วันแรก
05.30 น.

08.15 น.
12.15 น.

เที่ยง
15.00 น.
16.00 น.

กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง – มาเก๊ า
คณะผู้ ร่ ว มเดิ น ทางพร้ อมกั น ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคาร
ผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M สายการบิน คา
เธ่ ต์แปซิฟิค แอร์ เวย์ (CX) **สังเกตป้าย Smile Trip ** พนักงาน
ต้ อนรับและหัวหน้ าทัวร์ ให้ การต้ อนรับพร้ อมติดป้ายชื่อและรับเอกสาร
การเดินทาง บัตรที่นงั่ บนเครื่ องบิน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า-ออก
เมือง
สายการบินการจัดที่น่ ังบนเครื่ องบิน
ทางสายการบินเป็ นผู้
กําหนด ทางบริษัทไม่ สามารเข้ าไปแทรกแซงได้ แต่ จะทําการ
Request ให้ ได้ เท่ านัน้ อาทิเช่ น กรณีขอรถวีลแชร์ หรื อต้ องการ
อาหารพิเศษซึ่งต้ องแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง 3 วันหากถึงวัน
เดินทางมีลูกค้ าบางท่ านไม่ สามารถเดินทางได้ กรุ ณาแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ก่อนทําการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ ฮ่ องกงโดย สายการบินคาเธ่ ต์แปซิฟิค แอร์ เวย์
เที่ยวบินที่ CX700
ถึงสนามบิน เช็คแล๊ ปก๊ อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
นําท่านเดิน ทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงาม
ของประเทศฮ่ อ งกง "ฮ่ องกง" เป็ นภาษากวางตุ้ ง ซึ่ ง มาจาก
ภาษาจี น กลาง ว่ า "เซี ย งกั่ ง” ความหมายก็ ไ ม่ เหมื อ นใคร
หมายความว่ า "ท่ าเรื อหอม" มีความเป็ นมา สืบเนื่องมาแต่ครัง้ ที่
กวางตุ้ง เป็ นแหล่งปลูกไม้ หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็ นสินค้ าออกโดยที่
ต้ องมาขนถ่ายสินค้ ากัน ที่ทา่ เรื อนํ ้าลึกตอนใต้ สดุ
รั บประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูม่ าเก๊ าโดยเรื อเฟอร์ ร่ี อนั ทันสมัยโดยใช้ เวลาการ
เดินทางประมาณ 1 ชม.
ถึงมาเก๊ า ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองนําท่านเดินทางสูท่ ี่พกั Broadway
Hotel ระดั บ 5 ดาว ตัง้ อยู่บ นทํ า เลอัน เหมาะเจาะของมาเก๊ า มี
คาสิโนและร้ านค้ าให้ ท่านช้ อปปิ ง้ อย่างหลากหลาย และอยู่ตรงข้ าม
กับ Galaxy Macau ซึง่ ท่านสามารถเดินเที่ยวได้ ตามอัธยาศัย

วันที่สอง
เช้ า

กลางวัน

**อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกสบายของทุกท่ าน ให้ ทุก
ท่ านได้ มีเวลาอย่ างเพียงพอและเพลิดเพลินต่ อการช้ อปปิ ้ ง**
ที่พัก Broadway Hotel ระดับ 5 ดาว
วัดเจ้ าแม่ กวนอิม-โบสถ์ เซนต์ ปอล-เซนาโด้ สแควร์ -ความงามฮ่ องกงยามราตรี
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านสัมผัสกับเมือง มาเก๊ า ดินแดนแห่งการพนันและ
คาสิโนนามระบือ นอกจากนี ้ มาเก๊ า มีภาพความงามแห่ง
ศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ ได้ ชื่นชมและยังมี
มนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที่
ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน กว่าจะเป็ นชื่อ “มาเก๊ า” มีท่ มี าจาก
“อาม่ า” องค์ เทพธิดาแห่ งท้ องทะเลผู้ศักดิ์สทิ ธิ์ ตามตํานานเล่ า
สืบต่ อกันมาว่ า “อาม่ า” มีพระนามเดิมว่ า “หลิงม่ า” หญิงสาว
ชาวฟูเจีย้ นที่วันหนึ่งเธอต้ องการข้ ามฝั่ งมายังคาบสมุทรดอกลิล
ลี่ขาว หรื อ “เอ้ าเหมิน” ตามชื่อในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากับ
เรื อของชาวประมงชราคนหนึ่งซึ่งเป็ นเพียงเรื อลําเล็กๆ ที่ยอม
ให้ หลิงม่ า โดยสารมาด้ วย ในระหว่ างที่เรื อล่ องอยู่กลางทะเล
เกิดมีพายุขนึ ้ อย่ างรุ นแรงทําให้ เรื อหลายลําต้ องอับปาง แต่ ด้วย
ปาฏิหาริย์ในคําสั่งฟ้ าของหลิงม่ าทําให้ เรื อที่เธอโดยสารมา
เข้ าถึงฝั่ งได้ อย่ างปลอดภัย ทันทีท่ หี ลิงม่ าก้ าวเท้ าขึน้ สู่ฝ่ ั งเธอก็
ลอยขึน้ ไปบนฟ้ าและหายลับไป ชาวประมงทัง้ หลายต่ างเชื่อกัน
ว่ าเธอ คือ องค์ เทพธิดาแห่ งท้ องทะเล นับตัง้ แต่ นัน้ ดินแดนแห่ ง
นีก้ ไ็ ด้ รับการขนานนามว่ า “อ่ าวของ อาม่ า” หรื อ “อา-หม่ า-เกา”
ที่เพีย้ นเสียงมาเป็ น “มาเก๊ า” ในปั จจุบัน
นําท่านผ่าน เจ้ าแม่ กวนอิมริ มทะเล ซึ่งโปรตุเกสสร้ างขึน้ เพื่อเป็ น
อนุสรณ์ ให้ กบั มาเก๊ า เนื่องในโอกาสที่ส่งมอบ มาเก๊ าคืนให้ กบั จีน นํา
ท่านสู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิม นมัสการเจ้ าแม่ กวนอิมที่เก่ าแก่ ท่ ีสุดใน
มาเก๊ ามีอายุราว 600 กว่ าปี
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ โบสถ์ เซนต์ ปอล โบสถ์เก่าแก่ซงึ่ มีความ
งดงามตามสถาปั ตยกรรมยุโรป นําท่านสูจ่ ดุ กําเนิดแห่งมาเก๊ า ณ ซาก
ประตูโบสถ์เซนต์ปอล ซึง่ โบสถ์แห่งนี ้เคยเป็ นโรงเรี ยนสอนศาสนาแห่ง
แรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835

คํ่า

วันที่สาม
เช้ า

เกิดเพลิงไหม้ อย่างรุนแรงทําให้ โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบาน
ประตูและบันไดทางเข้ าด้ านหน้ าที่สง่างาม
จากนันนํ
้ าท่านสู่ เซนาโด้ แสควร์ เซ็นเตอร์ พอยท์แห่งมาเก๊ า ซึ่งโดด
เด่ น ด้ ว ยพื น้ ถนนที่ ปูล าดด้ ว ยกระเบื อ้ งเป็ น ลอนคลื่น ล้ อ มรอบด้ ว ย
สถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวและช้ อปปิ ง้
สินค้ าที่มีชื่อเสียงและสินค้ าแผงลอยมากมาย
ได้ เวลานัดหมาย นําทุกท่ านเดินทางสู่ท่าเรื อเฟอรี่ เพื่อเดินทาง
สู่ฮ่องกง
นํ า ท่ านชม เดอะพี ค มั ก ได้ รั บ กล่ าวขานว่ าเป็ นจุ ด หมาย
ปลายทางสุดแสนประทับใจของฮ่ องกง แค่ ระหว่ างขึน้ ไปก็แทบ
จะทํา ให้ ห ลงมนต์ ส เน่ ห์ แ ล้ ว พี ค แทรม เปิ ด ให้ บ ริ ก ารในปี 1888
แรกเริ่ ม มี ขึ น้ สํ า หรั บ ผู้ว่ า การรั ฐ อัง กฤษและผู้อ ยู่อ าศัย ในเดอะพี ค
เท่านัน้ แต่ปัจจุบนั ไม่ว่าใครก็สามารถใช้ บริ การรถรางที่มีความลาด
ชันที่่สุดในโลกนี ้ได้ การเดินทางขึ ้นสูเ่ ดอะพีคโดยรถรางใช้ เวลาเพียง 7
นาทีแถมยังได้ สมั ผัสประสบการณ์ ที่น่าจดจําขณะที่รถรางไต่ขึน้ ไป
ผ่ า นวิ ว ทิ ว ทัศ น์ อัน เหลื อ เชื่ อ แม้ ไ ม่ ใ ช่ จุด ที่ สูง ที่ สุด ของฮ่ อ งกง หาก
วิคตอเรี ยพีค ถือเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ ไป
เยื อ นวิ ค ตอเรี ย พี ค จะสามารถมองเห็ น วิ ว ของเกาะฮ่ อ งกงได้
ทัง้ หมด ตัง้ แต่ อ่าววิคตอเรี ย ตึกระฟ้ า เรื อเฟอร์ ร่ ี และสีสันของ
แสงไฟยามคํ่าคืนของฝั่ งเกาลูน ทัง้ หมดสร้ างตามหลักความเชื่อ
เรื่ องฮวงจุ้ย
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Stanford Mongkok Hotel หรื อ
เทียบเท่ า
โรงแรมใกล้ แหล่ งช้ อปปิ ้ งย่ าน Mongkok ตลาดกลางคืน Lady
Market
วัดแชกงหมิว – เจ้ าแม่ กวนอิมรี พัลส์ เบย์ – ช้ อปปิ ้ งย่ านจิมซาจุ่ย – กรุ งเทพฯ
รั บประอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซํา)
หลัง อาหารนํ า ท่ า นชมทิ ว ทัศ น์ ร อบเกาะฮ่ อ งกงผ่ า นชมย่ า นธุ ร กิ จ
การค้ าต่างๆ อันทันสมัยเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว” เป็ นวัดที่เชื่อกัน
ว่ าถ้ าหมุนกังหัน 3 รอบจะขับไล่ ส่ ิงชั่วร้ ายหรื อสิ่งไม่ เป็ นมงคล

กลางวัน

20.00 น.

ออกไปและนํ า แต่ ส่ ิ ง ดี ๆ เข้ า มาในชี วิต ซึ่ง ชาวฮ่ อ งกงนิ ย มไป
สักการะที่วัดแห่ งนีเ้ ป็ นจํานวนมาก
จากนันนํ
้ าท่านสู่ รี พัลส์ เบย์ หรื ออ่ าวนํา้ ตืน้ ซึง่ ชื่ออ่าวนี ้ได้ มาจากชื่อ
เรื อรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อา่ วอ่าวด้ านนี ้เป็ นอ่าวนํ ้า
ตื ้น ซึง่ ได้ รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึง่ ด้ าน
หนึง่ ของอ่าวมีวดั เจ้ าแม่กวนอิม ถือเป็ นวัดสําคัญอีกวัดหนึง่ ของเกาะ
ฮ่องกง สร้ างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวจํานวนมากมา
ขอพรเจ้ าแม่ กวนอิม,เจ้ าแม่ ทบั ทิมและเทพเจ้ าต่ างๆ ก่ อสร้ าง
ประดิษฐานไว้ มากมาย ตามความเชื่อถือศรั ทธา พระสังกัจจจาย
บูชาเพื่อความสุข, เจ้ าสมุทร เทพเจ้ าแห่ งโชคการงาน พระกาฬ
เทพเจ้ าแห่ งความมั่งคั่ง มีเทพแห่ งวาสนา เทพแห่ งดวงชะตา
รวมทัง้ กามเทพ ที่มีวธิ ีการเสี่ยงทายด้ วยด้ ายแดง และอธิษฐาน
ด้ วยการลูบคลําหินก้ อนกลมอย่ างตัง้ ใจ
จากนันนํ
้ าท่านสู่ โรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่ งดังที่สุดบนเกาะฮ่ องกงของ
บริษัท ฮ่ องกง จิวเวลรี่ กรุ๊ ป จํากัด ได้ เกิดแรงบันดาลใจ นํา
กังหัน มาพลิกแพลงเป็ น จี ้ ล้ อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มา
จัดวางตําแหน่ งของเพชรแต่ ละเม็ด ซึ่งถือเป็ นเครื่ องรางตาม
หลักฮวงจุ้ยซึง่ จําลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4
ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธา ที่ “วัดเชอกุง” ซึง่ เป็ นวัดที่ดงั มาก
และมีตํานานความเชื่อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของ
กังหันหมุนไปโดยรอบแล้ ว จะทําให้ ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและ
สามารถพัดเอาสิง่ ชัว่ ร้ ายต่างๆ ออกไปได้
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารอิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ เลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย ย่ าน
ถนนนาธาน เช่ น นํา้ หอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่ างๆ หรื อช้
อปปิ ้ งสินค้ า BRAND NAME ชัน้ นําที่มีให้ ท่านเดินเลือกช้ อปปิ ้ ง
มากกว่ า 700 ร้ านค้ า อาทิ GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI,
DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy‘ RUs
ได้ เวลานัดหมาย....เดินทางสู่สนามบินฮ่ องกง
เดินทางวันที่ 12-14 ม.ค. / 26-28 ม.ค. / 23-25 มี.ค.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินคาเธ่ ต์แปซิฟิค แอร์
เวย์ เที่ยวบินที่ CX703

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............
พร้ อมความประทับใจ
เดินทางวันที่ 3-5 ก.พ. / 9-11 มี.ค. / 30 มี.ค. – 1 เม.ย.
22.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินคาเธ่ ต์แปซิฟิค แอร์
เวย์ เที่ยวบินที่ CX709
23.55 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............
พร้ อมความประทับใจ

22.05 น.

ตารางวันเดินทาง
เด็กอายุต่าํ กว่ า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่
มีเตียง+
มีเตียง+
ไม่ มีเตียง+
1 ผู้ใหญ่
2 ผู้ใหญ่
2 ผู้ใหญ่

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ2 ท่ าน

12 – 14 ม.ค. 61

19,900

19,900

18,900

17,900

6,000

26 - 28 ม.ค. 61

19,900

19,900

18,900

17,900

6,000

3 – 5 ก.พ. 61

19,900

19,900

18,900

17,900

6,000

9 – 11 มี.ค. 61

19,900

19,900

18,900

17,900

6,000

23 – 25 มี.ค. 61

19,900

19,900

18,900

17,900

6,000

30 มี.ค. – 1 เม.ย. 61

19,900

19,900

18,900

17,900

6,000

14-16 เม.ย.

26,900

26,900

25,900

24,900

7,000

พักเดี่ยว

*** ราคาทัวร์ ดังกล่ าว ไม่ มีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรื อ กระเป๋า ***

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับเส้ นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ
สนามบินทุกแห่งที่มี

ชันทั
้ ศนาจรไป-กลับพร้ อมคณะ

และค่าภาษี

 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้ องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรื อเทียบเท่า ** กรุณาระบุลกั ษณะห้ องที่คณ
ุ ต้ องการ
เพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริ ษัท ขออนุญาตจัดเป็ น
เตียง Twin ให้ กบั ผู้เข้ าพักสําหรับ Broadway Hotel บริ ษัทสงวนสิทธิ์ในการจองห้ องเป็ นแบบ Double room ทุกห้ อง
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่ารถรับ-ส่งและนําเที่ยวตามรายการ
 หัวหน้ าทัวร์ นําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ค่านํ ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน
 ประกันอุบัตเิ หตุระหว่ างเดินทาง วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดเสื ้อผ้ า ค่ามินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้ องการสัง่ เพิ่มกรุณาแจ้ งหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.)
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่าวีซา่ สําหรับพาสปอร์ ตต่างชาติหรื อต่างด้ าว
 ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%(คิดคํานวณจากค่าบริ การ กรณีต้องการใบกํากับภาษี )ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (คํานวณจาก
ค่าบริ การ)
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถประมาณ คนละ 120 HKD/ทริ ป เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้ นเด็กทารก

เงื่อนไขการให้ บริการและการยกเลิก
1. กรุณาชําระค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท / เดินทางช่วงเทศกาลชําระค่ามัดจําท่านละ 15,000 บาท ทันทีหลังจากทํา
การจอง พร้ อมแฟกซ์ หรื ออีเมลล์ หน้ าพาสปอร์ ตที่ชดั เจน เพื่อทําการจอง ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน
หากไม่มีการชําระมัดจําถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ที่วางมัดจําก่อน
2. เงื่อนไขการยกเลิก 2.1 ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วัน คืนเงินมัดจําบางจํานวน หากมีการเกิดค่าใช้ จ่าย เช่น ทาง
บริ ษัทได้ มดั จําตัว๋ กับสายการบินแล้ ว หรื อ ทางบริษัทได้ มีการการันตีโรงแรมกับแลนด์ทางเมืองนอกแล้ ว
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บมัดจํา 80% ของจํานวนเงินมัดจํา

2.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทุกกรณี ยกเว้ นกรณีหาคนมาเดินทางแทนได้
และต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติมกรณีตวั๋ เครื่ องบิน/ตัว๋ เรื อ ได้ ทําการออกแล้ วและต้ องทําการแก้ ไขชื่อ
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. *** บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ ้นนองปิ ง ในกรณีที่กระเช้ าปิ ดปรับปรุง หรื อสภาพอากาศ
ไม่เอื ้ออํานวยจากทางเจ้ าหน้ าที่ไม่อนุญาติให้ ขึ ้นเพราะถือหลักความปลอดภัย ดังนันจะไม่
้
มีการคืนเงินทุกกรณี ***
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
6. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุใช้ งาน ไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทรับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อการ
ท่องเที่ยวเท่านัน้ (หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6เดือน บริ ษัทไม่รับผิดชอบหากไม่เหลือถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาพิเศษกรณีทา่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวัน,คืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้
8. เมื่อทานตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนผ่านตัวแทนบริ ษัทฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯทางบริ ษัทจะถือ
ว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นแล้ วทังหมด
้
9. ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนใขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้ วจึงวางมัดจํา*****
10. ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจํากับสายการบิน หรื อค่ ามัดจําที่พักโดยตรง
หรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่ าทัวร์ ทงั ้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมา
จ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่มีการขึ ้นลงของเงินตรา
ต่างประเทศและจากการปรับขึ ้นค่านํ ้ามันของสายการบิน
 รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมทังนี
้ ้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็ น
สําคัญ
 บริ ษัทฯเป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหา นัดหยุดงาน
การเมือง ความล่าช้ า การจราจร หรื อภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ ทา่ นเกิดประโยชน์
และความสุขในการท่องเที่ยว การยกเลิกเที่ยวบิน หรื อความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทางบริ ษัทจะแก้ ไขให้ ดีที่สดุ
 หากเกิดกรณีทรัพย์สนิ หรื อเอกสารส่วนตัวสูญหายซึง่ จะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์
 หรื อคณะที่สญ
ู หายให้ ถือเป็ นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ ตามความจําเป็ น และเหมาะสม

บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนั เนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้ วง ความไม่สงบทางการเมือง
กรุณาตรงต่อเวลาทุกครัง้ ที่มีการนัดหมาย
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถงึ 10 ท่าน
**ออกเดินทางขันตํ
้ ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ ) 15 ท่านขึ ้นไป (มีหวั หน้ าทัวร์ )**
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
การท่องเที่ยวประเทศจีนนันจะต้
้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ
ร้ านจิวเวอร์ ร่ ี แต่ไม่ได้ มีการบังคับซื ้อ หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
 ***ในกรณีท่ ลี ูกค้ าจองทัวร์ และชําระค่ ามัดจําแล้ ว ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทแจ้ ง
ข้ างต้ น**







