
 

 

 

 

 

 รหัสโปรแกรมทวัร์  HK017 SUMMER SALE 3D2N JUN18-CX-W18 

 

 บินเชา้ กลบัค า่  

 สกัการะพระใหญ่ลนัเตา หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง 

  รพีลัเบย ์ ,วิคตอเรยี พีค (Mid Level),วดัแชกุงหมิว,วดัหวงัตา้เซียน 

 ชอ้ปป้ิง ณ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฮ่องกง ยา่นนาธานและซิตี้ เกท  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 รหัสโปรแกรมทวัร์  HK017 SUMMER SALE 3D2N JUN18-CX-W18 

เริ่มตน้เทศกาลลดทั้งเกาะ พกั ฮ่องกง 2 คืน ยา่นชอ้ปป้ิง 

ก าหนดการ

เดินทาง 

ไฟลทบ์ิน ผูใ้หญ่ เด็ก 

เสริมเตียง 

เด็ก 

ไม่เสริมเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

15-17 มิ.ย.61 
ขาไป    CX700 (08.20 – 12.10) 

ขากลบั  CX617(21.35-23.40) 
12,900 12,900 12,900 4,500 

21-23 มิ.ย.61 
ขาไป    CX616 (06.40 – 10.25) 

ขากลบั  CX617(21.35-23.40) 
12,900 12,900 12,900 4,500 

22-24 มิ.ย.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX617(21.35-23.40) 
12,900 12,900 12,900 4,500 

23-25 มิ.ย.61 
ขาไป    CX616 (06.40 – 10.25) 

ขากลบั  CX617(21.35-23.40) 
12,900 12,900 12,900 4,500 

28-30 มิ.ย.61 
ขาไป    CX616 (06.40 – 10.25) 

ขากลบั  CX617(21.35-23.40) 
12,900 12,900 12,900 4,500 

29 มิ.ย. – 1 

ก.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX617(21.35-23.40) 
12,900 12,900 12,900 4,500 

 

**หากท่านใดตอ้งการเปลี่ยนจากพระใหญ่นองปิงไปดิสนียแ์ลนด ์ราคาเพิ่มท่านละ 2,000 บาท ** 

**ราคาโปรไม่มีราคาเด็ก** 

--ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์กรุณาอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทจ้นเป็นที่พอใจแลว้จงึวางมดัจ  า 

เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่านเอง— 

วนัแรก กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–พระใหญ่ลนัเตา – กระเชา้นองปิง 360 องศา-ชอ้ปป้ิงซิตี้ เกท 

   (-/L/-) 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  

ประตู 6 เคาน์เตอร ์M สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจา้หน้าท่ี อ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารเดินทางและสมัภาระ 
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06.40 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX616 

(บนเครือ่งมีบรกิารอาหาร) **ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเครื่องบิน  เน่ืองจากเป็น

ตัว๋กรุป๊ และตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน** 

10.25 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะ

ลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑล

กวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 

หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ข้ึนกระเชา้นองปิง เพ่ือสัมผัสประสบการณ์อันน่า

ต่ืนเตน้ ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใตแ้ละภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 

กิโลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณีท่ีไม่สามารถข้ึนกระเชา้ได้

เน่ืองจากกระเชา้ปิดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไม่เอ้ืออ านวย ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโคช้แทน)  

จากน้ันน าท่านเท่ียวชม หมู่บา้นนองปิง ท่ีจ าลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศ

สบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน ้าชา รา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึก น าท่านนมัสการ พระใหญ่

ลนัเตา เป็นพระพุทธรูปนัง่ท าจากทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีมีขนาด ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน ้าหนัก 

202 ตัน ความสูง 24 เมตร ท่ีตั้งอยู่กลางแจง้ของเกาะลันเตา จากน้ันน าท่านนมัสการ พระ

โพธิสตัวก์วนอิม พระมญัชศูรีโพธิสตัว ์และพระสมนัตภทัรโพธิสตัว ์ณ วดัโปหลิน ซ่ึงสรา้งขึ้ นใน

ปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆเ์พียง 3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้

เปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลิน พรอ้มทั้งมีการสรา้งอารามและโบสถ์เพ่ิมขึ้ นท าใหปั้จจุบันมี

พระภิกษุเดินทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวนมาก  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  City gate Outlet  ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET 

สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence,Burberry 

รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใตดิ้นจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ใหท่้านได้

จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ   (อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั)  

**หากท่านใดตอ้งการเปลี่ยนจากพระใหญ่ ไป สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์ราคาเพิ่มจากค่าทวัรท์่านละ 

2,000   บาท รบกวนแจง้กบัพนักงานขายตั้งแตท่ี่เมืองไทย** 
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 **หมายเหตุ: รถจะวนไปส่งลกูคา้ที่สวนสนุกดิสนียแ์ลนดก่์อน และ

จะน าคณะเดินทางไปยงัหมู่บา้นวัฒนธรรมนองปิง ส าหรบัขากลบั

หลงัจากรบัลูกคา้ที่ City Gate รถจะวนไปรบัคณะที่ไปดิสนียแ์ลนด์

ก่อน แลว้น าทา่นเดินทางสูท่ี่พกั ** 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่ Best Western Grand /SAV Hotel / Penta Kowloon Hotel 

วนัที่สอง รีพัลเบย–์วิคตอเรีย พีค (Mid Level)-โรงงานจิวเวอรี่-รา้นหยก-วัดแชกุงหมิว – วัด

หวงัตา้เซียน – สง่ที่พกั (DS/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แหง่โชคลาภ ขา้มสะพานต่ออายุ 

ณ ชายหาดรีพัลเบย  ์ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสักการบูชา ขอพร

ศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลกูท่ีเช่ือกนัว่าถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกครั้งไป 

น าท่านสู่ วิคตอเรียพีค คือยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดบัน ้าทะเล 552 เมตร 

และถือเป็นยอดเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 24 ของฮ่องกง จุดท่ีสูงทีสุดของฮ่องกง คือ Tai To Yan ท่ี

อยู่ในเขตนิวเทอริทอร่ี มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดับน ้าทะเล แมไ้ม่ใช่จุดท่ีสูงท่ีสุดของ

ฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด เพราะนักท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปเยือนวิคตอเรีย

พีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงไดท้ั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า  เรือเฟอรร่ี์ 

ทั้งหมดสรา้งตามหลกัความเชื่อเร่ืองฮวงจุย้ จากน้ันน าท่านชม โรงงาน จิวเวอรร์ี่ ท่ีมีชื่อเสียง

ในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ และน าท่านเลือกซ้ือ 

หยก ท่ีมีชื่อเสียง   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันท าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวดักงัหนั ถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของ การ

แกช้งตามความเชื่อท่ีวา่ การหมุนกงัหนักลบัทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผนัจากรา้ยกลายเป็นดีได้

และการเร่ิมตน้ปีใหม่ หลงัวนัตรุษจีน จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดท่ีน่ี โดยกงัหนัลมจะพาชีวิตราบร่ืน

ลอ้ลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกงัหนัลู่ลม    จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดหวังตา้เซียน 
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ซ่ึงเป็นวดัลทัธิเต๋าท่ีส าคญัท่ีสุดของฮ่องกง มีผูศ้รทัธามากมายสนใจเส่ียงเซียมซีท านายโดยเขยา่

กระบอกไมไ้ผ่จนกว่าแท่งไมไ้ผ่ท่ีติดหมายเลขจะกระเด็นตกออกมาแท่งหน่ึง ซ่ึงตวัเลขเหล่าน้ัน

จะมีค าท านายไขขอ้ขอ้งใจในส่ิงท่ีตั้งค าถาม บริเวณวดัยงัมีศาลเล็กๆ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานของ

องคเ์ทพเจา้ต่างๆ ตั้งอยู่หลายจุด และตกแต่งพ้ืนท่ีโดยรอบวดัดว้ยรูปแบบการจดัสวนจีนแบบ

ดั้งเดิม (อิสระอาหารเยน็) 

พกัที่ Best Western Grand /SAV Hotel / Penta Kowloon Hotel 

วนัที่สาม อิสระ -  สง่สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ  (-/-/-) 

ใหท่้านชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มอ่ิมท่ีใจกลางแหล่ง ชอ้ปป้ิงยา่นถนนนาธาน หรือชอ้ปป้ิงท่ี DUTY FREE 

รา้นคา้ปลอดภาษี กับสินคา้ท่ีมีชื่อเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  TOY’R 

US,GIORDANO,ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 

 (อิสระอาหารเชา้ กลางวนัและเยน็ตามอธัยาศยั) 

นดัลกูคา้ ณ Hotel Lobby (ลกูคา้ Check Out แลว้ สามารถฝากกระเป๋าไวท้ี่โรงแรมได)้ 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  

21.35 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX617 

(บนเครือ่งมีบรกิารอาหาร)**ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเครือ่งบิน  เน่ืองจากตอ้ง

เป็นไปตามระบบของสายการบิน** 

23.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

***ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษิทัฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น *** 

ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั  ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ รา้นผา้ไหม, รา้นหยก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึง

เรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กับ

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีที่ท่านไม่ไดล้งรา้นชอ้ปรฐับาลตามที่รายการก าหนด

ไว ้ทางบริษทัใคร่ขอเก็บค่าใชจ้า่ยรา้นละ 600 HKD / คน 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 

2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 

3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง  (ค่าภาษีธรรมเนียมสนามบินฮ่องกงท่ีปรบัขึ้ น ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2561) 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 

5. ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งน้ียอ่ม

อยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม     

1. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกิน 30 กิโลกรมั 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

4. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

5. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน + หวัหนา้ทวัรไ์ทย และคนขบัรถ 1,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน (เด็กและเด็กINF.

เก็บเท่าผูใ้หญ่) 

เงื่อนไขการจอง    1. ช าระมดัจ า 5,000 บาท ภายใน 2 วนัหลงัจากท าการจอง 

พรอ้มส่ง สลิปการโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุและมีอายุ

เหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 

         2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  

การยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป  คืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป  เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 7-14 วนั  เก็บคา่ใช้จา่ย 50% ของราคาทวัร์ 
4. ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 1-6 วนั  เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะ
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ไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ กรุ๊ปเหมาสว่นตวั และกรุ๊ปท่ีแจ้งคอน
เฟิม และ แจ้งปิดกรุ๊ปแล้ว จะไมส่ามารถท าการคืนเงินคา่มดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ในกรณีใดใดสิน้ 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญู

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้

แต่จะไมคื่นเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

10.หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน

สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

11. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่าน้ันเมื่อท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยูใ่นระดบั

เดียวกนั แต่อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั  

12.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์

เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
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13.ทางบริษัท จะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ , ไมท่านอาหร

บางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

14.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่่าดว้ยเหตุผล

ใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

15.เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไมร่บัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางท่ี ช่ือเป็นชายแต่ร่างกายดเูป็นหญิงไวผ้มยาว

แต่งหนา้ทาปาก ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ 

เน่ืองจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศน้ันๆ 

 


