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พักโรงแรมระดับ 4 ดาวย่านช๊อปป๊ิ งจิมซาจยุ่ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
17,24,31 สิงหาคม 2555
7,14,21,28 กันยายน 2555
5,12,26 ต ุลาคม 2555
(รับ 24 ที่) ***หย ุดวันปิยมหาราช 20 – 22 ต ุลาคม 2555
(รับ 18 ที่) ***หย ุดวันปิยมหาราช 21 – 23 ต ุลาคม 2555
2,9,16,23,30 พฤศจิกายน 2555
(รับ 29 ที่) ***หย ุดวันรัฐธรรมนูญ 8 – 10 ธันวาคม 2555
14,21 ธันวาคม 2555
(รับ 29 ที่) ***หย ุดวันปีใหม่ 1 – 3 มกราคม 2556
กําหนดการเดินทาง

ราคา 19,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 20,900 บาท
ราคา 21,900 บาท
ราคา 21,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 21,900 บาท
ราคา 20,900 บาท
ราคา 20,900 บาท

วันแรก

กร ุงเทพฯ – ฮ่องกง – ช้อปป้ ิ งถนนนาธาน

10.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9

แถว T เคาเตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
13.45 น.
17.45 น.

คํา่

ในด้านตัว๋ เครื่ องบินและสัมภาระในการเดินทาง
นําทุกท่านลัดฟ้ าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทนั สมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่ ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง นําท่านเดินทางผ่านเส้นทาง
ไฮเวย์อนั ทันสมัย นําท่านข้ามสะพานแขวนซิงหม่า(TSING MA BRIDGE)ซึ่งเป็ นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาว
ที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2กิโลเมตร(1.4ไมล์)เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชัน่ นอลแอร์พอร์ตกับ
ตัวเมืองตัวสะพานชั้นบนจะเป็ นทางให้รถยนต์วิ่งส่ วนชั้นล่างเป็ นเส้นทางของเอ็มทีอาร์(MTR)กับแอร์พอร์ต
เอ็กเพรสเทรนส์(Airport Express Trains)สะพานซิงหม่านี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็ นสัญลักษณ์ของคู่รักทัว่ โลก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 1 )
จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อบางท่านที่ตอ้ งการแยกเดินทางโดยรถไฟใต้ดินไปช๊อปปิ๊ งที่
เลดี้มาเก็ตตามอัธยาศัย
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ฮ่ องกงพักที่ EATON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / EMPIRE KOWLOON HOTEL
หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สอง

สวนสน ุกดิสนียแ์ ลนด์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบติม่ ซําต้ นตําหรับของฮ่ องกง ( 2 )
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักร
สวนสนุกอันยิง่ ใหญ่แห่งใหม่ล่าสุ ดของโลก สนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ ฟรี เครื่ องเล่นทุกชนิด เล่น
กี่รอบก็ได้ ท่านจะได้พบกับเครื่ องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก เพียบพร้อมด้วย
กิจกรรม และความสนุกสนานมากมาย ที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ได้แก่
เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็ นจุดเริ่ มต้นของถนนแห่งการเดินทาง ย้อนเวลาสู่ช่วงต้น
ศตวรรษที่ 19 ที่ถนน แกสลิทสตรี ทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริ กา เราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนีย์ เพื่อน
ชาวดีสนีย์ที่โปรดปรานอย่าง มิกกี้เมาส์, มินนี่, โดนัลดัก๊ และ กูฟฟี่ ที่มาร่ วมเต้นระบําอย่างสนุกครื้ นเครงกับ
วงดนตรี มาร์ชและเหล่านักเต้นที่เต็มไปด้วยความร่ าเริ งและเบิกบาน ระหว่างทางนั้น ก็จะมีร้านช้อปปิ้ งอัน
เก๋ ไก๋ ให้ได้เลือกสรรของที่ระลึกและของฝากพิเศษ ๆ จากดิสนีย์แลนด์ ซ่ ึงมีมากกว่า 4,000 รายการ เป็ นที่ต้ งั
ของซิต้ ีฮอล และทางรถไฟฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ ที่จะพาคุณชมไปรอบๆบริ เวณอย่างเพลิดเพลิน
ทูมอโรว์ แลนด์ (TOMORROW LAND) สนุกสนานกับเครื่ องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย นําเสนอ
เรื่ องราวของโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับนิยายวิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอวกาศ โดย
ทูมอโรว์แลนด์ในฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์น้ นั โดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของ “อินเตอร์กาแลคติก สเปซพอร์ต”
หรื อดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ ที่ในนั้นไม่วา่ จะเป็ น ร้านอาหาร ร้านค้าและสถานที่ต่างๆ ล้วนแต่มี
หุ่ นยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยูไ่ ปมา นอกจากนี้ในทูมอโรว์แลนด์ ยังมีโลกอวกาศแห่ง
“สเปซ เมาเท่น”ที่นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้าไปได้ในเวลาเพียงอึดใจเดียว การขับจานบินส่ วนตัวใน
“ออร์บิทรอน” และการต่อสูก้ นั แบบดุเดือดใน “บัซ ไลท์เยียร์ แอสโตร บลาสเตอร์
แฟนตาซีแลนด์ (FANTASY LAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิสนีย ์ ตื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่ งเทพนิยาย ดินแดน
แห่ งนี้ลว้ นเต็มไปด้วยสี สนั และบรรยากาศของเมืองที่จาํ ลอง มาจากในการ์ตูนของดิสนีย ์ สนุกกับเรื่ องราว
อมตะของ“ช้างน้อยดัมโบ้” งานเลี้ยงนํ้าชาของคนทําหมวก (Mad Hatter Te กับมิคกี้เมาท์ตวั การ์ตูนอมตะ
ของดิสนียเ์ ป็ นพิเศษงานนี้ตอ้ งไม่พลาด กับการสนุกสนานกับภาพยนตร์ 3a Cups) ม้าหมุนจาก
เรื่ องซินเดอรเลลาและ“การผจญภัยของวินนี่ เดอะ พูห์” ส่ วนใครที่ชื่นชอบมิตินอกจากนี้ในแฟนตาซีแลนด์ยงั
มี “แฟนตาซีการ์เด้น” ซึ่งเป็ นสถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็ นพิเศษสําหรับดิสนียแ์ ลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะ
โดยผูท้ ี่อยูใ่ นนั้นจะมีโอกาสได้พบกับการ์ตูนตัวโปรดมากมายอาทิ มิกกี้ เมาส์, มินนี่ เมาส์, วินนี่ เดอะพูห์,
และเหล่าเพือ่ นพ้องชาวการ์ตูนดิสนียม์ ากมาย
แอดเวนเจอร์ แลนด์ (ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่ งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น สัมผัสความเร้าใจกับ
การผจญภัยในป่ าลึกลับของเอเชีย และแอฟริ กา ในดินแดน “จังเกิล ริ เวอร์ ครู ซ”( Jungle River Cruise) ซึ่ง
นักท่องเที่ยวจะเริ่ มต้นการผจญภัยบนเรื อสํารวจที่ล่องไปตาม แม่น้ าํ สายใหญ่หวั ใจหลัก ของ
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คํา่

แอดเวนเจอร์ แลนด์ ผา่ นป่ าลึกลับ ที่ทุกโค้งนํ้าจะมีสิ่งลึกลับและสิ่ งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยูเ่ พื่อ สร้าง
ความสนุก ให้กบั ผูท้ ี่เข้าไปเยือน ไม่วา่ จะเป็ น ฝูงช้างที่เล่นนํ้าอย่างสนุกสนาน ตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับ
สัตว์ป่านานาชนิด , Tazan’s Tree House บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน และพบกับ โซนใหม่ล่าสุ ด
ทอยสตอรี่แลนด์ (TOY STORY LAND) มีเครื่ องเล่นชนิดใหม่ เช่น RC RACER, TOY SOLDIER
PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็ กเตอร์ พระเอกของ
เรื่ อง WOODY ยืนต้อนรับท่านที่ทางเข้าด้านตะวันตก พร้อมด้วย TOY SOLDIER 3 คนคอยคําสัง่ จากวูด้ ดี้
และ ไดโนเสาร์ REX ยืนต้อนรับท่านที่ทางเข้าด้านตะวันออก
 กริซลีย์ กัลช (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุ ดเฉพาะฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ เปิ ดโลกตะวันตก ผจญ
ภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย์ มายน์
คาร์ ส” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่น!!! ครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทาง ราย
รอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตา เลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร นํ้าพุร้อน “ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุง่
สะเทือนทัว่ ทั้งพื้นดิน แล้วมาเยีย่ มบ้านช่างตีเหล็ก หลบสายนํ้าที่สาดส่ าย และร้านของแห้งที่กลายเป็ นร้านของ
เปี ยก ร่ วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายนํ้าจากเครื่ องสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกัน
แบบเย็นฉํ่า จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี้, มินนี่, ชิพ แอนด์ เดลในชุด
เสื้ อผ้าน่ารัก และสองเพื่อนดิสนีย ์ กรี ซลีย ์ หมีนอ้ ยโคด้า และ เคไนย์
*** อิสระอาหารเทีย่ ง เพือ่ ให้ ท่านสนุกกับเครื่องเล่ นอย่ างสนุกสนานเพลิดเพลิน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร ( 3 )
ฮ่ องกงพักที่ EATON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / EMPIRE KOWLOON HOTEL
หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

(ขึ้นรถโค้ช)สูย่ อดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงส ุด) – รีพสั เบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ –
วัดแชกงหมิว – ช้อปป้ ิ งถนนนาธาน - กร ุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบติม่ ซําต้ นตําหรับของฮ่ องกง ( 4 )
จากนั้นนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสู งที่สุดและสวยที่สุดของ
ฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล สัมผัสบรรยากาศบริ สุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอัน
งดงามของตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรู ปร่ างครึ่ งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ท้ งั
เกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยงั ตื่นตากับตึกระฟ้ าที่สูงตระหง่าน และอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้
อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ต้ งั ของธุรกิจชั้นนําของฮ่องกง พร้อมทั้ง
ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงนานาชนิดจากร้านค้าภายในอาคาร
เดอะพีคได้อีกด้วย และในบริ เวณเดียวกัน ยังมีพิพิธภัณฑ์มาดามรุ สโซ ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์หุ่นจําลองเสมือนจริ ง
ของดารา นักแสดง และผูม้ ีชื่อเสี ยงของฮ่องกง และทัว่ โลก ให้ท่านได้เข้าเยีย่ มชมอีกด้วย (ในการเข้ า
พิพธิ ภัณฑ์ ท่านต้ องเสี ยค่ าตัว๋ เข้ าชมเอง) แล้วนําท่านสู่ “อ่าวรีพสั เบย์ ” นําท่านนมัสการและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์
จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” และ เจ้าแม่ทบั ทิมเพื่อเป็ นศิริมงคล และนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่มีชื่อเสี ยงว่า
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22.20 น.

ใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน นําท่านเยีย่ มชมโรงงานฮ่ องกงจิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่อของ
ฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยีย่ ม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 5 )
จากนั้นนําท่านสู่ วดั แชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปี ที่แล้วเดิมที่วดั นี้เป็ นวัดเล็ก ๆ เป็ นวัดที่เก่าแก่และ
อนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยูท่ างด้านหลังของเรื อนใหม่ วัดเรื อนใหม่สร้างเสร็ จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000
ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั้นสู งใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็ นเทพประจําวัดแห่งนี้ ซึ่งทาง ด้านข้างมีอาวุธรบของ
ทหารแบบโบราณ และมีกงั หันอยูห่ ลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรื อ
ที่เรี ยกว่า "กังหันนําโชค" เพื่อหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต และปัดเป่ าสิ่ งที่ไม่ดีออกไป โดยความหมายของ
ใบพัดทั้งสี่ ดงั นี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที่ 2. สุ ขภาพแข็งแรง อายุยนื
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบที่ 4. คิดหวังสิ่ งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสี ยงดังสนัน่ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล หลังจากนั้นให้ท่าน
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้าราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน ณ แหล่งช้อปปิ้ งของ
ฮ่องกงย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล สนุกสนานกับการเลือกสิ นค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น
เสื้ อผ้า ,รองเท้า ,กระเป๋ า ,เข็ดขัด,นํ้าหอม สิ นค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL,TOY R’US ,BOSSINI ,
GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000 ส่ งท้ายก่อนอําลาฮ่องกง
*** อิสระอาหารเย็น เพือ่ ให้ ท่านช้ อปปิ้ งสินค้ าได้ จุใจ
*** กรุณาตรงต่ อเวลานัดหมายเพือ่ เดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางโดย สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) เที่ยวบินที่ EK385

00.05 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

กลางวัน

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสําคัญ
อัตราค่ าบริการ เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 1,000 บาท (เด็ก 1 ท่ านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ านมีเตียงเสริม)

เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 2,000 บาท (เด็ก 1 ท่ านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ านไม่ มเี ตียงเสริม)
พักห้ องเดีย่ วจ่ ายเพิม่ ท่ านละ 5,000 บาท / เดือน ต.ค.,ธ.ค.,ม.ค.พักเดีย่ วเพิม่ ท่ านละ 6,000 บาท
อัตราค่ าบริการนีร้ วม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ
(กรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงหรื อต้องซื้อตัว๋ เดี่ยวทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั เงื่อนไขสายการบิน
2. ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง
3. ค่านํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
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4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรื อเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุอยูใ่ นรายการ
6. ค่ารถรับส่ งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม 1. ค่ านํา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่ าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่ อท่ าน)
2. ค่าภาษีน้ าํ มัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณี ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง
3. ค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนื อรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า /
พนักงานเสิ ร์ฟ ฯลฯ
5. ค่าทําหนังสื อเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้
6. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีเงินได้ หักคืน ณ ทีจ่ ่ าย 3% คิดจากยอดบริการ
7. ค่ าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลล่าร์ ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่าร์ ฮ่องกง ต่ อวัน ต่ อคน
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการทําวีซ่า
1. พาสปอร์ ตไทยอายุการใช้ งานเหลือมากกว่ า 6 เดือนถ่ ายเอกสารสํ าเนาหน้ าพาสปอร์ ตส่ งแฟกซ์ หรือสแกนมายังบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี
***กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดทางบริษัทต้ องการันตีมดั จํากับสายการบิน,ห้ องพักจะไม่ มีการคืนมัดจําหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมด***
กรณีคณะออกเดินทางได้

1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 7 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 7 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

เงื่อนไขการให้ บริการ
- สํารองที่นงั่ พร้อมชําระค่ามัดจําท่านละ 5,000 บาทหากยังไม่ชาํ ระค่ามัดจําถือว่าการจองไม่สมบูรณ์บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ สําหรับผูท้ ี่วางมัดจํา
ก่อน ส่ วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 20 วัน
- จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่า ผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่ผเู ้ ดินทาง (บุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 12
ปี ขึ้นไป) ไม่ครบ 15 ท่าน
- เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
- หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสื อเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
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- ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
- ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นหากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรี ยบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
- ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเอง หรื อในกรณี ที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรื อชํารุ ดจากสายการบิน
- กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
- ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทั้งหมด
- ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันเก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์, ยกเลิกก่อน
การเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% เต็มของราคาทัวร์
- กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมัดจําหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด
*******ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจํา เพื่อประโยชน์ของท่านเอง******

หมายเหตุ
รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิ์ดงั กล่าวทางบริ ษทั จะยึดถือและคํานึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่ งร่ วมเดินทางเป็ น
สําคัญ
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