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โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค
 (- /-/-)

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market

12.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค Cathay Packfic
Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่ วบิน CX 654 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งทีข่ ้นึ ชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Market
(อิสระอาหารเย็น)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า

14.55 น.
18.45 น.
จากนัน้
จากนัน้

วันที่สอง

วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นัง่ รถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้ งนาธาน
จิมซ่าจุย่ -A Symphony of Lights
 (เช้า/กลางวัน/-)

เช้า
จากนัน้

บริการอาหารเช้าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รูจ้ กั กันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นัน่ เอง
นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็ นสิริมงคลนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้า
เซียน หนึ่งในวัดทีโ่ ด่งดังทีส่ ุดของฮ่องกง เทพซึง่ ขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบ
กับผูค้ นมากมายทีน่ าธู ปและของมาสักการะเพือ่ ขอพรต่างๆตัง้ แต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์
มงคลในการทาธุรกิจนาท่านสู่ วัดชิหลิน เพือ่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมและพระโพธิสตั ว์ ทีแ่ ห่ง
นี้ได้ สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั ภายในมีสระบัวอันงดงาม จากนัน้ เยี่ยมชม
โรงงาน“จิวเวอร์ร่ี”ทีข่ ้นึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะ
ชมโรงงานหยก
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู พเิ ศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun
นาท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึ่งในแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมเป็ นจุดชมวิว ที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม นาท่านสู่
สถานี พีคแทรม เพื่อโดยสารรถรางด้วยระยะทาง 1.4 กม.สู งประมาณ 400
เมตรจากระดับนา้ ทะเล ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ต่นื ตาตื่นใจกับ ทัศนียภาพ
ของเกาะฮ่องกงและฝัง่ เกาลูนซึง่ เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้ าและอาคารต่างๆทีส่ ร้าง
ตามหลักฮวงจุย้ นาท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์
เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปัน้ ของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทนิ
โห่วซึง่ ทาหน้าทีป่ กป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่ อดยาวลงสู่ชาย

เที่ยง
บ่าย
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จากนัน้

หาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพือ่ เป็ นสิริ
มงคล ข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึ้น 3 ปี
นาท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่าน จิมซาจุย่ มักจะตัง้ ต้นกันที่
สถานีจิมซาจุ่ยมีรา้ นขายของทัง้ เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า,กลอ้ ง
ถ่ายรู ป ฯลฯและสินค้าแบบที่เป็ นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึกอัน
ซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่อื OCEAN TERMINAL
ซึง่ ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถงึ
กันได้ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) นาท่านชม โชว์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ A
Symphony of Lights งานแสดงแสงสีเสียงถาวรทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดในโลก บันทึกโดยกินเนสส์บคุ๊ ซึง่ ใช้ตกึ ถึง 44 ตึกรอบ
อ่ า ววิ ค ตอเรี ย แสง สี เสี ย ง ใช้ง บประมาณสู ง ถึ ง 44
ลา้ นดอลล่าร์ฮ่องกง รูปแบบการแสดง คือ ตึกต่างๆ ในฝัง่ เกาะฮ่องกง จะเล่นไฟ มีแสงเลเซอร์วง่ิ ไป
มา พร้อมกับดนตรีประกอบการแสดง จุดในการชมการแสดงมีอยู่ 2 จุด คือ หน้าหอนาฬกิ า และ
บริเวณ Avenue of Star
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

สักการะพระใหญ่วดั โป่ หลิน-นัง่ กระเช้านองปิ ง-สวนสนุ กดิสนี ยแ์ ลนด์-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-)

เช้า
จากนัน้

บริการอาหารเช้าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร
นาท่านนัง่ กระเช้า Ngong ping 360 ทีย่ าวทีส่ ุดในโลก จากตุงชุงสู่ทร่ี าบนองปิ งใน
เวลา 25 นาที ท่ า นจะได้ช มทิว ทัศ น์ร อบตัว 360 องศาของเกาะลัน เตา พบกับ
สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมูบ่ า้ นนองปิ งบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับนา้ ทะเล
371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการพระใหญ่วดั โป่ หลิน หรือ นิ ยมเรียกว่าพระใหญ่
ลันเตา (ในกรณี กระเช้านองปิ งจะมีการปิ ดปรับปรุง จะเปลี่ยนเป็ นนัง่ รถโดยสาร
ของทางนองปิ งแทน)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง ดีสนี ยแ์ ลนด์ (โดยรถไฟใต้ดินของดิสนี ย)์ อาณาจักรแห่งจินตนาการ
นี้ประกอบด้วยพื้นที4่ ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ และ
ทูมอร์โรว์แลนด์ ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมี
ชีวติ ชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วคิ ตอเรี ย
หรือจะแวะเข้าไปชมโลกของเด็กน้อยที่น่ารัก ชมตุก๊ ตานานาชาติรอ้ งเพลงและร่ายราโดยจาลองการ
แต่งกายชุดประจาชาติจากทัว่ ทุกมุมโลกใน สมอลเวิลด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่ าทีเ่ ต็มไปด้วย
สิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดทีต่ ่นื เต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซีท่ซี ง่ึ คุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอ

จากนัน้

เที่ยง
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เรลลา และวงดนตรีประสานเสีย งมิคกี้เมาส์ พร้อมด้ว ยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหว
ตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยัง ทู
มอร์ โ รว์แ ลนด์ ดิ น แดนแห่ ง อนาคตและสิ่ ง ที่ พ ลาดไม่ ไ ด้คื อ รถไฟเหาะ
SpaceMountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ ตื่นตาตื่นใจ
กับหนึ่งในซุปเปอร์ฮโี ร่ทย่ี ง่ิ ใหญ่ทส่ี ุดคนหนึ่งของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเรา
และฮ่องกงจะไม่เหมือนเดิม Iron Man Experience - เครื่องเล่น ธีมมาร์เวล
เครื่องแรกสุดที่ สวนสนุ ก ดิสนี ย ์ เปิ ดแล้วตอนนี้ ที่ ฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์! เปิ ดฉาก
ความบันเทิงด้วยโชว์รูปแบบใหม่แกะกล่องขบวนพาเหรด “Flights of Fantasy
Parade”ตระการตากับความงดงามของปราสาทที่ส่งประกายระยิบระยับในยาม
เย็นด้วยผงวิเศษพิกซี่ดสั ท์ของทิงเกอร์เบลล์ นอกจากนี้ยงั เปิ ดตัวความสนุ กอื่นๆ
อีกมากมากมายพร้อมต้อนรับแขกคนพิเศษเช่ นคุณเพื่ อมาร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งใน
ประวัตศิ าสตร์หน้าสาคัญของฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์(อิสระอาหารเย็น) ได้เวลาสมควร
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok
เหิรฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เทีย่ วบินที่ CX617
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หรือ
เหิรฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เทีย่ วบินที่ CX709
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
........................................................................................

21.30 น.
23.25 น.
22.25 น.
00.15 น.

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา ทัวร์ฮอ่ งกง นองปิ ง ดิสนี ย ์ 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิก
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุป๊

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

20 ต.ค.60

22 ต.ค.60

20

19,900

19,900

18,900

6,500

28 ต.ค.60

30 ต.ค.60

20

18,900

18,900

17,900

5,500

04 พ.ย.60

06 พ.ย.60

20

17,900

17,900

16,900

5,500

11 พ.ย.60

13 พ.ย.60

20

17,900

17,900

16,900

5,500

18 พ.ย.60

20 พ.ย.60

20

17,900

17,900

16,900

5,500

25 พ.ย.60

27 พ.ย.60

20

17,900

17,900

16,900

5,500
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02 ธ.ค.60

04 ธ.ค.60

20

19,900

19,900

18,900

6,500

03 ธ.ค.60

05 ธ.ค.60

20

19,900

19,900

18,900

6,500

08 ธ.ค.60

10 ธ.ค.60

20

19,900

19,900

18,900

6,500

09 ธ.ค.60

11 ธ.ค.60

20

19,900

19,900

18,900

6,500

16 ธ.ค.60

18 ธ.ค.60

20

17,900

17,900

16,900

5,500

29 ธ.ค.60

31 ธ.ค.60

20

22,900

22,900

21,900

7,500

อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
- ภาษีน้ ามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ
- ค่าบัตรเข้าชมสวนสนุ กดิสนี ยแ์ ลนด์
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
- ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุมของ
บริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ ผูช้ ่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 40 ดอลล่าห์ฮอ่ งกง/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยม
ของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
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หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ)
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพือ่ เป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบัว
หิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่งึ ไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อซื้อหรือไม่ข้ ึนอยู่กบั ความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลักไม่มีการบังคับใดใดทัง้ สิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาจองทัวร์ลว่ งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า15 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯ
กาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย
รายละเอียดเพิม่ เติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจดุ ประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ทา่ นถูกปฎิเธ
การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเที่ยว
(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จา่ ย
ทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
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- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
หรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่ นชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**

