วันที 1 :

กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง–หมูบ้านนองปิ ง–อิสระช้ อปปิ ง City Gate Outlet

**สําหรับพีเรียด 07 – 09 ธ.ค. และ 16-18 ธ.ค. 60**
04.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4ประตู 6 ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เคาน์ เตอร์ M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจ้ าหน้ าทีคอยให้ การต้ อนรับและ
อํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและบัตรขึนเครื อง
06.45นน.ทางสู่ ออกเดินทางสูท่ ่ าอากาศยานCheck Lap Kokโดยเทียวบินที CX616 สายการบิน Cathay
ออกเดิ
Pacific *** บริการอาหารร้ อนและเครืองดืมบนเครือง ***
10.10 น.
ถึง สนามบินCHEAK LAP KOK
**สําหรับพีเรียด 05-07 ม.ค. / 12-14 ม.ค. / 26-28 ม.ค. / 03-05 ก.พ. /
02-04 มี.ค. /09-11 มี.ค. / 16-18 มี.ค. / 23-25 มี.ค. 61**
05.30 น.
คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้ โ ดยสารขาออก ชั น 4ประตู 6 ท่ าอากาศยานสุ ว รรณภู มิ
เคาน์ เตอร์ M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจ้ าหน้ าทีคอยให้ การต้ อนรับและ
อํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและบัตรขึนเครื อง
08.15 น.
ออกเดินทางสูท่ ่ าอากาศยานCheck Lap Kokโดยเทียวบินที CX700 สายการบิน Cathay
Pacific *** บริการอาหารร้ อนและเครืองดืมบนเครือง ***
12.15 น.
ถึงสนามบินCHEAK LAP KOK
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเรียบร้ อยนําท่านนังรถโค้ ชปรับอากาศข้ ามสะพานชิงหม่าสูฝ่ ั ง
เกาลูนฮ่องกงตังอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูต่ ิดกับ
มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง)
นําท่านเดินทาง สู่เกาะลันเตา ซึงถือได้ วา่ เป็ นแหล่งท่องเทียวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลก ของ
ฮ่องกง นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ทีน่าตืนตาตืนใจจาก กระเช้ าลอยฟ้านองปิ ง (Ngong
Ping Skyrail 360) เส้ นทางการท่องเทียวบนรถกระเช้ าเคเบิลทีสามารถชมทัศนียภาพอันงดงาม
ได้ แบบพาโนรามิค เชือมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมูบ่ ้ านนองปิ งบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า
5.7 ก.ม. จากรถกระเช้ าท่านจะได้ ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง
ทิวทัศน์เหนือท้ องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลําธาร นําตกและป่ าอัน
เขียวชอุม่ ของอุทยานลันเตาเหนือ เมือกระเช้ าไปถึงสุดทางท่านจะได้ สกั การะพระใหญ่เกาะ
ลันเตาซึงเป็ นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิกลางแจ้ งทีใหญ่ทีสุดในโลก องค์พระทําขึนจากการเชือม
แผ่นทองสัมฤทธิ กว่า 200 แผ่น เข้ าด้ วยกัน นําหนักรวม 250 ตัน และสูง34เมตร หันพระพักต์ไป
ทางด้ านทะเลจีนใต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบืองล่างซึงเป็ นพระพุทธรูปนัง
ทําจากทองสัมฤทธิกลางแจ้ งทีใหญ่ทีสุด
เทียง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (1)
จากนันให้ ทา่ นอิสระช้ อปปิ งทีห้ างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ ทา่ นช้ อปปิ งสินค้ าตาม

เย็น
พักที

วันที 2 :
เช้ า

กลางวัน

อัธยาศัยพบกับOUTLET สินค้ าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายเช่นCOACH, ESPRIT, POLO,
RAUGH LAURENCE หรื อว่าจะเป็ นBURBERRY รวมทังรองเท้ ากีฬามากมายหลายยีห้ อและ
ชันใต้ ดินจะมีSUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ ทา่ นได้ จบั จ่ายกันได้ อย่างจุใจ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
SILKA TSUN WAN HOTEL ระกับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า ณ เมืองฮ่ องกง
โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง
โดยทางบริษัทจะส่ งให้ ก่อน5-7 วันก่ อนเดินทาง

ติมซํา - รถรางพีคแทรม - หาดรี พลัสเบย์ - โรงงานจิวเวอรี - วัดแชกงหมิว - วัดหว่ องไต๋ สิน
ช็อปปิ ง ตลาด เลดี มาร์ เก๊ ต
รับประทานอาหารเช้ าแบบติมซํา ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ทีไม่ควรพลาดในการมาเทียวฮ่องกง นังรถรางพีคแทรม (รวม
รถราง 1 เทียว) สูจ่ ดุ ชมวิวบนยอดเขาเดอะพีค รถรางจะเคลือนผ่านวิวทิวทัศน์ในมุมสวยงาม
และหาชมทีไหนไม่ได้ แล้ วไม่วา่ จะเป็ นวิวของตึกสูงระฟ้ าของเกาะฮ่องกงหรื อทัศนียภาพอันแปลก
ตาของอ่ายวิคตอเรี ยและเกาลูนพีคแทรมเป็ นพาหนะเก่าแก่ทีสุดของฮ่องกงเปิ ดให้ บริ การมาตังแต่
ปี ค.ศ.1888 ถือว่าเป็ นแห่งแรกในเอเชียเดิมเป็ นรถรางทีใช้ พลังงานไอนําในการขับเคลือนแต่ในปี
ค.ศ. 1926 ก็ได้ ถกู เปลียนมาเป็ นระบบเกียร์ ไฟฟ้ าและเปลียนเป็ นการควบคุมด้ วยระบบไมโคร
โพรเซสเซอร์ ซงเป็
ึ นระบบใหม่ลา่ สุดจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ในปี ค.ศ.1989
จากนันนําท่านชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์ เสียวแห่งนีสวยทีสดุ แห่งหนึง
และยังใช้ เป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ ไปหลายเรื องมีรูปปั นของเจ้ าแม่กวนอิมและเจ้ าแม่ทิน
โห่วซึงทําหน้ าทีปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยูท่ า่ มกลางสวนสวยทีทอดยาวลงสูช่ ายหาด
นมัสการขอพรจากเจ้ าแม่กวนอิมและเทพเจ้ าแห่งโชคลาภเพือเป็ นสิริมงคลข้ ามสะพานต่ออายุ
นําท่านสู่ โรงงานจิวเวอรี ทีโด่งดังทีสุดบนเกาะฮ่องกงของบริ ษัทฮ่องกงจิวเวลรี กรุ๊ปจํากัดได้
เกิดแรงบันดาลใจนํากังหันมาพลิกแพลงเป็ นจีล้ อมเพชรโดยเชิญซินแสชือดังมาจัดวาง
ตําแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซึงถือเป็ นเครื องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึงจําลองเลียนแบบมาจาก
“แซ้ กง๋ เมียว”กังหันใหญ่4 ใบพัดทีชาวฮ่องกงเลือมใสศรัทธาที“วัดเชอกุง”ซึงเป็ นวัดทีดังมาก
และมีตํานานความเชือมายาวนานว่าคนทีมีเคราะห์เมือจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบ
แล้ วจะทําให้ ชีวิตหมุนเวียนไปในทางทีดีและสามารถพัดเอาสิงชัวร้ ายต่างๆออกไปได้
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนันนําท่านสู่ วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมือ 300 กว่าปี ทีแล้ วเดิมทีวัดนีเป็ นวัดเล็กๆเป็ น
วัดทีเก่าแก่และอนุรักษ์ โบราณสถานซึงอยูท่ างด้ านหลังของเรื อนใหม่วดั เรื อนใหม่สร้ างเสร็ จ
ในปี 1993 บนเนือที 50,000 ตารางฟุตด้ านในมีรูปปั นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึงเป็ นเทพ
ประจําวัดแห่งนีซึงทางด้ านข้ างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณและมีกงั หันอยูห่ ลายตัวมี

เย็น
พักที

วันที 3
เช้ า

กลองด้ านละตัวประชาชนทีเข้ าวัดแชกงจะต้ องหมุนกังหันหรื อทีเรียกว่ากังหันนําโชคเพือ
หมุนแต่สงดี
ิ ๆเข้ ามาในชีวิตและปั ดเป่ าสิงทีไม่ดีออกไปโดยความหมายของใบพัดทังสีดังนีใบ
ที 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยใบที 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืนใบที 3. โชคลาภเงินทอง
ไหลมาเทมาใบที 4. คิดหวังสิงใดก็สมความปรารถนาทุกประการและก่อนทีท่านจะออกจาก
วัดอย่าลืมจะต้ องตีกลองให้ เสียงดังสนันเพือความเป็ นสิริมงคล
หลังจากนันนําท่านไหว้ พระขอพรต่อ ณ วัดหวังต้ าเซียน เป็ นวัดทีมีอายุกว่าครึงศตวรรษ
รายล้ อมด้ วยอาคารทีพักอาศัยของการเคหะ วัดแห่งนีขึนชือด้ านอิทธิฤทธิในการ ดูแลรักษา
โรคภัยไข้ เจ็บ จึงได้ รับการนับถือเป็ นพิเศษจากบรรดาคนป่ วย
จากนันนําท่านเลือกซือสินค้ าตลาดกลางแจ้ งทีมีชือเสียงทีสุดแห่งหนึงของฮ่องกง เลดีส์ มาร์
เก็ต เป็ นจุดหมายทีต้ องไปเยือนสําหรับคนรักแฟชันทีโปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋ า,
เครื องประดับ, ของเล่น, เครื องสําอาง และของแต่งบ้ านเล็กๆน้ อยๆ ร้ านแผงลอยต่างๆ ทีตัง
กระจุกรวมตัวกันจนเกิดเป็ นตลาดทีมีบรรยากาศสนุกสนานนี ตังอยูบ่ นถนนตุงชอย ในมงก๊ ก
เปิ ดตังแต่เทียงไปจนถึง 23.30 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)
SILKA TSUN WAN HOTEL ระกับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า ณ เมืองฮ่ องกง
โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครังโดยทางบริษัทจะส่ งให้
ก่ อน5-7 วันก่ อนเดินทาง

ติมซํา – ช้ อปปิ งจิมซาจุ่ยและโอเชียนเทอร์ มินอล – กรุ งเทพ
รับประทานอาหารเช้ าแบบติมซํา ณ ภัตตาคาร (6)
หลังจากนันให้ ทา่ นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อช้ อปปิ งเลือกซือสินค้ าราคาถูกฝากคนทีท่านรัก
ทางบ้ านณแหล่งช้ อปปิ งของฮ่องกง ย่ านจิมซาจุ่ยและโอเซียนเทอร์ มินอล สนุกสนานกับการ
เลือกสินค้ าราคาพิเศษอาทิเช่นเสือผ้ า,รองเท้ า,กระเป๋ า,เข็ดขัด,นําหอมสินค้ าแบรนด์ชือดังต่างๆ
ทังST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE
HONGKONG,ESPRIT,G2000
**อิสระอาหารกลางวัน และเย็น เพือให้ ท่านสามารถช้ อปปิ งได้ อย่ างเต็มที**
**สําหรับพีเรียด 5-7 ม.ค. / 26-28 ม.ค. / 2-4 มี.ค. / 09-11 มี.ค. / 16-18 มี.ค. 61**

16.00 น.
20.00 น.
21.55 น.

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบินCHEAK LAP KOK
***กรุ ณาตรงต่ อเวลานัดหมาย***
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร โดยเทียวบินที CX703
(บริการอาหารร้ อนและเครืองดืมบนเครือง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้ าโดยสวัสดิภาพ

**สําหรับพีเรียด 07-09 ธ.ค. 60**
17.00 น.
21.35 น.
23.35 น.

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบินCHEAK LAP KOK
***กรุ ณาตรงต่ อเวลานัดหมาย***
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร โดยเทียวบินที CX617
(บริการอาหารร้ อนและเครืองดืมบนเครือง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้ าโดยสวัสดิภาพ
**สําหรับพีเรียด 16-18 ธ.ค. / 12-14 ม.ค. / 03-05 ก.พ. / 23-25 มี.ค. 61**

18.00 น.
22.25น.
00.15 น.

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบินCHEAK LAP KOK
***กรุ ณาตรงต่ อเวลานัดหมาย***
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร โดยเทียวบินที CX709
(บริการอาหารร้ อนและเครืองดืมบนเครือง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้ าโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ
::ราคาโปรโมชัน!!!ไม่ มีราคาเด็ก::
กําหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
พักห้ องละ 2 ท่ าน

พักเดียว

07 – 09 ธ.ค. 60

17,900.-

5,500.-

16 – 18 ธ.ค. 60

14,900.-

5,500.-

05 – 07 ม.ค. 61

16,900.-

5,500.-

12 – 14 ม.ค. 61

16,900.-

5,500.-

26 – 28 ม.ค. 61

16,900.-

5,500.-

เทียวบิน
CX616 BKK-HKG 06.45-10.10
CX617 HKG-BKK 21.35-23.35
CX616 BKK-HKG 06.45-10.10
CX709 HKG-BKK 22.00-23.55
CX700 BKK-HKG 08.25-12.10
CX703 HKG-BKK 20.00-21.55
CX700 BKK-HKG 08.25-12.10
CX709 HKG-BKK 22.00-23.55
CX700 BKK-HKG 08.25-12.10
CX703 HKG-BKK 20.00-21.55

03 – 05 ก.พ. 61

15,900.-

5,500.-

02 – 04 มี.ค. 61

16,900.-

5,500.-

09 – 11 มี.ค. 61

16,900.-

5,500.-

16 – 18 มี.ค. 61

16,900.-

5,500.-

23 – 25 มี.ค. 61

16,900.-

5,500.-

CX700 BKK-HKG 08.25-12.10
CX709 HKG-BKK 22.00-23.55
CX700 BKK-HKG 08.25-12.10
CX703 HKG-BKK 20.00-21.55
CX700 BKK-HKG 08.25-12.10
CX703 HKG-BKK 20.00-21.55
CX700 BKK-HKG 08.25-12.10
CX703 HKG-BKK 20.00-21.55
CX700 BKK-HKG 08.15-12.15
CX709 HKG-BKK 22.25-00.15+1

ราคาอืนๆ
เด็กทารก INFANT (อายุตากว่
ํ า 2 ปี ) ราคา 5,500 บาท
ราคาจอยแลนด์ 8,900 บาท
***********************************************
***ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงือนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงวางมัดจํา
เพือประโยชน์ ของท่ านเอง***
การเดินทางในแต่ละครังจะต้ องมีผ้ เู ดินทางจํานวน 15 ท่ านขึนไป
ถ้ าผู้เดินทางไม่ ครบจํานวนดังกล่าว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ เลือนการเดินทาง หรื อ เปลียนแปลงราคา
อัตราค่ าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ ตามเทียวบินทีระบุในรายการท่องเทียว
 ค่าภาษี สนามบิน ภาษี นามั
ํ น
 ค่าห้ องพักโรงแรม (ห้ องละ 2 หรื อ 3 ท่าน) ตามทีระบุในรายการท่องเทียวหรื อระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุในรายการท่องเทียว
 ค่าใช้ จา่ ยมัคคุเทศก์ / หัวหน้ าทัวร์ ทีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรื อเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
 ค่าระวางกระเป๋ านําหนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนด
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื องดืม นอกเหนือจากรายการท่องเทียว ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ มินบิ าร์ และทีวีช่องพิเศษของ
โรงแรม เป็ นต้ น
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิมและภาษี หกั ณ ทีจ่ายของแต่ละประเทศ
 ทิปไกด์ และคนขับรถ ท่ านละ 120 HKD /ท่ าน/ทริป(หัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ จะพอใจในการบริการ)
เงือนไขการชําระเงิน
 ชําระค่ามัดจํา ท่านละ 10,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน
 ชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงือนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยึดมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ทงหมด
ั
 กรณีกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต้ น ทางบริษัทฯ ต้ องมีการการันตีมดั จําทีนังกับทาง
สายการบิน รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมทีพักต่างๆ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่ามัดจํา หรื อ
ค่าทัวร์ ทงหมด
ั
ไม่วา่ ยกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมือออกตัวแล้ ว หากท่ านมีเหตุบางประการทําให้ เดินทางไม่ ได้ ไม่ สามารถขอคืนค่ าตัวได้ เนืองจากเป็ นนโยบายของ
สายการบิน
รายละเอียดเพิมเติม
 การท่องเทียวประเทศฮ่องกงนันจะต้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล ร้ านจิวเวอรี ร้ านหยก และร้ านสมุนไพร เพือเป็ นการ
ส่งเสริ มการท่องเทียวแต่ไม่ได้ มีการบังคับซือ หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิมท่านละ 300 HKD ต่อ 1
ร้ าน ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดังกล่าวแล้ ว
 สําหรับผู้โดยสาร ทีไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อถือ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื องเอกสาร (VISA)
หรื อ การแจ้ งเข้ าแจ้ งออกประเทศไทยเอง
 ราคาทัวร์ ใช้ ตวเครื
ั องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือนวันเดินทางได้ ต้ องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางทีระบุเท่านัน
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทาง หรื อ เปลียนแปลงราคา ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ถึง 25 คนขึนไป
 ในกรณีทีสายการบินประการปรับขึนภาษี นามั
ํ น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าภาษี นามั
ํ นเพิมตามความเป็ น
จริ ง

 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลง หรื อสลับรายการท่องเทียวตามความเหมาะสม ในกรณีทีเกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อ
เหตุการณ์ทีอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็ น
หลัก
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดเหตุการณ์สดุ วิสยั เช่น ความล่าช้ าจากสายการบิน การยกเลิกเทียวบิน การเมือง
การประท้ วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปั ญหาจราจร อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ หรื อทรัพย์สนิ สูญหายอันเนืองมาจากความ
ประมาทของตัวท่านเอง หรื อจากการโจรกรรม และอุบตั เิ หตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 กรณีทีสถานทีท่องเทียวใดๆ ทีไม่สามารถเข้ าชมได้ เนืองจากเหตุสดุ วิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ทอยู
ี เ่ หนือการควบคุมของ
บริ ษัทฯ เป็ นต้ น บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิน
 กรณีทีท่านสละสิทธิในการใช้ บริการใดๆ หรื อไม่เข้ าชมสถานทีใดๆ ก็ตามทีระบุในรายการท่องเทียว หรื อไม่เดินทางพร้ อม
คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าใช้ จ่ายไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
 กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทังในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้ เดินทางเข้ า-ออกตามประเทศทีระบุไว้
เนืองจากการครอบครองสิงผิดกฎหมาย สิงของต้ องห้ าม เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม
 กรณีทีท่านใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาเงิ
ํ น) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆ ทังสิน
 เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ทงหมดแล้
ั
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงือนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด

