HKG HNM(CX)NEW YEAR

•
•
•
•
•
•
•

1

เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิ ง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิ ม + เทพเจ้ าไฉ่ซิงเอี้ ย
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนําโชค วัดแชกงหมิว
ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
สุดฟิ นส์ ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน

กําหนดการเดิ นทาง

ธันวาคม 2560

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – (นัง่ รถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิ คทรอเรียพีค – รีพสั เบย์ – ฮ่องกงจิ วเวอร์รี่ –
วัดแชกงหมิ ว – เทพเจ้าหวังต้าเซียน – SYMPHONY OF LIGHT – อิ สระช้อปปิ้ งเลดี้มาเก็ต & เทม
เปิ้ ลสตรีท
04.00น./05.30น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน้ 4 ประตู
หมายเลข 6 แถว M เคาน์ เตอร์สายการบินคาเธย์ แปซิ ฟิค (CX) พบเจ้าหน้าทีแ่ ละหัวหน้าทัวร์จาก
ทางบริษทั คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั ๋วเครือ่ งบินและสัมภาระในการเดินทาง
06.45น./08.25น. นําทุกท่านลัดฟ้ าสู่เกาะฮ่องกง โดยเทีย่ วบินที่ CX616/CX700 / บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
10.10น./12.10น. ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK (การเดิน ทางใช้เวลา 3 ชัวโมง)สนามบิ
่
นแห่ งใหม่ของฮ่อ งกงที่
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิง่ อํานวยความสะดวกต่ าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้า
เมือ ง...นํ าท่ านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อ ันทันสมัย นํ าท่ านข้ามสะพานแขวนซิ งหม่ า (TSING MA
BRIDGE) ซึ่ง เป็ น สะพานแขวนสองชัน้ ที่ย าวที่สุ ด ในโลกมีค วามยาวทัง้ หมด 2.2 กิโลเมตร(1.4ไมล์ )
เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชันนอลแอร์
่
พอร์ตกับ ตัวเมือง ตัวสะพานชัน้ บนจะเป็ นทางให้รถยนต์วงิ่
ส่วนชัน้ ล่างเป็ นเส้นทางของเอ็มทีอ าร์ (MTR) กับแอร์พ อร์ตเอ็ก เพรสเทรนส์ (Airport Express Trains)
สะพานซิงหม่านี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็ นสัญลักษณ์ของคู่รกั ทัวโลก
่
วันแรก
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 1 )
ท่านเดินทางโดยรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวิ คตอเรียพีค จุดชมวิวสูงทีส่ ุดและสวยทีส่ ุดของฮ่องกง
กับความสูง 396 เมตรเหนือระดับนํ้ าทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ ์สดชื่นสามารถชมทัศนียภาพอันงดงาม
ของตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึง่ วงกลมที่มเี อกลักษณ์เด่นที่สุดชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทงั ้ เกาะ
อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ยงั ตื่นตากับตึกระฟ้ าทีส่ ูงตระหง่าน และอาคารต่างๆ ทีก่ ่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ
ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่ าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของธุรกิจชัน้ นํ าของฮ่องกง พร้อมทัง้ ถ่ายภาพ
อันสวยงามน่ าประทับใจ และเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกของฮ่องกงนานาชนิดจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีค
ได้อกี ด้วย และในบริเวณเดียวกัน ยังมีพพิ ธิ ภัณฑ์มาดามรุสโซ ซึง่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์หุ่นจําลองเสมือนจริงของ
ดารา นั ก แสดง และผู้ ม ีช่ ือ เสีย งของฮ่ อ งกง และทัว่ โลก ให้ ท่ า นได้ เข้า เยี่ย มชมอีก ด้ ว ย(ในการเข้ า
พิ พิธภัณฑ์ท่านต้ องเสียค่ าตั ๋วเข้าชมเอง) แล้ว....นํ าท่านสู่ อ่าวรีพสั เบย์ นํ าท่านนมัสการและขอพรอัน
ศักดิ ์สิทธิ ์ จาก องค์เจ้าแม่กวนอิ ม ซึ่งเป็ นปางประทานพร ซึ่งศักดิ ์สิทธิ ์มากและมีความประณีตงดงาม
ซึ่งองค์ท่านตัง้ อยู่บนฐานบัว และ เจ้าแม่ทบั ทิ ม เพื่อเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจและขอให้การเดินทางทุกครัง้
ปลอดภัย พร้อมกับ นมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ ซิ้งเอี้ย ทีม่ ชี ่อื เสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รบั แต่
เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกํามาใส่ในกระเป๋ าของตัวเอง เหมือนกับเป็ น
เคล็ดว่าให้เงินทองไหลเข้าสู่กระเป๋ าของเรา บางคนก็จะลูบก้อนทองที่อยู่ด้านข้างองค์ท่านแล้วกํามาใส่
กระเป๋ าของเราอีกครัง้ หรือท่านไหนที่มบี ุตรยาก แต่ งงานแล้วยังไม่มบี ุตรให้มาขอพร องค์สงั กัจจาย
(องค์ Baby Buddha) จะประสบความสําเร็จเกือบทุกคน และมีความเชื่อทีว่ ่าถ้าหากลูบท้องซ้ายจะได้ลูก
ชาย ถ้าลูบท้องขวาจะได้ลูกสาวอีกด้วย แล้วพาท่านเดินขาม สะพานต่ออายุ ซึ่งชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าถ้า
ข้ามสะพานนี้ได้จะสามารถต่ออายุได้ และเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็ นลานกว้างที่เต็มไปด้วยเซียน
และเทพเจ้ามากมาย ซึ่งรวมถีง องค์เทพเจ้าแห่ งความรัก หนวดเครายาวๆ ในมือท่านจะมีหนังสือเล่ม
ใหญ่ ข้างๆ องค์ท่านจะมีหนิ ดําก้อนโตให้ทาํ การอธิษฐาน แล้วทําการลูบก้อนหินซึง่ จะนํ าพาให้พบคู่ ส่วน
ท่ านที่มคี ู่อ ยู่แ ล้ว เมื่อ ไหว้ขอพรท่ านแล้ว ก็ทํ าให้รกั มันคงและยาวนาน
่
....หลัง จากนั น้ นํ าท่ านเยี่ยมชม
โรงงาน ฮ่องกงจิ วเวอร์รี (HKJ) ทีข่ น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยีย่ ม....จากนัน้
นํ าท่านสู่ วัดแชกงหมิ ว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปี ท่แี ล้วเดิมที่วดั นี้เป็ นวัดเล็ก ๆ เป็ นวัดที่เก่าแก่ และ
อนุ รกั ษ์โบราณสถานซึง่ อยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000
ตารางฟุต ด้านในมีรปู ปั ้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึง่ เป็ นเทพประจําวัดแห่งนี้ ซึง่ ทาง ด้านข้างมีอาวุธรบของ
ทหารแบบโบราณ และมีกงั หันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน
หรือ ที่เรีย กว่ า กัง หั น นํ า โชค เพื่อ หมุ น แต่ ส ิ่ง ดี ๆ เข้ า มาในชีว ิต และปั ด เป่ าสิ่ง ที่ไ ม่ ด ีอ อกไป โดย
ความหมายของใบพัดทัง้ สีด่ งั นี้ ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยนื
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ใบที่ 4. คิดหวังสิง่ ใดก็สมความปรารถนาทุกประการ และก่อนที่
ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนัน่ เพื่อความเป็ นสิรมิ งคล...จากนัน้ นํ าท่านนมัสการ
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เทพเจ้าหวังต้ าเซี ยน ณ วัดหวังต้ าเซี ยน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึน้ ชื่อในการดูแล
รัก ษาโรคภัย ไข้เจ็บ ช่ ว ยเหลือ เรื่อ งสุ ข ภาพพลานามัย ของเราและคนที่เรารัก ซึ่ง ท่ านจะพบกับ ผู้ค น
มากมายทีน่ ํ าธูป พร้อมกับของมาสักการะและแก้บนเป็ นจํานวนมาก....แล้วนํ าท่านสู่ปากอ่าววิคตอเรียซึ่ง
เป็ นจุดชมวิวทีน่ ักท่องเทีย่ วชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกงนํ าท่านชม SYMPHONY OF LIGHT เป็ นการ
แสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด” ซึง่ การแสดงจะเปิ ด
ไฟทีต่ กแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชัน้ นํ ากว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่
ใช่ในการแสดงประมาณ 15 นาที

คํ่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทะเลลียนุ มูน ( 2 )
จากนัน้ ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือบางท่านทีต่ ้องการชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่าน
สามารถเดินชมบรรยากาศวิถชึ วี ติ ยามคํ่าคืนของคนฮ่องกงได้เลย เนื่องจากโรงแรมพักอยูใ่ นย่านช้อปปิ้ ง
พักที่ EATON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL เท่านัน้

วันที่สอง กระเช้านองปิ ง & พระใหญ่โป๋หลิ น – ซิ ตี้เกท เอาท์เลต

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซําต้นตํ าหรับของฮ่อ งกง ( 3 )....หลังจากนัน้ นํ าท่ านเดินทางเข้าสู่เกาะ
ลันเตาซึง่ มีสถานทีท่ ่องเที่ยวที่เรียกว่า หมู่บ้านนองปิ ง โดยนํ าท่านนัง่ กระเช้ าไฟฟ้ า NONGPING 360
องศา ข้ามเขาหลายลูกมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ขึ้นมาจากสถานีตุงซุง ไปยังปลายทางของหมู่บ้าน
นอนปิ ง เลื่อ นผ่ านทะเลจีน ใต้ และวนอุ ท ยานลัน เตาเหนื อ ในเวลา 20 นาที จากกระเช้าลอยฟ้ าท่ าน
สามารถชมทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ได้เห็นทิวทัศน์และภูมปิ ระเทศจากเกือบทุก ๆ ส่วน
ของเกาะทีเ่ ต็มไปด้วยภูเขาและความเขียวขจีของเกาะลันเตาจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมูบ่ า้ นนอนปิ งเกาะ
ลันเตา ทัง้ ยังมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ ท่สี ุดในโลกจากนัน้ พาท่านเดิน
ผ่านหมู่บ้านนองปิ ง ซึ่งจะมีรา้ นค้า ร้านขายของฝากของที่ระลึกหลายประเภท แล้วพาท่านเดินต่อไปยัง
ทางขึน้ บันได 268 ขัน้ สู่ พระพุทธรูปเที ยนถาน ประดิษฐานอยู่คู่กบั วัดโป๋ หลิน เหนือระดับนํ้ าทะเล 371
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เมตร องค์พ ระสร้างจากการเชื่อ มแผ่ นสัมฤทธิ ์ถึง 200 แผ่ น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร มูลค่ าการ
ก่อสร้าง 60 ล้านเหรียญฮ่องกง องค์พระนังอยู
่ บ่ นกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ดา้ นซ้ายไว้
บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเปี่ ยมเมตตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 4 )
นําท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างซิ ตี้เกท เอาท์เลตศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทร่ี วบรวมร้านค้าOutletแบรนด์ดงั ทัง้ หลาย
ไม่ว่ าจะเป็ น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ด ังระดับ โลกอีก มากมายซึ่งลด
ราคามากถึง70%ให้ท่านได้เลือกช๊อปได้อย่างอิสระ*** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าให้จใุ จ***
พักที่ EATON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL เท่านัน้

วันที่สาม

ช้อปปิ้ งนาธาน – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซําต้นตําหรับของฮ่องกง ( 5 )
***ท่านทีซ่ อ้ื ออฟชันตั
่ ๋วดิสนียแ์ ลนด์พร้อมรับส่ง หรือ ท่านทีซ่ อ้ื ออฟชันตั
่ ๋วโอเซีย่ นปาร์คพร้อมรับส่งไกด์จะ
นํ าท่านเดินทางโดยรถโตโยต้า ALPHARD (กรณีมลี ูกค้าซื้อออฟชัน่ 2-6 ท่าน)หรือนัง่ รถบัสเล็ก(กรณีม ี
ลูกค้าซือ้ ออฟชันเกิ
่ น 6ท่าน)ส่งท่านถึงหน้าประตูสวนสนุกพร้อมนัดเวลารับกลับ***
***ส่วนท่านที่ไม่ได้ซอ้ื ออฟชันเพิ
่ ม่ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้ งเลือกซือ้ สินค้าราคาถูกฝากคนที่
ท่านรักทางบ้าน ณ แหล่งช้อปปิ้ งของฮ่องกงย่านจิมซาจุ่ยและโอเซีย่ นเทอร์มนิ อล สนุ กสนานกับการเลือก
สิน ค้าราคาพิเศษ อาทิเช่ น เสื้อ ผ้า ,รองเท้ า ,กระเป๋ า ,เข็ด ขัด ,นํ้ าหอม สิน ค้าแบรนด์ช่ือ ดัง ต่ างๆ ทัง้
ST.MICHEL,TOYR’US,BOSSINI,GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000
ส่งท้ายก่อนอําลาฮ่องกง***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน
*** อิสระอาหารเทีย่ งและเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าได้จใุ จ***
21.35น./22.00น.ออกเดิน ทางกลับ โดย สายการบิ น คาเธ่ ย์ แปซิ ฟิ ค(CATHAY PACIFIC) เที่ย วบิน ที่ CX617 /
CX709 บริการอาหารเช็ทใหญ่และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
23.35น./23.55น.ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชัน้ 2 (ใช้เวลาในการ
เดินทาง 3 ชังโมง)
่
******************************************************

(New!! Option....Ocean Park เพิ่มอีก 2,500 บาท..รวมรับ-ส่ง)
(Hit!! Option....DisneyLand Hongkong เพิ่มอีก 3,300 บาท..รวมรับ-ส่ง)
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของผู้จดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่ านเป็ นสําคัญ
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อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

29 – 31 ธันวาค ( CX616 / CX617)
29-31 ธันวาคม ( CX700 / CX709)

ธันวาคม 2560
ผูใ้ หญ่ พัก 2 เด็กอายุ2-11ปี
ท่าน
พักกับผู้ใหญ่2
ท่านมีเตียงเสริ ม
24,900
23,900
24,900
23,900

เด็กอายุ2-11ปี
พักกับผู้ใหญ่2ท่ าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
22,900
22,900

พัก
เดี่ยว
เพิ่ ม
10,000
10,000

++ คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 4 - 9 ท่านออกเดินทาง(ไม่มหี ัวหน้าทัวร์แต่มไี กด์รอรับที่สนามบินฮ่ องกง) ++
++ คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์) ++
++ คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ไม่ถึง 1 - 3 ท่าน ไม่ออกเดิ นทาง++

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับพร้อมคณะชัน้ ทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยูต่ ่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงหรือต้องซือ้ ตั ๋ว
เดีย่ วทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั เงือ่ นไขสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินไทย – ฮ่องกง
3. ค่านํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
4. ค่าทีพ่ กั ตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุอยูใ่ นรายการ
6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเทีย่ วทีร่ ะบุตามรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ทีร่ ะบุอยูใ่ นรายการ
8. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้ นี้
ย่อมอยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (สายการบินเอมิเรตส์ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
(ไม่จาํ กัดจํานวน) ส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 683 บาท)
2. ค่าภาษีน้ํามัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีทส่ี ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ก่อนการเดินทาง
3. ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่มนอกเหนือรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า /พนักงาน
เสิรฟ์ ฯลฯ
5. ค่าทําหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ทีพ
่ งึ ใช้
6. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ทีจ่ ่าย 3% คิดจากยอดบริการ
7. ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 3 วัน 60
ดอลล่าร์ฮ่องกง เด็กและผูใ้ หญ่จา่ ยเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก / หัวหน้าทัวร์แล้วแต่สนิ นํ้าใจของท่าน ค่าทิป
หัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิป)
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เอกสารประกอบการเดิ นทาง
หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกการเดินทางภายใน 11 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี
3.
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 10 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดในทุกกรณี
4.
***กรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือกรุป๊ เหมาส่วนตัวทาง บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์
ทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ***
หมายเหตุ
1. พระใหญ่นองปิ ง เป็ นรายการแถม หากสภาพอากาศไม่เอือ้ อํานวยทางเจ้าหน้าทีจ่ ะไม่อนุ ญาตให้ขน้ึ กระเช้า
เพราะถือเรือ่ งความปลอดภัยเป็ นหลัก ดังนัน้ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิน้
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ยกเลิกโปรแกรมกระเช้านองปิ ง ในกรณีทก่ี ระเช้าปิ ดปรับปรุง
3. กรุป๊ จอยหน้าร้านจํานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตํ่า ผูใ้ หญ่ 4 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทผ่ี เู้ ดินทาง (บุคคลทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 12 ปี ขน้ึ ไป) ไม่ครบ 4 ท่าน
4. เทีย่ วบิน,ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
5. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเทีย่ วเท่านัน้ (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบหากอายุ
เหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้)
6. กรณีทก่ี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุใน
รายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
7. ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่ อ จลาจล หรือ กรณี ท่ านถู ก ปฏิเสธการเข้าหรือ ออกเมือ งจากเจ้าหน้ าที่ต รวจคนเข้าเมือ ง หรือ
เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
8. ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบอาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย
ขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
9. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้นหากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิด
จากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง หรือในกรณีทก่ี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
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10. ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่ นชื่อได้
11. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
12. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวที่ต้องการการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนมัด
จําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็ นทีพ่ อใจแล้วจึง
วางมัดจํา เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
13. รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้
ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิ ์ดังกล่าวทางบริษทั จะยึดถือและคํานึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ เี กียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ ****ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบ
ความไว้วางใจให้ทางบริษทั ฯ เป็ นผูน้ ําพาการเดินทางในครัง้ นี้***

