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เกาะลันเตา นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิ ม + เทพเจ้ าไฉ่ซิงเอี้ ย
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนาโชค วัดแชกงหมิว
ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
สุดฟิ นส์ ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน

กําหนดการเดิ นทาง
วันแรก
10.30 น.

14.05 น.
18.05 น.

มิ ถนุ ายน – ตุลาคม 2560

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT – อิ สระช้อปปิ้ งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ ลสตรีท
คณะพร้อ มกัน ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภูม ิ ผู้โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชัน้ 4 ประตู
หมายเลข 9 แถว T เคาน์ เตอร์สายการบิ นเอมิ เรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าทีแ่ ละหัวหน้าทัวร์จากทาง
บริษทั คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั ๋วเครือ่ งบินและสัมภาระในการเดินทาง
นําทุกท่านลัดฟ้ าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบิ นที่ EK384 / บริ การอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
การเดิ นทางใช้ เวลา 3 ชัวโมง
่
ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิง่ อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้า
เมือง นําท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อนั ทันสมัย นําท่านข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA
BRIDGE) ซึ่งเป็ นสะพานแขวนสองชัน้ ที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทัง้ หมด 2.2 กิโลเมตร(1.4ไมล์)
เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชันนอลแอร์
่
พอร์ตกับ ตัวเมือง ตัวสะพานชัน้ บนจะเป็ นทางให้รถยนต์
วิง่ ส่วนชัน้ ล่างเป็ นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) กับแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express
Trains) สะพานซิงหม่านี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็ นสัญลักษณ์ของคู่รกั ทัวโลก
่
จากนัน้ นํ าท่านสู่ปากอ่าว
วิคตอเรียซึง่ เป็ นจุดชมวิวทีน่ ักท่องเทีย่ วชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง นําท่านชม SYMPHONY OF
LIGHT เป็ นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลกทีถ่ ูกบันทึกโดย “กินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด”
ซึง่ การแสดงจะเปิ ดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชัน้ นํ า
กว่า 40 แห่ง โดยเวลาทีใ่ ช่ในการแสดงประมาณ 15 นาที
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รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทะเลลียนุ มูน ( 1 )

จากนัน้ ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือบางท่านที่ต้องการชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงยามราตรี
ท่านสามารถเดินชมบรรยากาศวิถชึ วี ติ ยามคํ่าคืนของคนฮ่องกงได้เลย เนื่องจากโรงแรมพักอยู่ในย่านช้
อปปิ้ ง....พักทีE่ ATON HOTEL/THE KOWLOON HOTEL/PRUDENTIAL HOTEL หรือ NOVOTEL
NATHAN HOTEL เท่านัน้
วันที่สอง นองปิ ง & พระใหญ่โป๋หลิ น – ซิ ตี้เกท เอาท์เลต

เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซําต้นตําหรับของฮ่องกง ( 2 )
หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางเข้าสู่เกาะลันเตาซึ่งมีสถานทีท่ ่องเที่ยวที่เรียกว่า หมู่บ้านนองปิ ง โดยนํ า
ท่านนังรถบั
่ สของทางนองปิ งขึน้ ไป (เนื่องจากกระเช้าปิ ดซ่อมแซมเพื่อเปลีย่ นสายเคเบิล้ เป็ นระยะเวลา
5 เดือน)ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางถึงบริเวณหมู่บ้านนองปิ ง ซึง่ จะมี
ร้านค้า ร้านขายของฝากของที่ระลึกหลายประเภท แล้วพาท่านเดินต่อไปยังทางขึน้ บันได 268 ขัน้ สู่
พระพุทธรูปเที ยนถาน ประดิษฐานอยู่คู่กบั วัดโป๋ หลิน เหนือระดับนํ้ าทะเล 371 เมตร องค์พระสร้าง
จากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร มูลค่าการก่ อสร้าง 60 ล้าน
เหรียญฮ่องกง องค์พระนัง่ อยู่บนกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ดา้ นซ้ายไว้บนตัก พระ
เนตรมองลงมาด้วยความเปี่ ยมเมตตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 )
แล้วนําท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้าง ซิ ตี้เกท เอาท์เลต ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ทีร่ วบรวมร้านค้า Outlet แบรนด์
ดังทัง้ หลายไม่ว่าจะเป็ น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ดงั ระดับโลกอีก
มากมายซึง่ ลดราคามากถึง 70% ให้ท่านได้เลือกช๊อปได้อย่างอิสระ
*** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าให้จใุ จ***
พักทีE่ ATON HOTEL/THE KOWLOON HOTEL/PRUDENTIAL HOTELหรือNOVOTEL NATHAN
HOTEL เท่านัน้

HKG HNM3D(EK)JUN-OCT

3

วันที่สาม (นัง่ รถรางพีคแทรม)สู่ยอดเขาวิ คทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพสั เบย์ – ฮ่องกงจิ วเวอร์รี่ – วัดแชกงห
มิ ว – เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้ งถนนแบรนด์เนม – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซําต้นตําหรับของฮ่องกง ( 4 )
จากนัน้ นําท่านเดินทางโดยรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวิ คตอเรียพีค จุดชมวิวสูงทีส่ ุดและสวย
ทีส่ ุดของฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับนํ้ าทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ ์สดชื่น สามารถ
ชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึง่ วงกลมที่มเี อกลักษณ์เด่นทีส่ ุด ชมเกาะ
ฮ่องกงและเกาลูนได้ทงั ้ เกาะอย่างชัดเจน ทัง้ นี้ยงั ตื่นตากับตึกระฟ้ าทีส่ ูงตระหง่าน และอาคารต่างๆ ที่
ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่ าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ตงั ้ ของ
ธุรกิจชัน้ นํ าของฮ่องกง พร้อ มทัง้ ถ่ายภาพอันสวยงามน่ าประทับใจ และเลือ กซื้อของที่ระลึกของ
ฮ่องกงนานาชนิดจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีคได้อกี ด้วย และในบริเวณเดียวกัน ยังมีพพิ ธิ ภัณฑ์มา
ดามรุสโซ ซึง่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์หุ่นจําลองเสมือนจริงของดารา นักแสดง และผู้มชี ่อื เสียงของฮ่องกง และ
ทัวโลก
่
ให้ท่านได้เข้าเยีย่ มชมอีกด้วย(ในการเข้าพิ พิธภัณฑ์ท่านต้ องเสียค่าตั ๋วเข้าชมเอง) แล้วนํา
ท่านสู่ อ่าวรีพสั เบย์ นํ าท่านนมัสการและขอพรอันศักดิ ์สิทธิ ์ จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ซึ่งเป็ นปาง
ประทานพร ซึ่ง ศักดิ ์สิทธิ ์มากและมีความประณีต งดงาม ซึ่งองค์ท่านตัง้ อยู่บนฐานบัว และ “เจ้าแม่
ทับทิม” เพื่อเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจและขอให้การเดินทางทุกครัง้ ปลอดภัย พร้อมกับ นมัสการเทพเจ้า
แห่งโชคลาภ ไฉ่ ซง้ิ เอี้ย ทีม่ ชี ่อื เสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รบั แต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสอง
มือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกํามาใส่ในกระเป๋ าของตัวเอง เหมือนกับเป็ นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลเข้าสู่
กระเป๋ าของเรา บางคนก็จะลูบก้อนทองทีอ่ ยู่ดา้ นข้างองค์ท่านแล้วกํามาใส่กระเป๋ าของเราอีกครัง้ หรือ
ท่านไหนทีม่ บี ุตรยาก แต่งงานแล้วยังไม่มบี ุตรให้มาขอพรองค์สงั กัจจาย(องค์ Baby Buddha) จะประสบ
ความสําเร็จเกือบทุกคน และมีความเชื่อที่ว่าถ้าหากลูบท้องซ้ายจะได้ลูกชาย ถ้าลูบท้องขวาจะได้ลูก
สาวอีกด้วย แล้วพาท่านเดินขาม สะพานต่ออายุ ซึง่ ชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้ได้จะสามารถ
ต่ออายุได้ และเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็ นลานกว้างที่เต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย ซึ่ง
รวมถีง องค์เทพเจ้าแห่งความรัก หนวดเครายาว ๆ ในมือท่านจะมีหนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆ องค์ท่านจะมี
หินดําก้อนโตให้ทําการอธิษฐาน แล้วทําการลูบก้อนหินซึง่ จะนําพาให้พบคู่ ส่วนท่านทีม่ คี ่อู ยู่แล้วเมื่อ
ไหว้ขอพรท่านแล้วก็ทาํ ให้รกั มันคงและยาวนาน
่
หลังจากนัน้ นําท่านเยีย่ มชมโรงงาน ฮ่องกงจิ วเวอร์
รี (HKJ) ทีข่ น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยีย่ ม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 5 )
จากนัน้ นํ าท่านสู่วดั แชกงหมิ ว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปี ท่แี ล้วเดิมที่วดั นี้เป็ นวัดเล็ก ๆ เป็ นวัดที่
เก่าแก่และอนุ รกั ษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บน
เนื้อที่ 50,000 ตารางฟุ ต ด้านในมีรูปปั ้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็ นเทพประจําวัดแห่งนี้ ซึ่งทาง
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ด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกงั หันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนทีเ่ ข้าวัด
แชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือทีเ่ รียกว่า กังหันนําโชค เพื่อหมุนแต่สงิ่ ดี ๆ เข้ามาในชีวติ และปั ดเป่ าสิง่ ที่
ไม่ดอี อกไป โดยความหมายของ ใบพัดทัง้ สีด่ งั นี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยนื
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบที่ 4. คิดหวังสิง่ ใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
และก่อนทีท่ ่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนันเพื
่ ่อความเป็ นสิรมิ งคลจากนัน้ นําท่าน
นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซี ยน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดทีโ่ ด่งดังทีส่ ุดของฮ่องกง เทพซึง่ ขึน้ ชื่อ
ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยเหลือเรื่องสุขภาพพลานามัยของเราและคนทีเ่ รารัก ซึง่ ท่านจะพบ
กับผู้ค นมากมายที่นําธูป พร้อ มกับ ของมาสักการะและแก้บนเป็ นจํา นวนมาก หลังจากนัน้ นํ าท่า น
เดินทางสู่ถนนสายช้ อปปิ้ งแบรนด์เนมหรู (CANTON ROAD) แบรนด์เนมทุกแบบทุกประเภท รวม
ระดมพลกันอยูบ่ นถนนเส้นนี้ตงั ้ แต่เริม่ จนสิน้ สุดถนน อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น
Omega, Tudor, Rolex, Armani, Joyce, Dolche & gabbana, Armani Exchange, Burberry ,
Longchamp, DKNY, H&M, Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior,
Bonjour, SASA ส่วนบางท่านทีต่ อ้ งการซือ้ รองเท้า New balance, Onitsuka tiger หรือของเล่นสําหรับ
เด็ก ร้า น TOY R’US ก็ส ามารถซื้อ ได้ใ นห้า ง โอเซี่ย นเทอร์ม ิน อล และท่ า นที่ต้อ งการนํ้ า หอม
เครือ่ งสําอางค์ ก็สามารถข้ามถนนมาซือ้ ได้ท่ี Duty Free Shop (DFS) ได้เลย
*** อิ สระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าได้จใุ จ***
*** กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดิ นทางสู่สนามบิ น***
21.50 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) เที่ยวบินที่ EK385/บริการอาหารเช็ท ใหญ่
พร้อมเครือ่ งดื่มไวน์ เบียร์ นํ้าอัดลมบนเครือ่ ง
23.45 น. ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชัวโมง
่
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ ผู้โดยสารขาเข้า ชัน้ 2 โดย
สวัสดิภาพ
*************************************
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของผู้จดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่ านเป็ นสําคัญ
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
มิ ถนุ ายน – ตุลาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ พัก 2 เด็กอายุ 2-11ปี
เด็กอายุ2-11ปี
พัก
ท่าน
พักกับผู้ใหญ่2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่2
เดี่ยว
มีเตียงเสริ ม
ท่านไม่มีเตียง
เพิ่ ม
เสริ ม
2-4, 9-11, 16-18, 23-25 มิ ถนุ ายน 2560 18,900
17,900
16,900
6,000
30 มิ ถนุ ายน – 2 กรกฎาคม 2560
7-9, 14-16, 21-23, 28-30 กรกฎาคม 18,900
17,900
16,900
6,000
2560
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4-6, 11-13, 13-15, 18-20, 25-27
สิ งหาคม 2560
1-3, 8-10, 15-17, 22-24 กันยายน 2560
29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560
6-8, 13-15, 20-22, 22-24, 23-25, 24-26,
25-27, 27-29 ตุลาคม 2560
21-23 ตุลาคม 2560
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18,900

17,900

16,900

6,000

18,900

17,900

16,900

6,000

19,900

18,900

17,900

7,000

20,900

19,900

18,900

7,000

**** ออกเดินทางขั้นต่า 15 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์) *****
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับชัน้ ทัศนาจรตามรายการ
2.
ค่าทีพ่ กั 2-3 ท่านต่อห้อง 2 คืน โรงแรม 4 ดาว
3.
ค่าอาหารตามรายการ
4.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
5.
ค่ายานพานะในการนําเทีย่ ว
้้ ง คํานวณ ณ วันที่ 1 ส.ค. 2558
6.
ค่าภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินฮ่องกง และค่าธรรมเนียมเชือเพลิ
7.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้เครือ่ งสายการบินเอมิเรตส์ นํ้าหนักไม่เกิน 30 กก. ต่อท่าน (กีใ่ บก็ได้)
8.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาทต่อท่าน
*** ทัง้ นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดทีไ่ ด้มกี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มสังพิ
่ เศษ
2.
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
3.
ค่าทัวร์พเิ ศษอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้รวมอยูใ่ นรายการ
4.
ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 % และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % (กรณีออกใบเสร็จรับเงินนิตบิ ุคคล)
5.
ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 3
วัน 60 ดอลล่าร์ฮ่องกง เด็กและผูใ้ หญ่จา่ ยเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และ
คนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิป)
6.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางจากเมืองไทย แล้วแต่สนิ นํ้าใจของท่าน
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชีช่อื บริษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด *** บัญชี
กระแสรายวัน *** ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9027
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
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3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
หมายเหตุ
1.
พระใหญ่นองปิ ง เป็ นรายการแถม หากสภาพอากาศไม่เอือ้ อํานวยทางเจ้าหน้าทีจ่ ะไม่อนุญาตให้ขน้ึ กระเช้า
เพราะถือเรือ่ งความปลอดภัยเป็ นหลัก ดังนัน้ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น
2.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กโปรแกรมกระเช้านองปิ ง ในกรณี ที่กระเช้ าปิ ดปรับปรุง
3.
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงานการก่อการจลาจล ความล่าช้าของเทีย่ วบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็ นต้น
4.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นรายการท่องเทีย่ วตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะของสาย
การบิน โรงแรม และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
5.
บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
6.
บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
7.
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่ วจะสิน้ สุดลง ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าบริการทีท่ ่านได้ชําระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
8.
บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
9.
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่งหลังจากได้สาํ รองทีน่ งบนเครื
ั่
่ อง
และโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อยอย่างไรก็ตามรายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
10. ราคานี้คดิ ตามราคาตั ๋วเครือ่ งบินในปั จจุบนั หากราคาตั ๋วเครือ่ งบินปรับสูงขึน้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะปรับ
ราคาตั ๋วเครือ่ งบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
11. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การ
บริการจากสายการบิน บริษทั ขนส่ง หรือหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะ
จัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สาํ หรับค่าบริการนัน้ ๆ
12. หากไม่สามารถไปเทีย่ วในสถานทีท่ ร่ี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดของทางสายการบิน จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ทัง้ สิน้
13. กรุณาตรงต่อเวลาทุกครัง้ ทีม่ กี ารนัดหมาย
14.
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผูร้ ว่ มเดินทางไม่ถงึ 10 ท่าน หาผูร้ ว่ มเดินทาง
15.
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุป๊ ไม่สามารถออกเดินทางได้
16. การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิ วเวอร์รี่ แต่ไม่ได้มกี ารบังคับซือ้ หากท่าน
ใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไข
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ดังกล่าวแล้ว
เนื่องจากตั ๋วเครือ่ งบินทีซ่ อ้ื มาเป็ นตั ๋วกรุ๊ป ดังนัน้ ทีน่ งทางสายการบิ
ั่
นจะจัดเป็ นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษทั ฯไม่
สามารถทีจ่ ะร้องขอได้ว่าจะขอทีน่ งโซนไหน
ั่
และในบางครัง้ ทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งอาจจะไม่ได้นงติ
ั ่ ดกันหมดกับคน
ในครอบครัว แต่อย่างไรเสียทางเจ้าทีแ่ ละหัวหน้าทัวร์จะพยายามอย่างเต็มทีเ่ ผื่อทีจ่ ะได้นงด้
ั ่ วยกันกับคนใน
ครอบครัว ทัง้ นี้จงึ เรียนมาเพื่อทราบโดยทัวกั
่ น และโปรดเข้าใจ
กรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่นCharter Flight, Extra Flightจะไม่คนื มัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด
สําหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสาร
โดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ดังกล่าว

