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บินเช้า กลับคา่ เที่ยว 3 วันเต็ม
นมัสการพระใหญ่ลนั เตา นั ่งกระเช้านองปิ ง 360 องศา
ดิสนียแ์ ลนด์เต็มวัน รวมบัตรเข้า พร้อมรถรับส่งแล้ว
ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว รีพลั เบย์ วิคตอเรีย พีค (Mid-Level)
ช้อปปิ้ งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของฮ่องกง

กำหนดกำรเดินทำง

ไฟลท์บน
ิ

ผูใ้ หญ่

เด็ ก

เด็ ก

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

พ ักเดีย
่ ว
เพิม
่

31 พ.ค.-02 มิ.ย.61

ขำไป CX616(06.40-10.25)
ขำกล ับ CX617(21.15-23.15)

17,900

17,900

16,900

4,500

1-3 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
22-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย. – 1 ก.ค.61
6-8 ก.ค.61
20-22 ก.ค.61

ขำไป CX700(08.20-12.10)
ขำกล ับ CX617(21.15-23.15)

17,900

17,900

16,900

4,500

21,900

21,900

20,900

5,500

17,900

17,900

16,900

4,500

21,900

21,900

20,900

5,500

27-29 ก.ค.61

**ว ันอำสำฬหบูชำ**

3-5 ส.ค.61
10-12 ส.ค.61

**ว ันแม่แห่งชำติ**

ขำไป CX700(08.20-12.10)
ขำกล ับ CX709(22.25-00.15+1)
ขำไป CX700(08.20-12.10)
ขำกล ับ CX709(22.25-00.15+1)
ขำไป CX700(08.20-12.10)
ขำกล ับ CX709(22.25-00.15+1)

17-19 ส.ค.61
24-26 ส.ค.61
31 ส.ค. – 2 ก.ย.61
7-9 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61

ขำไป CX700(08.20-12.10)
ขำกล ับ CX709(22.25-00.15+1)

17,900

17,900

16,900

4,500

5-7 ต.ค.61

ขำไป CX700(08.20-12.10)
ขำกล ับ CX703(19.50-21.45)

18,900

18,900

17,900

5,000

ขำไป CX700(08.20-12.10)
ขำกล ับ CX709(22.25-00.15+1)

21,900

21,900

20,900

5,500

ขำไป CX700(08.20-12.10)
ขำกล ับ CX703(19.50-21.45)

18,900

18,900

17,900

5,000

12-14 ต.ค.61

**ว ันคล้ำยว ันสวรรคต
ร ัชกำลที่ 9**

19-21 ต.ค.61
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20-22 ต.ค.61
21-23 ต.ค.61
26-28 ต.ค.61

ขำไป CX700(08.20-12.10)
ขำกล ับ CX709(22.25-00.15+1)
ขำไป CX700(08.20-12.10)
ขำกล ับ CX617(21.15-23.15)

19,900

19,900

18,900

5,000

18,900

18,900

17,900

5,000

--ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ กรุณาอ่านโปรแกรม และ เงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็ นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจา
เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง-วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลนั เตา – ช้อปปิ้ งซิตเกท
ี้
– ส่งที่พกั

04.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สาย
การบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ อานวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ
เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX616
(บนเครื่องมีบริการอาหาร) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั ่งบนเครื่องบิน เนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบ
ของสายการบิน**
เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยูบ่ นเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ น
ดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิ วเท
อร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ขึ้ นกระเช้านองปิ ง (Normal Cabin) เพื่อสัมผัสประสบการณ์อนั น่ าตื่นเต้น
ชมวิวทิวทัศน์ หมู่เกาะทะเล จีนใต้และภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ
25 นาที (หมายเหตุ ในกรณี ที่ไม่สามารถขึ้ นกระเช้าได้ เนื่ องจากกระเช้าปิ ดปรับปรุง หรือสภาวะอากาศไม่
เอื้ ออานวย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็ นรถโค้ชแทน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านเที่ ยวชม หมู่บา้ นนองปิ ง ที่ จาลองชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วย
ร้านน้ าชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ ระลึ ก น าท่ านนมัสการ พระใหญ่ลันเตา เป็ นพระพุ ทธรูปนั ่งท าจากทอง
สัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่ มีขนาด ใหญ่ ที่สุดในโลก มี น้ าหนั ก 202 ตัน ความสู ง 24 เมตร ที่ ต้ังอยู่กลางแจ้งของเกาะ
ลันเตา จากนั้ นนาท่านนมัสการ พระโพธิสตั ว์กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสตั ว์ และพระสมันตภัทรโพธิสตั ว์ ณ วัดโป
หลิน ซึ่งสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1920 เดิ มเป็ นวัดขนาดเล็กที่ มีพระภิกษุ สงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้
เปลี่ยนเป็ นศาสนสถานโปลิน พร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้ นทาให้ปัจจุบนั มีพระภิกษุ เดินทางมาจาวัด
กันเป็ นจานวนมาก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ City gate Outlet ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับ
โลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Ralph Lauren, Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยีห่ อ้ และชั้นใต้
ดินจะมี Super Market ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พักที่ I Club Ma Tau Wai ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า ห้องพักเหมาะสาหรับ 2 ท่าน/ห้อง

06.40 น.

10.25 น.

กลางวัน

(-/L/-)

วันที่สอง

ดิสนียแ์ ลนด์เต็มวัน (DS/-/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่ าน เดิ นทางสู่ “HONGKONGDISNEYLAND” ฮ่ องกงดิสนี ยแ์ ลนด์ (รวมบัตรเข้าเล่ น เครื่องเล่นไม่
จากัดรอบแล้ว) แห่งนี้ เป็ นสวนสนุ กแห่งที่ 5 ของดิสนี ยแ์ ลนด์ทวั ่ โลกและเป็ นสวนสนุ กแห่งที่ 11 ของดิสนี ย์ เพียบพร้อม
ด้วยกิจกรรมและความสนุ กสนานมากมาย เป็ นสวนสนุ กและรีสอร์ตระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้ นบนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็ น
4 ส่ วนได้แก่ 1.เมนสตรี ท ยูเอสเอ (MAINSTREET,U.S.A.) เป็ นจุด เริ่ ม ต้น ของถนนแห่ งการเดิ น ทางย้อ นเวลาสู่ช่ วงต้น
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ศตวรรษที่19 ที่ถนนแกสลิทสตรีทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริกา เราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนี ย์ ชมเพื่อนชาวดีสนี ยท์ ี่
โปรดปรานอย่าง มิกกี้ เมาส์,มินนี่ ,โดนัลดั๊ก และกูฟฟี่ ที่มาร่วมเต้นระบาอย่างสนุ กครื้ นเครงกับวงดนตรีมาร์ชและเหล่านัก
เต้นที่เต็มไปด้วยความร่าเริงและเบิกบาน ระหว่างทางนั้นก็จะมีรา้ นช้อปปิ้ งอันเก๋ไก๋ให้ได้เลือกสรรของที่ระลึกและของฝาก
พิเศษๆจากดิสนี ยแ์ ลนด์ซึ่งมีมากกว่า 4,000 รายการ เป็ นที่ต้งั ของซิตี้ฮอลและทางรถไฟฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์ที่จะพาคุณชม
ไปรอบๆบริ เวณอย่างเพลิ ด เพลิ น 2.ทู ม อโรว์แลนด์( TOMORROWLAND) สนุ กสนานกับ เครื่ องเล่ น แนวโลกอนาคตอัน
ทันสมัย นาเสนอเรื่องราวของโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับนิ ยายวิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอวกาศ
โดยทูมอโรว์แลนด์ในฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์น้ันโดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของ “อินเตอร์กาแลคติกสเปซพอร์ต” หรือดินแดนที่
เชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ ที่ในนั้นไม่ว่าจะเป็ น ร้านอาหารร้านค้า และสถานที่ต่างๆ ล้วนแต่มีหุ่นยนต์ ยานอวกาศ และดาว
เคราะห์ล่องลอยอยูไ่ ปมา นอกจากนี้ ในทูมอโรว์แลนด์ยงั มีโลกอวกาศแห่ง “สเปซเมาเท่น” ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปได้
ในเวลาเพียงอึดใจเดียว การขับ1จานบินส่วนตัวใน“ออร์บิทรอน”และการต่อสูก้ นั แบบดุเดือดใน“บัซไลท์เยียร์แอสโตรบลา
สเตอร์ 3.แฟนตาซีแลนด์(FANTASYLAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิสนี ยต์ ื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิ ยาย ดินแดนแห่งนี้ ล้วน
เต็มไปด้วยสีสนั และบรรยากาศของเมืองที่จาลองมาจากในการ์ตูนของดิสนี ย์ สนุ กกับเรื่องราวอมตะของ “ช้างน้อยดัมโบ้”
งานเลี้ ยงน้ าชาของคนทาหมวก (Mad Hatter Tea Cups) ม้าหมุนจากเรื่องซินเดอรเลลาและ “การผจญภัยของวินนี่ เดอะ
พูห”์ ส่วนใครที่ชื่นชอบมิติ นอกจากนี้ ในแฟนตาซีแลนด์ยงั มี“แฟนตาซีการ์เด้น” ซึ่งเป็ นสถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็ น
พิเศษสาหรับ ดิ สนี ยแ์ ลนด์ฮ่องกง โดยเฉพาะโดยผูท้ ี่ อยู่ในนั้ นจะมี โอกาสได้พบกับการ์ตูนตัวโปรดมากมาย อาทิ มิ กกี้
เมาส์,มินนี่ เมาส์,วินนี่ เดอะพูหแ์ ละเหล่าเพื่อนพ้องชาวการ์ตูนดิสนี ยอ์ ีกมากมาย 4.แอดเวนเจอร์แลนด์(ADVANTURELAND)
ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่ าตื่นเต้นสัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่ าลึกลับของเอเชีย และแอฟริกา ในดินแดน
“จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึ่งนั กท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสารวจที่ล่องไปตามแม่น้ าสาย
ใหญ่หวั ใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ ผ่านป่ าลึกลับที่ทุกโค้งน้ าจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อ
สร้างความสนุ ก ให้กบั ผูท้ ี่เข้าไปเยือน ไม่ว่าจะเป็ นฝูงช้างที่เล่นน้ าอย่างสนุ กสนานตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานา
ชนิ ด Tazan’s Tree House บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน

(อิสระอาหารกลางวันและคา่ ตามอัธยาศัย)
พักที่ I Club Ma Tau Wai ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า ห้องพักเหมาะสาหรับ 2 ท่าน/ห้อง

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

รี พั ล เบ ย์ - วิ ค ต อ เรี ย พี ค (Mid-Level) – โร ง ง า น จิ ว เว อ รี่ - ร้ า น ห ย ก - วั ด แ ช ก ง –
อิสระช้อปปิ้ งนาธาน – กรุงเทพฯ (DS/L/-)
รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซา ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นน าท่ านนมัส การขอพรจาก เจ้าแม่ กวนอิ ม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ ออายุ ณ ชายหาด
รี พัล เบย์ ในแต่ ละปี จะมี นั ก ท่ องเที่ ยวจ านวนมากเดิ น ทางมาสัก การบู ช า ขอพรศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ จ ากเจ้าแม่ ก วนอิ ม
โดยเฉพาะการขอลูก ที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มกั สมหวังทุกครั้งไป นาท่านสู่ วิคตอเรียพีค (Mid-Level) คือยอด
เขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ าทะเล 552 เมตร และถือเป็ นยอดเขาที่สูงเป็ นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง
จุดที่ สูงที สุดของฮ่องกง คือ Tai To Yan ที่ อยู่ในเขตนิ วเทอริทอรี่ มีความสูงถึ ง 957 เมตรจากระดับน้ าทะเล แม้
ไม่ ใช่ จุ ด ที่ สู งที่ สุ ด ของฮ่อ งกง หากวิค ตอเรี ยพี ค ถื อ เป็ นจุ ด ชมวิวที่ ส วยที่ สุ ด เพราะนั ก ท่ อ งเที่ ยวที่ ได้ไปเยือ น
วิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ท้ังหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึ กระฟ้ า เรือเฟอร์รี่ ทั้งหมด
สร้างตามหลัก ความเชื่ อ เรื่ องฮวงจุ ้ยจากนั้ น น าท่ านชม โรงงาน จิวเวอร์รี่ ที่ มี ชื่ อเสี ย งในเรื่ อ งการออกแบบ
เครื่องประดับท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ และนาท่านเลือกซื้ อ หยก ที่มีชื่อเสียงฝากคนที่ท่านรัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ วัดแชกงหมิ ว หรือวัดกังหัน ซึ่งถูกกล่าวขานให้เป็ นปลายทางของการแก้ชงตามความ
เชื่ อที่ ว่า การหมุ น กังหันกลับทิ ศ จะช่วยหมุ น ชีวิตพลิ กผันจากร้ายกลายเป็ นดี ได้และการเริ่ม ต้นปี ใหม่ หลังวัน
ตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชีวติ ราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิง่ ฉิวเหมือนกังหันลู่ลม
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21.30 น.
23.25 น.

จากนั้ นให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างเต็ มอิ่มที่ ใจกลางแหล่ง ช้อปปิ้ งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้ งที่ DUTY FREE ร้านค้า
ปลอดภาษี กับสิ น ค้าที่ มี ชื่ อเสี ยงจากทัว่ ทุ ก มุ ม โลก อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI,
FERAGAMO, BALLY,G2000
(อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย)
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX617
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ**
***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น ***

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของ ฮ่องกง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้ นเมืองให้นักท่องเที่ ยวทัว่ ไปได้รูจ้ กั ในนามของ
ร้า นรัฐบาล คื อ ร้า นหยก ร้า นจิวเวอร์รี่ ซึ่ ง จ าเป็ นต้อ งบรรจุ ในโปรแกรมทั วร์ ด้วย เพราะมี ผ ลกับ ราคาทั วร์ จึ ง เรี ย นให้กับ
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมใช้เวลาร้านประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรือไม่ซื้อ
ขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณีที่ท่านไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามที่รายการกาหนดไว้
ทางบริษัทใคร่ขอเก็บค่าใช้จา่ ยร้านละ 600 HKD / คน

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิค (CX)
2. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าภาษี สนามบินไทย-ฮ่องกง (ค่าภาษี ธรรมเนี ยมสนามบินฮ่องกงที่ปรับขึ้ น ณ วันที่ 1 กันยายน 2560)
4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ ย่อม
อยู่ ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนัก เกิน 30 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
3. ค่าธรรมเนี ยมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี บริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
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5. ค่าทิ ปหัวหน้าทัวร์ไทย + ไกด์ทอ้ งถิ่น + คนขับรถ 1,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง (เด็กและเด็ก
INF.เก็บเท่าผูใ้ หญ่)

1. มัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน48 ชม.หลังจากทาการจอง มิฉะนั้ นที่ นัง่ จะ
ถูกยกเลิกอัตโนมัติ พร้อม ส่งสลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง
**หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางทั้งไป และ กลับ**
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการจอง

การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี**
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆที่อยู่ นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
10. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. โรงแรมที่อยูใ่ นรายการเป็ นการนาเสนอเท่านั้นเมื่อทาการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยูใ่ นระดับ
เดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้อยูใ่ นย่านเดียวกัน
12. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
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13. ทางบริษัท จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหร
บางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
14. เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
15. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ
16. ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบั พิจารณาการเข้าเมือง ผูเ้ ดินทางที่ ชื่อเป็ นชายแต่ร่างกายดูเป็ นหญิงไว้ผมยาว
แต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้า
ประเทศ เนื่ องจากเป็ นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ

www.plan-travel.com

E-mail: sv@plan-travel.com

Tel: 02-417-2199

Page 6 of 6

