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พักฮ่องกง 2 คืน
กำหนดกำรเดินทำง

4-6 พฤษภำคม 2562
วันหยุดพระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษก รัชกำลที่ 10

ไฟลท์บิน

ขำไป CX700(08.20-12.10)
ขำกลับ CX709(22.25-00.15+1)

ขำไป
ขำกลับ
17-19 พฤษภำคม 2562 ขำไป
วันวิสำขบูชำ
ขำกลับ
ขำไป
24-26 พฤษภำคม 2562
ขำกลับ
31 พฤษภำคม –
ขำไป
2 มิถุนำยน 2562
ขำกลับ
ขำไป
7-9 มิถุนำยน 2562
ขำกลับ
ขำไป
14-16 มิถุนำยน 2562
ขำกลับ
ขำไป
21-23 มิถุนำยน 2562
ขำกลับ
ขำไป
6-8 กรกฎำคม 2562
ขำกลับ
14-16 กรกฎำคม 2562 ขำไป
วันหยุดเข้ำพรรษำ
ขำกลับ

10-12 พฤษภำคม 2562

CX700(08.20-12.10)
CX617(21.15-23.15)
CX700(08.20-12.10)
CX709(22.25-00.15+1)
CX700(08.20-12.10)
CX709(22.25-00.15+1)
CX700(08.20-12.10)
CX709(22.25-00.15+1)
CX700(08.20-12.10)
CX709(22.25-00.15+1)
CX700(08.20-12.10)
CX709(22.25-00.15+1)
CX700(08.20-12.10)
CX709(22.25-00.15+1)
CX616(06.45-10.15)
CX617(21.15-23.15)
CX616(06.45-10.15)
CX703(19.50-21.00)

ผูใ้ หญ่

เด็ก

เด็ก

พักเดี่ยว
เพิม่

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

20,900

20,900

19,900

5,500

18,900

18,900

17,900

5,000

21,900

21,900

20,900

5,500

18,900

18,900

17,900

5,000

18,900

18,900

17,900

5,000

18,900

18,900

17,900

5,000

18,900

18,900

17,900

5,000

18,900

18,900

17,900

5,000

18,900

18,900

17,900

5,000

19,900

19,900

18,900

6,000

--ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ กรุณำอ่ำนโปรแกรมทัวร์ และ เงื่อนไขกำรเดินทำงอย่ำงถ่องแท้จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวำงมัดจำ เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่ำนเอง—
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วันแรก
05.00 น.

กรุงเทพฯ – พระใหญ่ลนั เตำ – ซิตเกท
ี้
– ส่งที่พกั (-/L/-)
พร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4
ประตู 6 เคำน์เตอร์ M สำยกำรบินคำเธ่ย ์ แปซิฟิก (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ อานวยความ
สะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ
เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX700
(บนเครื่องมีบริกำรอำหำร) **ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลือกที่นั ่งบนเครื่องบิน เนื่องจำกเป็ น
ตั ๋วกรุป๊ ที่นั ่งต้องเป็ นไปตำมระบบของสำยกำรบิน**
เดินทางถึง ฮ่องกง สนำมบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ
ลันเตา ฮ่องกงเป็ นดิ นแดนตอนปลายสุ ดทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจีน ติ ดกับมณฑล
กวางตุ ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่ อ งกง นิ วเทอร์ริท อรี ส์ เกาลูน และเกาะเล็ ก ๆ อี ก 235 เกาะ
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้ น น าท่ านเดิ นทางสู่ เกำะลันเตำ ขึ้ นกระเช้ำนองปิ ง เพื่ อสัม ผัสประสบการณ์อัน น่ า
ตื่ นเต้น ชมวิวทิ วทัศน์ หมู่เกาะทะเล จีนใต้และภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7
กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที (หมำยเหตุ ในกรณี ที่ไม่สำมำรถขึ้ นกระเช้ำได้
เนื่ อ งจำกกระเช้ำ ปิ ดปรับ ปรุ ง หรื อ สภำวะอำกำศไม่ เ อื้ ออ ำนวย ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นกำร
เปลี่ยนแปลงกำรเดินทำงเป็ นรถโค้ชแทน)
จากนั้ นนาท่านเที่ ยวชม หมู่ บำ้ นนองปิ ง ที่ จาลองชี วิตความเป็ นอยู่ของชาวจีนมี บรรยากาศ
สบายๆแทรกตัวด้วยร้านน้ าชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ ระลึก นาท่านนมัสการ พระใหญ่
ลันเตำ เป็ นพระพุทธรูปนั ง่ ทาจากทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ าหนั ก
202 ตัน ความสูง 24 เมตร ที่ต้งั อยู่กลางแจ้งของเกาะลันเตา จากนั้ นนาท่านนมัสการ พระ
โพธิสตั ว์กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสตั ว์ และพระสมันตภัทรโพธิสตั ว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้ นใน
ปี ค.ศ. 1920 เดิ มเป็ นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุ สงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้
เปลี่ ย นเป็ นศาสนสถานโปลิ น พร้อ มทั้งมี ก ารสร้า งอารามและโบสถ์เพิ่ม ขึ้ นท าให้ปัจ จุ บัน มี
พระภิกษุ เดินทางมาจาวัดกันเป็ นจานวนมาก
จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ City gate Outlet ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET
สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence,Burberry
รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใต้ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้
จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ (อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย)

08.25 น.

12.15 น.

กลำงวัน
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**หำกท่ำนใดต้องกำรเปลี่ยนจำกพระใหญ่ ไป สวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ รำคำเพิม่ จำกค่ำทัวร์ทำ่ นละ
2,000 บำท รบกวนแจ้งกับพนักงำนขำยตั้งแต่ทเี่ มืองไทย**

**หมำยเหตุ: รถจะวนไปส่งลูกค้ำที่สวนสนุ กดิสนี ยแ์ ลนด์ก่อน และ
จะนำคณะเดินทำงไปยังหมู่บำ้ นวัฒนธรรมนองปิ ง สำหรับขำกลับ
หลังจำกรับลูกค้ำที่ City Gate รถจะวนไปรับคณะที่ไปดิสนี ยแ์ ลนด์
ก่อน แล้วนำท่ำนเดินทำงสูท่ ี่พกั **
(อิสระ ค ่ำ ตำมอัธยำศัย)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ที่พกั
พักที่ BEST WESTERN GRAND /PENTA KOWLOON HOTEL /SAV HOTEL
หรือเทียบเท่ำ (ฮ่องกง)
วันทีสอง ฮ่องกง – นั ่งเรือเฟอรี่-มำเก๊ำ – วัดอำม่ ำ-เจ้ำแม่ กวนอิมปรำงทอง-โบสถ์เซนต์ปอลล์ร้ำนของฝำก-เซนำโด้-เวเนเชี่ยน รีสอร์ท -นั ่งเรือเฟอรี่ กลับสู่ฮ่องกง (DS/L/-)
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติม่ ซำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ มำเก๊ำ โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลำเดินทำง 1 ชั ่วโมง
นาท่านเดิ น ทางสู่ วัดอำม่ ำ เป็ นวัดที่ เก่าแก่ที่ สุด และเก็บ รัก ษาศิ ล ปะวัต ถุ เก่า แก่ซึ่ง มีมูลค่ า
มหาศาลไว้มากมายเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณ
วัดมีศาลาซุม้ ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่
กวนอิม HALL OF GUANYINและศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN
จากนั้ นนาทุ กท่านชม เจ้ำแม่ กวนอิมริมทะเลหรือเจ้ำแม่ กวนอิมปรำงค์ทอง เจ้าแม่กวนอิ
มองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ท้งั องค์ มีความสูง 18 เมตร หนั กกว่า 1.8 ตัน ประดิ ษฐานอยู่
บนฐานดอกบัวดู ง ดงามอ่ อ นช้อ ย จากนั้ น น าท่ า นชม โบสถ์เ ซนต์ป อลล์ สร้า งขึ้ นเมื่ อ ต้น
ศตวรรษที่ 17 นับเป็ นสถานที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมือง
มาเก๊ า ซึ่ ง โบสถ์ แ ห่ ง นี้ เคยเป็ นโรงเรี ย นสอนศาสนาแห่ ง แรกของชาวตะวัน ตกในดิ น แดน
ตะวันออกไกล ในปี ค.ศ. 1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทาให้เหลือแต่ซากประตูโบสถ์
ด้านหน้าและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างามหลังจากที่มีการบูรณะขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ.1991
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านมายังย่านการค้าสาคัญของมาเก๊า เซนำโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้ นถนนที่ปู
ลาดด้วยกระเบื้ องเป็ นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุ เกส อิ สระให้ท่านได้
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เดิ นเที่ยวและแวะซื้ อสินค้าที่มีชื่อเสียงและซื้ อขนมพื้ นเมืองมาเก๊า ทาร์ตไข่ และ ขนมทองพับ
ห่อสาหร่าย นาท่ านชม VENETIAN MACAU RESORT โรงแรมสุ ด หรูเลิ ศอลัง การใน
บรรยากาศลาสเวกัส ให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจาลองลาสเวกัส
และได้ชมท้องฟ้ าจาลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็ นโซนต่างๆ เช่น
GRAND CANAL SHOP มีรา้ นอาหารชื่อดังให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้ ม
ลองเมนู ต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 300 ร้าน เช่น BOSSINI,
G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า CONDOLA (ไม่รวมอยู่
ในรำยกำรรำคำท่ำนละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิ ชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชค
คาสิโน ซึ่งมีอยู่ท้งั หมด 4 โซนใหญ่ *** (ไม่อนุ ญำตให้เด็กที่มีอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เข้ำไป
ภำยในคำสิโน ไม่ อนุ ญำตทำกำรบันทึกภำพใดๆภำยในคำสิโนทั้งสิ้ นและควรแต่งกำย
สุภำพ) (อิสระ ค ่ำ ตำมอัธยำศัย)
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลำเดินทำง 1 ชั ่วโมง
พักที่ BEST WESTERN GRAND /PENTA KOWLOON HOTEL /SAV HOTEL
หรือเทียบเท่ำ (ฮ่องกง)
วันที่สำม
เช้ำ

กลำงวัน

ฮ่องกง-รีพลั เบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level) – วัดแชกง-ร้ำนจิวเวอรี่-ร้ำนหยกอิสระช้อปปิ้ งนำธำน – สนำมบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ(DS/L/-)
รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติม่ ซำ ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านนมัสการขอพรจาก เจ้ำแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุ
ณ ชำยหำดรีพลั ส์เบย์ ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวจานวนมากเดิ นทางมาสักการะบูชาขอพร
ศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มกั สมหวังทุกครั้งไป
จากนั้นนาท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรีย พีค (Mid Level) ถ่ายรูป
คู่กบั วิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุย๊ บนเกาะฮ่องกง
จากนั้ น น าท่ านชม โรงงำน จิว เวอร์รี่ ที่ มี ชื่ อเสี ยงในเรื่ องการออกแบบเครื่ อ งประดับ ท่ าน
สามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ และนาท่านเลือกซื้ อ หยก ที่มีชื่อเสียง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นทาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ถูกกล่าวขานให้เป็ นปลายทางของ การ
แก้ชงตามความเชื่อที่วา่ การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็ นดี ได้
และการเริ่มต้นปี ใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่น
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21.35 น.
23.40 น.

ล้อลมและธุ รกิจเงิ นทองวิ่งฉิ ว เหมือนกังหันลู่ลม จากนั้ น ให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างเต็ มอิ่ มที่ ใจ
กลางแหล่ง ช้อปปิ้ งย่ำนถนนนำธำน หรือช้อปปิ้ งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่
มีชื่อเสียงจากทัว่ ทุ กมุ มโลก อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI,
FERAGAMO, BALLY,G2000
(อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย)
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX617
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั ๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น ***
**รำยกำรท่องเที่ยวนี้ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตำมควำมเหมำะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยึดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ**
ข้อควรทรำบ : ตามนโยบายของฮ่องกง และ มาเก๊า กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้ นเมืองให้นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้
รูจ้ กั ในนำมของร้ำนรัฐบำล คือ ร้ำนหยก,ร้ำนจิวเวอร์รี่ , ร้ำนของฝำก ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะ
มีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ใช้เวลา
ร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณีที่
ท่ำนไม่ได้ลงร้ำนช้อปรัฐบำลตำมทีร่ ำยกำรกำหนดไว้ ทำงบริษัทใคร่ ขอเก็บค่ำใช้จำ่ ยร้ำนละ 600 HKD / คน

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิค (CX)
2. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ฮ่องกง 2 คืน
3. ค่าภาษี สนามบินไทย-ฮ่องกง
4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000
บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยู่ ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนัก เกิน 30 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
3. ค่าธรรมเนี ยมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี ) และค่าภาษี บริการหัก ณ ที่จา่ ย 3%
5. ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิ่น + หัวหน้ำทัวร์ไทย และคนขับรถ 1,500 บำท ต่อลูกค้ำ 1 ท่ำน (เด็ก และเด็กINF.
เก็บเท่ำผูใ้ หญ่)
เงื่อนไขกำรจอง

1. ชาระมัดจา 5,000 บาท ภายใน 2 วันหลังจากทาการจอง
พร้อมส่ง สลิ ปการโอนเงินและสาเนาหน้าหนั งสื อเดิ นทางที่ ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุ
เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

การยกเลิก
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป
คืนเงินทังหมด
้
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1-6 วัน
เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100% ของราคาทัวร์
5.
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิ เศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้ กรุ๊ปเหมาส่วนตัว และกรุ๊ ปที่แจ้ งคอน
เฟิ ม และ แจ้ งปิ ดกรุ๊ปแล้ ว จะไม่สามารถทาการคืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ไม่วา่ ในกรณีใดใดสิ ้น
หมำยเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็ นการนาเสนอเท่านั้นเมื่อทาการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่ในระดับ
เดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในย่านเดียวกัน
12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
13.ทางบริษัท จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหร
บางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
14.เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณธไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
15.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบั พิจารณาการเข้าเมือง ผูเ้ ดินทางที่ ชื่อเป็ นชายแต่ร่างกายดูเป็ นหญิงไว้ผมยาว
แต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ
เนื่ องจากเป็ นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ

17. **สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุ นให้ลกู ค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้ น จูไห่ ขึ้ นอยูก่ บั การ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง
ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้งั สิ้ น**
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