ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND”
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนาโชค วัดแชกงหมิว
ขอเรือ่ งส ุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ด ูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
พิเศษ !!! เมนูอาหารทะเล ณ หมูบ่ า้ นชาวประมง หลีหย ุนมุน่

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT - อิสระช้อปปิ้ งเลดี้ มาเก็ต

09.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู
หมายเลข 6 แถว M เคาน์เตอร์สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค (CX) พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้า
ทัวร์จ ากทางบริ ษั ท คอยอ านวยความสะดวกแก่ ท่ านในด้านตัว๋ เครื่ องบิ น และสัม ภาระในการ
เดินทาง
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12.40 น.

นาทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 754 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ ง

16.20 น.

เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง CHECK LAP KOK
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B จากนั้นนาท่านเดินทางผ่านสะพานชิง
หม่า ซึ่งเป็ นสะพานที่ถือได้วา่ เป็ นสะพานรางคู่ ที่ยาวที่สุดในโลก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านชม SYMPHONY OF LIGHT เป็ นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ ใหญ่ที่สุดในโลกที่ ถูก
บันทึกโดย “กินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิ ดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการ
ยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชั้นนากว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่ ใช่ในการแสดงประมาณ 15
นาที

เย็น

จากนั้ น ให้ท่ า นอิ ส ระช็อ ปปิ้ งตลาดกลางคื น ชื่ อ ดัง เลดี้ มาร์เก็ ต สมควรแก่ เ วลาพาท่ า น
เดินทางสูท่ ี่พกั
ฮ่องกงพักที่ PANDA HOTEL , PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง

สวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซาต้นตาหรับของฮ่องกง ( 2 )
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์
อาณาจักรสวนสนุ กอันยิง่ ใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก สนุ กกับเครื่องเล่นนานาชนิ ดอย่างจุใจ ฟรี
เครื่องเล่นทุกชนิ ด เล่นกี่รอบก็ได้ ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุ กที่สุดแห่ง
ใหม่ของโลก เพียบพร้อมด้วยกิจกรรม และความสนุ กสนานมากมาย ที่ถูกเนรมิตขึ้ นบนเกาะ
ลันเตา แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ได้แก่
เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็ นจุดเริ่มต้นของถนนแห่งการเดินทาง ย้อน
เวลาสู่ชว่ งต้น ศตวรรษที่ 19 ที่ถนน แกสลิทสตรีทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริกา เราจะพบกับ
ขบวนพาเหรดดิสนี ย์ เพื่อนชาวดีสนี ยท์ ี่โปรดปรานอย่าง มิกกี้ เมาส์, มินนี่ , โดนัลดั๊ก และ กูฟฟี่ ที่
มาร่วมเต้นระบาอย่างสนุ กครื้ นเครงกับวงดนตรีมาร์ชและเหล่านักเต้นที่เต็มไปด้วยความร่าเริง
และเบิกบาน ระหว่างทางนั้น ก็จะมีรา้ นช้อปปิ้ งอัน
เก๋ ไก๋ ให้ได้เลื อกสรรของที่ ระลึ ก และของฝากพิ เศษ ๆ จากดิ ส นี ยแ์ ลนด์ซึ่ งมี ม ากกว่า 4,000
รายการ เป็ นที่ ต้งั ของซิ ตี้ฮอล และทางรถไฟฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์ที่จะพาคุ ณชมไปรอบๆบริเวณ
อย่างเพลิดเพลิน
ทูมอโรว์แลนด์ (TOMORROW LAND) สนุ กสนานกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย
นาเสนอ เรื่องราวของโลกอนาคตที่ เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับนิ ยายวิทยาศาสตร์และการ
ผจญภัยในอวกาศ โดยทูมอโรว์แลนด์ในฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์น้ั นโดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของ
“อินเตอร์กาแลคติก สเปซพอร์ต ” หรือดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ ที่ในนั้ นไม่ว่าจะเป็ น
ร้านอาหาร ร้านค้าและสถานที่ต่างๆ ล้วนแต่มีหุ่นยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยู่

www.hongkongtourholiday.com

HK CX-8/EDC

ไปมา นอกจากนี้ ในทูมอโรว์แลนด์ ยังมีโลกอวกาศแห่ง “สเปซ เมาเท่น”ที่นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าไปได้ในเวลาเพียงอึดใจเดียว การขับจานบินส่วนตัวใน
“ออร์บิทรอน” และการต่อสูก้ นั แบบดุเดือดใน “บัซ ไลท์เยียร์ แอสโตร บลาสเตอร์
แฟนตาซี แลนด์ (FANTASY LAND) ท่ องเมื องการ์ตูน ดิ สนี ย ์ ตื่ นตาตื่ น ใจกับ เมื องแห่งเทพ
นิ ยาย ดินแดน แห่งนี้ ล้วนเต็มไปด้วยสีสนั และบรรยากาศของเมืองที่ จาลอง มาจากในการ์ตูน
ของดิสนี ย์ สนุ กกับเรื่องราวอมตะของ“ช้างน้อยดัมโบ้” งานเลี้ ยงน้ าชาของคนทาหมวก (Mad
Hatter Te กับ มิ ค กี้ เมาท์ ตัว การ์ตู น อมตะของดิ ส นี ย ์เป็ นพิ เศษงานนี้ ต้อ งไม่ พ ลาด กับ การ
สนุ กสนานกับภาพยนตร์ 3a Cups) ม้าหมุนจากเรื่องซินเดอรเลลาและ“การผจญภัยของวินนี่
เดอะ พูห”์ ส่วนใครที่ชื่นชอบมิตินอกจากนี้ ในแฟนตาซีแลนด์ยงั มี “แฟนตาซีการ์เด้น” ซึ่งเป็ น
สถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็ นพิเศษสาหรับดิสนี ยแ์ ลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะโดยผูท้ ี่อยูใ่ นนั้นจะ
มีโอกาสได้พบกับการ์ตูนตัวโปรดมากมายอาทิ มิ กกี้ เมาส์ , มิ นนี่ เมาส์, วินนี่ เดอะพูห์,และ
เหล่าเพื่อนพ้องชาวการ์ตนู ดิสนี ยม์ ากมาย
แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND) ดิ นแดนแห่งการผจญภัยอันน่ าตื่ นเต้น สัมผัส
ความเร้าใจกับ การผจญภัยในป่ าลึกลับของเอเชียและแอฟริกา ในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ”
(Jungle River Cruise)
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสารวจที่ล่องไปตาม แม่น้ าสายใหญ่หวั ใจหลัก ของ
แอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่ าลึกลับ ที่ทุกโค้งน้ าจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรอ
อยู่เพื่ อ สร้างความสนุ ก ให้กับ ผูท้ ี่ เข้าไปเยือน ไม่ ว่าจะเป็ น ฝูงช้างที่ เล่ น น้ าอย่างสนุ ก สนาน
ตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิ ด , หรือท่านจะล่องไปบนแพท่อนซุงข้ามแม่น้ าแห่ง
การผจญภัยไปยังเกาะทาร์ซานในใจกลางของแอด เวนเจอร์แลนด์ เมื่อท่านมาถึงไต่ขึ้นไปตาม
ขั้นบันไดไม้ที่สร้างจากชิ้ นส่วนเรืออับปางและข้ามสะพานแขวนไป สู่บา้ นต้นไม้กลางป่ าดิบของ
ทาร์ซาน Tazan’s Tree House
ทอยสตอรี่แลนด์ (TOY STORY LAND) มีเครื่องเล่นชนิ ดใหม่ เช่น RC RACER, TOY SOLDIER
PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP แ ล ะ ค า แ ร็ ก เต อ ร์
พระเอกของ เรื่อง WOODY ยืนต้อนรับท่านที่ทางเข้าด้านตะวันตก พร้อมด้วย TOY SOLDIER
3 คนคอยคาสัง่ จากวูด้ ดี้
และ ไดโนเสาร์ REX ยืนต้อนรับท่านที่ทางเข้าด้านตะวันออก
 กริซลี ย์ กัลช (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุ ดเฉพาะฮ่องกงดิ สนี ยแ์ ลนด์ เปิ ดโลก
ตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดน
เถื่อน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่ น!!! ครั้งแรกกับโคสเตอร์
ภาคพื้ นดินหลากหลายทิ ศทาง รายรอบด้วยแดนเถื่ อนแปลกตา เลี้ ยวเลาะผ่ านโตรกธาร น้ าพุ
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ร้อน “ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทัว่ ทั้งพื้ นดิน แล้วมาเยี่ยมบ้านช่างตี
เหล็ก หลบสายน้ าที่สาดส่าย และร้านของแห้งที่กลายเป็ นร้านของเปี ยก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อน
ใหม่ เล็ งให้แ ม่ น แล้วพ่ น สายน้ าจากเครื่ อ งสูบ ลมของช่างตี เหล็ ก สนุ ก สนานกัน แบบเย็ นฉ า่
จากนั้ นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี้ , มินนี่ , ชิพ แอนด์ เดลใน
ชุดเสื้ อผ้าน่ ารัก และสองเพื่อนดิสนี ย ์ กรีซลีย ์ หมีนอ้ ยโคด้า และ เคไนย์
 มิสทิค พอยท์ (MYSTIC POINT) เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่สร้าง
ภาพลวงตา 3 มิติ "การ์เด้น ออฟ วันเดอร์ส" (Garden of Wonders) สารวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับที่ซึ่ง
วัต ถุ โบราณน่ า ตื่ น ตาจากทั ว่ โลกมามี ชี วิ ต ต่ อ หน้ า ต่ อ ตาท่ า น "มิ ส ทิ ค แมนเนอร์ " (Mystic
Manor)
*** เวลา 15.00 น.ของทุกวัน ท่านจะพบกับขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี ซึ่งจะ
พบกับเจ้าหญิงของดิสนี ย,์ มิกกี้ และผองเพื่อน, ตัวละครของพิกซาร์ และความบันเทิงกลางแจ้ง
*** อิสระอาหารเที่ยง เพื่อให้ท่านสนุ กกับเครื่องเล่นอย่างสนุ กสนานเพลิดเพลิน
คา่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 3 ) พิเศษ อาหารทะเลหลีหยุนมุ่น ณ หมู่บา้ น
ชาวประมง
ฮ่องกงพักที่ PANDA HOTEL , PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก
- ช้อปปิ้ งถนนนาธาน – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซาต้นตาหรับของฮ่องกง ( 4 )
จากนั้ นนาท่านสู่วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปี ที่แล้วเดิมที่วดั นี้ เป็ นวัดเล็ก ๆ เป็ น
วัดที่เก่าแก่และอนุ รกั ษ์โบราณสถานซึ่งอยูท่ างด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี
1993 บนเนื้ อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั้ นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็ นเทพประจาวัด
แห่งนี้ ซึ่งทาง ด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกงั หันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละ
ตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือ
ที่ เรี ยกว่า "กังหันน าโชค" เพื่อหมุ น แต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต และปั ดเป่ าสิ่ งที่ ไม่ดีออกไป โดย
ความหมายของ
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ใบพัดทั้งสี่ดงั นี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยนื
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบที่ 4. คิดหวังสิง่ ใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั ่นเพื่อความเป็ นสิรมิ งคล
จากนั้นนาท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่ งในวัดที่โด่งดังที่สุดของ
ฮ่องกง เทพซึ่งขึ้ นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยเหลือเรื่องสุขภาพพลานามัยของเราและ
คนที่เรารัก ซึ่งท่านจะพบกับผูค้ นมากมายที่นาธูป พร้อมกับของมาสักการะและแก้บนเป็ น
จานวนมาก จากนั้นพาท่านแวะชมโรงงานจิวเวอร์รแี่ ละร้านหยก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 5 )
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ถนนสาย ช้อปปิ้ งถนนนาธาน ที่นี่เป็ นแหล่งแบรนด์เนมหรู
(CANTON ROAD) แบรนด์เนมทุกแบบทุกประเภท รวมระดมพลกันอยูบ่ นถนนเส้นนี้ ตั้งแต่เริ่มจน
สิ้ นสุดถนน อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น Omega, Tudor, Rolex, Armani,
Joyce, Dolche & gabbana, Armani Exchange, Burberry , Longchamp, DKNY, H&M,
Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior, Bonjour, SASA ส่วนบาง
ท่านที่ตอ้ งการซื้ อรองเท้า New balance, Onitsuka tiger หรือของเล่นสาหรับเด็กร้าน TOY R’US
ก็สามารถซื้ อได้ในห้าง โอเซี่ยนเทอร์มินอล และท่านที่ตอ้ งการน้ าหอม เครื่องสาอางค์ ก็สามารถ
ข้ามถนนมาซื้ อได้ที่ Duty Free Shop (DFS) ได้เลย
*** กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสูส่ นามบิน
21.25 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 617 / บริการอาหาร
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
23.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ
<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ
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กาหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน

เด็ก 1 ท่าน
เด็ก 1 ท่าน
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(มีเสริมเตียง)
(ไม่มีเสริมเตียง)

พักเดี่ยว

วันที่31มีนาคม–2 เมษายน 2017

21,900

20,900

19,900

5,000

วันที่ 21-23 เมษายน 2017

21,900

20,900

19,900

5,000

*** หมายเหตุ : เด็กหมายถึง อายุ 2-11 ปี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ
(กรณีอยูต่ ่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้ อตัว๋ เดี่ยวทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เงื่อนไขสายการบิน)
2. ค่าภาษี สนามบินไทย - ฮ่องกง
3. ค่าน้ าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุอยูใ่ นรายการ
6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
8. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
2. ค่าภาษี น้ ามัน,ค่าภาษี สนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง
3. ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนื อรายการ
4. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า /
พนักงานเสิรฟ์ ฯลฯ
5. ค่าทาหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้
6. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี เงินได้หกั คืน ณ ที่จา่ ย 3% คิดจากยอดบริการ กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี
แบบเต็มรูปแบบ
www.hongkongtourholiday.com

HK CX-8/EDC

7. ค่าธรรมเนี ยมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ 100 ดอลล่าร์ฮ่องกง/ท่าน / ตลอดทริป
เงื่อนไขการยกเลิก
การยกเลิกไม่คืนค่ามัดจาทุกกรณี
เงื่อนไขการให้บริการ
1. สารองที่นัง่ พร้อมชาระค่ามัดจาท่านละ 10,000 บาท หากยังไม่ชาระค่ามัดจาถือว่าการจองไม่สมบูรณ์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สาหรับผูท้ ี่วางมัดจาก่อน ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 21 วัน
2. เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้ น (หนั งสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบหากอายุ
เหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
4. กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆ ทั้งสิ้ น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด หยุด
งาน, การก่ อจลาจล หรื อ กรณี ท่ านถู กปฏิ เสธการเข้าหรื อ ออกเมื อ งจากเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมื อ ง หรื อ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมา
จ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
7. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อเกิดอุบัติเหตุที่
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
8. ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลี่ยนชื่อได้
9. เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะ ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทั้งหมด
10. กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุป๊ เหมาส่วนตัวที่ตอ้ งการการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมัด
จาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
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