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กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) – กระเชานองปง 360 องศา-ซิตี้เกทเอาทเลท เมืองเซินเจิน้
(-/-/-)
คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิชั้น 4 ประตูทางเขา 6 เคานเตอรเช็คอินMสายการบินCathay
Pacificโดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก
ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง **
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน Cathay Pacificเที่ยวบินที่CX
616
** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน / ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง
** ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง **
หรือ
คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิชั้น 4 ประตูทางเขา 6 เคานเตอรเช็คอินMสายการบินCathay
Pacificโดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก
ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง **
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน Cathay Pacificเที่ยวบินที่CX
700
** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน / ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง
** ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง **
**รายละเอียดไฟลทบิน โปรดดูทายโปรแกรม**
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
นําทานเดินทางสูสถานี กระเชานองปง 360 องศา (Ngong Ping 360)ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสูที่ราบนองปงใน เวลา
25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับ สถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปงบน
พื้นที่ 1.5 เฮคตารเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร นําทานเดินทางสู วัดพระใหญโปหลิน (Polin Monastery)เพื่อใหทาน
นมัสการพระใหญวัดโปหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญแหงเกาะลันเตา เพื่อเปนสิริมงคล ** ในกรณีที่กระเชานองปง งด

ใหบริการ ไมวาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเปนนั่งรถโดยสารของทางนองปง เปนการ
ทดแทน **
กลางวันอิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปปง
นําทานเดินทางสูซิตี้ เกท เอาทเล็ท (City Gate Outlet) เปนเอาทเล็ทขนาดใหญที่สุดของ
ฮองกง อยูใกลกับสนามบินฮองกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึ่งเปนสถานที่ขึ้น
กระเชาไปไหวพระใหญนองปงมีแบรนดตางประเทศใหเลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทั้ง
คนฮองกงและนักทองเทีย่ วตางพากันมาชอปปง กันที่นี่จนเต็มหางเลยทีเดียว นอกจากสวนของ
หางแลวยังมีรานอาหารตางๆ , ศูนยอาหาร Food Republic , ซุปเปอรมารเก็ต , โรงภาพยนตร
และโรงแรม Novotel City GateHong Kong หาง City Gate Outlet มีแบรนดตางๆใหเลือก
มากกวา 90 แบรนด เชน Nike ,Addidas , New Balance , Burburry , Coach , Michel Kor ,
Kate Spade , Polo RalphLauren , The Northface , Armani Exchange , Bally , Crocs ,
Columbia , Esprit , Evisu , Guess , Giordano , Levis , Lacoste , Puma , Tumi และ
Timberland
ค่ําอิสระอาหารค่าํ เพื่อความสะดวกในการชอปปง
นําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้นหรือ ซําจั่น , ซิมจุม (Shenzhen)โดยรถไฟ** ทานจําเปนตองรับสัมภาระและดูแล
สัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน **เปนหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง ประเทศจีนเมืองเซินเจิ้น
เปนเมืองชายแดนริมฝงตรงขามกับเกาะฮองกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบงออกเปน 3 สวน คือ เขตเมือง
เซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น สมัยกอนเมืองเซินเจิ้น เปนเพียงหมูบานชาวประมง เมื่อป ค.ศ.
1980 ไดถูกคัดเลือกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหมีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น มีการจัดตั้ง
ตลาดหลักทรัพย อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสรางตางๆ พรอมทั้งจํานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ไดเวลาอัน
สมควร นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก
พักที่

Fx Hotel, Shenzhen หรือเทียบเทา

วันที่2
เชา

เมืองเซินเจิน้ - วัดกวนอู - ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ – รานหยก – รานยางพารา– รานยา - หลอหวู ชอปปง เซ็น
เตอร – ชมโชวน้ําพุ พิเศษ !! เมนูเปดปกกิ่ง และ ไวนแดง (B/L/D)

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู วัดกวนอู (Kuan Au Temple)เทพเจากวนอูสัญลักษณของความซื่อสัตย ความกตัญูรูคุณความความ
จงรักภักดีความกลาหาญ และ โชคลาภ บารมีทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไมครั่นครามตอ
ศัตรู ทานเปนคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปญญาเลิศ และไมเคยประมาท การบูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุด
ชองวางไมใหเพลี่ยงพล้ําแกฝายตรงขาม และใหเกิดความสมบูรณดวยคนขางเคี ยงที่ซื่อสัตย หรือบริวารที่ไวใจไดนั่นเอง
ดังนั้น ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหทานเพื่อความเปนสิริมงคลตอตนเองและครอบครัวในทุกๆดาน นํ า ท า น
เดินทางสูรานหยก(Chinese Jade Shop) , ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง ทานสามารถเลือกซื้อ
เพื่อเปนของฝากไดที่นี่นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนบัวหิมะ(Herb ShopSnow Lotus) , รานยา,รานยางพารา
(Chinese Latex Shop)ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมืองจูไห ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเปนของฝาก
ไดที่นี่
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสู หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร (Lowu Shopping Center)แหลงละลายทรัพยของนักชอปปง เปนหางชอป
ปงขนาดใหญ ของเมืองเซินเจิ้น แหลงชอปปงที่ดึงดูดขาชอปทั้งหลาย นักชอปปงสวนใหญจะเรียกที่นี่วา มาบุญครองของ
เมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบานเรา ตึกสูง 5 ชั้น ขางในตึกจะมีสินคาพื้นเมืองมากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ซึ่ง
เปนสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดยี่หอชื่อดังๆ ทั้งนั้น ไมวาจะเปน กุชชี่ อามานี่ หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส
ปราดา ฯลฯ ที่นี่มีวางขายใหเลือกซื้อหามากมาย ราคากระเปาใบละ 100 หยวนก็มีแตไมเกิน 10,000 บาทของไทยแนนอน
สวนนาฬิกาขอมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาทของไทย และดวย
ความที่สินคาเลียนแบบของจริงเหลานี้มีความคลายคลึงเหมือนกันกับของจริงเปนอยางมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียด
นิ้ว เรียกวาเหมือนกันอยางกับแกะก็วาได แยกไมออกเลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงทําใหสินคา
เลียนแบบเหลานี้ขายดิบขายดีเปนอยางมาก
ชมโชวน้ําพุ Shekou Sea World Music Fountainเปนโชวน้ําพุกลางแจง ที่ใหญที่สุดในเมืองเซินเจิ้น ชมโชว SHEKOU
SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปดทุกวันจันทร)**โชวน้ําพุเตนระบําแหงใหมของเซินเจิ้น ฉากหลังเปนเรือ Minghua
(เดิมเรียกวา Anceveller) ซึ่งในป 1960 เรือยอชทสุดหรูที่เปนของประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชารลสเดอโกล ตอมาในป 1973
ประเทศจีนไดซื้อตอและไดเปลี่ยนชื่อเปน Minghuaทอดสมอที่ She Kou เมืองเซินเจิ้นอยางถาวร การแสดงที่มีความ
ตื่นเตนอลังการกับแสง สี และไฟ ใหทานไดชมโชวอยางใกลชิดไดเวลาอันสมควร นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก
ค่ําบริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพิเศษ !! เมนูเปดปกกิ่ง และ ไวนแดง

พักที่

วันที่3

เชา

Fx Hotel, Shenzhen หรือเทียบเทา

เมืองเซินเจิ้น - เมืองฮองกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - รีพลัส เบย - โรงงานเครื่องประดับ – รานหยก ถนนนาธาน - ยานจิมซาจุย - เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ พิเศษ !! เมนูหาน
ยาง (B/L/-)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong)โดยรถไฟ** ทานจําเปนตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัว
ทานเอง ทุกทาน **ฮองกงชื่ออยางเปนทางการวา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong
Special Administrative Region of the People's Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝงทางใตของประเทศ
จีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนที่รูจักในสกายไลน (Skyline) ขยาย
และทาเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม.และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขต
หนึ่งในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุมอื่น ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของ
ฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่อยูติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีน
แผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930
นําทานเดินทางสูวัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple)เปนวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนใหความเลื่อมใส
ศรัทธามาเนิ่นนาน สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศเปนปกแผน
เฉกเชนปจจุบันนี้ แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิงอาณาจักรนอยใหญ ตํานาน แชกงหมิว ศาล
ของทานแชกง ซึ่งมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดน
แผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลที่กลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง
ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลามีความเชื่อวาเมื่อพกพา
สัญลักษณรูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแก
กองทัพของทาน ชื่อเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดนี้เปนวัด
เล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่

50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงนี้ ซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบ
โบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนํา
โชค" เพื่อหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อความเปนสิริมงคล
วิธีสักการะบูชาเทพเจาที่วัดแชกงหมิว
เริ่มแรกใหไหวเทวดาฟาดินและเจาที่ จุดที่จะไหวนี้ จะอยูกลางแจงสําหรับการไหวขอพรเทพเจาแชกง ทางวัดจะจัดเปนชุด
สําหรับไหวเทพเจาแชกงโดยตรง คาใชจาย 38เหรียญ ในชุดนั้นจะมีกระดาษไหวเจา 1ชุด, ธูปมังกรสีแดง 3ดอก, ธูปดอก
เล็ก 1กํา พอซื้อธูปเสร็จแล ว ทานสามารถยื่นธูปชุดนี้ใหเจ าหนาที่ชวยจุดไดเลยระหวางรอเจาหนาที่จุดธูป ใหเรานํ า
กระดาษไหวเจาที่ไดมา เขียนชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะเคราะห เสริมความเปนสิริมงคล
ปดเปาสิ่งดีๆเขามา นําพาสิ่งไมดีออกไป
วิธีการไหวเทวดาฟาดิน (กลางแจง)
1. ขั้นตอนแรกใหเราหันออกจากวัด แลว บอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด แลวบอกวัตถุประสงคที่มาทําบุญวัดนี้ ไหว 3
ครั้ง
2. หันกลับมาดานใน ไหว3ครั้ง แลวจึงปกธูป
3. ใหเราปกธูปมังกรทั้ง 3ดอก ที่กระถางกลาง
4. ตอไปนําธูปดอกเล็กหันหนาเขาวัด ไหวพรอมบอกชื่อ นามสกุลอีกครั้ง ปกธูปเล็กทั้ง3. กระถาง กระถางละ3ดอก
5. เมื่อปกธูปทั้ง3ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยูกําใหญๆ ใหเราแยกไวกอน 3ดอก เพื่อไปปกดานใน
6. สวนที่เหลือกําใหญๆ ใหปกกระถางกลางแจงทั้งหมดใหแลวเสร็จ กอนที่จะเดินเขาไปดานใน
วิธีสักการะดานใน
1. หลังจากจุดธูปไหวดานนอก ใหเขามาสักการะทานดานใน และยืนอยูเบื้องหนารูปปนขนาดมหึมาของทานแชกง พรอม
ธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเจา ใหอธิษฐานขอพรและมองหนาทาน อยางมุงมั่น และตั้งใจ แลวจึงไปหมุนกังหัน ที่อยูสอง
ดานขางๆ รูปปนทานแชกง
2. วิธีหมุนกังหัน ใหหมุน3ครั้ง และตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได เชื่อวา "กังหันนําโชค" จะหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต
โดยหลักการที่ถูกบอกตอ คือ หมุนตามเข็มนาฬิกา 3 ครั้ง
3. กอนที่จะออกจากวัดอยาลืมตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อใหพรนั้นสมปรารถนาและใหดังทั่วฟาดิน (มีเคล็ดลับคือหากไหว
พระกอนเที่ยง ใหตีระฆังกอนตีกลอง แตหากเราไปไหวตอนบาย ใหตีกลองกอนตีระฆัง จึงจะเปนลําดับพิธีกรรมที่ถูกตอง)
4. ผูที่เคยซื้อจี้กังหันแชกงหมิวจากราน สามารถนําไปไหวขอพรทานแชกง เดินวนรอบกระถางธูป 3 รอบและขอพรให
กังหันนําแตสิ่งที่ดีๆ เขามา
5. สําหรับกระดาษไหวเจา ใหนําไปใสในรถเข็น มีจุดใสอยูบริเวณดานหนา ใหนําไปวางในรถไดเลย โดยที่จะมีเจาหนาที่
ชวยนําไปทําพิธีให เปนอันเสร็จพิธี

กลางวัน

19.50

21.45
22.25

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดชื่อวาเปนวัดไหวพระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุดแมน
ตั้งอยูใจกลางเมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการดูแลอยางพิถีพิถัน
วัดจีนขนาดใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝงแผนดินใหญ) อยูถนนหวังตาเซียน ยานชักอัน ประเทศฮองกง ซึ่งวัด
แหงนี้เปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน แตเปาหมายของคนโสด
อยากมีคูไมใชการขอความรักจากเทพเจาองคนี้แตอยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจงของเทพเจาดาย
แดง หรือเทพเจาหยกโหลว เปนรูปปนสีทองมีเสี้ยวพระจันทรอยูดานหลังประทับอยู ซึ่งชาวจีนตองมาขอพรความรักกันที่นี่
โดยการขอพรกับเทพเจาองคนี้ตองใชดายแดงผูนิ้วเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษ !! เมนูหานยาง
นําทานเดินทางสู รีพลัส เบย (Repulse Bay)หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงนี้ ที่สวยที่สุดแหงหนึ่ง และยังใชเปนฉากในการ
ถายทําภาพยนตรหลายเรื่องมีรูปปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครองชาวประมง โดดเดน
อยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริ
มงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป
นําทานเดินทางสูโรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory)เพื่อเลือกซื้อเครื่องประดับที่สวยงาม
ไมเหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อเปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทาน
เอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูปกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเปนที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือ
กําเนิดขึ้นที่นี่นําทานเดินทางสู รานหยก(Chinese Jade Shop) นําทุกทานแวะเลือกซื้อสินคา
หยกคุณภาพดีของฮองกงไดที่นี่ นําทานเดินทางสู ถนนนาธาน (NathanRoad)ใหทานเต็มอิ่ม
กับการชอปปงยาน จิมซาจุย(TsimShaTsui)มักจะตั้งตนกันที่สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง
เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟา,กลองถายรูป ฯลฯและสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึก
อันซับซอนมากมายมีShopping Complex ขนาดใหญชื่อOcean Terminal ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกัน
และมีทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถึงกันได
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน Cathay Pacificเที่ยวบินที่
CX 703
** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน / ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
หรือ
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน Cathay Pacificเที่ยวบินที่
CX 709
** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน / ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที **

00.15

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

**รายละเอียดไฟลทบิน โปรดดูทายโปรแกรม**
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาทีข่ องบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนือ่ งจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทาน
ใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทั ฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง **

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

07-09 กันยายน61

14-16 กันยายน 61

28-30 กันยายน 61

รายละเอียดไฟลทบิน และ เวลาบิน

ราคา
ราคา 1 เด็ก
ผูใหญ
2 ผูใ หญ
หองพัก
ทานละ
(เด็กต่าํ กวา เดี่ยว เพิ่ม
(พัก 1 หอง
18มีเตียง)
2 ทาน)

เดือนกันยายน 2561
07SEP CX616 BKK-HKG 06.4010.25
10,900
09SEP CX703 HKG-BKK 19.5021.45
14SEP CX700 BKK-HKG 08.1512.10
10,900
16SEP CX709 HKG-BKK 22.2500.15
28SEP CX700 BKK-HKG 08.1512.10
10,900
30SEP CX709 HKG-BKK 22.2500.15

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิน
ทานละ

13,900

3,000

7,900

13,900

3,000

7,900

13,900

3,000

7,900

** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิน่ ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท
/ ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทาน
สามารถใหมากกวานีไ้ ด ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน**
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท**
(ไมมีทนี่ ั่งบนเครื่องบิน)
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานีเ้ ฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถอื หนังสือเดินทางไทยเทานัน้ กรณีถอื หนังสือเดินทางตางประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพเิ ศษ **
ขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร 100 USD

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนและฮองกงเพือ่ โปรโมทสินคาพืน้ เมือง
ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผาไหม ไขมกุ ใบชา ใยไผไหม หยก ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซือ้ หรือไม
ซื้อขึน้ อยูกบั ความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล
จีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้ จากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / ราน
** กรณีตอ งการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษาครู ธุรกิจขายตรง ขาย
เครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติหรือคณะทีต่ องการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพื่อแจง
รายละเอียด โดยละเอียดเพือ่ เสนอราคาใหมทุกครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได กรณีที่โปรแกรมมีการ
เปลี่ยนแปลง **













อัตราคาบริการนี้ รวม
คาตั๋วเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุก
แหง
คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Cathay Pacific
คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม 1 ชิ้น เทานั้น และ
สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม เทานั้น
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามที่รายการระบุ
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน
โดยอางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ(กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม)
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
คาวีซากรุปหนาดาน (มาตรา 144 )ราคา 1,500 บาท

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและ
คาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศใหยื่นขอวี ซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมีคาใชจายเพิ่มทานละ
ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยื่นธรรมดา 5 วันทําการ) 3,550 บาท (ยื่นแบบเรงดวน 3 วันทําการ) 4,150 บาท โดย
ยื่นวีซาที่สถานทูตจีน
× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง
1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทานสามารถให
มากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน
 กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน กอนออกเดินทาง จํานวน 10,000 บาท หลังจากที่
ทานสงเอกสารการจอง 1 วัน
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู โดยไมตองแจงใหทานทราบ
ลวงหนา
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมด
นี้แลว
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูจอง โปรแกรมที่เดินทาง , พี
เรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ที่ทานสะดวก
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวน
ชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทยและจะตองมีหนาวาง
อยางนอย 2 หนา โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของ
ทานมีใครบาง ,ระบุชื่อคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน),เบอรโทรศัพทที่สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไม

สงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถว นชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชใน
การจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทางคืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนั กทองเที่ยว เชน
การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวี
ซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอน
ออนออกเดินทางกรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการ
ดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
 กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
และไมคืนคาใชจายทั้งหมด
 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น
เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืน
ไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น
 กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคี ภัย ทั้งๆ ที่ส ายการบิ น หรือในสว นของการบริ การทางประเทศที่ทา นเดิ นทางทอ งเที่ ยว ยังคง
ใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณีดังนี้
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหาม
เดินทาง
- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูใน
ประเทศไทย
เงื่อนไขสําคัญอืน่ ๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง
 คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่
จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงค
ตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวั นอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง
ใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟรมลางาน
 ในกรณีที่ตองทําวีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double(ปกติใชวีซากรุป)
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สาย
การบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง
สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดิ นทางกลับถึง
ประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
 เนื่องจากการทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอ
สงวนสิทธิ์ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ
 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้น และ จะ
ไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว
 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ
พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุด
ออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของ
ทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทาง
















ฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บ ริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไม
มีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจา ยที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่ง
โดยส ว นใหญ ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น แบบกรุ ป จะออกก อ นออกเดิ น ทางประมาณ 14-20วั น ก อ นออกเดิ น ทาง ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ
กระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - กลับพรอมกัน หากตองการ
เลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ
เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แต
ทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน อยางที่ดีสุด
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไม
ติดกัน หรือ อาจอยูคนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของ
สายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท )
โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ
หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
คืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน , เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจํ าหรือคาทั วรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล ว ทางบริ ษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรั บ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
รายการนี้ เป น เพี ยงข อเสนอที่ต อ งไดรั บ การยืน ยัน จากบริ ษั ทฯอีก ครั้ง หนึ่ง หลั งจากไดสํ า รองโรงแรมที่ พัก ใน
ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Tripleโรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด
 บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึ งวันสุดทาย ของการเดินทาง
ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําดื่มแจก
** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษทั ฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงทั้งหมดนี้แลว **
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **

