(HK059) ฮ่องกง Summer Sale 3 วัน 2 คืน(CX) JUN – AUG.17 ราคาเริ่มต้น15900.-

 บินเช้า กลับคํา่ เที่ยว 3 วันเต็ม
 พระใหญ่ลนั เตา ,นั ่ง Peak Tram ขึ้ นเขาวิคตอเรีย , รีพลั เบย์ , วัดแชกุงหมิว ,
 ช้อปปิ้ งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของฮ่องกง อาทิเช่น ซิตเกทเอาท์
ี้
เลทต์ , เลดี้ มาร์เก็ต
K11, โอเชี่ยน เทอร์มินอล
ราคาเด็ก

ราคาเด็ก

ราคา

(มีเตียง)

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

ผูใ้ หญ่

นอนกับ 2
ผูใ้ หญ่

นอนกับ 2
ผูใ้ หญ่

เพิม่

กําหนดการเดินทาง

22-24 / 23-25 /30 มิ.ย.–2 ก.ค.60
13-15/14-16/15-17/21-23/
27-29/28-30 ก.ค.60
3-5/4-6/17-19/18-20/24-26 /
25-27 /31 ส.ค. – 2 ก.ย.60
24-26 มิ.ย.60
1-3 /22-24/29-31 ก.ค.60
5-7/19-21/26-28 ส.ค.60

15,900.- 15,900.- 14,900.-

4,000.-

16,900.- 16,900.- 15,900.-

4,000.-
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6-8/7-9/8-10 ก.ค.60
10-12/11-13/12-14 ส.ค.60

18,900.

18,900.

17,900.

4,000.

**รายละเอียดไฟลท์บินแต่ละวันที่รบกวนดูทา้ ยโปรแกรม**
วันแรก

กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –พระใหญ่ลนั เตา- ช้อปปิ้ งซิตเกท
ี้

04.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ อํานวยความ
สะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ

06.40 น.
10.25 น.

เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX616
เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ
ลันเตา ฮ่องกงเป็ นดิ นแดนตอนปลายสุ ดทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจีน ติ ดกับมณฑล
กวางตุ ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่ อ งกง นิ วเทอร์ริท อรี ส์ เกาลูน และเกาะเล็ ก ๆ อี ก 235 เกาะ
หลัง จากผ่านการตรวจคนเข้าเมื องแล้ว นํ า ท่า นเดิ นทางสู่ เกาะลันเตา นําท่า นขึ้ นและลง
นมัส การพระใหญ่ ลันเตาโดยรถโค๊ชของอุทยาน โดยใช้เวลาประมาณ 45 นาที / ขา
จากนั้นนําท่าน ชมหมู่บา้ นนองปิ ง ที่จาํ ลองชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ
แทรกตัวด้วยร้านนํ้ าชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ ระลึ ก นํ าท่านนมัสการ พระใหญ่ลันเตา
เป็ นพระพุทธรูปนัง่ ทําจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ํ าหนั ก 202 ตัน
ความสูง 24 เมตร ที่ต้ังอยู่กลางแจ้งของเกาะลันเตา จากนั้ นนํ าท่านนมัสการ พระโพธิ สัตว์
กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิ สตั ว์ และพระสมันตภัทรโพธิ สตั ว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.
1920 เดิ มเป็ นวัดขนาดเล็ กที่ มีพระภิ ก ษุ สงฆ์เพี ยง 3 องค์ ต่ อ มาในปี ค.ศ. 1924 ได้
เปลี่ ย นเป็ นศาสนสถานโปลิ น พร้อ มทั้งมี ก ารสร้า งอารามและโบสถ์เพิ่ม ขึ้ นทําให้ปัจ จุ บัน มี
พระภิกษุ เดินทางมาจําวัดกันเป็ นจํานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนํ าท่านเดิ นทางสู่ City gate Outlet ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET
สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence,Burberry
รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใต้ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้
จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พักที่ Panda Hotel หรือเทียบเท่า

กลางวัน

(-/L/-)
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วันที่สอง

รีพลั เบย์-วิคตอเรีย พีค (One Way Peak Tram)- วัดแชกุงหมิว – อิสระช้อปปิ้ ง (B/L/)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุ
ณ ชายหาดรีพลั ส์เบย์ ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดิ นทางมาสักการะบูชาขอพร
ศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มกั สมหวังทุกครั้งไป
นําท่านนัง่ พีคแทรม (Peak Tram) เป็ นพาหนะเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง เปิ ดให้บริการมาตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1888 และถือเป็ นแห่งแรกของเอเชียก็ว่าได้ เดิ มทีเป็ นรถรางที่ใช้พลังงานไอนํ้ าในการ
ขับเคลื่ อน แต่ ในปี ค.ศ. 1926 ก็ได้ถูกเปลี่ ยนมาเป็ นระบบเกียร์ไฟฟ้ า และเปลี่ ยนเป็ นการ
ควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งเป็ นระบบใหม่ล่าสุ ดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี
ค.ศ. 1989 (มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง) โดยตลอดทาง 1.4 กิโลเมตร คุ ณจะได้ชม
ทัศนี ยภาพอันแปลกตาของอ่าววิกตอเรียและเกาลูนที่สวยงามนํ า ท่านสู่ วิคตอเรียพีค คือยอด
เขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับนํ้ าทะเล 552 เมตร และถื อเป็ นยอดเขาที่ สูงเป็ น
อันดับที่ 24 ของฮ่องกง จุดที่สูงทีสุดของฮ่องกง คือ Tai To Yan ที่อยู่ในเขตนิ วเทอริทอรี่ มี
ความสูงถึง 957 เมตรจากระดับนํ้าทะเล แม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถื อ
เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของ
เกาะฮ่องกงได้ท้งั หมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้ า เรือเฟอร์รี่ ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่อ
เรื่องฮวงจุย้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น นํ า ท่ านชม โรงงาน จิวเวอร์รี่ ที่ มี ชื่ อเสี ย งในเรื่ อ งการออกแบบเครื่ อ งประดับ ท่ าน
สามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ และนําท่านเลือกซื้ อ หยก ที่มีชื่อเสียง
จากนั้นทําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ถูกกล่าวขานให้เป็ นปลายทางของ การ
แก้ชงตามความเชื่อที่วา่ การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็ นดี ได้
และการเริ่มต้นปี ใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่น
ล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม จากนั้นนําท่านเลือกซื้ อสินค้าตลาดกลางแจ้ง
ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ งของฮ่องกง เลดี้ ส์ มาร์เก็ต เป็ นจุดหมายที่ตอ้ งไปเยือนสําหรับคนรัก
แฟชัน่ ที่โปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋า, เครื่องประดับ, ของเล่น, เครื่องสําอาง และของ
แต่งบ้านเล็กๆน้อยๆ ร้านแผงลอยต่างๆ ที่ต้งั กระจุกรวมตัวกันจนเกิดเป็ นตลาดที่มีบรรยากาศ
สนุ กสนานนี้ ตั้งอยูบ่ นถนนตุงชอย ในมงก๊ก เปิ ดตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง 23.30 น.
(อิสระอาหารคําตามอั
่
ธยาศัย)
นําท่านเดินทางสู่ที่พกั
พักที่ Panda Hotel หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า

กลางวัน
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วันที่สาม

อิสระช้อปปิ้ งนาธาน – กรุงเทพฯ (-/-/-)
จากนั้ นให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างเต็ มอิ่ มที่ ใจกลางแหล่ง ช้อปปิ้ งย่านถนนนาธาน หรื อช้อปปิ้ งที่
DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทัว่ ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,
TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000
(อิสระ เช้า,กลางวันและอาหารคําตามอั
่
ธยาศัย)
นัดลูกค้า ณ Lobby โรงแรมที่พกั
ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย
22.20 น. เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX709
00.10+1 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**รายละเอียดไฟลท์บินแต่ละวันทีร่ บกวนดูทา้ ยโปรแกรม**

**รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสําคัญ**

--ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ กรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จน
เป็ นที่พอใจแล้วจีงวางมัดจํา เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง-***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น ***

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้ นเมือ งให้นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รูจ้ กั ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ ร้านผ้าไหม, นวดฝ่ าเท้า, ร้านบัวหิมะ, ร้านชา, ร้านไข่มุก, ร้านหยก,ร้านจิวเวอร์รี่,ร้านผีซิว
ซึ่งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นั กท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้าน
รัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้ น ในกรณีทที่ า่ นไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามทีร่ ายการกําหนดไว้ ทางบริษัทใคร่
ขอเก็บค่าใช้จา่ ยร้านละ 600 HKD / คน

(HK059) ฮ่องกง Summer Sale 3 วัน 2 คืน(CX) JUN – AUG.17 ราคาเริ่มต้น15900.-

กําหนดการเดินทาง

22-24 มิ.ย.60
23-25 มิ.ย.60
24-26 มิ.ย.60
30มิ.ย.-2 ก.ค.60
1-3 ก.ค.60
6-8 ก.ค.60
7-9 ก.ค.60
8-10 ก.ค.60
13-15 ก.ค.60
14-16 ก.ค.60
15-17 ก.ค.60
21-23 ก.ค.60
22-24 ก.ค.60
27-29 ก.ค.60
28-30 ก.ค.60
29-31 ก.ค.60
3-5 ส.ค.60
4-6 ส.ค.60
5-7 ส.ค.60

ไฟลท์บิน

ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX703(17.05 – 19.55)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709(22.15-00.15+1)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709(22.15-00.15+1)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX703(17.05 – 19.55)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX703(17.05-19.55)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX703(17.05 – 19.55)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX703(17.05 – 19.55)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709(22.15-00.15+1)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX703(17.05 – 19.55)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX700 (08.15-12.15)

ผูใ้ หญ่

เด็ก

เด็ก

พักเดี่ยว
เพิม่

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

16,900

16,900

15,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

16,900

16,900

15,900

4,000

18,900

18,900

17,900

4,000

18,900

18,900

17,900

4,000

18,900

18,900

17,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

16,900

16,900

15,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

16,900

16,900

15,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

16,900

16,900

15,900

4,000
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10-12 ส.ค.60
11-13 ส.ค.60
12-14 ส.ค.60
17-19 ส.ค.60
18-20 ส.ค.60
19-21 ส.ค.60
24-26 ส.ค.60
25-27 ส.ค.60
26-28 ส.ค.60
31 ส.ค.–2 ก.ย. 60

ขากลับ CX709(22.15-00.15+1)
ขาไป CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX703(17.05-19.55)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709(22.15-00.15+1)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX703(17.05 – 19.55)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX703(17.05 – 19.55)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709(22.15-00.15+1)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX703(17.05 – 19.55)

18,900

18,900

17,900

4,000

18,900

18,900

17,900

4,000

18,900

18,900

17,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

16,900

16,900

15,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

16,900

16,900

15,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
2. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง (ค่าภาษีธรรมเนี ยมสนามบินฮ่องกงที่ปรับขึ้ น ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559)
4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ ย่อม
อยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋านํ้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
3. ค่าธรรมเนี ยมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์หวั หน้าทัวร์ และคนขับรถ 120 HKD ต่อลูกค้า 1 ท่าน (เด็กและเด็กINF.เก็บเท่าผูใ้ หญ่)
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เงื่อนไขการจอง

1. มัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วันนับจากวันที่ทาํ การจองเท่านั้น
พร้อมส่ง สลิปหลักฐานการโอนเงินและสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง
**สำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง**
2. ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทางไม่ว่าจะกรณีใดๆ****ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน
เงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี**
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สาํ รองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็ นการนําเสนอเท่านั้นเมื่อทําการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่ในระดับ
เดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในย่านเดียวกัน
12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
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13.ทางบริษัท จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหร
บางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
14.เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณธไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
15.เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบั พิจารณาการเข้าเมือง ผูเ้ ดินทางที่ ชื่อเป็ นชายแต่ร่างกายดูเป็ นหญิงไว้ผมยาว
แต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ
เนื่ องจากเป็ นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ

17. **สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุ นให้ลกู ค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้ น จูไห่ ขึ้ นอยูก่ บั การ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง
ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้งั สิ้ น**

