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ิ เจิน
่ งกง เซน
ฮอ
้ 3 ว ัน 2 คืน
โดยสายการบิน Emirate Airline (EK)

10 ท่ าน (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ แต่ มีเจ้ าหน้ าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และมีไกด์ ไทยรอรับที่ฮ่องกง)
15 ท่ าน (มีหัวหน้ าทัวร์ และมีเจ้ าหน้ าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และมีไกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง)
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ยังไม่ รวมค่ าทิปไกด์ และทิปคนขับรถ 1,000.-บาท/ท่ าน (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ )
่ จีนแบบกรุป
**รวมค่าวีซา
๊ แล้ว**

กาหนดเดินทาง : มิถุนายน-สิ งหาคม 2561
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง – เซินเจิน้
10.30 น.
13.45 น.
17.30 น.

ค่า

(อาหารเย็น)

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4
ประตูทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์ T
ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่ องกงอินเตอร์ เนชั่นแนลแอร์ พอร์ ต (Chek Lap Kok) ลงทุนด้วยเงินจํานวนมหาศาลร่ วม
แสนล้านด้วยการถมทะเลเป็ นเกาะขนาดมหึ มาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรแล้วโปรดเดินออกทาง Exit B จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น (โดยรถไฟ โดยประมาณ 1
ชั่วโมง) เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ ตัวเมืองเซิ น
เจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดี มีสภาพภู มิทศั น์ และสภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม “เมืองเซิ น
เจิน้ ” ซึ่งเป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้ เป็ นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สําคัญของ
จีนทางตอนใต้และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
 รับประทานอาหารค่า Box Set
ทีพ่ กั FX HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ อง เซินเจิน้ –Museum of Mineral-วัดกวนอู-ช้ อปปิ้ งหลอหวู่-สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์
(อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม Mineral Museum ศูนย์รวมสิ นค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรม เครื่ องประดับ หยก
เครื่ องสําอาง สมุนไพรจีน นําท่านท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหว้ เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของ
ความซื่ อสัตย์ ความกตัญญู ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคภาพ บารมี ท่านเปรี ยบเสมือนตัวแทนของความ
เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว องอาจ ไม่ครั่นคร้ามต่อศรัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมัน่ คงดัง่ ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่
เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพลํ้าแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิด
ความสมบูรณ์ดว้ ยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์ หรื อบริ วารที่ไว้ใจได้นนั่ เอง ดังนั้นประชาชนจีนจึงนิ ยมบูชา และกราบ
ไหว้ท่านเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆด้าน

กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ+++ เป็ ดปักกิง่ +ไวน์ แดง)
นําท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสิ นค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซิ นเจิ้น หรื อ หลอหวู่
ซิ ตี้ ท่านจะพบกับสิ นค้าก๊อปปี้ แบรนด์เนม ชื่ อดังมากมายอาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier,

รหัสทัวร์ : THB3-EK-HK-22JUN-26AUG18
Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ นําท่านชม สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ (The Flower Town
in Holland) โดยได้ออกแบบและก่ อสร้ า งเป็ นกลุ่ มอาคารถนนคนเดิ น ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบทรงบ้า น
เนเธอร์ แลนด์ขนานแท้ที่นิยมออกแบบหลังคาหน้าจัว่ ให้ลวดลายไม่ซ้ าํ กัน เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ กําลัง
เป็ นที่นิยมในขณะนี้ ที่นี่เป็ นสวนสาธารณะที่มีร้านดอกไม้ และมุมภาพที่สวยงาม อีกทั้งยังมีร้านกาแฟให้นงั่ ชิ ล
โดยแต่ ล ะร้ า นได้รั บ การออกแบบให้ มี ส ไตล์ และคงเอกลัก ษณ์ ใ ห้ มี บ รรยากาศเหมื อนอยู่ ฮอลแลนด์ แต่
กลมกลื นเข้า ภู มิ ท ศั น์ ล้อมรอบเมื องเซิ นเจิ้ น อี กทั้งยัง มี พ้ื นที่ พ กั ผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สวนหย่อม นํ้าพุ ลาน
อเนกประสงค์สาํ หรับจัดการแสดงหรื อดนตรี ห้องแสดงสิ นค้า นิทรรศการ เหมาะกับการถ่ายรู ปเป็ นอย่างมาก
ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั FX HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม เซินเจิน้ -ฮ่ องกง-วัดแชกง-วัดหวังต้ าเซียน-ช้ อปปิ้ งถนนนาธาน-ฮ่ องกง-กรุงเทพฯ
(อาหารเช้า/กลางวัน)
เช้ า

กลางวัน

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ เมื องฮ่ องกง โดยรถไฟ นําท่านสู่ วัดแชกง หรื อ วัดกังหัน เป็ นวัดเก่ าแก่ ที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ มาก มีอายุมากกว่า 300 ปี ตั้งอยูใ่ นเขตซาถิ่น วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่ ง
เป็ นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่ องจากมีเหตุการณ์ จลาจลเกิ ดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทาํ วีระ
ประวัติไว้ ทําให้คนทัว่ ไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่ อถื อว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะ
ประสบผลสําเร็ จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ต้ งั อยูใ่ นวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชี วิตของเรา
และครอบครัวให้มีความเจริ ญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์
ร้ายก็ถือว่าเป็ นการช่วยหมุนปั ดเป่ าเอาสิ่ งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กงั หันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4
ประการ คือ สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา หลังจาก
นั้นจะนําท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับร้าน Jewelry Factory จากนั้นนําท่านสู่
ศู นย์ หยกและสมุ นไพร ชมวิธีการเลื อกซื้ อหยกแท้หรื อหยกเที ยม และเลื อกซื้ อสมุ นไพรที่ ได้รับการการั นตี
คุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านนมัสการ วัดหวังต้ าเซี ยน (เทพเจ้ าหวังต้ าเซียน) ซึ่ งเป็ นวัดที่มีอายุกว่าครึ่ งศตวรรษ วัดมีความ
งดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็ นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่ อว่ามีความศักดิ์ สิทธิ์ เป็ นหนึ่ งในวัดที่โด่งดัง
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ที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่ งขึ้นชื่ อในการดู แลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จะมีผคู ้ นมากมายที่นาํ ธู ป และของมาสักการะ
เพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่ องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุ รกิจ วัดแห่ งนี้ คนไทยนิ ยมมาสักการะขอพร
เป็ นจํานวนมากที่ลานบูชาจะเห็ นคนหนุ่ มสาว จนถึ งคนสู งวัยเขย่าเซี ยมซี กราบไหว้ขอพรกัน จากนั้นให้ท่าน
อิสระ ช้ อปปิ้ งถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้ งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสิ นค้าแบ
รนด์เนมชื่ อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach ,
Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่หา้ ง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria
เช่น Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ
21.15 น. เดินทางจากฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385
23.15 น. ถึงสนามสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

*********************
สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา
ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็ นสาคัญ**

“ราคาทัวร์ สาหรับลูกค้ าที่ถือพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น”
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โปรแกรม ฮ่ องกง เซินเจิน้ 3 วัน 2 คืน
วันทีเ่ ดินทาง
22-24 มิ.ย. 61
28-30 มิ.ย. 61
29 มิ.ย.-01ก.ค. 61
15-17 ก.ค. 61
22-24 ก.ค. 61
26-28 ก.ค. 61
27-29 ก.ค. 61
วันอาสาฬหบูชา
05-07 ส.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
วันแม่ แห่ งชาติ
12-14 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
26-28 ส.ค. 61

ราคาผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ
2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
(เสริมเตียง)

เด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
(ไม่ เสริมเตียง)

8,999
9,999
8,999
8,999
8,999
9,999

12,499
13,499
12,499
12,499
12,499
13,499

12,499
13,499
12,499
12,499
12,499
13,499

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

11,999

15,499

15,499

3,500

8,999

12,499

12,499

3,500

10,999

14,499

14,499

3,500

9,999
9,999
7,999

13,499
13,499
11,499

13,499
13,499
11,499

3,500
3,500
3,500

พักเดี่ยว

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ นเจิ้น)กําหนดให้มี
การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใย
ไผ่ไหม, หยก ซึ่ งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า
ร้านรัฐบาลทุกร้ านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับ
ใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลู กค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
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อัตราค่ าบริการรวม
1. ตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ (ชั้นประหยัด) เส้นทาง กรุ งเทพฯ – ฮ่องกง – กรุ งเทพฯ
2. ค่าที่พกั 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุหรื อเทียบเท่า ** กรุ ณาระบุลักษณะห้ องที่คุณต้ องการเพื่อความสะดวกสบายของ
ตัวท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่ มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้ กบั ผู้เข้ าพัก**
3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ
5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ าํ มัน (ราคา ณ วันที่ 4 ม.ค. 2556)
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงิน
ท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
7. ค่ า VISA จีน แบบ GROUP กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิ ด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ปแบบ 144 ชัว่ โมง เพื่อเข้าเซิ นเจิ้นและจูไห่ ทางบริ ษทั
ขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิ ดขึ้นตามจริ ง และทางบริ ษทั ฯขอ สงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณี ลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง
ทางเราขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น)
โปรดทราบ ผูท้ ี่มีความประสงค์ ยืน่ คําขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่อไปนี้
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 08.อิรัก
09.อิหร่ าน 10.อียปิ ต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซี เรี ย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรี ลงั กา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรี ย 19.
ไนจีเรี ย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์ แดน 24.โซมาเรี ย
ไม่สามารถยืน่ คําขอวีซ่าแบบหมู่คณะ(กรุ๊ ป) ได้
ต้องยืน่ คําขอววีซ่าจีนแบบเดี่ยว เท่านั้น และใช้เวลามากกว่ากําหนดการเดิม 4 วัน ทําการ
***ตั้งแต่ ปี 2014 เป็ นต้นมา***
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ)
2. ค่ าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% และค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
3. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.)
4. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
5. ค่ าภาษีเชื้อเพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ (ตามข้ อกาหนดของสายการบิน)
6. ค่ าทิปไกด์ และทิปคนขับรถ 1,000.-บาท/ท่าน ชาระพร้ อมค่ าทัวร์
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เงื่อนไขในการจอง
1. แจ้งจองพร้อมชื่อผูเ้ ดินทาง และเบอร์ ติดต่อกลับพร้อมสําเนาพาสปอร์ ต
2. กรุ ณาชาระยอดเต็ม เพื่อยืนยันการเดินทางของท่าน พร้ อมส่ งหลักฐานการโอนเงิน
3. ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินเมื่อชําระเงินแล้ว เนื่ องจากทางบริ ษทั ฯต้องวางเงินมัดจําค่าตัว๋ และค่าที่พกั กับทางสายการบินและ
ตัวแทนต่างประเทศ
4. สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
4.5บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คนเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่
บริ ษทั ฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริ ษทั
ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.6 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าห้อง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
4.7 ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นงั่ กับสาย
การบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมด ไม่วา่
ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
4.8 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
**สําคัญ!! บริ ษทั ทําธุ รกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซิ นเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่าน
ต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ งั สิ้ น**
4.9 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุ การณ์ ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิ วตั ิ และอื่ นๆที่ อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่
ท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
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4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรม
ที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้ คิ ดตามราคาตัว๋ เครื่ องบิ นในปั จจุ บ นั หากราคาตัว๋ เครื่ องบิ นปรั บสู ง ขึ้ น บริ ษ ทั ฯ สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะปรั บ ราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการ
บินบริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่ วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์
การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. หนังสื อเดินทาง (PASSPORT) จะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
11. ราคานี้ สําหรั บผูเ้ ดิ นทางที่ ถือหนังสื อเดิ นทางไทยและสัญชาติ ไทยเท่านั้น กรณี ผูเ้ ดิ นทางถื อพาสปอร์ ตต่างชาติ หรื อ
พาสปอร์ ตไทยต่างด้าว จะมีค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
12. ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงเที่ ย วบิ น ทั้ง ไปและกลับ โดยมิ ต้อ งแจ้ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรื อรายการอาหาร โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ ึนอยูต่ ามความเหมาะสม
13. กรุ๊ ปออกเดินทาง 10 ท่านขึน้ ไป
10 ท่ าน (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ แต่ มีเจ้ าหน้ าทีส่ ่ งกรุ๊ ปทีส่ นามบิน และมีไกด์ ไทยรอรับทีฮ่ ่ องกง)
20 ท่าน (มีหัวหน้ าทัวร์ และมีเจ้ าหน้ าทีส่ ่ งกรุ๊ ปทีส่ นามบิน และมีไกด์ ไทยรอรับทีฮ่ ่ องกง)

