรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่าววิคตอเรี ยและเกาลูน พีคแทรมเป็ น
พาหนะเก่าแก่ที่สดุ ของฮ่องกงเปิ ดให้ บริการมาตังแต่
้ ปีค.ศ.1888 ถือว่าเป็ นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็ นรถรางที่ใช้
พลังงานไอน ้าในการขับเคลือ่ นแต่ในปี ค.ศ. 1926 ก็ได้ ถกู เปลี่ยนมาเป็ นระบบเกียร์ ไฟฟ้าและเปลีย่ นเป็ นการ
ควบคุมด้ วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซงึ่ เป็ นระบบใหม่ลา่ สุดจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ในปี ค.ศ.1989
จากนันน
้ าท่านชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์ เสี ้ยวแห่งนี ้สวยทีสดุ แห่งหนึง่ และยังใช้ เป็ น
ฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ ไปหลายเรื่ องมีรูปปั น้ ของเจ้ าแม่กวนอิมและเจ้ าแม่ทินโห่วซึง่ ทาหน้ าที่ปกป้อง
คุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูช่ ายหาดนมัสการขอพรจากเจ้ าแม่กวนอิมและ
เทพเจ้ าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคลข้ ามสะพานต่ออายุ
จากนันน
้ าท่านชม วัดหมันโหม๋ ว Man Mo Temple เป็ นวัดที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์อีกวัดหนึง่ ที่เป็ นที่นิยมสักการะและขอ
พรของคนฮ่องกงในเทศกาลสาคัญ จะมีคนฮ่องกงจานวนมากเดินทางมาสักการะขอพรเทพเจ้ าของวัดนี ้ ภายใน
วัดมีเทพเจ้ า 2 องค์ คือ เทพเจ้ าหมัน่ (หมัน่ เชิงไตกวัน)
้ และ เทพเจ้ าโหมวไต (กว้ านไตกวัน)
้ เทพเจ้ าหมัน่ ไตกวัน้
จะมีปากกาอยูใ่ นกามือ ส่วนเทพเจ้ าโหมวไตกวัน้ (กว้ านไตกวัน)หรื
้ อ เทพเจ้ ากวนอู จะมีถือมีดอยูใ่ นมือ วัดนี ้มี
เรื่ องเล่าน่าสนใจอยูว่ า่ คนฮ่องกงสมัยก่อนนันจะไม่
้
ชอบที่จะไปโรงพัก ฉะนันเมื
้ ่อเกิดเรื่ องอาชญากรรมขึ ้นมา
อย่างเช่น ของหาย หรื อมีขโมย แล้ วต้ องการค้ นหาความจริง คูก่ รณีจะไปที่วดั นี ้ จะเข้ ามาสาบานต่อหน้ าองค์
เทพเจ้ าโม๋ไตหรื อองค์เทพเจ้ ากวนอู โดยคนที่กล้ าสาบานจะเป็ นคนพูดจริง ส่วนคนที่ไม่กล้ าสาบานจะเป็ นคนผิด
หรื อเป็ นขโมย แต่สมัยนี ้คงไม่มีแล้ วที่คนจะเข้ าไปด้ านในวัด เพื่อไปตัดสินคดีกนั ส่วนเทพเจ้ าหมัน่ ไตกวัน้ จะ
ดูแลเกี่ยวกับเอกสาร และหนังสือต่างๆ ฉะนันคนฮ่
้
องกงจะพาบุตรหลานไปกราบไหว้ และขอให้ ลกู หลาน เรี ยน
หนังสือเก่ง สอบได้

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
พักที่ HOTEL EASE ระกับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า ณ เมืองฮ่ องกง
โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะส่ งให้ ก่อน5-7 วันก่ อนเดินทาง
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วันที่ 2
เช้ า

กลางวัน

ติ่มซา – วัดหว่องไต๋สนิ - โรงงานจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – ช้ อปปิ ง้ จิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์ มินอล
รับประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร (3)
หลังจากนันน
้ าท่านไหว้ พระขอพร ณ วัดหวังต้ าเซียน เป็ นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้ อมด้ วยอาคารที่พกั
อาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี ้ขึ ้นชื่อด้ านอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ จึงได้ รับการนับถือเป็ นพิเศษ
จากบรรดาคนป่ วย
นาท่านสู่ โรงงานจิวเวอรี่ ที่โด่งดังที่สดุ บนเกาะฮ่องกงของบริษัทฮ่องกงจิวเวลรี่ กรุ๊ปจากัดได้ เกิดแรงบันดาลใจ
นากังหันมาพลิกแพลงเป็ นจี ้ล้ อมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตาแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซึง่ ถือเป็ น
เครื่ องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึง่ จาลองเลียนแบบมาจาก“แซ้ ก๋งเมี๋ยว”กังหันใหญ่4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใส
ศรัทธาที่“วัดเชอกุง”ซึง่ เป็ นวัดที่ดงั มากและมีตานานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของ
กังหันหมุนไปโดยรอบแล้ วจะทาให้ ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิง่ ชัว่ ร้ ายต่างๆออกไปได้
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนันน
้ าท่านสู่ วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปี ที่แล้ วเดิมที่วดั นี ้เป็ นวัดเล็กๆเป็ นวัดที่เก่าแก่และ
อนุรักษ์ โบราณสถานซึง่ อยู่ทางด้ านหลังของเรื อนใหม่วดั เรื อนใหม่สร้ างเสร็ จในปี 1993 บนเนื ้อที่ 50,000 ตาราง
ฟุตด้ านในมีรูปปั น้ สูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็ นเทพประจาวัดแห่งนีซ้ ึ่งทางด้ านข้ างมีอาวุธรบของทหารแบบ
โบราณและมีกงั หันอยู่หลายตัวมีกลองด้ านละตัวประชาชนที่เข้ าวัดแชกงจะต้ องหมุนกังหันหรื อที่เรี ยกว่ากังหัน
นาโชคเพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ ามาในชีวิตและปั ดเป่ าสิ่งที่ไ ม่ดีออกไปโดยความหมายของใบพัดทังสี
้ ่ดงั นี ้ใบที่ 1.
เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืนใบที่ 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาใบที่ 4. คิด
หวังสิง่ ใดก็สมความปรารถนาทุกประการและก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้ องตีกลองให้ เสียงดังสนัน่ เพื่อ
ความเป็ นสิริมงคล
หลังจากนันให้
้ ท่านอิสระช็อปปิ ง้ เลือกซื ้อสินค้ าราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทางบ้ าน ณ แหล่งช้ อปปิ ง้ ย่านดังของ
ฮ่องกง ย่ านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์ มินอล สนุกสนานกับการเลือกสินค้ าราคาพิเศษอาทิเช่นเสื ้อผ้ า,
รองเท้ า, กระเป๋ า, เข็ดขัด, น ้าหอมสินค้ าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ ทัง้ ST.MICHEL, TOY R’US , BOSSINI ,
GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG, ESPRIT, G2000
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)
พักที่ HOTEL EASE ระกับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า ณ เมืองฮ่ องกง
**หลังเข้าโรงแรม หากลูกค้าท่านใดยังพอมีแรง อยากจะสัมผัสบรรยากาศ Count Down ขึ้นปี ใหม่ ก็สามารถ
เดิ นทางด้วยแท๊กซี ่ หรื อรถสาธารณะ มาร่วมปาร์ ตีย้ ่านริ มอ่าววิ คตอเรี ย (Clock Tower)
โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะส่ งให้ ก่อน5-7 วันก่ อนเดินทาง

วันที่ 3
เช้ า

เที่ยง

17.00 น.
21.35 น.

ติ่มซา – กระเช้ านองปิ ง – อิสระช้ อปปิ ง้ CITY GATE OUTLET - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านเดินทาง สู่เกาะลันเตา ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลก ของฮ่องกง นาท่าน
สัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจาก กระเช้ าลอยฟ้านองปิ ง (Ngong Ping Skyrail 360) เส้ นทางการ
ท่องเที่ยวบนรถกระเช้ าเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้ แบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง
ถึงหมูบ่ ้ านนองปิ งบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. จากรถกระเช้ าท่านจะได้ ชมทัศนียภาพอันงดงามของ
สนามบินนานาชาติฮ่องกงทิวทัศน์เหนือท้ องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลาธาร น ้าตก
และป่ าอันเขียวชอุม่ ของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้ าไปถึงสุดทางท่านจะได้ สกั การะพระใหญ่เกาะลันเตาซึง่
เป็ นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก องค์พระทาขึ ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ กว่า 200
แผ่น เข้ าด้ วยกัน น ้าหนักรวม 250 ตัน และสูง34เมตร หันพระพักต์ไปทางด้ านทะเลจีนใต้ และมองอย่างสงบลง
มายังหุบเขาและโขดหินเบื ้องล่างซึง่ เป็ นพระพุทธรูปนัง่ ทาจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (7)
จากนันให้
้ ท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าตามอัธยาศัยพบกับ
OUTLET สินค้ าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายเช่นCOACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรื อว่าจะ
เป็ นBURBERRY รวมทังรองเท้
้
ากีฬามากมายหลายยี่ห้อและชันใต้
้ ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ ท่าน
ได้ จบั จ่ายกันได้ อย่างจุใจ

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรงต่ อเวลานัดหมาย***
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX617
(บริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
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23.35 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้ าโดยสวัสดิภาพ
*********************************************
***ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงวางมัดจา
เพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง***
การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ เู ดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป
ถ้ าผู้เดินทางไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรื อ เปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน ้ามัน
 ค่าห้ องพักโรงแรม (ห้ องละ 2 หรื อ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรื อระดับเดียวกัน **เนือ่ งจากห้องพัก
โรงแรมในฮ่องกงจะมีขนาดเล็ก ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน ขนาดของห้องจะเท่ากันกับห้องพัก 1 ท่าน หรื อ 2 ท่าน พืน้ ที ่
ใช้สอยก็อาจจะไม่เพียงพอ ฉะนัน้ หากลูกค้าต้องการพักด้วยกัน 3 ท่าน กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีก่ ่อน เพือ่ ไม่ให้
เกิ ดปั ญหาทีห่ น้างาน
 ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 ค่าใช้ จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้ าทัวร์ ที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุประเภท MedicalInsurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง หรื อเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
 ค่าระวางกระเป๋ าน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ และทีวีช่อง
พิเศษของโรงแรม เป็ นต้ น
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษีหกั ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 ทิปไกด์ และคนขับรถ ท่ านละ 120HKD / ท่ าน / ทริป (หัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ จะพอใจในการบริการ)
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เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชาระค่ามัดจา ท่านละ 10,000 บาท หลังจากทาการจองภายใน 3 วัน
 ชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาเต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้ จา่ ย 100% ของราคาทัวร์ ทงหมด
ั้
 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต้ น ทางบริษัทฯ ต้ องมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมที่พกั ต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
ค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ไม่วา่ ยกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตัว๋ แล้ ว หากท่ านมีเหตุบางประการทาให้ เดินทางไม่ ได้ ไม่ สามารถขอคืนค่ าตั๋วได้ เนื่องจากเป็ น
นโยบายของสายการบิน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกงนันจะต้
้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล ร้ านจิวเวอรี่ ร้ านหยก และร้ านสมุนไพร
เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้ มีการบังคับซื ้อ หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่มท่าน
ละ 300HKD ต่อ 1 ร้ าน ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
 สาหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อถือ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร
(VISA) หรื อ การแจ้ งเข้ าแจ้ งออกประเทศไทยเอง
 ราคาทัวร์ ใช้ ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้ องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านัน้
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทาง หรื อ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ถึง 15 คนขึ ้นไป
 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ ้นภาษีน ้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าภาษีน ้ามันเพิ่มตาม
ความเป็ นจริง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรื อสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั
หรื อเหตุการณ์ที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะ
ผู้เดินทางเป็ นหลัก
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 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ น หากเกิดเหตุการณ์สดุ วิสยั เช่น ความล่าช้ าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน
การเมือง การประท้ วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปั ญหาจราจร อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ หรื อทรัพย์สนิ สูญหาย
อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรื อจากการโจรกรรม และอุบตั ิเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้ าชมได้ เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยูเ่ หนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ เป็ นต้ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
 กรณีที่ทา่ นสละสิทธิ์ในการใช้ บริการใดๆ หรื อไม่เข้ าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรื อไม่เดินทาง
พร้ อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้ จ่ายไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังในประเทศไทย
้
และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้ เดินทางเข้ า-ออกตามประเทศที่ระบุ
ไว้ เนื่องจากการครอบครองสิง่ ผิดกฎหมาย สิง่ ของต้ องห้ าม เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม
 กรณีที่ท่านใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้ า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดแล้
ั้
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ทังหมด
้
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