BHT9190721ทัวร์ ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง เซินเจิน โชว์ ม่านนํา 3 มิติ

วันแรก

กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง – เซินเจิน

11.30 น.
14.25 น.
18.00 น.

พร้อมกันทีสนามบินสุ วรรณภูมิ ชั น 4 ประตู 8 Row Q เคาน์ เตอร์ สายการบิน Egypt Air (MS) โดยมีเจ้าหน้าที
อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเทียวบิน MS 960 ** บริการอาหารและเครื< องดื<มบนเครื< อง**
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “ Exit B”

เย็น
จากนัน

บริการอาหารเย็น Set Box จากนั*นนําทุกท่านเดินทางสู่ เซินเจินโดยรถไฟ
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี< กั Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรื อเทียบเท่ า ระดับ \**

วันทีส< อง

เช้ า

(-/-/-)

เซินเจิน – พิพธิ ภัณฑ์ เซินเจิน – ชาจีน เยื<อไผ่ บัวหิมะ – หยก – ช้ อปปิ งตงเหมิน – โชว์ ม่านนํา Mangrove
Groove
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม นําท่านเทียวชมบรรยากาศ เซินเจิน เมืองทีตั*งอยูต่ อนใต้สุดของประเทศ
จี น ภายหลังจากการจัดตั*งเป็ นเขตเศรษฐกิ จพิ เศษเมื อปี ค.ศ.1979 ทําให้เศรษฐกิ จของจี นเติ บโตและเป็ นทํา
รายได้ให้ประเทศจี นมากที สุ ด เซิ นเจิ*นได้รับการพัฒนาจนเจริ ญ ทันสมัยและมี ภูมิทศั น์สวยงาม นําท่านไป
ยัง SHENZHEN MUSEUM (พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เซิ น เจิ น) ตั*ง อยู่ใ จกลางเมื อ ง ภายในมี ก ารจัด แสดงนิ ท รรศการ
เกียวกับเมืองเซิ นเจิ*น มีท* งั โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิ ดให้เข้า

ชมมาตั*งแต่ปี 1988 จากนั*นนําท่านแวะชมและเลือกซื* อสิ นค้าโอท็อปของประเทศจีน เช่น ชาจีน,ยางพารา ,บัว
หิมะ และหยก

เทีย< ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเดิ น ทางสู่ วัด กวนอู เป็ นวัด ที<ศั กดิh สิท ธิh ที< ช าวเซิ น เจินนิ ย มขอพรในเรื< องหน้ าที< การงาน สั กการะขอ
พระเทพเจ้ ากวนอู เป็ นเทพสัญลักษณ์แห่ งความซื อสัตย์ ความจงรักภักดี และความกล้าหาญ นําท่านเดินทางสู่
ตลาดตงเหมิน แหล่งช้อปปิ* งย่านวัยรุ่ นของชาวจีน ให้ทุกท่านช้อปปิ* งสิ นค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เสื* อผ้า
รองเท้า กระเป๋ า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และอืนๆอีกมากมาย

คํา<

จากนัน

บริการอาหารคํา< ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเป็ ดปักกิง< +ไวน์ แดง
ชม MANGROVE GROOVE โชว์ ม่านนํา การแสดงทีนําเอา แสงเลเซอร์ สี เสี ยง และม่านนํ*ามาผสมผสานกัน
ด้วยเทคนิ คและที มงานผูส้ ร้ างงานระดับโลก OCTBAYได้ทุ่ มทุ นกว่า 200ล้านหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY
WATER SHOW THEATRE ด้วยเรื องราวของเด็กหญิ ง ผูม้ ี ความกล้าหาญกับลิง ที ช่ วยกันออกตามหา เครื อง
บรรเลงเพลงวิเศษทีจะนํามาใช้ปลดปล่อยนกออกจากเวทย์มนตร์ ของป่ าโกงกางท่านจะได้รับความเพลิดเพลิน
สนุกสนานและประทับใจกับสุ ดยอดการแสดงสุ ดอลังการ์ชุดนี*
**ในกรณีโชว์ ม่านนํ า MANGROVE GROOVE ปิ ดจะเปลี<ยนเป็ นดูโชว์ วัฒ นธรรมที<หมู บ้านวัฒ นธรรม
แทน **
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี< กั Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรื อเทียบเท่ า ระดับ \**

วันทีส< าม

วัดแชกงมิว – วัดหวังต้ าเซียน – โรงงานจิวเวอรี< – ช้ อปปิ งนาธาน จิมซาจุ่ย – กรุ งเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม นําทุกท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ

(เช้ า/กลางวัน/-)

จากนั*น

นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรื อทีรู ้จกั กัน
ดี ในนาม “วัดแชกงหมิว” หรื อวัดกังหั น
นันเอง โด่ งดังในเรื องการงานและธุ รกิ จ
ขอฌชคขอลาภ จากนั*นนมัสการเทพเจ้า
แชกงเพื อความเป็ นสิ ริ ม งคลนมัส การ
เทพเจ้ าหวังต้ าเซี ยน ณ วัดหวังต้ าเซี ยน
หนึ งในวัดทีโด่งดังทีสุ ดของฮ่ องกง เทพ
ซึ งขึ*นชื อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
และพบกับผูค้ นมากมายทีนําธู ปและของ
มาสักการะเพือขอพรต่างๆตั*งแต่เรื องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุ รกิจ จากนั*น เยียมชมโรงงาน“จิว
เวอร์ รี<”ทีขึ*นชื อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทีได้รับรางวัลอันดับเยียมยอดและแวะชมโรงงานหยก (วัดหวังต้ า
เซี ยนมีการปิ ดปรั บปรุ งวัดบางส่ วน ตังแต่ ปลาย มี.ค. 62 เป็ นต้ นไป เป็ นเวลา 1 ปี และยังไม่ มีกําหนดเปิ ดอย่ าง
เป็ นทางการ แต่ ยังมีบางส่ วนที<สามารถเข้ าไปสั กการะได้ ดังนันทางบริ ษัทฯ จึงขอปรั บเปลี<ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมอีกครังค่ ะ)

เทีย< ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านมักจะตั*งต้นกัน
ที สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั*ง เครื องหนัง
เครื องกีฬา, เครื องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรู ป ฯลฯ
และสิ นค้าแบบที เป็ นของพื*นเมื องฮ่ องกงอยู่
ด้ว ยและตามซอกตึ ก อัน ซับ ซ้อ นมากมายมี
SHOPPING COMPLEX ข น าด ใ ห ญ่ ชื อ
OCEAN TERMINAL ซึ งประกอบไปด้ว ย
ห้างสรรพสิ น ค้าเรี ยงรายกัน และมี ท างเชื อม
ติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ (อิสระอาหาร
เย็นตามอัธยาศัย)
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน Cheak Lap Kok
uv.wv น.
เหิ รฟ้ากลับท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินอิยปิ ต์ แอร์ เทียวบินที MS 961
uu.\v น.
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
จากนั*น

**ในกรณีติดด่ านเป็ นเวลานานทําให้ มผี ลกระทบต่ อโปรแกรมและไม่ สามารถท่ องเทีย< วได้ ครบทุกโปรแกรมตามระบุทางบริษัทจึง
ขอปรับเปลีย< นและตัดโปรแกรมตามเวลาทีเ< หมาะสม
........................................................................................
อัตราค่ าบริการและเงื<อนไขรายการท่ องเทีย< ว

ราคา ทัวร์ ฮ่องกง เซินเจิน โชว์ ม่านนํา x วัน u คืน สายการบินอิยปิ ต์ แอร์ (MS)
เริ<มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จํานวน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่ มีเตียง

เด็กอายุตํ<ากว่ า z{

พักเดี<ยว

v\ ก.ค.|u

v| ก.ค.|u

uv+z

7,999

7,999

7,999

3,500

zz ก.ค.|u

zx ก.ค.|u

uv+z

7,999

7,999

7,999

3,500

z{ ก.ค.|u

uv ก.ค.|u

uv+z

7,999

7,999

7,999

3,500

uw ก.ค.|u

u} ก.ค.|u

uv+z

7,999

7,999

7,999

3,500

v{ ส.ค.|u

zv ส.ค.|u

uv+z

7,999

7,999

7,999

3,500

zw ส.ค.|u

z} ส.ค.|u

uv+z

7,999

7,999

7,999

3,500

uu ส.ค.|u

u\ ส.ค.|u

uv+z

7,999

7,999

7,999

3,500

u~ ส.ค.|u

xz ส.ค.|u

uv+z

8,999

8,999

8,999

3,500

zu ก.ย.|u

z\ ก.ย.|u

uv+z

8,999

8,999

8,999

3,500

z~ ก.ย.|u

uz ก.ย.|u

uv+z

8,999

8,999

8,999

3,500

u| ก.ย.|u

u{ ก.ย.|u

uv+z

8,999

8,999

8,999

3,500

10 ต.ค.|u

zu ต.ค.|u

uv+z

9,999

9,999

9,999

3,500

z} ต.ค.|u

z~ ต.ค.|u

uv+z

9,999

9,999

9,999

3,500

uu ต.ค.|u

u\ ต.ค.|u

uv+z

9,999

9,999

9,999

3,500

u\ ต.ค.|u

u| ต.ค.|u

uv+z

9,999

9,999

9,999

3,500

อัตราค่ าบริการรวม
ตั•วเครื< องบินชันทัศนาจรไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย< นแปลงตั•ว
ทีพ< กั โรงแรมตามรายการ u คืน พักห้ องละ u-x ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม< เงินพักห้ องเดี<ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือหรื อเปลีย< นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต< ามรายการระบุ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท< ่ องเทีย< วตามรายการระบุ
ค่ าแรงไกด์ ท้องถิ<นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย< วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน z,vvv,vvv บาท (เป็ นไปเงื<อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื<อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทไี< ด้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ คุ้มครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง
ภาษีนํามันและภาษีตั•วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม< หากสายการบินปรับขึนก่ อนวันเดินทาง)
ค่ าระวางนําหนักกระเป๋าไม่ เกิน 23 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ าวีซ่ากรุ๊ ปเข้ าประเทศจีนด่ านเซินเจิน

×
×
×
×

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ในกรณียกเลิกวีซ่ากรุ๊ ป ต้ องชําระค่ าวีซ่าเดีย< วเข้ าจีน ท่ านละ z,wvv บาท (สํ าหรับท่ านทีม< ีวซี ่ าเดี<ยวเข้ าจีนอยู่แล้ ว ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิhในการคืนค่ าวีซ่ากรุ๊ปและต้ องใช้ วซี ่ าเดี<ยวเท่ านันจะไม่ สามารถใช้ วซี ่ ากรุ๊ ปได้ )
ภาษีหัก ณ ทีจ< ่ าย x% และภาษีมูลค่ าเพิม< }%
ค่ าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื< องดื<มทีส< ั< งเพิม< พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ< ม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ

× ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต< รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก< รมแรงงานทังทีเ< มืองไทยและต่ างประเทศ
ซึ<งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
× ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ<น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตรา 300 HKD/ทริ ป/ลูกทัวร์ z ท่ าน **เริ< ม ตังแต่ z พ.ค. |u เป็ นต้ น
ไป**บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
× ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนําใจของทุกท่ านค่ ะ (ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ<นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
หมายเหตุ(กรุณาอ่ านรายละเอียดด้ วยค่ ะ)
การท่ องเทีย< วประเทศจีนนันจะต้ องมีการเข้ าชมสิ นค้ าของทางรัฐบาลเพื<อเป็ นการส่ งเสริมการท่ องเทีย< วดังกล่ าวคือร้ าน
ชาร้ านหยกร้ านบัวหิมะร้ านผ้ าไหมร้ านขนมร้ านจิวเวอร์ รี ***ซึ<งจะใช้ เวลาประมาณ |v นาที - ~v นาทีซึ<งไม่ มกี ารบังคับให้
ท่ านซื อซื อหรื อไม่ ขึนอยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลักไม่ มีการบังคับใดใดทังสิ นหากท่ านใดไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าวจะต้ อง
จ่ ายค่ าทัวร์ เพิม< ทางบริษัทฯจะขอถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื<อนไขดังกล่ าวแล้ว***รายการทัวร์ โรงแรมและตารางการ
บินดังกล่ าวข้ างต้ นอาจมีการเปลีย< นแปลงหรื อสลับสั บเปลีย< นได้ ตามความเหมาะสม ในกรณีไม่ ลงร้ านรั ฐบาลต้ องจ่ ายเพิม
ท่ านละ , บาท
เงื<อนไขการเดินทาง
กรุ๊ ป ~ ท่ าน ขึนไปออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์
กรุ๊ ป 1 – { ท่ าน ไม่ ออกเดินทาง (คืนค่ าทัวร์ เต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า } วันก่ อนเดินทาง **
กรณีทที< ่ านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้ องออกตั•วภายใน เช่ น (ตัว• เครื< องบิน,ตั•วรถทัวร์ ,ตั•วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที<
เจ้ าหน้ าทีท< ุกครังก่ อนทําการออกตั•วหรื อชําระค่ าทัวร์ เนื<องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย< นไฟล์ ทบินหรื อเวลาบิน
โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิhในการรับผิดชอบทุกกรณี
กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการออก-เดินทางเพื<อการท่ องเทีย< วกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า(เล่ มนําเงิน)
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิhไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทังสิ น
ข้ อมูลเพิม< เติมเรื< องโรงแรมทีพ< กั
• เนื<องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี<ยว(Single)และห้ องคู่
(Twin/Double)และห้ องพักแบบ x ท่ าน(Triple Room)ห้ องพักอาจจะไม่ ติดกัน
• กรณีทมี< ีการจัดประชุ มนานาชาติ(Trade Fair)เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึนมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิ ทธิhในการปรับเปลีย< นหรื อย้ ายเมืองเพื<อให้ เกิดความเหมาะสม
• โรงแรมฮ่ องกงมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องทีเ< ป็ นห้ องมีขนาดกระทัดรัต ซึ<งขึนอยู่กบั การออกแบบของ
แต่ ละโรงแรมนันๆและห้ องแต่ ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่ างกันด้ วย
ข้ อมูลเพิม< เติมเรื< องตั•วเครื< องบิน

ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื<อนวันเดินทางกลับ ท่ านจะต้ อง
ชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนต่ างทีส< ายการบินและบริษัททัวร์ เรียกเก็บและการจัดทีน< ั<งของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้
กําหนดซึ<งทางบริษัทฯไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ ดําเนินการออกตั•วเครื< องบิน
ไปแล้ ว(กรณีตวั• REFUNDได้ )ผู้เดินทางจะต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่ านัน
เงื<อนไขการสํ ารองทีน< ั<งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา w,vvv บาท ส่ วนทีเ< หลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่ า zw วัน มิฉะนันถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชําระก่ อนเดินทาง uz วัน)
กรณียกเลิก :
• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัด วัน 30จําให้ ทงหมด
ั
ยกเว้ นในกรณีวนั หยุดเทศกาลวันหยุด ,
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิhการคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื<อนไขใด ๆ ทังสิ น
• ยกเลิกการเดินทาง 50% วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 30 - 15และริบเงินมัดจําทังหมด
• ยกเลิกภายใน วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯ 14ขอสงวนสิ ทธิhการคืนเงินค่ าทัวร์ ทงหมดไม่
ั
ว่ากรณีใด ๆ ทังสิ น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ< งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทําการเลื< อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ทังนีท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที<ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื<อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิhในการคืนเงินทุกกรณี 7
เงื<อนไขอื<น ๆ :
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิhในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนที<บริ ษัทฯ กําหนดไว้ 15)ท่ านขึนไปเนื< องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทฯ และผู้เดินทางอื<นที<เดินทางใน (
ทีเ< กิดจากการยกเลิกของท่ าน คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชําระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ
รายละเอียดเพิม< เติม
บริษัทฯมีสิทธิhในการเปลีย< นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี< กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
เทีย< วบิน ราคาและรายการท่ องเทีย< ว สามารถเปลีย< นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง ,
เป็ นสํ าคัญ
หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า เด 6◌ือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื<อท่ องเทีย< ว
เท่ านัน เดือน บริษทั ฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ 6 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า)
( สามารถเดินทางได้

ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน การนัด,การประท้ วง ,
เจ้ าหน้ าทีก< รม การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต< รวจคนเข้ าเมือง หรื อ,หยุดงาน
ซึ<งลูกค้ า)แรงงานทังจากไทยและต่ างประเทศซึ<งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
จะต้ องยอมรับในเงื<อนไขนีในกรณีทเี< กิดเหตุสุดวิสัย ซึ<งอาจจะปรับเปลีย< นโปรแกรมตามความเหมาะสม(
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ<งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเทีย< วซึ<งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื<อนไขน)◌ี◌้ในกรณีทเี< กิดเหตุสุดวิสัย ซึ<งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ (
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย< วบางรายการไม่ ทานอาหาร,
เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเท,บางมือศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชําระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น หากเกิดสิ< งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี< กิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย< วเองหรื อในกรณีทกี< ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชํารุ ดจากสายการบิน
กรณีทกี< ารตรวจคนเข้ าเมืองทังทีก< รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร< ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิhทจี< ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทังสิ น
ตั•วเครื< องบินเป็ นตั•วราคาพิเศษ กรณีทที< ่ านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลื<อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย< นชื< อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึน ตามอัตราค่ านํามันหรื อค่ าเงินแลกเปลีย< น ทางบริษัท สงวนสิ ทธิhปรับ
ราคาตั•วดังกล่าว
เมื<อท่ านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทังหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษทั ฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื<อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ< ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแล้ วทังหมด
กรุ๊ ปทีเ< ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต< ้ องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย< วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่ าทัวร์ ทงหมด
ั
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทําให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรทีท< าํ ให้ ใบหน้ าเปลีย< นไป ดังนัน ท่ านต้ องทํา
พาสปอร์ ตเล่ มใหม่ ก่อนทําการจองทัวร์
กรณีมี “คดีความ” ทีไ< ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ<งเป็ นสิ< งทีอ< ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น
กรณี “หญิงตังครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ทชี< ัดเจน สิ< งนีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื<อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ าอย่ างถ่ องแท้

แล้ วจึงมัดจําเพื<อประโยชน์ ของท่ านเอง**

