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ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
เซินเจิ้ น...ช้อปปิ้ ง LOWU CENTER ฮ่องกง... ช้อปปิ้ ง ย่านนาธาน
โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)

ไฟล์ทขาไป… HX 768 BKK-HKG
กําหนดวันเดินทาง

: 08.25-12.10

ไฟล์ทขากลับ...HX 773 HKG-BKK : 23.15-00.55+1

ผูใ้ หญ่และเด็กใช้เตียง

เด็กไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยว (เพิ่ม)

13-15, 27-29 Sep

12,900 บาท/ท่าน

11,900 บาท/ท่าน

3,000 บาท

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

14,900 บาท/ท่าน

13,900 บาท/ท่าน

3,000 บาท

* ราคาข้างต้น การเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่าแบบกรุป๊ *
รายละเอียดทัวร์
DAY 1
-

-

D

DAY 2
B

L

D

DAY 3
B

L

-

กรุงเทพฯ -ฮ่องกง (HX 768) – นัง่ รถเดินทางสู่ เซินเจิ้ น   ทานอาหารคํา่ /ชมโชว์ Splendid Of China
 อาหารเช้า/CITY TOUR (ภูเขาดอกบัว / อนุ สรณ์สถานเติ้ งเสี่ยวผิง / สวนสาธารณะหงชูห่ ลิง )/
ชุปเปอร์มาเก็ตของที่ระลึก/ ร้านบัวหิมะ / ตลาดตงเหมิน  อาหารกลางวัน /ช้อปปิ้ ง Lowu Center
 ทานอาหารคํา่
 อาหารเช้า/นัง่ รถเดินทางสู่ ฮ่องกง CITY TOUR (จุดชมวิววิคตอเรีย /อ่าวรีพลัสเบย์ /ร้านจิวเวอรี่)/
 อาหารกลางวัน / ช้อปปิ้ ง ย่านนาธาน /เดินทางสู่สนามบิน – กรุงเทพฯ (HX 773)
พัก เซินเจิ้ น 2 คืน

พัก FX Hotel East Lake Park Shenzhen (www.fxhotels.com/en/) หรือ BOMEI HOTEL(www.elong.com/shenzhen/32003505)
หมายเหตุ
 ราคาข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการบินมีการขึ้ นภาษี น้ ํ ามัน หรือภาษี สนามบิน ฯลฯ
 กรุณาเตรียมค่าทิปสําหรับหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ ทอ้ งถิ่น 10 หยวน/วัน/ท่าน, คนขับรถ 10 หยวน/วัน/ท่าน
 รายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 เอกสารฉบับนี้ ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อา้ งอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบต
ั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามระยะเวลาที่กาํ หนด
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ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
เซินเจิ้ น...ช้อปปิ้ ง LOWU CENTER ฮ่องกง... ช้อปปิ้ ง ย่านนาธาน
โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)

รายละเอียดการเดินทาง...

วันแรก

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - นั ่งรถเดินทางสูเ่ ซินเจิ้ น - ชมโชว์ Splendid Of China

 พร้อมกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ K (K01-06) ทางเข้าประตู 5 และ 6
อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สายการบิน HONGKONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวก
แก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระ และที่นัง่ ก่อนออกเดินทาง
08.25 นํ าท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ (HX768 08:25-12:10)
12.10
ถึง สนามบิน Chek Lap Kok ซึ่งตั้งอยูบ่ นเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไปมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248
เฮกเตอร์ ได้รบั การจัดอันดับให้เป็ นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปี ซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008 ฮ่องกงเป็ นดินแดน
ตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง, นิ วเทอร์ริทอรีส,์ เกาลูน
และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
.....เดินทางสู่ เซินเจิ้น (นั ่งรถเหมา) เซินเจิ้ นตั้งอยูท่ ี่มณฑลกวางตุง้ เป็ นเมืองชายแดนริมฝัง่ ตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่
2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้ นแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้ นเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้ น และเขตมณฑลเซินเจิ้ น
เป็ นหนึ่ งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ มีสถานะเป็ นเมืองใน เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุด และมีอตั ราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด
06.00

คํา่



 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

.......จากนั้นนําท่านชม โชว์ SPLENDID OF CHINA ไนท์โชว์อนั งดงามตระการตา การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนของ
เผ่าต่างๆ ซึ่งมีแสง สี เสียง ชวนตื่นตา ตื่นใจ ผสมผสานกายกรรมจีนที่สวยงาม ลีลาอ่อนช้อย ผสมความตื่นเต้นฯลฯ โดย
นักแสดงชาวจีนจํานวนมาก กว่าร้อยชีวิต
เข้าพัก FX Hotel East Lake Park Shenzhen (www.fxhotels.com) หรือ
BOMEI HOTEL (www.elong.com/shenzhen/32003505)

หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง เซินเจิ้ น  CITY TOUR (ภูเขาดอกบัว/อนุสรณ์สถานเติ้ งเสี่ยวผิง/สวนสาธารณะหงชู่หลิง) /พิพิธภัณฑ์/ ชุปเปอร์มา
เก็ตของที่ระลึก/ร้านบัวหิมะ / ตลาดตงเหมิน /ช้อปปิ้ ง Lowu Center

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พกั
......หลังอาหารนํ าท่าน เดินทางสู่ ภูเขาดอกบัว ซึ่งจากจุดชมวิวที่อยูบ่ นยอดเขาแห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศที่สดชื่น
และ ทิวทัศน์ อนั งดงามโดยรอบ นอกจากนี้ ท่านยังจะได้เห็นพระพุทธรูปสําริดขนาดใหญ่อีกด้วย แล้วนํ าท่านชม อนุ สรณ์
สถานเติ้งเสี่ยวผิง ที่สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1992 ครั้งเมื่อท่านเดินทางมาที่เซินเจิ้ น เติ้ ง เสี่ยว ผิง เป็ นนายกรัฐมนตรีที่มี
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ชื่อเสียงและมีความสําคัญมากคนหนึ่ งในประวัติศาสตร์จีน เพราะท่านเป็ นผูท้ าํ ให้เศรษฐกิจการค้าของจีนได้กา้ วเข้าสู่ตลาด
เศรษฐกิจการค้าโลก ทําให้ประเทศจีนมีการพัฒนาประเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว
จากนั้นนําท่านสู่ ผ่านชม สวนสาธารณะหงชู่ หลิ ง ซึ่งเป็ นจุดชมวิวของนกนานาชนิ ดนับพันๆตัว .......จากนั้นขอแนะนํา
ให้คุณไปเยือน พิพิธภัณฑ์ ท่านจะได้สมั ผัสกับงานหัตถกรรมในด้านการแกะสลักหยก และเครื่องประดับที่ทรงคุณค่า และ
นํ าท่านไปเลือกซื้ อสินค้าที่ ซุปเปอร์มาเก็ตของที่ระลึก ศูนย์จาํ หน่ ายสินค้าพื้ นเมืองและของที่ระลึกของเมืองเซินเจิ้ น ให้
ท่านได้สมั ผัสและเลือกซื้ อของที่ระลึกมากมาย.....จากนั้นพาท่านสู่ ร้านบัวหิ มะ ให้ท่านได้รบั ฟั งการบรรยายถึงสรรพคุณของ
สมุนไพรจีน รวมทั้งให้ท่านได้รบั บริการนวดฝ่ าเท้าโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย และนํ าท่านเดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน ให้
ท่านอิสระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมพื้ นเมือง สําหรับเหล่านักช้อปปิ้ งทั้งหลาย เช่น กระเป๋า,รองเท้า,ผ้าพันคอ,ถุงมือ,เสื้ อกัน
หนาวราคาถูก

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ LOWU CENTER หรือมาบุญครองเซินเจิ้ น แหล่งรวบรวมสารพัดสินค้าราคาถูกจนแทบไม่
น่ าเชื่อให้ท่าน ได้เพลิดเพลิ นกับการเลื อกซื้ อและต่ อรองราคาสิ นค้าที่ ท่านต้องการอย่างเต็ มที่ ให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจ
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสินค้านานาชนิ ดต่างๆ มากมาย...

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

คํา่


เข้าพัก

FX Hotel East Lake Park Shenzhen (www.fxhotels.com)

BOMEI HOTEL (www.elong.com/shenzhen/32003505)

วันที่สาม

เช้า

หรือ

หรือเทียบเท่ า

เซินเจิ้ น - ฮ่องกง  CITY TOUR (เขาวิคตอเรียพ้อยท์/ อ่าวรีพลัสเบย์ /จิวเวอรี่)
อิสระช้อปปิ้ งย่านนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กลับกรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พกั
…….หลังจากนั้น นําท่าน เดินทางสู่ ฮ่ องกง (นัง่ รถเหมา หรือ รถไฟฟ้ า( กรณีลกู ค้าไม่ถึง 15 ท่าน)) นําท่านชม
ทัศนี ยภาพถ่ายรูป ณ จุดชมวิว เขาวิคเตอเรียพ้อยท์ (VICTORIA POINT) ที่มีความสูง 397 เมตร เพลินตากับทิวทัศน์
แบบพาโนราม่า 360 องศาของเกาะฮ่องกง เกาลูน นิ วเทอริเทอร์รี่ตลอดจนเกาะน้อย ใหญ่ในทะเลจีนใต้จากมุมสูง (แต่
ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด Peak นะคะ) .....นําท่านสู่ชายหาดนํ้าตื้ น อ่าวรีพลัสเบย์ สถานที่พกั ผ่อนบรรยากาศแบบปิ คนิ ค
ชายทะเล และจุดที่สนใจอีกด้านหนึ่ งของอ่าว นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, พระพุทธรูปและเทพเจ้า
ต่างๆ ประดิษฐานไว้มากมายตามความศรัทธา อาทิ พระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทรเทพเจ้าแห่งโชคการงาน, พระ
กาฬเทพเจ้าแห่งความมัง่ คัง่ เหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วย
ด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลําหินก้อนกลมอย่างตั้งใจอิสระท่านสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้ คือ
อีกด้านของเสน่ หท์ ี่คน้ พบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง …จากนั้นนําท่าน แวะชมโรงงาน จิวเวอรี่ มีเครื่องประดับสวยงาม
หรือเสริมดวงบารมี มากมายให้ท่านได้เลือกชม อาทิเช่น จี้ กังหัน, แหวน, สร้อย, กําไล ฯลฯ ซึ่งจะได้รบั ทราบความสําคัญ
ของสิ่งประดับนั้นๆจากผูท้ ี่มีประสบการณ์ในด้านนี้ โดยตรง

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเชิญท่าน อิสระกับการช้อปปิ้ ง กันต่ออย่างจุใจ ย่านถนนนาธาน แหล่งช้อปปิ้ งของฮ่องกง มีเวลาให้ท่านทั้งวันให้
ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ ง เลือกซื้ อสินค้าอาทิเช่น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋า นํ้าหอม หรือ ของเด็กเล่นฯลฯ ณ ร้านช้อปปิ้ งชื่อ
ดังต่างๆ หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้ อของฝากของที่ระลึกก็ได้
(อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ) 
จนได้เวลาอันสมควรเจอกันที่จุดนัดพบ.... แล้วเดินทางสู่สนามบิน
23.15  เหิรฟ้ ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ (HX773 : 23.15-00.55+1)
00.55+1 ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ…..
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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 หยวน/วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ทอ้ งถิ่น 10 หยวน/วัน/ท่าน, คนขับรถ 10 หยวน/วัน/ท่าน
(หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 3 วัน ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปทั้งหมด = 90 หยวน 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
จองพร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ตากว่
 ท่านจะต้องชําระเงินเต็มจํานวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวันที่ DUE DATE ที่กาํ หนดให้ มิฉะนั้ นจะถือว่า
ท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 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
1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยูใ่ นเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด
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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 ในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ดังกล่าว โดยผูโ้ ดยสารต้องเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เกิดขึ้ นเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผูซ้ ื้ อ จะต้องเป็ นผู้
ตรวจสอบ 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุก
กรณี
 เมื่อท่านได้ตกลงชําระเงินไม่วา่ มัดจําหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นแล้ว
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิด
เหตุสุดวิสยั ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่านเป็ น
สําคัญ
2. บริษัทฯเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ
ที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาตารางบิน
ภัยธรรมชาติ ฯลฯและการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือถูก
ปฏิเสธในกรณี 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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