(HDHKG012)

กําหนดการเดินทาง

06-08 ก.ค.61
20-22 ก.ค.61
03-05 ส.ค.61
10-12 ส.ค.61
**วันแม่แห่งชาติ**
17-19 ส.ค.61
24-26 ส.ค.61
31 ส.ค. – 02 ก.ย.61
07-09 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61

ไฟลท์บนิ

ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)

ผูใ้ หญ่

เด็ก

เด็ก

พักเดี่ยว
เพิ่ม

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

19,900

19,900

18,900

4,500

19,900

19,900

18,900

4,500

19,900

19,900

18,900

4,500

23,900

23,900

22,900

5,500

19,900

19,900

18,900

4,500

19,900

19,900

18,900

4,500

19,900

19,900

18,900

4,500

19,900

19,900

18,900

4,500

19,900

19,900

18,900

4,500

21-23 ก.ย.61
05-07 ต.ค.61
12-14 ต.ค.61
**วันคล้ายวันสวรรคต
รัชกาลที่ 9**
13-15 ต.ค.61
**วันคล้ายวันสวรรคต
รัชกาลที่ 9**
19-21 ต.ค.61
20-22 ต.ค.61
21-23 ต.ค.61
26-28 ต.ค.61

ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX703(19.50-21.45)

19,900

19,900

18,900

4,500

19,900

19,900

18,900

5,000

ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)

23,900

23,900

22,900

5,500

ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)

23,900

23,900

22,900

5,500

19,900

19,900

18,900

5,000

22,900

22,900

21,900

5,000

19,900

19,900

18,900

5,000

19,900

19,900

18,900

5,000

ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX703(19.50-21.45)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)

--ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ กรุณาอ่านโปรแกรมทัวร์ และ เงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็นทีพ่ อใจ
แล้วจึงวางมัดจํา เพือ่ ผลประโยชน์ของตัวท่านเอง—
วันแรก
กรุงเทพฯ – กระเช้านองปิง-พระใหญ่ลันเตา –City Gate – Symphony of Light (-/L/-)
05.00 น. พร้อ มกัน ที่ สนามบิน สุ ว รรณภูมิ อาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่า งประเทศ ชั้ น 4 ประตู 6
เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกด้าน
เอกสารเดินทางและสัมภาระ
08.25 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX700
(บนเครื่องมีบริการอาหาร) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากต้อง
เป็นไปตามระบบของสายการบิน**
12.15 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ
ลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑล
กวางตุ้ง ประกอบด้ วย เกาะฮ่ องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลู น และเกาะเล็ กๆ อีก 235 เกาะ
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง
เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใต้และภูเขาสูงแบบ 360
องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที

กลางวัน

วันทีสอง
เช้า

(หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้เนื่องจากกระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศ
ไม่เอื้ออํานวย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโค้ชแทน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเที่ยวชม หมู่ บ้า นนองปิง ที่จําลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศ
สบายๆแทรกตัวด้วยร้านน้ําชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นําท่านนมัสการ พระใหญ่
ลันเตา เป็นพระพุทธรูปนั่งทําจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ําหนัก
202 ตัน ความสูง 24 เมตร ที่ตั้งอยู่กลางแจ้งของเกาะลันเตา จากนั้นนําท่านนมัสการ พระ
โพธิสัตว์กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้
เปลี่ ยนเป็น ศาสนสถานโปลิ น พร้อ มทั้ งมีก ารสร้ างอารามและโบสถ์ เพิ่ม ขึ้น ทํา ให้ป― จจุ บัน มี
พระภิกษุเดินทางมาจําวัดกันเป็นจํานวนมาก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ City gate Outlet ให้
ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach,
Esprit, Polo, Raugh Laurence,Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดิน
จะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ นําท่านชม A Symphony of
Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ของทุกค่ําคืน เป็นการแสดงมัลติมีเดียสุด
ยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสําคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝ―่งของอ่าววิคตอเรียโดย
บนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตา
เป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พักที่ SAV HOTEL หรือเทียบเท่า (ฮ่องกง)
ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า -เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง-โบสถ์เซนต์ปอลล์ -ร้านของฝากเซนาโด้-เวเนเชี่ยน รีสอร์ท -นั่งเรือเฟอรี่ กลับสู่ฮ่องกง (DS/L/-)
รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
นําท่ านเดินทางสู่ วัด อาม่า เป็น วัดที่ เก่า แก่ ที่สุด และเก็บ รักษาศิล ปะวัตถุ เก่า แก่ซึ่งมีมู ลค่ า
มหาศาลไว้มากมายเป็นอาคารสถาป―ตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณ
วัดมีศาลาซุ้มประตู,หอเมตตาธรรม,ศาลเจ้าแม่กวนอิม และศาลพระพุทธ จากนั้นนําทุกท่าน
เดินทางต่อไปเพื่อชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง เจ้าแม่กวนอิมองค์
ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บน
ฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย จากนั้นนําท่านชม โบสถ์เซนต์ปอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่
17 นับเป็นสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊าซึ่ง

กลางวัน

วันที่สาม
เช้า

โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ใน
ปี ค.ศ. 1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทําให้เหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้าและบันได
ทางเข้าด้านหน้าที่สง่างามหลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านมายังย่านการค้าสําคัญของมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปู
ลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาป―ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้
เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ทาร์ตไข่ และ ขนมทองพับ
ห่อสาหร่าย นําท่านชม VENETIAN MACAU RESORT โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศ
ลาสเวกัส ให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและได้ชม
ท้องฟ้าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND
CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนู
ต่างๆ ที่ท่านชืน่ ชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000,
GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า CONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ
ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมี
อยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ *** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี เข้าไปภายในคาสิโน ไม่
อนุญาตทําการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ)
(อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
พักที่ SAV HOTEL หรือเทียบเท่า (ฮ่องกง)
ฮ่องกง- รีพัลส์เบย์-วิคตอเรียพีค -วัดแชกง-ร้านจิวเวอรี่-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งนาธาน –
สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ (DS/L/-)
รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ ออายุ
ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพร
ศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป
จากนั้นนําท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรีย พีค (Mid Level) ถ่ายรูปคู่
กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง จากนั้นนําท่านเดินทาง
สู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชงตามความเชื่อที่ว่า
การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้และการเริ่ม ต้นปีใหม่
หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทอง
วิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม

กลางวัน

21.30 น.
23.25 น.

จากนั้นนําท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถ
หาซื้อได้ในราคาพิเศษ และนําท่านเลือกซื้อ หยก ที่มีชื่อเสียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มอิ่มที่ใจกลางแหล่ง ช้อ ปปิ้ง ย่า นถนนนาธาน หรือช้อปปิ้งที่
DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,
TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000
(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX617
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***ในกรณีทลี่ กู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิฉะนัน้ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ ***
**รายการท่องเทีย่ วนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นีถ้ ือเป็นเอกสิทธิข์ องผู้จดั โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ**
ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง และ มาเก๊า กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก,ร้านจิวเวอร์รี่ , ร้านของฝาก ซึ่งจําเป็นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาล
ทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามที่รายการ
กําหนดไว้ ทางบริษัทใคร่ ขอเก็บค่าใช้จ่ายร้านละ 600 HKD / คน
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ฮ่องกง 2 คืน
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง
4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000
บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ําหนักเกิน 30 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ 1,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
สําหรับหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ (เด็กและเด็กINF.เก็บเท่าผู้ใหญ่)
เงื่อนไขการจอง

1. มัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วันนับจากวันที่ทําการจองเท่านั้น
พร้อมส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินและสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง

**สําเนาหน้าหนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง**
2. ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
การยกเลิก **กรณีมกี ารยกเลิกการเดินทางไม่วา่ จะกรณีใดๆ****ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆ
ทั้งสิ้นทุกกรณี**
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในป―จจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่
จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็นการนําเสนอเท่านั้นเมื่อทําการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่
ในระดับเดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในย่านเดียวกัน
12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผู้มี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
13.ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
14.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
15.เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ
16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รับพิจารณาการเข้าเมือง ผู้เดินทางที่ ชื่อเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็น
หญิงไว้ผมยาวแต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้
เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ

