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DE446 : โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เกาะลันเตา 3 วัน 2 คืน (CX)
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กระเช้าลอยฟ้านองปิง - พระใหญ่ลันเตา - CITY GATE OUTLET - SYMPHONY OF LIGHTS

04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M  ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7

อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ ( CX )

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

** เครื่องลำใหญ่มีอาหารเช้าบริการพร้อมเครื่องดื่ม มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง **

06.45 น นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่  CX 616

10.10 น. เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา

โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์

ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 –2008.

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง,

นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว ให้ท่านออก Exit B

จากนั้นเดินทางสู่ เกาะลันเตา   ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง

นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจาก กระเช้าลอยฟ้านองปิง (NGONG PING SKYRAIL 360)

เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามา ในมุมกว้างถึง 360 องศา

เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.  จากกระเช้า

ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้ 

ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตก และป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 1)

บ่าย หลังอาหารนำท่านไปสักการะ พระใหญ่เกาะลันเตา หรือ พระพุทธรูปเทียนถาน (TIAN TAN BUDDHA STATUE)

ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผา เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร

หันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่ง และเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย

ลิ้มลองความอร่อยของ อาหารจีนต้นตำรับเมนู อาหารตะวันตกชั้นเลิศ หรือจะนั่งจิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่อันหอมกรุ่น

จากร้านอาหารและร้านค้าคาเฟ่ในหมู่บ้านนองปิง   หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง

อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเครื่องประดับคริสตัล เพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้ากลับมายังสถานีตุงชุง เพื่อมาช้อปปิ้งที่ FACTORY OUTLET หรือ OUTLET MALL ที่ชื่อว่า CITY

GATE OUTLET มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายอาทิเช่น Nike, Adidas, Polo Ralph Lauren, Burberry, Samsonite

นาฬิกาแบรนด์ ต่างๆ อาทิเช่น อามานี่, ดีเซล และสินค้าอื่นๆอีกเพียบ...

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 2)

จากนั้นนำท่านชม SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มตรง ดื่มด่ำกับการแสดงแสง สี เสียง

และการยิงเลเซอร์ประกอบดนตรีอันตระกานตา ยามค่ำคืน โดยแบ่ง THEME การแสดง ออกเป็น 5 แบบ เริ่มการแสดงด้วย

AWAKENING,  ENERGY,  HERITAGE, PATNERSHIP และจบลงด้วย THE FINAL  (หากมาทันชมโชว์)

ที่พัก HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN HOTEL// HARBOUR PLAZA 8

DEGREES HOTEL// BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่ 2 วิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM) - รีพลัสเบย์ - ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน -

อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน &ย่านจิมซาจุ่ย

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

หลังอาหารนำท่านข้ามไปยังฝั่งเกาะฮ่องกง นำท่านสู่สถานี PEAK TRAM  นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขา  VICTORIA

PEAK จุดชมวิวสูงสุดของยอดเขาวิคตอเรียพีค ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพที่สวยงามกับความสูง 396

เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่านจะได้สัมผัสความใกล้ชิดกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา

ชม ตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด (ไม่รวมค่าขึ้นชมตึกพีคทาวเวอร์)

พร้อมชมอาคารระฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณทั้งสองฝั่ง ฮ่องกงและที่สร้างตามหลัก ฮวงจุ้ย อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า

ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆอันเป็นธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง  

จากนั้นนำท่าน นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993

ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จาก เจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิม และ

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัส เบย์

ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล

และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา

พระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน, พระกาฬ เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้,

มีเทพแห่งวาสนา, เทพแห่งดวงชะตา, รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง

และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ

ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง 

จากนั้นนำท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่

ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!!

และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่  4) ...พิเศษ...ห่านย่าง
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บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300

ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin

วัดแชกง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง

เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้

ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ

แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่ก

ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ์

และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4

ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา

ในทุกๆวันที่ 2

ของเดือนแรกตามปฎิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายแ

ละโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน 

นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน)

วัดหวังต้าเซียนเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง

คงจะสังเกตได้ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสไปเยี่ยมเยือน ไม่ว่าจะเป็นมวลชนจำนวนมากที่มาสักการะ

หรือแม้กระทั่งควันธูปคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ  ตามตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งฮ่องกงเกิดโรคระบาดใหญ่

ชาวฮ่องกงได้มาไหว้ขอพรจากเทพเจ้าหวังต้าเซียนและขอยาที่ทางวัดจัดไว้ไปต้มกินจนหายจากโรคระบาดครั้งนั้นมาได้

จึงทำให้ชาวฮ่องกงมีความศรัทธาต่อเทพเจ้าหวังต้าเซียนเป็นอย่างมาก

จากนั้นนำท่านสู่ ห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ ที่มีความยาวตั้งแต่เรือสตาร์เฟอร์รี่ ไปตามถนน CANTON

ระยะทางกว่าครึ่งกิโลเมตร แหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนม ชั้นนำมากมาย ห้างสรรพสินค้า OCEAN TERMINAL  และ

HARBOUR CITY ที่มีร้านค้ากว่า 700 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อกันแบบเต็มๆ อาทิเช่น  H&M ร้านยอดนิยม เสื้อผ้า กระเป๋า

รองเท้า,  ESPRIT แบรนด์ดังราคาถูก,  ONITSUKA TIGER ร้องเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ใครๆก็ใส่กัน ZARA

เสื้อผ้าที่ลดกระหน่ำตลอดทั้งปี  UNIQLO แบรนด์ดังจากญี่ปุ่นที่ราคาไม่แพง, รวมถึงร้านของเล่นที่ใหญ่ที่สุดอย่าง TOY’ US

ที่มีของเล่นหลากหลาย ให้น้องๆได้เลือกสัน ไม่ว่าจะเป็น PLAY STATION หรือ เครื่องเล่น PSP หรือ แม้แต่ TRANSFORMER

รุ่นใหม่แกะกล่อง รวมถึงสารพัด LEGO ในรูปแบบต่างๆ สำหรับเด็กผู้ชาย

และของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงที่จัดโซนสีชมพูไว้อย่างน่ารัก รวมถึง ANGRY BIRDS ขนาดจัมโบ้ที่เป็นสินค้าขายดีมาก

นอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์ฝั่งยุโรป อาทิเช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis

Vuitton, Chole ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 5)

ที่พัก  HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN HOTEL// HARBOUR PLAZA 8

DEGREES HOTEL// BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 อิสระ !! ช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR - กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ๋มซำ (มื้อที่ 6)
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หลังอาหาร อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น ย่านมงก๊ก, ย่านถนนนาธาน, ย่านคอสเวเบย์

หรือจะโซนตามถนน CANTON ระยะทางกว่าครึ่งกิโลเมตร แหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนม ชั้นนำมากมาย ห้างสรรพสินค้า

OCEAN TERMINAL  และ HARBOUR CITY ที่มีร้านค้ากว่า 700 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อกันแบบเต็มๆ อาทิเช่น  H&M

ร้านยอดนิยม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า,  ESPRIT แบรนด์ดังราคาถูก,  ONITSUKA TIGER

ร้องเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ใครๆก็ใส่กัน, ZARA เสื้อผ้าที่ลดกระหน่ำตลอดทั้งปี, UNIQLO แบรนด์ดังจากญี่ปุ่นที่ราคาไม่แพง,

รวมถึงร้านของเล่นที่ใหญ่ที่สุดอย่าง TOY’ US ที่มีของเล่นหลากหลาย ให้น้องๆได้เลือกสัน ไม่ว่าจะเป็น PLAY STATION

หรือ เครื่องเล่น PSP หรือ แม้แต่ TRANSFORMER รุ่นใหม่แกะกล่อง รวมถึงสารพัด LEGO ในรูปแบบต่างๆ

สำหรับเด็กผู้ชาย และของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงที่จัดโซนสีชมพูไว้อย่างน่ารัก รวมถึง ANGRY BIRDS

ขนาดจัมโบ้ที่เป็นสินค้าขายดีมาก 

หรือจะเลือกซื้อทัวร์เสริม

1. DISNEYLAND  ผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ขวบ ท่านละ 2,500 บาท (ตั๋ว + รถรับส่ง แต่ขอสงวนที่ 10 ท่านขึ้นไป)

( ตั๋ว + รถรับส่ง แต่ขอสงวนที่ 10 ท่านขึ้นไป หากน้อยกว่า 10 ท่าน รับ–ส่ง โดย รถไฟ MTR )

เที่ยง **** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง****

16.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง

19.50 น. ออกเดินทางโดย สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  CX 703

21.45 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

www.DoubleEnjoy.com



อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ 

(กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน)

•

ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง•

ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน•

ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า

**กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE

(ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 3 เตียง)  หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก**

•

ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ **หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้และ   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร

ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน**

•

ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ•

ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ•

ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000//500,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)•

ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง•

ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ•

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า //    พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ  •

ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้•

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% คิดจากยอดบริการ•

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 90 เหรียญฮ่องกงต่อท่าน  ***  เด็กจ่ายค่าทิปเท่ากับผู้ใหญ่ **•

เงื่อนไขการจอง

วางมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี  (ถ้าไม่ชำระ ตามกำหนด ขอสวงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไข)•

แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ•

พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย•

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาโอนก่อนการเดินทาง 15-20 วัน•

เงื่อนไขการยกเลิก 

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด•

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 –30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี•

ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 –14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี•

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 –6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี•

ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ

การันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ

CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

•
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กรณีคณะออกเดินทางได้  

 คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)•

คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)•

เงื่อนไขการให้บริการ

-  ทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด

-   ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ นักท่- 

สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน

-  จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง  (บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12

ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 15 ท่าน

-  เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

-  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)

-  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,

การนัดหยุดงาน,  การก่อจลาจลหรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง 

 จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

-  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ

เพราะค่าใช้จ่ายองเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน

-  กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัท  ฯ

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

-  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

-  เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ

รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ

ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

•

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้

ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ****

•

ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง•
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