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วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง – เซินเจิน้

 (-/-/-)

11.30 น.
14.25 น.
18.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row Q เคาน์ เตอร์ สายการบิน Egypt Air (MS) โดยมีเจ้าหน้าที่
อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน MS 960 ** บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “ Exit B”

เย็น
จากนั้น

บริการอาหารเย็น Set Box จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ เซินเจิน้ โดยรถไฟ
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรื อเทียบเท่า ระดับ 4**

วันที่สอง

เซินเจิน้ – พิพธิ ภัณฑ์เซินเจิน้ – ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ – หยก – ช้ อปปิ้ งตงเหมิน – โชว์ม่านนา้ Mangrove Groove
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม นาท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เซินเจิน้ เมืองที่ต้งั อยูต่ อนใต้สุดของประเทศจีน
ภายหลังจากการจัดตั้งเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อปี ค.ศ.1979 ทาให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็ นทารายได้ให้
ประเทศจีนมากที่สุด เซินเจิ้นได้รับการพัฒนาจนเจริ ญ ทันสมัยและมีภูมิทศั น์สวยงาม นาท่านไปยัง SHENZHEN
MUSEUM (พิพธิ ภัณฑ์ เซินเจิน้ ) ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิ ทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีท้ งั
โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิ ดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988 จากนั้นนา
ท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของประเทศจีน เช่น ชาจีน,ยางพารา ,บัวหิมะ และหยก

รหัสทัวร์ : THB11-MS-HK-6JUN-24OCT19

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : เมนูพเิ ศษ อาหารซีฟู๊ด
นาท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู เป็ นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเซินเจิน้ นิยมขอพรในเรื่ องหน้ าที่การงาน สั กการะขอพระเทพ
เจ้ากวนอู เป็ นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี และความกล้าหาญ นาท่านเดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน
แหล่งช้อปปิ้ งย่านวัย รุ่ นของชาวจีน ให้ทุกท่านช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และอื่นๆอีกมากมาย

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเป็ ดปักกิง่ +ไวน์แดง
ชม MANGROVE GROOVE โชว์ม่านนา้ การแสดงที่นาเอา แสงเลเซอร์สี เสียง และม่านน้ ามาผสมผสานกันด้วย
เทคนิ คและทีมงานผูส้ ร้างงานระดับโลก OCTBAYได้ทุ่มทุนกว่า 200ล้านหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY WATER
SHOW THEATRE ด้วยเรื่ องราวของเด็กหญิง ผูม้ ีความกล้าหาญกับลิง ที่ช่วยกันออกตามหา เครื่ องบรรเลงเพลง
วิเศษที่จะนามาใช้ปลดปล่อยนกออกจากเวทย์มนตร์ ของป่ าโกงกางท่านจะได้รับความเพลิดเพลินสนุ กสนานและ
ประทับใจกับสุดยอดการแสดงสุดอลังการ์ชุดนี้
**ในกรณีโชว์ ม่านน้า MANGROVE GROOVE ปิ ดจะเปลี่ยนเป็ นดูโชว์ วัฒนธรรมที่หมูบ้านวัฒนธรรมแทน
**
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรื อเทียบเท่า ระดับ 4**

จากนั้น
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วันที่สาม

วัดแชกงมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – ช้ อปปิ้ งนาธาน จิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ  (เช้ า/กลางวัน/-)

เช้ า
จากนั้น

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม นาทุกท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรื อที่รู้จกั กันดีในนาม “วัดแช
กงหมิว” หรื อวัดกังหัน นัน่ เอง โด่งดังในเรื่ องการงานและ
ธุ ร กิ จ ขอฌชคขอลาภ จากนั้น นมัส การเทพเจ้าแชกงเพื่ อ
ความเป็ นสิ ริ มงคลนมัสการ เทพเจ้ าหวัง ต้ าเซี ย น ณ วัด
หวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้น
ชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผูค้ นมากมายที่
นาธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่ องความ
รั ก ไปจนถึงฤกษ์ม งคลในการท าธุ ร กิ จ จากนั้น เยี่ย มชม
โรงงาน“จิวเวอร์ รี่ ”ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่
ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก (วัด
หวังต้าเซียนมีการปิ ดปรับปรุงวัดบางส่ วน ตั้งแต่ปลาย มี.ค.
62 เป็ นต้ นไป เป็ นเวลา 1 ปี และยังไม่ มีกาหนดเปิ ดอย่ าง
เป็ นทางการ แต่ ยังมีบางส่ วนที่ สามารถเข้ าไปสั กการะได้
ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอปรั บเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสมอีกครั้งค่ะ)

เที่ยง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นสู่ ถนนนาธาน ให้ท่ า นมัก จะตั้ง ต้น กัน ที่
สถานี จิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่ องหนัง เครื่ อง
กีฬา, เครื่ องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรู ป ฯลฯ และสิ นค้า
แบบที่เป็ นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ ยและตามซอก
ตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX
ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงรายกันและมีทางเชื่อม
ติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
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ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok
20.50 น.
เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินอิยปิ ต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961
22.40 น.
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**ในกรณีตดิ ด่ านเป็ นเวลานานทาให้ มผี ลกระทบต่อโปรแกรมและไม่สามารถท่องเที่ยวได้ ครบทุกโปรแกรมตามระบุทางบริษทั จึงขอ
ปรับเปลีย่ นและตัดโปรแกรมตามเวลาที่เหมาะสม
........................................................................................
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ราคา ทัวร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ ม่านน้า 3 วัน 2 คืน สายการบินอิยิปต์แอร์ (MS)
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มเี ตียง

เด็กอายุตา่ กว่า 18

พักเดี่ยว

06 มิ.ย.62

08 มิ.ย.62

20+1

8,999

8,999

8,999

3,500

27 มิ.ย.62

29 มิ.ย.62

20+1

8,999

8,999

8,999

3,500

04 ก.ค.62

06 ก.ค.62

20+1

8,999

8,999

8,999

3,500

11 ก.ค.62

13 ก.ค.62

20+1

9,999

9,999

9,999

3,500

18 ก.ค.62

20 ก.ค.62

20+1

9,999

9,999

9,999

3,500

25 ก.ค.62

27 ก.ค.62

20+1

9,999

9,999

9,999

3,500

08 ส.ค.62

10 ส.ค.62

20+1

9,999

9,999

9,999

3,500

15 ส.ค.62

17 ส.ค.62

20+1

9,999

9,999

9,999

3,500

22 ส.ค.62

24 ส.ค.62

20+1

8,999

8,999

8,999

3,500

29 ส.ค.62

31 ส.ค.62

20+1

9,999

9,999

9,999

3,500

12 ก.ย.62

14 ก.ย.62

20+1

8,999

8,999

8,999

3,500

19 ก.ย.62

21 ก.ย.62

20+1

8,999

8,999

8,999

3,500

26 ก.ย.62

28 ก.ย.62

20+1

8,999

8,999

8,999

3,500

10 ต.ค.62

12 ต.ค.62

20+1

10,999

10,999

10,999

3,500

17 ต.ค.62

19 ต.ค.62

20+1

9,999

9,999

9,999

3,500

22 ต.ค.62

24 ต.ค.62

20+1

10,999

10,999

10,999

3,500

24 ต.ค.62

26 ต.ค.62

20+1

10,999

10,999

10,999

3,500
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อัตราค่าบริการรวม
 ตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
 ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้ หรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่าแรงไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
 ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ค้มุ ครองถึงการสู ญเสียทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่ค้มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
 ภาษีนา้ มันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
 ค่าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ
 ค่าวีซ่ากรุ๊ปเข้ าประเทศจีนด่ านเซินเจิน้
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ในกรณียกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ต้องชาระค่าวีซ่าเดี่ยวเข้ าจีน ท่ านละ 1,500 บาท (สาหรับท่ านที่มวี ซี ่ าเดีย่ วเข้ าจีนอยู่แล้ว ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซ่ากรุ๊ปและต้องใช้ วซี ่ าเดี่ยวเท่ านั้นจะไม่สามารถใช้ วซี ่ ากรุ๊ปได้)
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินบิ าร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ได้ ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัตภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตรา 300 HKD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน **เริ่ม ตั้งแต่ 1 พ.ค. 62 เป็ นต้ นไป**
บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนา้ ใจของทุกท่ านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้ วยค่ะ)
การท่ องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้ าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็ นการส่ งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้ านชา
ร้ านหยกร้ านบัวหิมะร้ านผ้าไหมร้ านขนมร้ านจิวเวอร์ รี ***ซึ่งจะใช้ เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไม่มกี ารบังคับให้ ท่านซื้อ
ซื้อหรื อไม่ขนึ้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลักไม่มกี ารบังคับใดใดทั้งสิ้นหากท่ านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิม่ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์ โรงแรมและตารางการบินดังกล่าว
ข้ างต้นอาจมีการเปลีย่ นแปลงหรือสลับสับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม ในกรณีไม่ ลงร้ านรัฐบาลต้ องจ่ายเพิม่ ท่ านละ 3,000
บาท
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เงื่อนไขการเดินทาง
 กรุ๊ป 9 ท่ าน ขึน้ ไปออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์
 กรุ๊ป 1 – 8 ท่ าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์ เต็มจานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนเดินทาง **
 กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ ภายใน เช่ น (ตัว๋ เครื่องบิน ,ตัว๋ รถทัวร์ ,ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ หรือชาระค่าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน
โดยไม่ได้ แจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการออกประเทศ-เดินทางเพื่อการท่ องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า(เล่มนา้ เงิน)
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรั บผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว(Single)และห้ องคู่
(Twin/Double)และห้ องพักแบบ 3 ท่ าน(Triple Room)ห้ องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
 กรณีที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึน้ มากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมฮ่ องกงมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องทีเ่ ป็ นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆและห้องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่ านจะต้องชาระ
ค่าใช้ จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์ เรียกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนดซึ่งทาง
บริษัทฯไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว(กรณีตวั๋
REFUNDได้ )ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่ านั้น
เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด 30ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล ,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15- 50 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 30% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ 14ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเ จ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดิน ทางได้ ซึ่ งจะต้ อ งมีใ บรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่ อ น
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่ านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายที่ ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 7
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เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ในการเก็บ ค่ าใช้ จ่ายทั้ง หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ )15 ท่ านขึน้ ไปเนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ (
เดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น ,
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว 6
เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ 6 หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า) เท่ านั้น
( เดินทางได้
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน การนัดหยุด,การประท้ วง ,
การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกป้ิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ,งานเจ้าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภยั พิบัตทิ างธรรมชาติซึ่งลูกค้าจะต้อง)
(ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัตเิ หตุใน
รายการท่ องเที่ยวซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท)
(ทัวร์
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการไม่ทานอาหารบาง,
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว,มื้อ
เป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัตเิ หตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯและในต่างประเทศป้ิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึน้ ตามอัตราค่านา้ มันหรื อค่าเงินแลกเปลีย่ น ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตัว๋
ดังกล่าว
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะ
ถือว่าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ ล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ท้งั หมด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ท่าน
โดนป้ิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้องทาพาสปอร์ ต
เล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
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 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ าอย่ างถ่ องแท้
แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

