โดยสายการบินคาเธย แปซิฟก ไฟลทสวย (บินเชา – กลับค่าํ )
นั่งกระเชา 360 องศา ไหวพระใหญโปวหลิน ไหวพระแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน

นมัสการเจาแมกวนอิม…อาวรีพัลสเบย...หรืออาวน้ําตื้น
พิเศษ!!...นั่งพีคแทรมชมแสงสียามค่ําคืน...ชมวิวบนยอดSKY TERRACE 428
ชอปปงสุดมันส / จิมซาจุย / ซิตี้เกจ เอาทเลท…ฮองกงพักหรู 4 ดาว
มาเกา...พักสุดหรูระดับ 6ดาว The Venetian Macao Resort
หอง Royal Suite บรรยากาศลาสเวกัสแหงเอเซีย
วัดเจาแมกวนอิม 600ป...โบสถเซนตปอล...ชอปปง เซนาโดสแควร
กําหนดการเดินทาง : มิถุนายน – ตุลาคม แจกซิมเลนเน็ตหองละ 1 ซิม
มิถุนายน

21-24 มิ.ย.

กรกฎาคม

27-30 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา , วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจาอยูหัว)

สิงหาคม

10-13 ส.ค. (วันแมแหงชาติ)

กันยายน

13-16 ก.ย.

ตุลาคม

11 – 14 / 21-24 ต.ค. (วันปยะมหาราช)

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮองกง – มาเกา – เวเนเชี่ยน

**วันที่ 27-30 ก.ค. / 10-13 ส.ค. 61**
04.00 น.
คณะผูรวมเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอร M สายการบิน
คาเธตแปซิฟค แอรเวย (CX) **สังเกตปาย Smile Trip
06.45 น.
ออกเดินทางสู ฮองกงโดย สายการบินคาเธตแปซิฟค แอรเวย เที่ยวบินที่ CX616
10.25 น.
ถึงสนามบิน เช็คแลปกอก ฮองกง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดิน
**วันที่ 21-24 มิ.ย. / 13-16 ก.ย. / 11-14 ต.ค. / 21-24 ต.ค. 61**

05.30 น.

08.15 น.
12.15 น.

เที่ยง
15.30 น.
16.30 น.

คณะผูรวมเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอร M สายการบิน
คาเธตแปซิฟค แอรเวย (CX) **สังเกตปาย Smile Trip ** พนักงานตอนรับและหัวหนาทัวร ใหการตอนรับพรอมติดปาย
ชื่อและรับเอกสารการเดินทาง บัตรที่นั่งบนเครื่องบิน และผานพิธีการตรวจคนเขา-ออกเมือง
สายการบินการจัดที่นั่งบนเครือ่ งบิน ทางสายการบินเปนผูกาํ หนด ทางบริษัทไมสามารเขาไปแทรกแซงได แต
จะทําการ Request ใหไดเทานั้น อาทิเชน กรณีขอรถวีลแชร หรือตองการอาหารพิเศษซึ่งตองแจงลวงหนากอน
เดินทาง 3 วันหากถึงวันเดินทางมีลูกคาบางทานไมสามารถเดินทางไดกรุณาแจงเจาหนาทีก่ อนทําการเช็คอิน
ออกเดินทางสู ฮองกงโดย สายการบินคาเธตแปซิฟค แอรเวย เที่ยวบินที่ CX700
ถึงสนามบิน เช็คแลปกอก ฮองกง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดิน ทางผานสะพานแขวนชิงหมา ชมวิวทิวทัศน
อันสวยงามของประเทศฮองกง "ฮองกง" เปนภาษากวางตุง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง วา "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม
เหมือนใคร หมายความวา "ทาเรือหอม" มีความเปนมา สืบเนื่องมาแตครั้งที่กวางตุง เปนแหลงปลูกไมหอมชนิดหนึ่ง สง
ขายเปนสินคาออกโดยที่ตองมาขนถายสินคากัน ที่ทาเรือน้ําลึกตอนใตสุด
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูมาเกาโดยเรือเฟอรรี่อันทันสมัยโดยใชเวลาการ เดินทางประมาณ 1 ชม.
ถึงมาเกา ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองนําทานเดินทางสูที่พัก THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL โรงแรมหรู
ระดับ 6 ดาว ใหทุกทานได อิสะตามอัธยาศัยเพื่อสัมผัส บรรยากาศของลาสเวกัสแหงใหมของเอเชีย ภายใน
พรอมสรรพดวยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง และชอปปงที่แกรนดคาแนลชอป พบกับรานคาแบรนด
เนมชื่อดังมากมายกวา 350 ราน ใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหงเพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานชื่นชอบ ทาน
สามารถนั่งเรือกองโดลาลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (คาบริการไมรวมอยูในราคาทัวร) หรือจะเสี่ยงโชคที่คาสิโนซึ่ง
มีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ **อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกสบายของทุกทาน ใหทุกทานไดมีเวลาภายในเวเน
เชี่ยนอยางเพียงพอและเพลิดเพลินตอการชอปปง**

ที่พกั The Venetian Macau Hotel & Resort ระดับ 6 ดาว
http://www.venetianmacao.com/

วันที่สอง

เชา

วัดเจาแมกวนอิม-โบสถเซนตปอล-เซนาโดสแควร -ความงามฮองกงยามราตรี

บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟต นานาชาติ ณ ภัตตาคาร Cafe’ Deco ภายในเวเนเชี่ยน
จากนั้นนําทานสัมผัสกับเมือง มาเกา ดินแดนแหงการพนันและคาสิโนนามระบือ นอกจากนี้ มาเกา มีภาพความงามแหง
ศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกใหไดชื่นชมและยังมีมนตเสนหแห งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถี
ชีวิตที่ผสมผสานกันอยางกลมกลืน กวาจะเปนชื่อ “มาเกา” มีที่มาจาก “อามา” องคเทพธิดาแหงทองทะเลผูศักดิ์สิทธิ์
ตามตํานานเลาสืบตอกันมาวา “อามา” มีพระนามเดิมวา “หลิงมา” หญิงสาวชาวฟูเจี้ยนทีว่ ันหนึง่ เธอตองการขามฝง
มายังคาบสมุทรดอกลิลลีข่ าว หรือ “เอาเหมิน” ตามชื่อในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากับเรือของชาวประมงชราคน
หนึ่งซึ่งเปนเพียงเรือลําเล็กๆ ที่ยอมใหหลิงมา โดยสารมาดวย ในระหวางทีเ่ รือลองอยูกลางทะเล เกิดมีพายุขนึ้ อยาง
รุนแรงทําใหเรือหลายลําตองอับปาง แตดว ยปาฏิหาริยในคําสั่งฟาของหลิงมาทําใหเรือที่เธอโดยสารมา เขาถึงฝงได
อยางปลอดภัย ทันทีทหี่ ลิงมากาวเทาขึน้ สูฝงเธอก็ลอยขึน้ ไปบนฟาและหายลับไป ชาวประมงทั้งหลายตางเชือ่ กันวา
เธอ คือ องคเทพธิดาแหงทองทะเล นับตั้งแตนนั้ ดินแดนแหงนีก้ ็ไดรับการขนานนามวา “อาวของ อามา” หรือ “อาหมา-เกา” ที่เพี้ยนเสียงมาเปน “มาเกา” ในปจจุบัน นําทานผาน เจาแมกวนอิมริมทะเล ซึ่งโปรตุเกสสรางขึ้นเพื่อเปน
อนุสรณใหกับมาเกา เนื่องในโอกาสที่สงมอบ มาเกาคืนใหกับจีน นําทานสู วัดเจาแมกวนอิม นมัสการเจาแมกวนอิมที่
เกาแกที่สดุ ในมาเกามีอายุราว 600 กวาป
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานเดินทางสู โบสถเซนตปอล โบสถเกาแกซึ่งมีความงดงามตามสถาปตยกรรมยุโรป นําทานสูจุดกําเนิดแหงมา
เกา ณ ซากประตูโบสถเซนตปอล ซึ่งโบสถแหงนี้เคยเปนโรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล
ตอมาในป ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหมอยางรุนแรงทําใหโบสถเซนตปอลคงเหลือแคเพียงบานประตูและบันไดทางเขาดานหนาที่สงา
งาม จากนั้นนําทานสู เซนาโดแสควร เซ็นเตอรพอยทแหงมาเกา ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้อ งเปนลอนคลื่น
ลอมรอบดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและชอปปงสินคาที่มีชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย
ไดเวลานัดหมาย นําทุกทานเดินทางสูท าเรือเฟอรี่ เพื่อเดินทางสูฮอ งกง

นําทานชม เดอะพีค มักไดรบั กลาวขานวาเปนจุดหมายปลายทางสุดแสนประทับใจของฮองกง แคระหวางขึ้นไปก็
แทบจะทําใหหลงมนตสเนหแลว พีคแทรม เปดใหบริการในป1888แรกเริ่มมีขึ้นสําหรับผูวา การรัฐอังกฤษและผูอยูอาศัยใน
เดอะพีคเทานั้น แตปจ จุบันไมวา ใครก็สามารถใชบริการรถรางทีม่ ีความลาดชันที่สุดในโลกนี้ได การเดินทางขึ้นสูเดอะพีคโดย
รถรางใชเวลาเพียง 7 นาทีแถมยังไดสัมผัสประสบการณที่นาจดจําขณะที่รถรางไตขึ้นไปผานวิวทิวทัศนอันเหลื อเชื่อ แมไมใช
จุดที่สูงที่สุดของฮองกง หากวิคตอเรียพีค ถือเปนจุดชมวิวที่สวยทีส่ ุด เพราะนักทองเที่ยวที่ไดไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถ
มองเห็นวิวของเกาะฮองกงไดทั้งหมด ตั้งแตอา ววิคตอเรีย ตึกระฟา เรือเฟอรรี่ และสีสันของแสงไฟยามค่ําคืนของ
ฝงเกาลูน ทั้งหมดสรางตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุยพิเศษกวาใครๆ นําทานสูบนตึกของ Sky Terrace 428 ทานจะ
ไดเห็นมุมที่สวยกวา เห็นตึกระฟาที่มีประกายสวยงามราวกับอยูเหนือกาแล็กซี่

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

เดินทางสูที่พัก Eaton Hong Kong Hotel หรือ Stanford Mongkok

หองพักสไตลโมเดิรน ยานจิมซาจุย ริมถนนนาธาน
สามารถเดินออกมาชอปปงไดเลย
Type : Deluxe Room (http://www.eatonhongkong.com/en)
วันที่สาม

เชา

กลางวัน

วัดแชกงหมิว – เจาแมกวนอิมรีพัลสเบย – ชอปปงยานจิมซาจุย

รับประอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซํา)
หลังอาหารนําทานชมทิวทัศนรอบเกาะฮองกงผานชมยานธุรกิจการคาตางๆ อันทันสมัยเดินทางสู วัดแชกงหมิว” เปนวัดที่
เชื่อกันวาถาหมุนกังหัน 3 รอบจะขับไลสิ่งชั่วรายหรือสิ่งไมเปนมงคลออกไปและนําแตสิ่งดีๆเขามาในชีวิต ซึ่งชาว
ฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดแหงนี้เปนจํานวนมาก จากนั้นนําทานสู รีพัลสเบยหรืออาวน้ําตื้น ซึ่งชื่ออาวนี้ไดมาจากชื่อ
เรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณอาวอาวดานนี้เปนอาวน้ําตื้น ซึ่งไดรับความนิยมจากคนฮองกงเองที่มาเที่ยว
พักผอน ซึ่งดานหนึ่งของอาวมีวัดเจาแมกวนอิม ถือเปนวัดสําคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮองกง สรางในป ค.ศ.1993 โดยแตละปมี
นักทองเที่ยวจํานวนมากมาขอพรเจาแมกวนอิม,เจาแมทับทิมและเทพเจาตางๆ กอสรางประดิษฐานไวมากมาย ตาม
ความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจจาย บูชาเพื่อความสุข , เจาสมุทร เทพเจาแหงโชคการงาน พระกาฬเทพเจาแหง
ความมั่งคั่ง มีเทพแหงวาสนา เทพแหงดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายดวยดายแดง และอธิษฐาน
ดวยการลูบคลําหินกอนกลมอยางตั้งใจ จากนั้นนําทานสู โรงงานจิวเวลรี่ ที่โดงดังที่สุดบนเกาะฮองกงของ บริษัท
ฮองกง จิวเวลรี่ กรุป จํากัด ไดเกิดแรงบันดาลใจ นํากังหัน มาพลิกแพลงเปน จี้ ลอมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มา
จัดวางตําแหนงของเพชรแตละเม็ด ซึ่งถือเปนเครื่องรางตามหลักฮวงจุยซึ่งจําลองเลียนแบบมาจาก “แซกงเมี๋ยว” กังหัน
ใหญ 4 ใบพัดที่ชาวฮองกงเลื่อมใสศรัทธา ที่ “วัดเชอกุง” ซึ่งเปนวัดที่ดังมากและมีตํานานความเชื่อมายาวนานวา คนที่มี
เคราะหเมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแลว จะทําใหชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วรายตางๆ
ออกไปได
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารอิสระใหทานไดชอปปงเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย ยานถนนนาธาน เชน น้ําหอม นาฬิกา กระเปาหนังยี่หอ
ตางๆ หรือชอปปงสินคา BRAND NAME ชั้นนําที่มีใหทานเดินเลือกชอปปงมากกวา 700 รานคา อาทิ GIORGIO
ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy‘ RUs
เดินทางสูที่พัก Eaton Hong Kong Hotel หรือ Stanford Mongkok
วันที่สี่

เชา

กระเชานองปง – ไหวพระใหญโปวหลิน – ชอปปง City Gate – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซํา)
บริการทานดวยโจกหอมกรุน และซาลาเปา ตนตําหรับรสชาติกวางตุง แทๆ หลังอาหาร นําทานชมทิวทัศนรอบเกาะฮองกง
ผานชมยานธุรกิจการคาตางๆ อันทันสมัย หลังอาหารนํา
นําทานสู เกาะลันเตา เกาะใหญที่สุดของฮองกง ซึ่งมีขนาดใหญเปนสองเทาของเกาะฮองกง นําทานนั่งกระเชา
Ngong ping 360 จากตุงชุงสูที่ราบนองปง ในเวลา 25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับ
สถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร เหนือระดับน้ําทะเล 371เมตร จากนั้นนําทานกราบ
นมัสการขอพรกับองค Tian Tan Buddha Statue องคพระสรางจากการเชื่อมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 202
ตันและสูง 24 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต หากไมไดมาสักการะพระใหญ
ก็เหมือนมาไมถึงฮองกง ตองใชเวลาสรางนานกวา 12ปจึงเสร็จสมบูรณ รอบขางขององคพระใหญมีเทวดา 6 องคกําลัง

เที่ยง

ถวายสิ่งของ 6 ชิ้นที่มีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซึ่งทั้งหมดคือหนทางที่จะพา
สรรพสัตวสูนิพพาน ดานลางของพระใหญมีอาคาร 3 ชั้น บริเวณชั้น3 มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาบรรจุอยู
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปงในกรณีทกี่ ระเชาปดปรับปรุงหรือสภาพอากาศ
ไมเอื้ออํานวย โดยไมแจงใหทราบลวงหนาและสงวนสิทธิก์ ารคืนเงินทุกกรณี
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นําทุกทานชอปปงที่หา งดัง City gate Outlet Mall อิสระชอปปงตามอัธยาศัยกับ Outlet สินคาแบรนดเนมระดับ
โลกมากมาย เชน Polo Ralph Laurent, Coach, Kate Spade, Esprit, Guess,หรือวา Burberry ก็มีใหทานไดเลือกซื้อ
ไดอยางอิสระ
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยซึ่งมีรานอาหารใหทานสามารถเลือกทานไดภายในซิตี้เกตส
ไดเวลานัดหมาย....เดินทางสูส นามบินฮองกง
**วันที่ 21-24 มิ.ย. / 10-13 ส.ค. / 11-14 ต.ค. 61**
21.30 น.
ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธตแปซิฟค แอรเวย (CX) เที่ยวบินที่ CX617 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องฟรี)
23.25 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พรอมความประทับใจ
**วันที่ 27-30 ก.ค. / 13-16 ก.ย. / 21-24 ต.ค. 61**
22.25 น.
ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธตแปซิฟค แอรเวย (CX) เที่ยวบินที่ CX709 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องฟรี)
00.15 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พรอมความประทับใจ


ตารางวันเดินทาง
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักรวมกับผูใหญ
มีเตียง+
มีเตียง+
ไมมีเตียง+
1 ผูใหญ
2 ผูใหญ
2 ผูใหญ

พักเดี่ยว

วันเดินทาง

ผูใหญ
พักหองละ2 ทาน

21-24 มิ.ย. 61

26,900

26,900

25,900

24,900

10,000

27-30 ก.ค. 61

29,900

29,900

28,900

27,900

11,000

10-13 ส.ค. 61

29,900

29,900

28,900

27,900

11,000

13-16 ก.ย. 61

27,900

27,900

26,900

25,900

10,000

11-14 ต.ค. 61

29,900

29,900

28,900

27,900

11,000

21-24 ต.ค. 61

29,900

29,900

28,900

27,900

11,000

** เด็กทารก 0-2 ขวบ ราคา 7,000 บาท ราคาทัวรดงั กลาว ไมมีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรือ กระเปา **
อัตรานี้รวม
 คาตัว๋ เครื่องบินไป-กลับเสนทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมคณะ และคาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาที่พักตามระบุในรายการ หองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเทา ** กรุณาระบุลักษณะหองทีค่ ุณตองการเพือ่ ความ
สะดวกสบายของตัวทานเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไมมกี ารระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเปนเตียง Twin ใหกับผูเขาพัก
สําหรับ The Venetian Macau Resort บริษัทสวงนสิทธิ์ในการจองหองเปนแบบ Royale Suite ทุกหอง
 สําหรับ The Venetian Macau Resort บริษัทสวงนสิทธิ์ในการจองหองเปนแบบ Royale Suite ทุกหอง(หองแบบเตียงใหญ 1
เตียง)
 คาอาหารที่ระบุในรายการ
 คาเขาชมสถานทีต่ างๆ ตามรายการ
 คารถรับ-สงและนําเที่ยวตามรายการ
 หัวหนาทัวร นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
 คาน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม ตอ 1 ทาน
 ประกันอุบตั ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม
 คาใชจา ยสวนตัวอื่นๆ อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพท คาซักรีดเสื้อผา คามินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (หากตองการสั่งเพิ่มกรุณาแจงหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
 คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.)
 คาทําหนังสือเดินทาง
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติหรือตางดาว
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%(คิดคํานวณจากคาบริการ กรณีตองการใบกํากับภาษี)คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% (คํานวณจากคาบริการ)
 คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถประมาณ คนละ 120 HKD/ทริป เด็กและผูใหญจา ยเทากัน ยกเวนเด็กทารก
เงื่อนไขการใหบริการและการยกเลิก
1. กรุณาชําระคามัดจําทานละ 15,000 บาท พรอมแฟกซหรืออีเมลล หนาพาสปอรตทีช่ ัดเจน เพื่อทําการจอง สวนที่เหลือชําระกอน
การเดินทาง 15 วัน หากไมมกี ารชําระมัดจําถือวาการจองไมสมบูรณ บริษัทขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูท ี่วางมัดจํากอน
2. เงื่อนไขการยกเลิก 2.1 ยกเลิกกอนเดินทาง 30วัน คืนเงินมัดจําบางจํานวน หากมีการเกิดคาใชจาย เชน ทางบริษัทไดมัดจําตัว๋ กับ
สายการบินแลว หรือ ทางบริษัทไดมีการการันตีโรงแรมกับแลนดทางเมืองนอกแลว
2.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บมัดจํา 80% ของจํานวนเงินมัดจํา
2.3ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-15วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทุกกรณี ยกเวนกรณีหาคนมาเดินทางแทนได และตองมีคา ใชจาย
เพิ่มเติมกรณีตั๋วเครื่องบิน/ตัว๋ เรือ ไดทําการออกแลวและตองทําการแกไขชื่อ
3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจ
เรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
4. *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปง ในกรณีที่กระเชาปดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยจาก
ทางเจาหนาที่ไมอนุญาติใหขึ้นเพราะถือหลักความปลอดภัย ดังนัน้ จะไมมีการคืนเงินทุกกรณี ***
5. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งทีก่ รุงเทพ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
6. หนังสือเดินทางตองมีอายุใชงาน ไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทรับเฉพาะผูมจี ุดประสงคเดินทางเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือ
เดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6เดือน บริษัทไมรับผิดชอบหากไมเหลือถึงและไมสามารถเดินทางได)
7. ตั๋วเครื่องบินเปนราคาพิเศษกรณีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน ,คืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได
8. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯทางบริษัทจะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนแลวทั้งหมด
9. กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนใขการเดินทางอยางถองแท จนเปนที่พอใจแลวจึงวางมัดจํา*****

10. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือคามัดจําทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทงั้ หมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศและจาก
การปรับขึ้นคาน้าํ มันของสายการบิน
 รายการทองเทีย่ วอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ
 บริษัทฯเปนเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออืน่ ๆ ไมอาจจะรับผิดชอบตอปญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความลาชา
การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แตยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อใหทานเกิดประโยชนและความสุขในการทองเที่ยว การยกเลิก
เที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แตทางบริษัทจะแกไขใหดีที่สุด
 หากเกิดกรณีทรัพยสินหรือเอกสารสวนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร
 หรือคณะที่สูญหายใหถือเปนความรับผิดชอบสวนบุคคล
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวรตามความจําเปน และเหมาะสม
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไมรับผิดชอบจากเหตุอันเนื่อง มาจากภัยจลาจล ประทวง ความไมสงบทางการเมือง
 กรุณาตรงตอเวลาทุกครั้งที่มกี ารนัดหมาย
 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางหากผูรวมเดินทางไมถงึ 10 ทาน
 **ออกเดินทางขั้นต่าํ 10 ทาน (ไมมีหัวหนาทัวร) 15 ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร)**
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเลื่อนวันเดือนทางของทาน ในกรณีกรุป ไมสามารถออกเดินทางได
 การทองเที่ยวประเทศจีนนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ ยวดังกลาว คือรานจิวเวอรรี่ แต
ไมไดมีการบังคับซื้อ หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทั วรเพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงือ่ นไข
ดังกลาวแลว
 ***ในกรณีทลี่ ูกคาจองทัวรและชําระคามัดจําแลว ถือวาทานไดยอมรับในขอความและเงือ่ นไขที่บริษทั แจงขางตน **

