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SHOCK สุดติง่ ฮ่องกง เซินเจิน้ 2 คนื 5,999.- 
ไหว้พรขอพร พ่อแชกง  แม่กวนอมิฮองฮ ำ หวงัต้ำเซียน  
ชมโชว์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN 

อำหำรครบทุกมือ้ // พเิศษ!!เป็ดปักกิง่ ไวน์แดง 
 

วนัแรก                กรุงเทพฯ – ฮ่องกง   -เซินเจิน้                                                                            

11.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 สายการบิน อิมิเรท โดย
มีเจา้หน้าท่ี บริษทั คอย อ านวย ความสะดวกเร่ืองบตัรผูโ้ดยสาร และ สัมภาระ  โปรดสังเกตป้าย “TO BE 
GROUP” 

14.05 น.    บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน EK 384 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ที่น่ัง   3-4-3 มีจอส่วนตัวทุกที่
น่ัง) 

 
 
 
 
 
 
 
18.05 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็น

ดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิว
เทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

    จากนั้นน าท่านเดินทาง ตะลุยเมือง เมืองเซินเจ้ิน เมืองท่ีมีความทนัสมยั ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน  
   ซ่ึงเป็น เมืองใหม่ท่ีมีความสวยงามและมีการวางผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมืองใหม่  
         แห่งน้ีอยา่งมาก หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
ค ่ำ บริกำรอำหำร ข้ำวเหนียวหมู 
                           น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั FX HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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วนัทีส่อง         เซินเจิน้ - ร้ำนหยก – ยำบัวหิมะ – ช้อปป้ิงหลอหวู่ – ดูโชว์น ำ้พุเต้นระบ ำ                

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านชม หยกจีน ของล ้าค่าท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงชาวจีนมีความเช่ือวา่หยกคือ สัญลกัษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และ
ความยุติธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจ๊ือยงัให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลกัษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอก
เห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซ่ึงหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง 
ความร ่ ารวย ความมีโชค รวมถึงท าให้อายุยืนอีกด้วยให้ท่านได้เลือกชมหยกท่ีได้ผ่านการเจียระไนมาเป็น
เคร่ืองประดบัน าโชค อาทิเช่น ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัของฝาก 
จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือยาแกน้ ้ าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ ยาบวัหิมะ ” ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง สมควรแก่เวลาน า
ท่านแวะ ชมและซ้ือผลิตภณัฑ์จากไผ ่รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของไผ่เมืองจีน และเลือกชมผลิตภณัฑ์
จากไผใ่นรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ชุดกระชบัสัดส่วน ชุดลดน ้าหนกั ผา้เช็ดตวั ถ่านดูดซบัสารพิษ ยาสีฟัน เป็นตน้  

เทีย่ง  รับประทำนกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี หล่อหวเูซ็นเตอร์ (มาบุญครองเซินเจ้ิน) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้นานา

ชนิด เช่น เส้ือผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , นาฬิกา , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอ่ืนๆ อีกมากมายในราคาท่ีถูกอยา่งไม่น่าเช่ือ 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีผลิตเพื่อส่งขายยงัฮ่องกงและต่างประเทศ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิม้รสอำหำรพเิศษ... เป็ดปักกิง่ ไวน์แดง 
ชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN โชวน็ ้าพุเตน้ระบ าแห่งใหม่ของเซินเจ้ิน ฉากหลงัเป็น
เรือ Minghua (เดิมเรียกว่า Anceveller) ซ่ึงในปี 1960 เรือยอชทสุ์ดหรูท่ีเป็นของประธานาธิบดีฝร่ังเศส ชาร์ลส์
เดอโกล ต่อมาในปี 1973 ประเทศจีนไดซ้ื้อต่อและไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น Minghua ทอดสมอท่ี She Kou เมืองเซินเจ้ิน
อยา่งถาวร การแสดงท่ีมีความต่ืนเตน้อลงัการกบัแสง สี และไฟ ใหท้่านไดใ้กลชิ้ดกบัโชวเ์พียงใกลแ้ค่เอ้ือม 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั FX HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ำม            เซินเจิน้ – ฮ่องกง – แม่กวนอมิฮองฮ ำ(ขอยมืเงิน)– วดัแชกงหมิว – TSL – วดัหวงัต้ำเซียน -  ช้อปป้ิง –  
                          สนำมบิน  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำทีห้่องอำหำรของโรงแรม   
                    เดินทางสู่เกาะฮ่องกงโดยรถไฟ 

น าท่านไปไหวเ้จา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงใน
ฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวดัเจา้แม่กวนอิมท่ี Hung 
Hom หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวดั
ขนาดเล็กท่ีไม่ไดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทุกวนัจะมีคนมาบูชาขอ
พรกนัแน่นวดั ถา้ใครท่ีชอบเส่ียงเซียมซีเขาบอกวา่ท่ีน่ีแม่นมากท่ีพิเศษกวา่นั้น นอกจากสักการะขอพรแลว้ยงัมี
พิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลใน
เทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวดัจะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับเซ่นไหวพ้ร้อมซองแดงไวใ้ห้ผูม้าขอพร เม่ือสักการะขอพร
โชคลาภแลว้ก็ให้น าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซอง
แดงนั้นไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงินท่ีทางวดัจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชค ถา้หากเราประสพความส าเร็จ
เม่ือมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลบัไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนกัท่องเท่ียวไปสักการะ
ขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก คนท่ีไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ ตลอดทั้งปีเพื่อขอซองแดงจากเจา้
แม่กวนอิมไดเ้ช่นกนั โดยซ้ืออุปกรณ์เซ่นไหวจ้ากทางวดัเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีท่ีทางวดั
ไม่ไดเ้ตรียมซองแดงไวใ้หเ้น่ืองจากไม่ไดอ้ยูใ่นหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบตัรตามฐานะและศรัทธา เขียนจ านวน
เงินท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงินยิง่ดีใหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ยพิธีเดียวกนั ถา้ประสพความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงัค่อย
กลบัมาท าบุญท่ีน่ีในโอกาสหนา้  

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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น าท่านสู่ วดัแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะ
ขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ 
มุ่งหวงัค่อยกลบัมาท าบุญท่ีน่ีในโอกาสหนา้  
น าท่านชมร้าน จิวเวลร่ี TSL ชมกงัหนัน าโชค  

             
เทีย่ง  รับประทำนกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย วดัหวงัตา้เซียน (Wong Tai Sin Temple) ตั้งอยูใ่จกลางเมือง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม และ

สงบเงียบ ใบไมใ้บหญา้ไดรั้บการดูแลอยา่งพิถีพิถนั วดัจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝ่ัง
แผน่ดินใหญ่) อยูถ่นนหวงัตา้เซียน ยา่นชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลาย
องคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือเทพหวงัตา้เซียน แต่เป้ำหมำยของคนโสดอยำกมีคู่ไม่ใช่กำรขอควำมรักจำกเทพ
เจ้ำองค์นีแ้ต่อย่ำงใด แต่เป็นกำรเดินมำข้ำงๆ ซ่ึงจะมีศำลกลำงแจ้งของเทพเจ้ำด้ำยแดง หรือเทพเจ้ำหยก
โหลว เป็นรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึงชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกนัท่ีน่ี โดยการ
ขอพรกบัเทพเจา้องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้ม่ให้หลุดระหวา่งพิธี 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
http://money.sanook.com/economic/goldrate/
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ชอ้ปป้ิง Tsim Sha Tsui & Ocean Terminal ยา่นจิมซาจุ่ย (tsim sha tsui) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเกาะฮ่องกง ท่ี
คนไทยทัว่ ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพดูกนัหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยูบ่ริเวณริมอ่าววคิทอเรีย ของฝ่ังเกาลูน ฮ่องกง 
เม่ือพดูถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนก็ตอ้งนึกถึง ถนนนาธาน ซ่ึงทอดยาวตั้งแต่จิมซาจุ่ยไปจนถึงยา่นปร๊ินซ์ เอด็เวร์ิด 
นบัเป็นถนนสายช็อปป้ิงอยา่งแทจ้ริง และเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงของฮ่องกง ท่ีทั้งสองฟากฝ่ังของถนน จะเตม็ไป
ดว้ยร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนด์เนมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชั้นดี หา้งสรรพสินคา้ทนัสมยั 
ร้านอาหารและภตัตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดบัเกสตเ์ฮา้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาว การเร่ิมเดินช็อปป้ิง มกัจะ
ตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย เดินไปตามถนนนาธาน ผา่นสถานี JORDAN, YAU MA TEI, MONG KOK ซ่ึง
บริเวณหมงก๊กน้ี มีร้านขายของทั้งเคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ี
เป็นของพื้นเมืองฮ่องกง อยูด่ว้ย และตามซอกตึกอนัซบัซ้อนมากมาย เป็นท่ีตั้งของตลาดปลาทอง, ตลาด
สุภาพสตรี, ตลาดกลางคืน, ตลาดคา้หยก ถนนคนเดิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย และบริเวณใกลเ้คียงจิมซาจุ่ย ณ 
ถนนแคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ย
หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทางเช่ือมติดต่อกนั สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึง
ขั้นเรียกกนัวา่ หา้งสรรพสินคา้เขาวงกต ภายในหา้ง จะเป็นช็อปป้ิง มอลลท่ี์มีร้านคา้ทุกแบบ และทุกแบรนดจ์าก
ทัว่โลกจ าหน่าย รวมไปถึงหา้งขายของเด็กเล่นช่ือดงั TOY R'US ซ่ึงหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไป
ทางดา้นหลงั จะเป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซ่ึงในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นท่ีจอดส าหรับเรือส าราญระดบัโลก
จากถนนแคนตั้น เดินมายงัซาลิสบิวร่ี บริเวณใกลเ้คียงกนัติดกบัอ่าววคิทอเรีย จะเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีน่าเท่ียว
มากมาย เช่น พิพิธภณัฑอ์วกาศ, ศูนยว์ฒันธรรม, พิพิธภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอนาฬิกา 

........... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
21.50 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINE เท่ียวบินท่ี EK 385 
23.45 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน 

************************************************************** 
หมายเหตุ :   
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1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการ 3ประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมือง
ให้นักท่องเท่ียวทั่วไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ, หยก, ผลิตภณัฑ์จากไผ่, จิววเอร์ร่ี, ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาล
ทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจ
ของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

2. ราคาทวัร์รวมวซ่ีากรุ๊ป 1200 บาท กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่านจะตอ้งช าระเพิ่มเพื่อท าวีซ่าเด่ียว 1800 
บาท หรือหากมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงโปรแกรมและเพิ่มค่าใชจ่้ายลูกคา้จะตอ้งท าการช าระเพิ่มทุกกรณี พร้อมส่ง
เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา 

3. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ TO BE GROUP ไดท้  าร่วมกนัเพื่อมีการลงร้านตามนโยบายการ
ท่องเท่ียว ให้ลงร้านแต่ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อยา่งใดและเด็กท่ีอายุนอ้ยกวา่ 18 ปีจ าเป็นตอ้งช าระเงินเพิ่มท่านละ 2,000.- 
บาท 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ 
ท่ำนละ 

เด็กต ่ำกว่ำ 18 ปี 
ท่ำนละ 

พกัเดี่ยว 
รับได้ วนัทีเ่ดินทำง 

20 5-7 กรกฎาคม 2560 5,999.- 7,999.- 4,500 
20 12-14 กรกฎาคม 2560 5,999.- 7,999.- 4,500 
20 23-25 กรกฎาคม 2560 5,999.- 7,999.- 4,500 
20 2-4 สิงหาคม 2560 5,999.- 7,999.- 4,500 
20 14-16 สิงหาคม 2560 5,999.- 7,999.- 4,500 
20 20-22 สิงหาคม 2560 5,999.- 7,999.- 4,500 
20 27-29 สิงหาคม 2560 5,999.- 7,999.- 4,500 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบิน (EK) 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง 
4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
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7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งน้ีย่อมอยู่ ใน
ขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
8. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนกัเกิน 20 กิโลกรัม 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
2. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
4. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน// คนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท /ทริป (ช ำระวนัเดินทำงก่อนท ำกำร CHECK-IN รับเอกสำร) ทิปหวัหนา้ทวัร์
ไทยแลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการของทีมงาน 
5.ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศจีนแบบกรุ๊ปราคาท่านละ 1,200 บาท / ท่าน ช ำระพร้อมค่ำทวัร์ 
**ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ปท่องเท่ียวผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท** 
 
เง่ือนไขการจอง     

1. ช าระเงินเตม็จ านวน 1 วนัหลงัท าการจอง พร้อมส่งสลิปการโอนเงินให้ทางเซลล์ท่ีรับจอง ช าระเงินครบตามอินวอย ตาม
ก าหนดเวลาท่ีระบุ 

2. ส่งหนา้พาสปอร์ต พร้อมช าระเงิน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทางได ้กรณีส่งหนา้บตัรประชาชน ตอ้งสะกด
ตรงตามท่ีส่งมาเท่านั้น กรณีมีการเล่มพาสปอร์ต  ช่ือท่ีส่งมาสะกดไม่ตรงกบัท่ีส่งในคร้ังแรกไม่สามารถเปล่ียนแปลง
แกไ้ขได ้ทีมงาน TO BE GROUP จดัส่ง E TICKET ภายใน 5 วนัหลงัการช าระเงิน สามารถขอ E TICKET ไดจ้ากทีม
เซลลท่ี์ท่านท าการจอง  
 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
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