.

ฮ่องกง...เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน
ท่องดินแดนแห่งความฝัน “ดีสนียแ์ ลนด์”
สักการะ “พระใหญ่ เกาะลันเตา” นัง่ กระเช้าลอยฟ้า “นองปิ ง 360 องศา”
นมัสการ “องค์เจ้าแม่กวนอิ ม” อันศักดิ์สิทธิ์ ที่อ่าวรีพลัสเบย์

ไฟล์ทขาไป…HX 768 BKK-HKG : 08.25-12.10
กําหนดวันเดินทาง

ไฟล์ทขากลับ...HX 773

HKG-BKK : 23.15-00.55+1

ผูใ้ หญ่และเด็กใช้เตียง

เด็กไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยว (เพิ่ม)

13-15, 27-29 Sep

17,900 บาท/ท่าน

15,900 บาท/ท่าน

4,000 บาท

11-13, 18-20, 25-27 Oct

19,900 บาท/ท่าน

17,900 บาท/ท่าน

5,000 บาท

รายละเอียดทัวร์
DAY 1
-

-

D

DAY 2
B

-

-

DAY 3
B

L

-

กรุงเทพฯ -ฮ่องกง (HX 768)  ทานอาหารคํา่ /เดินทางเข้าที่พกั
 ทานอาหารเช้า  เกาะลันเตา นัง่ กระเช้าลอยฟ้ านองปิ ง 360 องศา และสักการะพระใหญ่ /
ช้อปปิ้ งซิตี้เกทเอาท์เลท / เที่ยวดิสนี ยแ์ ลนด์
 ทานอาหารเช้า / CITY TOUR (เขาวิคตอเรีย / อ่าวรีพลัสเบย์ /ร้านผ้าไหม/แวะชมโรงงาน
จิวเวอรรี่) / อาหารกลางวัน/อิสระตามอัธยาศัย-จนได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบิน
กลับกรุงเทพ ฯ (HX 773)

พัก ฮ่องกง 2 คืน

SILKA FAR EAST HOTEL หรือเที ยบเท่า

หมายเหตุ





ราคาข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการบินมีการขึ้ นภาษีน้ํามัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ
ค่าทิปสําหรับหัวหน้าทัวร์ 10 HKD/วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ทอ้ งถิ่น 10 HKD/วัน/ท่าน, คนขับรถ 10 HKD/วัน/ท่าน
รายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
เอกสารฉบับนี้ ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อา้ งอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามระยะเวลาที่กาํ หนด
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ฮ่องกง....เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน
ท่องดินแดนแห่งความฝัน “ดีสนียแ์ ลนด์”
สักการะ “พระใหญ่ เกาะลันเตา” นัง่ กระเช้าลอยฟ้า “นองปิ ง 360 องศา”
นมัสการ “องค์เจ้าแม่กวนอิ ม” อันศักดิ์สิทธิ์ ที่อ่าวรีพลัสเบย์

โปรแกรมการเดินทาง …
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  เข้าสู่ที่พกั
06.00  พร้อมกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ K (K01-06) ทางเข้าประตู 5 และ 6
อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สายการบิน HONGKONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวก
แก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระ และที่นัง่ ก่อนออกเดินทาง
08.25 นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ (HX768 08:25-12:10)
12.10
เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยูบ่ นเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถม
ทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รบั การจัดอันดับให้เป็ นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปี ซ้อน
ตั้งแต่ปี 2001 – 2008 ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะ
ฮ่องกง,นิ วเทอร์ริทอรีส,์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว ...นําท่าน
เดินทางสู่ที่พกั
เย็น
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพัก SILKA FAREAST HOTEL (www.silkahotel/fareast) หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ฮ่องกง ไหว้พระเกาะลันเตา นั ่งกระเช้าลอยฟ้า 360 องศา/ ซิตี้เกท เอาท์เลท / เที่ยวดีสนียแ์ ลนด์
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า
หลังอาหารเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งถือได้วา่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นําท่านสัมผัสกับ
ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจาก กระเช้าลอยฟ้ านองปิ ง ( Ngong Ping Skyrail 360 ) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถ
กระเช้าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนี ยภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บา้ นนองปิ งบนเกาะ
ลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. จากรถกระเช้า ท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์
เหนื อท้องทะเล ของทะเลจีนใต้ ทิ วทัศน์ ของเนิ นเขาอันเขียวขจี ลําธาร นํ้ าตก และป่ าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนื อ
เมื่อกระเช้าไปถึงสุดทางท่านจะได้ สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก องค์พระทําขึ้ นจาก การเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน นํ้ าหนั กรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หัน
พระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้ องล่างซึ่งเป็ นพระพุทธรูปนั ่งทําจากทอง
สัม ฤทธิ์ กลางแจ้งที่ ใหญ่ ที่สุ ด และเชิ ญท่ านอิ ส ระตามอัธ ยาศัย ลิ้ มลองความอร่อยของ อาหารจีน ต้น ตํา รับ เมนู อาหาร
ตะวันตกชั้นเลิศ หรือจะนั ง่ จิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่อนั หอมกรุ่น จากร้านอาหารและร้านค้าคาเฟ่ ในหมู่บา้ นนองปิ ง หรือบาง
ท่านอาจจะเลือกซื้ อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บา้ นนองปิ ง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเครื่องประดับตริสตัล เพื่อเตือนความ
ทรงจําแห่งการมาเยือน จากนั้นอิสระท่าน ช้อปปิ้ งเสื้ อผ้าแบรนด์เนม ที่ ซิต้ เี กท เอาท์เลท
วันแรก

 อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
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์ ลนด์ ซึ่งสวนสนุ กแห่งนี้ เป็ นสวนสนุ กอันดับที่ 5 ของดีสนี ยแ์ ลนด์
จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ดีสนียแ
ทัว่ โลก และเป็ นสวนสนุ ก แห่งที่ 11 ของดีสนี ย์ สําหรับสิ่งที่น่าสนใจในฮ่องกง ดีสนี ยแ์ ลนด์น้ันก็มีอยูม่ ากมาย โดยเมื่อผ่าน
ทางเข้าตรง “เมนสตรีท ยูเอสเอ” ที่ได้จาํ ลองบรรยากาศในอดีตของอเมริกาเอาไว้ก็จะเป็ นโลกแห่งความสนุ กสนานใน
ฮ่องกงดีสนี ยแ์ ลนด์ ที่แบ่งพื้ นที่สวนสนุ กเป็ น 3 ส่วนหลักๆ คือ แฟนตาซีแลนด์, ทูมอโรว์แลนด์, และแอดเวนเจอร์แลนด์ ซึ่ง
สวนสนุ กแต่ละส่วนต่างก็มีความน่ าสนใจแตกต่างกันออกไป
** ฮ่องกงดีสนียแ์ ลนด์ สามารถนํานํ้าเข้าได้ 1ขวด และขนมอีก 1ชิ้ นเท่านั้น **
ตื่นตากับจินตนาการสุ ดลํ้า เปิ ดฉากความบันเทิงด้วยโชว์ใหม่แกะกล่องกับขบวน พาเหรด “Flights of Fantasy
Parade” มอบประสบการณ์ความสนุ กสูงเสียดฟ้ า กับพาเหรดที่ระดับความสูงถึง 40 ฟุต ซึ่งใช้เวลา สร้างสรรค์นานถึง 18
เดื อ น ที่ ถูกจัดขึ้ นอย่า งพิ เ ศษที่ ฮ่อ งกงดิ ส นี ย์แ ลนด์เ ท่ า นั้ น ตระการตากับความงามของปราสาทเจ้า หญิ ง ที่ ส่ งประกาย
ระยิบระยับโดดเด่นส่องแสงสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน ด้วยผงวิเศษพิกซี่ดัสท์ ของ “ทิงเกอร์เบลล์” นอกจากนี้ ยัง
เปิ ดตัวความสนุ กอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ Toy Story Land ส่วนแรก และ Expansion Preview Center เพื่อแสดง
ขั้นตอนของนักสร้างฝันเริ่มตั้งแต่ตน้ จนกลายเป็ นแผ่นฟิ ล์มที่ให้ทุกท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับจินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุดจากดิสนี ย์
แลนด์ เชิญเยือนร้านใหม่ “Center Street Boutique” แห่ง Main Street U.S.A. พลาดไม่ได้กบั สินค้าคอลเล็คชัน่ ใหม่
Vinylmatio ทิ งเกอร์ เบลล์, พ่อมดน้อยมิกกี้ , Flights of Fantasy ปราสาทอาบพิกซี่ดส
ั ท์และอีกกว่า 200 รายการ พร้อม
ต้อนรับแขกคนพิเศษเช่นคุ ณ!! อิ สระให้ท่านได้มีโอกาสเก็บภาพในช่วงเวลาอันน่ าประทับใจเพื่อเป็ นที่ ระลึก และเมื่อสิ้ น
แสงอาทิตย์กล่าวอําลาด้วยพลุไฟอันตระการตาที่ถกู จัดแสดงอย่างยิง่ ใหญ่ส่งท้ายการเฉลิมฉลองที่คุณจะจดจําจนไม่มีวนั ลืม

 อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย


วันที่สาม

เช้า

เที่ยง

เข้าพัก SILKA FAREAST HOTEL (www.silkahotel/fareast) หรือเทียบเท่า

ฮ่องกง  ซิตทัี้ วร์ (จุดชมวิว วิคตอเรีย / อ่าวรีพลัสเบย์/ร้านผ้าไหม/จิวเวอรี่) อิสระตามอัธยาศัย –
สนามบิน กลับกรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้า
หลังอาหารนําท่านชมทัศนี ยภาพ ถ่ายรูปที่ระลึก ณ จุดชมวิว เขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลินตากับทิวทัศน์
ของเกาะฮ่องกง เกาลูน นิ วเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้ให้ท่านได้ชมวิว ณ VICTORIA POINT
(ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด)…จากนั้ นนํ าท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่ ชายหาดนํ้ าตื้ น อ่าวรีพลัส เบย์ ซึ่งได้รบั ความ
นิ ย มจากคนฮ่อ งกงเองที่ ม าเที่ ย วพักผ่ อ นในบรรยากาศแบบปิ กนิ ค ชายทะเล และที่ น่ าสนใจคื อ ด้า นหนึ่ ง ของอ่า วมี วัด
พระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิ ษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถื อศรัทธาพระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุ ข,
เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมัง่ คัง่ เหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา
รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลําหินก้อนกลมอย่างตั้งใจอิสระท่านสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้ คืออีกด้านของเสน่ หท์ ่ีคน้ พบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมืองจากนั้ นนํ าท่าน จากนั้ น แวะ
ร้า นผ้า ไหม ให้ท่ า นชมผลิ ต ภัณ ฑ์ผ ้า ไหมขึ้ นชื่ อ ท่ า นสามารถเลื อ กซื้ อเป็ นของฝาก ได้ต ามอัธ ยาศัย แวะชมโรงงาน
จิวเวอรี่ มีเครื่องประดับมากมายอาทิเช่น แหวน, สร้อย, กําไล ฯลฯ ซึ่งจะได้ชมขั้นตอนการผลิตและจากผูท้ ี่มีประสบการณ์
ในด้านนี้ โดยตรง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้ ง บนถนนนาธาน (ย่านจิม ซา โจ่ย) ซึ่งเป็ นไปด้วยสินค้าประเภทเสื้ อผ้รองเท้า
ที่นักช้อปของถูกต้องไม่พลาด หรือ ฮาร์เบอรืซิตี้ เป็ นสุดยอดของศูนย์การค้าและศูนย์รวมความบันเทิง ที่มีขนาดใหญ่และมี
ชื่อเสียงที่สุด ตรงข้ามฮาร์เบอร์ ซิตี้ ถนนแคนตันเป็ นสุดยอดแหล่งเสื้ อผ้าคุณภาพระดับสากล
... จนได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบิน (อาหารคํา่ อิสระตามอัธยาศัย)

 เหิรฟ้ ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ (HX773 : 23.15-00.55+1)
00.55+1
ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…..
23.15
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อัตราค่าบริการนี้ รวม:
 ค่าตัว๋ เครื่องบินสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ
ค่านํ้าหนักสัมภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก หรือตามข้อกําหนดของสายการบิน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าที่พกั ระดับมาตราฐานห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้**)
 ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและค่ารถโค้ชปรับอากาศ นําเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่ากรุ๊ป (เนื่ องจากโปรแกรมทัวร์นี้การเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่าแบบกรุ๊ป หากเกิ ดกรณีประเทศจีนมี การ
ประกาศยกเลิกวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเป็ นการชัว่ คราว และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ ยวเท่านั้ นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็ นผูเ้ สียค่าธรรมเนี ยมวีซ่าแบบเดี่ ยวด้วยตนเอง (ตามที่ สถานทูตจีนเรียกเก็บ) กรณีที่มีวี
ซ่าจีนอยูแ่ ล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยได้)
 ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบตั ิเหตุ
ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม:
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มสัง่ พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
(เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าธรรมเนี ยมกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ าํ หนักเกินจากที่สายการบินกําหนด
 ค่าทิปสําหรับหัวหน้าทัวร์ 10 HKD/วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ทอ้ งถิ่น 10 HKD/วัน/ท่าน, คนขับรถ 10 HKD/วัน/ท่าน
(หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 3 วัน ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปทั้งหมด = 90 HKD ต่อทริปนี้ ค่ะ)
ข้อกําหนดและเงื่อนไขการสํารองที่นั ่ง:
 รายการทัวร์นี้เป็ นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ( Join Tour )
 ท่านจะต้องชําระเงินค่ามัดจํา จํานวน 5,000 บาทต่อผูเ้ ดินทาง ภายใน 48 ชัวโมง หรือตามวันที่ DUE DATE หลังจากที่ได้ทาํ การ
ํ ่ า 6 เดือน
จอง พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ตากว่
 ท่านจะต้องชําระเงินเต็มจํานวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวันที่ DUE DATE ที่กาํ หนดให้ มิฉะนั้ นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 ราคาทัวร์ขา้ งต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการมีการขึ้ นภาษีน้ํามัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ
 เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้ น จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้ น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วนให้กบั ท่าน
 เพื่ อ ให้ก ารสั ง่ ซื้ อ และตกลงซื้ อขาย สิ น ค้า บริ ก าร จากบริ ษั ท ฯ เป็ นไปโดยสมบู ร ณ์ กรุ ณ าดํ า เนิ นการดั ง ต่ อ ไปนี้
1.) ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็ นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผูโ้ ดยสารทุกคน
1.2 คํานําหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss. (กรณีที่มี ชื่อชั้นยศ / ทางตํารวจ / ทหาร (และต้องการระบุ) เป็ นต้น
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1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยูใ่ นเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด
1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ ดยสาร และผูร้ ว่ มเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุ เหลือ
ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้ นไป
2.) ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้ หากมีตรวจพบความ
ผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูโ้ ดยสารจะต้องชําระค่าใช้จา่ ย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยผูโ้ ดยสารต้องเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เกิดขึ้ นเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผูซ้ ื้ อ จะต้องเป็ นผูต้ รวจสอบ และเตรียม
ความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดําเนิ นการใด ๆ แทนท่านได้ท้งั สิ้ น
3.) กรณีที่ ท่านไม่ได้ทาํ การทักท้วงใด ๆ แบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกําหนด
ทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้ น บริษัท ฯ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
เงื่อนไขการยกเลิก :
 เมื่อทําการชําระเงินค่ามัดจํา หรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่วา่ จะกรณีใดๆก็ตามไม่สามารถขอคืนเงินมัดจํา
ได้และจะต้องเรียกเก็บค่าตัว๋ เครื่องบิน หรือค่าใช้จา่ ยต่างๆที่เกิดขึ้ น อาทิเช่นค่าวีซา่ , ค่าการันตีหอ้ งพัก หรือค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่ตามจริง
 กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 10 วันทําการ ทางบริษัทฯมีความจําเป็ นต้องหักในอัตราตัว๋ เต็มราคา
 กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 3วันทําการหรือ NO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดใน
ทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ตกลงชําระเงินไม่วา่ มัดจําหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นแล้ว
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตามความเหมาะสมเมื่อ
เกิดเหตุสุดวิสยั ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน
เป็ นสําคัญ
2. บริษัทฯเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิ ดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆ ที่ อยู่เหนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนั ดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลา
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ และการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไม่ถกู ต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
3. สําหรับท่านที่ประสงค์จะระบุที่นัง่ (เลือกที่นัง่ ถูกใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่ เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง และชําระค่าระบุ
ที่นัง่ ด้วยตนเอง
* เอกสารฉบับนี้ ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อา้ งอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข และข้อกําหนดตามระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ *
*หมายเหตุ: ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*
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