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 น ัง่กระเชา้พระใหญน่องปิง “360”  

 ชม A Symphony of Lights ณ อา่ววคิตอเรยี  

 จดุชมววิวคิตอเรยีพคี  (Peak-Tram)  

 ไหวพ้ระขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล  
 ชอ้ปป้ิงสดุมนัสย์า่นถนนนาธาน (จมิซาจุย่)  + City gate Outlet 

 พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – Symphony of Lights                            (-/-/เย็น)                                                            

10.00 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขา้
ทางประตหูมายเลข 9  เคานเ์ตอร ์S สายการบนิ SriLankan Airlines (UL) พบเจา้หนา้ทีฯ่ 
บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 

13.15 น.      เหริฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ  UL890     **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  
^^เพลดิเพลนิกบัจอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ ัง่^^ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.55 น.      ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ใหค้ณะทา่นออกทาง Exit B  
              จากนัน้นําทา่นเดนิทางผา่นสะพานชงิหมา่ ซึง่เป็นสะพานทีถ่อืไดว้า่เป็นสะพานรางคู ่ทีย่าวทีส่ดุในโลก  
ค า่            บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1)   

นําทา่นชม  A Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 
20.00 น. ทกุคํ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการ
บนัทกึในกนิเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของ
โลกครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าสําคัญตา่งๆทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ังของ
อา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นีป้ระดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีง
กดสวติชก์็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึ
บรรยากาศอนัคกึคักของฮอ่งกง  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PENTA , REGAL RIVERSIDE , SAV HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง   ฮอ่งกง – วดัแชกงหมวิ – จดุชมววิวคิตอเรยีพคี – รพีลสัเบย ์– จวิเวอรร์ ี ่ –  
                  น ัง่กระเชา้พระใหญน่องปิง - ชอ้ปป้ิง Citygate Outlet Mall             (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                            

เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า) (มือ้ที ่2)  
….จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่  วดัแชกงุหมวิ  เพือ่สกัการะ
เทพเจา้แชกงุ และใหท้า่นหมนุกงัหันทองแดง ทีเ่ชือ่กนัวา่
ถา้หมนุ 3 รอบ จะขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและ นําแตส่ ิง่ดีๆ  มาให ้
ชาวฮอ่งกงนยิมไปสกัการะทีว่ัดนีใ้นวันขึน้ปี ….จากนัน้นํา
ทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกงขึน้สูย่อดเขา  VICTORIA  จาก
สถาน ีพคีแทรม   เพือ่โดยสารรถราง ดว้ยระยะทาง 1.4 
กโิลเมตร  ไปยงัยอดเขาวคิตอเรยีพคี สงูประมาณ 400 
เมตรจากระดับน้ําทะเล  พคีแทรมเปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ 
28 พฤษภาคม ค.ศ.1888  ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดต้ืน่ตา
ตืน่ใจกบัทัศนยีภาพของเกาะฮอ่งกง ฝ่ังและเกาลนู ซึง่เต็ม
ไปดว้ยตกึสงูระฟ้า และอาคารตา่งๆทีส่รา้งตามหลักฮวงจุย้  
เชน่ เซน็ทรัลพลาซา่ ไชน่าแบงค ์และตกึอืน่ๆอนัเป็นธรุกจิ

ชัน้ นําของฮอ่งกง ของฮอ่งกง สมัผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ สามารถชม
ทัศนยีภาพอนังดงามของ เกาะฮอ่งกงและเกาลนูไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน 
ทัง้นีย้งัตืน่ตากบัตกึระฟ้าทีส่งูตระหงา่นและอาคารตา่งๆ ทีก่อ่สรา้งตรง
ตามหลักฮวงจุย้ อาท ิตกึ เซน็ทรัลพลาซา่ , ตกึไชน่าแบงคแ์ละตกึอืน่ๆ 
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อนัเป็นทีต่ัง้ของธรุกจิ ชัน้นําของฮอ่งกงพรอ้มทัง้ถา่ยภาพอนัสวยงามน่าประทับใจ ...พรอ้มนมสัการขอ
พรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด  REPULSE 
BAY ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี จากนัน้ใหท้า่นไดรั้บพลังจาก
ศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง อกีทัง้ยงัใหท้า่นไดข้อพรเรือ่งเนือ้คู ่ณ จดุ
นีไ้ดอ้กีดว้ย จากนัน้นําทา่นแวะชม โรงงานจวิเวอรร์ ี่ มเีครือ่งประดับมากมาย อาท ิเชน่ แหวน , สรอ้ย , 
กําไล  ฯลฯ  ซึง่เป็นดไีซนท์ีไ่ดรั้บรางวัลระดับเยีย่ม  พรอ้มกบันําทา่นชมรา้นหยกทีม่ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกง
อกีดว้ย....  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่3)  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เกาะลนัเตา  ซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นสองเทา่ของเกาะฮอ่งกง และเป็นเกาะทีม่ี
ขนาดใหญท่ีส่ดุในคาบสมทุรฮอ่งกงนําทา่น น ัง่กระเชา้ Ngong ping 360 จากตงุชงุสูท่ีร่าบนองปิง 
ในเวลา 25 นาท ีทา่นจะไดช้มทวิทัศนร์อบตัว360 องศา
ของเกาะลันเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจนีโบราณของ
หมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่1.5 เฮคตาร ์ทีร่ะดับความสงู 22 
เมตร สามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิป์ระทับ
กลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของ
เกาะ จากกระถางธปูขนาดใหญท่ีด่า้นลา่ง ไตข่ึน้บนัได 
268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งคพ์ระน่ังประทับอยู ่เหนอื
ระดับน้ําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่ม
แผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 250ตันและสงู 34 เมตร 
องคห์ันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนี
ใต.้..ใหท้า่นไดส้มัผัสกบั หมูบ่า้นวัฒนธรรมนองปิง 
(Ngong Ping Village) ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย 
บรเิวณหมูบ่า้นจําลองแหง่นีท้า่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและ
วัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว  (เนือ่งจากกระเชา้นองปิง 360 องศาปิดซอ่มแซม ต ัง้แต ่เดอืน
มกราคม – มถินุายน 2560 ในชว่งระยะเวลานีจ้ะน ัง่รถขึน้ไปแทนคะ่)  จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้
แตล่ะแบรนดพ์าเหรดกนัลดราคาอยา่งกระหน่ํา ทีห่า้งดัง Citygate Outlet Mall ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้
ตามอธัยาศัย กบั OUTLET สนิคา้แบรนเนมระดับโลกมากมาย เชน่ Coach, Esprit, Polo, Raugh 
Laurence หรอืวา่จะเป็น Burberry รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิจะม ี
Supermarket ขนาดใหญใ่หท้า่นไดจ้ับจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ 
*** อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั ***  จนไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PENTA , REGAL RIVERSIDE , SAV HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัทีส่าม      อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน  จมิซาจุย่ – กรงุเทพฯ                                               (เชา้/-/-)                                                                                  

เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า) (มือ้ที ่4)  
จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ถนนนาธาน จมิซาจุย่ แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้นําทีม่ใีหเ้ลอืก
ชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT,EMPORIO,ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY 
MARK&SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us  ... สนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ จากนัน้อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ มกัจะตัง้ตน้กนัที่
สถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปูฯลฯและสนิคา้
แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX 
ขนาดใหญช่ือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัอยู ่และมทีางเชือ่ม
ตดิตอ่กนัสามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้ 

 *** อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ***  กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ  

18.15 น.     เหริฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ  SriLankan Airlines เทีย่วบนิที ่ UL891 

 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

20.05 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 

.…….HAVE A NICE TRIP…… 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

กรุป๊ พกัคู ่ทา่น
ละ 

พกัผูใ้หญ2่
ทา่น 

พกัผูใ้หญ2่ทา่น เพิม่ 

วนัมาฆบชูา 11-13 ก.พ. 2560 19,900 19,900 18,900 5,900 20 

วนัมาฆบชูา 12-14 ก.พ. 2560 
CX 614 13.05-16.45 

          CX 703 20.00-21.55 
17,900 17,900 16,900 5,900 20 

25-27 ก.พ. 2560 17,900 17,900 16,900 5,900 20 

4 – 6, 11-13, 18-20 ม.ีค. 2560 18,900 18,900 17,900 5,900 20 

25-27 ม.ีค. 2560 16,900 16,900 15,900 5,900 20 

1-3 เม.ย. 2560 16,900 16,900 15,900 5,900 20 

วนัจกัร ี6 - 8 เม.ย. 2560 17,900 17,900 16,900 5,900 20 

8 – 10 เม.ย. 2560 17,900 17,900 17,900 5,900 20 

วนัสงกรานต ์13-15 เม.ย. 2560 21,900 21,900 20,900 6,900 31 

วนัสงกรานต ์13-15 เม.ย. 2560 
RJ 182 15.15 – 18.50 
RJ 183 21.35 – 23.25 

21,900 21,900 20,900 6,900 20 

วนัสงกรานต ์15-17 เม.ย. 2560 21,900 21,900 20,900 6,900 25 

22-24 เม.ย. 2560 16,900 16,900 15,900 5,900 20 

วนัแรงงาน  29 เม.ย.-1 พ.ค. 2560 18,900 18,900 17,900 5,900 20 

 
** ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น 

และภาษนี า้มนัเชือ้เพลงิทีเ่กนิกวา่ทีก่ าหนด ** 
** โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมท ัง้นีค้ านงึถงึผลประโยชน ์ของลกูคา้เป็นหลกั ** 

** ไมส่ามารถ ยกเลกิไดแ้ละไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงชือ่ได ้** 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม      
 คา่บตัรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ต ัว๋โปรโมช ัน่) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน้ํามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

 คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 หัวหนา้ทัวร ์และหรอืไกดข์องบรษัิททัวร ์Land Operator  ทีฮ่อ่งกง ผูช้ํานาญเสน้ทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม 

 Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 วซีา่เขา้ฮอ่งกง  ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งทําวซีา่เขา้ฮอ่งกง 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่ สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรือ่งแจง้ 

เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ +คนขบัรถ 600 บาท/ลกูคา้ ตลอดทรปิการเดนิทาง   
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 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามสนิน า้ใจของทกุทา่น ไมบ่งัคบัใดๆ 

 
เงือ่นไขเพิม่เตมิ 
   -   กรณีทีก่องตรวจคนาเมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน 

รายการ    
       เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 
   -   เทีย่วบนิราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
   -   ราคานีเ้ป็นราคาสําหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ 
   -   เมือ่ตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ  
       ทีไ่ด ้ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ ัง่+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากวนัจอง 3 วนั เทศกาลมดัจ าทา่นละ 

10,000 บาท 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระท ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 21 วนัท าการ 

การยกเลกิ 
1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท 
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและฮอ่งกง ไมม่กีารคนืเงนิ

ท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจําตั๋วทา่นละ 10,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทีพั่กโดยตรงหรอื
โดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 
และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้  ๆ

7. กรณีคณะออกเดนิทางได ้  
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่น ออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
3.คณะจองจํานวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 10 ทา่น (บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นการเดนิทาง) 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํา
รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ
โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว
เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร
จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร
ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้
โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทาง
บรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใด  ๆทัง้สิน้ 
 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 
 


