โดยสายการบินเอมิเรตส์
บินโดยเครื่ อง AIRBUS A380 รุ่ นใหม่ ล่าสุ ด ใหญ่ ทสี่ ุ ดในโลก

สนุกสุ ดหรรษา กับ ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน!!
นมัสการพระ 3 วัดดัง วัดแชกงหมิว หรื อ วัดกังหัน
วัดหวังต้ าเซียน... เจ้ าแม่ กวนอิมอ่าวรีพลั ส์ เบย์
พิเศษ!!...นั่งพีคแทรมชมแสงสี ยามคา่ คืน...ชมวิวบนยอดSKY TERRACE 428
ช้ อปปิ้ งสุ ดมันส์ ตลาดกลางคืนเลดีม้ าร์ เก็ต / จิมซ่ าจุ่ย / ซิตเี้ กจ เอาท์ เลท
กาหนดการเดินทาง : ตุลาคม แจกซิมเล่ นเน็ตห้ องละ 1 ซิม
ตุลาคม
วันแรก

5-7 / 12-14 / 19-21 / 20-22 / 21-23 / 26-28 / 27-29 ต.ค.
กรุงเทพฯ –ฮ่ องกง – พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค – ชมความงามฮ่ องกงยามราตรี

10.30 น. คณะผูร้ ่ ว มเดิ น ทางพร้ อ มกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตู 9
เคาน์ เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ (EK) **สังเกตป้ าย Smile Trip ** พนักงานต้อนรับ
และหั ว หน้ าทัว ร์ ให้ ก ารต้อ นรั บ พร้ อ มติ ด ป้ ายชื่ อ และรั บ เอกสารการเดิ น ทาง บัต รที่ นั่ ง บน
เครื่ องบิน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง
สายการบินการจัดทีน่ ั่งบนเครื่ องบินทางสายการบินเป็ นผู้กาหนดทางบริษทั ไม่ สามารถเข้ าไป
แทรกแซงได้ แต่ จะทาการ Request ให้ ได้ เท่ านั้น อาทิเช่ น กรณีขอรถวีลแชร์ หรื อต้ องการอาหาร
พิเศษ ซึ่งต้ องแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง 3 วัน หากถึงวันเดินทางมีลูกค้ าบางท่ านไม่ สามารถ
เดินทางได้ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทาการเช็คอิน

14.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่ องกงโดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ EK384
18.05 น. ถึ งสนามบิ น เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมื องแล้ว นาท่ านเดิ นทางผ่าน
สะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง... "ฮ่ องกง" เป็ นภาษากวางตุ้ง
ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่ า "เซียงกัง่ ” ความหมายก็ไม่ เหมือนใคร หมายความว่ า "ท่ าเรื อหอม" มี
ความเป็ นมา สื บเนื่ องมาแต่ครั้งที่กวางตุง้ เป็ นแหล่งปลูกไม้หอมชนิ ดหนึ่ ง ส่ งขายเป็ นสิ นค้าออก
โดยที่ตอ้ งมาขนถ่ายสิ นค้ากันที่ท่าเรื อน้ าลึกตอนใต้สุด

นาท่ านชมเดอะพีค มักได้ รับกล่ าวขานว่ าเป็ นจุดหมายปลายทางสุ ดแสนประทับใจของฮ่ องกง แค่
ระหว่ างขึน้ ไปก็แทบจะทาให้ หลงมนต์ สเน่ ห์แล้ ว พีคแทรม เปิ ดให้บริ การในปี 1888 แรกเริ่ มมีข้ ึน
สาหรับผูว้ า่ การรัฐอังกฤษและผูอ้ ยูอ่ าศัยในเดอะพีคเท่านั้นแต่ปัจจุบนั ไม่วา่ ใครก็สามารถใช้บริ การ
รถรางที่มีความลาดชันที่ สุดในโลกนี้ได้ การเดินทางขึ้นสู่ เดอะพีคโดยรถรางใช้เวลาเพียง 7 นาที
แถมยังได้สมั ผัสประสบการณ์ที่น่าจดจาขณะที่รถรางไต่ข้ ึนไปผ่านวิวทิวทัศน์อนั เหลือเชื่อ แม้
ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของฮ่องกงหากวิคตอเรี ยพีคถือเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดเพราะนักท่องเที่ยวที่ได้
ไปเยือนวิคตอเรี ยพีคจะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่ องกงได้ ท้งั หมดตั้งแต่ อ่าววิคตอเรียตึกระฟ้า
เรื อเฟอร์ รี่และสี สันของแสงไฟยามคา่ คืนของฝั่งเกาลูนทั้งหมดสร้ างตามหลักความเชื่ อเรื่ องฮวงจุ้ย
และพิเศษกว่ าใครๆ นาท่ านสู่ บนตึกของ Sky Terrace 428 ท่ านจะได้ เห็นมุมทีส่ วยกว่ า เห็นตึก
ระฟ้ าทีม่ ีประกายสวยงามราวกับอยู่เหนือกาแล็กซี่

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

นาท่ านเดินทางสู่ ทีพ่ กั Stanford Mongkok Hotel หรื อเทียบเท่ า
โรงแรมใกล้แหล่ งช้ อปปิ้ งย่ าน Mongkok ตลาดกลางคืน Lady Market
*โทรศัพท์ Handy Phone ในโรงแรมสามารถโทรกลับไทยได้ ฟรี
http://www.stanfordhongkong.com/

วันที่สอง ฮ่ องกงดิสนี่ย์แลนด์ (เต็มวัน)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซา )
นาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิง่ ใหญ่

ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่ องเล่นหลากหลายชนิด ทั้ง 7 โซน Main Street , USA ,
Fantasyland , Adventure land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ที่ดินของ Toy Story ทุก
อย่างไม่ตอ้ งจ่ายเงินเพิ่ม อาทิ การนั่งรถไฟไอนา้ โบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรด
ของเหล่ าตัวการ์ ตูนจากดิสนีย์, นั่งรถไฟเหาะที่ SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์ การ์ ตูนสาม
มิตทิ ี่ MICKEY’S PHILHAR MAGIC, ชมละครเพลงพร้ อมแสง สี เสี ยงอันตระการตาที่
FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภัยไปกับการล่ องเรื อเข้ าไปในป่ าดงดิบที่ RAFTS
TO TARZAN’S TREEHOUSE , หุบเขากริซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ
Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเล่ นในสวนหลังบ้ านของ Andy เพลิดเพลินกับของ
เล่ นและกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land .

ห้ ามพลาด!! กับโซนใหม่ หนึ่งในซุปเปอร์ ฮีโร่ ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกมาอยูท่ ่ามกลางพวก
เราเพลิดเพลินไปกับโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจของสตาร์ค อินดัสตรี้ ! เชิญพบกับนวัตกรรมล่าสุ ดของ
สตาร์คด้วยตาของคุณเอง ชมชุดIron Man MARK III ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของไอร่ อนแมนได้อย่าง
ใกล้ชิดเตาปฏิกรณ์อาร์คและผลงานชิ้นเอกด้านเทคโนโลยีล่าสุ ด Iron Wing ยานต้านแรงโน้มถ่วง
อาหารคา่ ไม่ รวมอยู่ในรายการท่ องเทีย่ ว เพื่อให้ ท่านได้
เพลิดเพลินเต็มทีก่ บั เครื่ องเล่ นนานาชนิด
ท่ านสามารถทานอาหารได้ สะดวกสบายกับร้ านอาหาร
และภัตตาคารมากมายภายในดิสนีย์แลนด์
นาท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั อิสระตามอัธยาศัย
*โทรศัพท์ Handy Phone ในโรงแรมสามารถโทรกลับไทยได้ ฟรี

วันที่สาม วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้ าเซียน – เจ้ าแม่ กวนอิมรีพลั ส์ เบย์ – อิสระช้ อปปิ้ งถนนนาธาน
ย่ านจิมซาจุ่ย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซา )
บริ การท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่ น และซาลาเปา ต้นตาหรับรสชาติกวางตุง้ แท้ๆ หลังอาหาร นาท่าน
ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย หลังอาหารนาท่านเดินทาง
สู่ วัดเชอกุง หรื อทีร่ ้ ู จกั กันดีในนามของ “วัดแชกงหมิว” หรื อ วัดกังหัน วัดนีม้ ีกงั หันทองแดงที่เชื่ อ
กันว่ าถ้ าหมุน 3 รอบจะขับไล่ สิ่งชั่วร้ ายและนาแต่ สิ่งดีๆ มาให้ นาท่านนมัสการ เทพเจ้ าหวังต้ า
เซียน ณ วัดหวังต้ าเซียน หนึ่งในวัดทีโ่ ด่ งดังทีส่ ุ ดของฮ่ องกง เทพซึ่งขึน้ ชื่ อในการดูแลรักษาโรคภัย
ไข้ เจ็บ จากนั้นนาท่าน โรงงานจิวเวลรี่ ทีโ่ ด่ งดังทีส่ ุ ดบนเกาะฮ่ องกงของ บริษทั ฮ่ องกง จิวเวลรี่
กรุ๊ ป จากัด ได้ เกิดแรงบันดาลใจ นากังหัน มาพลิกแพลงเป็ น จี้ ล้ อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่ อดัง มา
จัดวางตาแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่ งถือเป็ นเครื่ องรางตามหลักฮวงจุย้ ซึ่งจาลองเลียนแบบมาจาก
“แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่“วัดเชอกุง”ซึ่งเป็ นวัดที่ดงั มาก
และมีตานานความเชื่ อมายาวนานว่ าคนทีม่ ีเคราะห์ เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้ ว
จะทาให้ ชีวติ หมุนเวียนไปในทางทีด่ แี ละสามารถพัดเอาสิ่ งชั่วร้ ายต่ างๆ ออกไปได้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ รีพลั ส์ เบย์ หรื ออ่ าวนา้ ตื้น ซึ่งชื่ ออ่ าวนีไ้ ด้ มาจากชื่ อเรื อรบของอังกฤษทีม่ าจอดเพื่อ
รักษาการณ์ อ่าวอ่ าวด้ านนีเ้ ป็ นอ่ าวนา้ อ่ าวนา้ ตื้น ซึ่งได้ รับความนิยมจากคนฮ่ องกงเองทีม่ าเทีย่ ว
พักผ่ อน ซึ่งด้ านหนึ่งของอ่ าวมีวัดเจ้ าแม่ กวนอิม ถือเป็ นวัดสาคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่ องกง สร้าง
ในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวจานวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม,เจ้าแม่ทบั ทิมและเทพ
เจ้าต่างๆและสิ่ งก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อ
เช้ า

ความสุ ข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมัง่ คัง่ มีเทพแห่งวาสนา
เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวธิ ี การเสี่ ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิ ษฐานด้วยการลูบคลา
หิ นก้อนกลมอย่างตั้งใจ

หลังอาหารอิ ส ระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งเลื อกซื้ อสิ น ค้าตามอัธยาศัย ย่ านถนนนาธาน เช่ น น้าหอม
นาฬิ กา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่ างๆ หรื อช้ อปปิ้ งสิ นค้ า BRAND NAME ชั้ นนาที่มีให้ ท่านเดินเลื อก
ช้ อปปิ้ งมากกว่ า 700 ร้ านค้ า จากทัว่ โลกอิสระตามอัธยาศัย
***อิสระอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย***
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ เช็ค แลป ก๊ อก
21.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องฟรี)
23.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

ตารางวันเดินทาง
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ2 ท่ าน

5-7 ต.ค.
12-14 ต.ค.
19-21 ต.ค.
20-22 ต.ค.
21-23 ต.ค.
26-28 ต.ค.
27-29 ต.ค.

20,900
20,900
20,900
20,900
21,900
20,900
20,900

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่
มีเตียง+
มีเตียง+
ไม่ มีเตียง+
1 ผู้ใหญ่
2 ผู้ใหญ่
2 ผู้ใหญ่
20,900
19,900
18,900
20,900
19,900
18,900
20,900
19,900
18,900
20,900
19,900
18,900
21,900
20,900
19,900
20,900
19,900
18,900
20,900
19,900
18,900

พักเดีย่ ว
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

**ทารก 0-2 ปี ราคา 3,500 บาท**
*** ราคาทัวร์ ดงั กล่ าว ไม่ มีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรื อ กระเป๋า ***
อัตรานีร้ วม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับเส้นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ และค่า
ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
✓ ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรื อเทียบเท่า ** กรุ ณาระบุลกั ษณะห้องที่
คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทาง
บริ ษทั ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้กบั ผูเ้ ข้าพัก
✓ ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
✓ ค่ารถรับ-ส่ งและนาเที่ยวตามรายการ
✓ หัวหน้าทัวร์ นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
✓ ค่าน้ าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม

✓ ประกันอุบัตเิ หตุระหว่ างเดินทาง วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดเสื้ อผ้า ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสัง่ เพิ่มกรุ ณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก)
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 30 กก.)
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรื อต่างด้าว
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%(คิดคานวณจากค่าบริ การกรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี)ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คานวณ
จากค่าบริ การ)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถประมาณคนละ90HKD/ทริป เด็กและผูใ้ หญ่จ่ายเท่ากันยกเว้นทารก
เงื่อนไขการให้ บริการและการยกเลิก
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาท่านละ 5,000 บาท / เดินทางช่วงเทศกาลชาระค่ามัดจาท่านละ 10,000 บาท ทันทีหลัง
การจอง พร้ อมแฟกซ์ หรื ออีเมลล์ หน้าพาสปอร์ตที่ชดั เจนและหลักฐานการโอนเงิน ส่ วนที่เหลือชาระก่อน
การเดินทาง 15 วัน หากไม่มีการชาระมัดจาถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ สาหรับผูท้ ี่วาง
มัดจาก่อน
2. เงื่อนไขการยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วัน คืนเงินมัดจาบางจานวน หากมีการเกิดค่าใช้จ่าย เช่น ทางบริ ษทั ได้มดั จาตัว๋
กับสายการบินแล้ว หรื อ ทางบริ ษทั ได้มีการการันตีโรงแรมกับแลนด์ทางเมืองนอกแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บมัดจา 80% ของจานวนเงินมัดจา
2.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจาทุกกรณี ยกเว้นกรณี หาคนมาเดินทาง
แทนได้ และต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณี ตวั๋ เครื่ องบิน/ตัว๋ เรื อ ได้ทาการออกแล้วและต้องทาการแก้ไขชื่อ
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืนได้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

4. ***บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิ ง ในกรณี ที่กระเช้าปิ ดปรับปรุ ง
หรื อสภาพอากาศไม่เอื้ออานวยจากทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาติให้ข้ ึนเพราะถือหลักความปลอดภัยดังนั้นจะ
ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ***
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่
ระบุในรายการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุใช้ งานไม่ น้อยกว่ า6เดือนและบริ ษทั รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น(หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า6เดือนบริ ษทั ไม่รับผิดชอบหากไม่
เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาพิเศษกรณี ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวัน,คืนเงินเมื่อทานตกลง
ชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนบริ ษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯทางบริ ษทั จะถือ
ว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นแล้วทั้งหมด
8. ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้ วจึงวางมัดจา*****
9. ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจากับสายการบิน หรื อค่ ามัดจาทีพ่ กั โดยตรง
หรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการ
เหมาจ่ ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณี ที่มีการขึ้นลง
ของเงินตราต่างประเทศและจากการปรับขึ้นค่าน้ ามันของสายการบิน
 รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯเป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหา นัดหยุด
งาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรื อภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริ การที่ดี เพื่อให้ท่าน
เกิดประโยชน์และความสุ ขในการท่องเที่ยว การยกเลิกเที่ยวบิน หรื อความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทาง
บริ ษทั จะแก้ไขให้ดีที่สุด
 หากเกิดกรณี ทรัพย์สินหรื อเอกสารส่ วนตัวสู ญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์

 หรื อคณะที่สูญหายให้ถือเป็ นความรับผิดชอบส่ วนบุคคล
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ ตามความจาเป็ น และเหมาะสม
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนั เนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทาง
การเมือง
 กรุ ณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
 ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผูร้ ่ วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
 **ออกเดินทางขั้นต่า 10 ท่าน (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ ) 15 ท่านขึ้นไป (มีหวั หน้าทัวร์)**
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณี กรุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทางได้
 การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสิ นค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือร้ านจิวเวอร์ รี่ แต่ไม่ได้มีการบังคับซื้ อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 ***ในกรณีทลี่ ูกค้ าจองทัวร์ และชาระค่ ามัดจาแล้ ว ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั แจ้ ง
ข้ างต้ น**

