182592 ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3 วัน
สายการบิน Egypt Air (MS)

MS 960
BKK (กรุงเทพ) – HKG (ฮ่องกง)
14.15-17.50
MS 961
HKG (ฮ่องกง) – BKK (กรุงเทพ)
22.00-23.50
บินด้วยสายการบิน Egypt Air (MS) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ (BKK)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิ น 23 ก.ก. และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 8 ก.ก. **
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - มงก๊ก เลดี้
11.00

14.15
17.50

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทย Egypt Air
โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอินและหัวหน้าทัวร์
ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุ ญาติให้นาอาหารสด จาพวก
เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทัง้ นี้ข้ึ นอยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน Egypt Air เทีย่ วบิน
ที่ MS960 **บริการอาหารร ้อน และเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน**
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง
** ตามเวลาท้องถิน่ จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชัวโมง
่ **
หลังผ่ านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือ เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อ ย นาท่านเดินทางสู่ ย่ านมงก๊ก
(Mong Kok) เป็ นย่านที่พกั อาศัยและช้อปปิ้ งที่หนาแน่ นที่สุดในฮ่องกง ถ้าคุณคิดว่า ที่น่ีจะแออัดและไม่น่า
เดิน ก็ขอให้คดิ ใหม่ได้เลย ถนนสายประวัตศิ าสตร์อาบไฟนีออนที่ทอดผ่านบรรยากาศของความพลุกพล่าน
และมีชวี ติ ชีวาของที่น่ีนัน้ ควรค่าแก่การแวะไปชมเป็ นอย่างยิง่ ไม่เพียงเพราะคลื่ นฝูงชนที่หลากหลายและ
ละลานตา แต่ยงั รวมถึงสารพัดร้านค้าที่ขาช้อปจะต้องติดใจ ย่านนี้มหี นึ่งในตลาดที่เป็ นที่นิยมมากที่สุดใน
ฮ่ อ งกง ย่ า นเลดี้ ส์ มาร์เก็ต (Lady Market) และยังมีถ นนสายช้อ ปปิ้ ง อยู่เป็ น จานวนมาก ซึ่งท าให้ท่ีน่ี
คล้ายคลึงกับย่านช้อ ปปิ้ งหลายแห่งทางตอนใต้ของจีน ถนนแต่ล ะสายจะมีพ่ อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าเพียง
ประเภทเดียวเท่านัน้ ทาให้สะดวกต่อการเลือกซือ้ มากขึน้ ถนนบางเส้นในมงก๊กนัน้ เต็มไปด้วยร้านขาย ปลา
ทอง , ดอกไม้ , นก , รองเท้าผ้าใบ , เครื่องใช้ในครัว , ชุดแต่งงาน และสินค้าเฉพาะบางประเภทอื่นๆ อีกนับ

คา่

ไม่ถว้ น ทีน่ ่ี คุณจะสามารถซือ้ และต่อรองราคาของได้เกือบทุกอย่าง ตัง้ แต่ของใช้ในบ้านไปจนถึงอัญมณีราคา
แพง ถนนไซเยิงชอยขายอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เครื่องสาอาง และเสือ้ ผ้า ถนนชานตุ งและถนนแดนดาสเป็ น
ทีท่ ค่ี ุณสามารถเลือกซือ้ สินค้าแฟชันและเครื
่
อ่ งประดับเทรนด์ล่าสุดจากญี่ป่ นุ และตะวันตก ในขณะที่ แลงแฮม
เพลส เป็ นหนึ่ ง ในหลายๆ มอลล์ ท่ี ใ ห้ คุ ณ สามารถช้ อ ปปิ้ งในมงก๊ ก อย่ า งสบายๆ ในสายลมเย็น ของ
เครือ่ งปรับอากาศ
อิ สระอาหารเย็น เพื่อให้ทุกท่านสะดวกต่อการช้อปปิ้ ง

พักที่

I CLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

ฮ่องกง – วัดแชกงหมิ ว –วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – จิ มซาจุ่ย –
ชมโชว์แสงสีเสียง
(B/L/-)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่ มซา)
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิ ว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็ นวัดหนึ่งทีป่ ระชาชนชาวจีนให้
ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงตานานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยทีป่ ระเทศจีนยัง
ไม่ได้รวมประเทศเป็ นปึ กแผ่นเฉกเช่นปั จจุบนั นี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสูเ้ พื่อช่วงชิง
อาณาจักรน้อยใหญ่ ตานาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึง่ มีประวัตเิ ล่าต่อกันมาว่า ขณะนัน้ เองยังมีนกั รบ
เอกชื่อ "แช กง" เป็ นแม่ทพั ปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยาเกรงต่อกาลังพลทีก่ ล้าหาญใน
กองทัพของท่าน ยามทีอ่ อกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครัง้ ท่านใช้สญ
ั ลักษณ์รปู กังหัน 4 ใบพัด
ติดไว้ดา้ นหน้ารถศึกนาขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า มีความเชื่อว่าเมือ่ พกพาสัญลักษณ์รปู กังหันนี้ไป ณ
ทีใ่ ดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิรมิ งคล นาพาแต่ความโชคดี มีอานาจเข้มแข็ง เสริมกาลังใจให้แก่กองทัพของ
ท่าน ชื่อเสียงในการนาทัพสูศ้ กึ ของท่านจึงเป็ นตานานมาจนทุกวันนี้ เมือ่ 300 กว่าปี ทแ่ี ล้วเดิมทีวดั นี้เป็ นวัด
เล็กๆ เป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่และอนุรกั ษ์โบราณสถานซึง่ อยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี
1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรปู ปั ้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึง่ เป็ นเทพประจาวัดแห่งนี้ ซึง่
ทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกงั หันอยูห่ ลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนทีเ่ ข้าวัดแช
กงจะต้องหมุนกังหัน หรือทีเ่ รียกว่า "กังหันนาโชค" เพื่อหมุนแต่สงิ่ ดีๆ เข้ามาในชีวติ และก่อนทีท่ ่านจะออก
จากวัดจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนันเพื
่ ่อความเป็ นสิรมิ งคล นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai
Sin Temple) ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นวัดไหว้พระสละโสด และเสีย่ งเซียมซีสุดแม่น ตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง โดดเด่นด้วย

สถาปั ตยกรรมแบบเซนทีง่ ดงาม และสงบเงียบ ใบไม้ใบหญ้าได้รบั การดูแลอย่างพิถพี ถิ นั วัดจีนขนาดใหญ่
ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝั ง่ แผ่นดินใหญ่) อยูถ่ นนหวังต้าเซียน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึง่ วัด
แห่งนี้เป็ นทีป่ ระดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัด คือ เทพหวังต้าเซียน แต่
เป้ าหมายของคนโสดอยากมีค่ไู ม่ใช่การขอความรักจากเทพเจ้าองค์น้แี ต่อย่างใด แต่ เป็ นการเดินมาข้างๆ ซึง่
จะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือ เทพเจ้าหยกโหลว เป็ นรูปปั ้นสีทองมีเสีย้ วพระจันทร์อยูด่ า้ นหลัง
ประทับอยู่ ซึง่ ชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันทีน่ ่ี โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์น้ีตอ้ งใช้ดา้ ยแดงผูน้ ้วิ เอาไว้
ไม่ให้หลุดระหว่างพิธ ี
กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อเลือกซือ้ เครือ่ งประดับทีส่ วยงาม ไม่เหมือน
ใคร เป็ นของฝากไปให้คนทีท่ ่านรัก หรือเลือกซือ้ เป็ นสาหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึง่ มีลกั ษณะ
สวยงาม
โดดเด่น
เป็ นรูปกังหันลมทีม่ ชี ่อื เสียงและเป็ นทีน่ ิยมกันทัวโลก
่
ทีถ่ อื กาเนิดขึน้ ทีน่ ่ี
นาท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) ให้ทุกท่านได้เลือกชมสินค้าโอท๊อปขึน้ ชื่อของเมืองจีน
พิ เศษ !! ชมโชว์แสง สี เสียง กลางแจ้ง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (Symphony of Lights) ได้ช่อื ว่าเป็ นการ

คา่

แสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดซึง่ บันทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบด้วย 44
อาคารชัน้ นาทีอ่ ยูใ่ นฝั ง่ ฮ่องกง และฝั ง่ เกาลูนการแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟต่างๆ ประกอบ
เพลง บวกกับเวลาค่าๆ ของอ่าวฮ่องกง แสงไฟทีก่ ระทบจากน้าในอ่าวทีม่ เี รือวิง่ ผ่านไปมาเป็ นฉากประกอบ
แบบธรรมชาติ
อิ สระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ ง

พักที่

ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้า

เมืองฮ่องกง – วิ คตอเรียพีค- รีพลัส เบย์ –วัดหม่านโหมว - ถนนนาธาน ย่านจิ มซาจุ่ยเมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(B/L/-)
บริ การอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่ มซา)
นาท่านเดินทางสู่จุดชมวิวเกาะฮ่องกง ณ วิ ค ตอเรีย พี ค โดยรถบัส ในช่วงจุดชมวิวกลางเขา (Mid-Level)
สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ ์สดชื่น ชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงและฝั ง่ เกาลูน และอาคารต่างๆ ทีก่ ่อสร้างตรงตาม
หลักฮวงจุ้ย เช่นตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่ าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ตงั ้ ของธุรกิจชัน้ นาของฮ่องกง
นาท่านเดินทางสู่ รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสีย้ วแห่งนี้ ทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง และยังใช้
เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์หลายเรื่องมีรปู ปั ้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทนิ โห่วซึ่งทาหน้าที่ปกป้ อง
คุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่ อดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่
กวนอิมและเทพเจ้าแห่ งโชคลาภเพื่อ เป็ นสิรมิ งคล ข้ามสะพานต่ อ อายุซ่งึ เชื่อ กัน ว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอ ายุ
เพิม่ ขึน้ 3 ปี นาท่านเดินทางสู่ วัดหม่านโหมว (Man Mo Temple) เป็ นวัดที่มอี ยู่หลายสาขาทัวฮ่
่ องกงและ
ทัวประเทศจี
่
น สาหรับสักการะบูชาเทพเหวินชางตีจ้ วิน (Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็ นเทพด้านบุ๋น และเทพเจ้า
กวนอู (Mo) เทพแห่งสงครามเป็ นเทพด้านบู้ เป็ นทีน่ ิยมของนักเรียน นักศึกษา ซึง่ นิยมกันมาตัง้ แต่ในอดีตทีผ่ ู้
ต้องการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหว้ขอพรกัน วัดหม่านโหมว ทีย่ ่าน Sheung Wan จะเก่าแก่ทส่ี ุดของวัด
บนเกาะฮ่องกง และยังมีขนาดใหญ่ท่สี ุดในบรรดาวัดหม่านโหมวทัง้ หมดในฮ่องกง สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1847 และ
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นสมบัตปิ ระจาฮ่องกงเรียบร้อยแล้ว(declared monument) ซึ่งภายในจะมีการจุดธูป
วงสีแดง เต็มเพดานไปหมด พร้อมกับกระดิง่ สาหรับขอพรทีด่ ้านข้างด้วย โดยในบริเวณรัว้ เดียวกันจะมีอกี 2
อาคารคือ Lit Shing Kung ที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพต่างๆมากมายบนสรวงสรรค์ และ Kung Sor ซึ่งเป็ น
เหมือนหอประชุมของคนในชุมชน

กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่าน จิ มซาจุ่ย (Tsim Sha
Tsui) มักจะตัง้ ต้นกันที่ สถานีจมิ ซาจุ่ยมีรา้ นขายของทัง้ เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใช้ไฟฟ้ า , กล้อง
ถ่ า ยรูป ฯลฯ และสิน ค้า แบบที่เป็ นของพื้น เมือ งฮ่ อ งกงอยู่ด้ว ยและตามซอกตึก อัน ซับ ซ้ อ นมากมายมี
Shopping Complex ขนาดใหญ่ช่อื Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมี
ทางเชื่อมติดต่ อสามารถเดินทะลุ ถึง กันได้ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เช็กแล็บก๊อก ประเทศ
ฮ่องกง

22.00
23.50

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Egypt Air
เทีย่ วบินที่ MS961 **บริการอาหารร ้อน และเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน**
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครือ่ งบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ของบริษทั ทุกครัง้
ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ น
ภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดิ นทาง

ราคา ผูใ้ หญ่ ท่านละ
(พัก 1 ห้อง 2 ท่าน)

ราคา 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ (เด็ก
ตา่ กว่า18มีเตียง)

ห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

ไม่ใช้ต ั ๋วเครือ่ งบิ น
ท่านละ

เดือน มกราคม 2562
01 - 03 มกราคม

11,900

11,900

4,000

5,900

03 - 05 มกราคม

9,999

9,999

4,000

5,900

10 - 12 มกราคม

11,900

11,900

4,000

5,900

17 - 19 มกราคม

11,900

11,900

4,000

5,900

24 - 26 มกราคม

11,900

11,900

4,000

5,900

เดือน กุมภาพันธ์ 2562
07 - 09 กุมภาพันธ์

11,900

11,900

4,000

5,900

14 - 16กุมภาพันธ์

11,900

11,900

4,000

5,900

21 - 23กุมภาพันธ์

11,900

11,900

4,000

5,900

28กุมภาพันธ์ – 02มีนาคม

11,900

11,900

4,000

5,900

เดือน มีนาคม 2562
07 - 09 มีนาคม

11,900

11,900

4,000

5,900

14 - 16 มีนาคม

11,900

11,900

4,000

5,900

21 - 23 มีนาคม

11,900

11,900

4,000

5,900

28 - 30 มีนาคม

11,900

11,900

4,000

5,900

** อัตราค่าบริ การข้างต้ น ยังไม่รวมค่าทิ ปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม ท่านละ
1,000 บาท / ทริ ป / ต่อลูกค้า ผู้เดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใ้ หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ
วันเดิ นทางกลับ ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้ มากกว่านี้ ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน **
** ราคาเด็กอายุตา่ กว่า 2 ปี (Infant) ราคาภาษี สนามบิ น ท่ านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่ านัน้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทาง
ต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์
100 USD กรุณาติ ดต่ อสอบถามเป็ นกรณี พิเศษ **

**พาสปอร์ตของผู้เดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!**
** กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว หรือ กรุป๊ เหมา ที่สถานะผูเ้ ดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จขายตรง ขายเครือ่ งสาอางค์
หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพือ่
เสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิ งโปรแกรมจากในซีรี่สไ์ ด้ กรณี ที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง **

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
✓
✓

ค่าตั ๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชัน้ Economy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษี
น้ามันทุกแห่ง
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขทีท่ างบริษทั กับ สายการบิน Egypt
Air อนุ ญ าตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋ าลงใต้ท้อ งเครื่องบินได้ ท่ านละไม่ เกิ น 23 กิ โลกรัม เท่านัน้ และ
สัมภาระทีถ่ อื ขึน้ เครือ่ ง มีน้าหนักไม่เกิ น 8 กิ โลกรัม เท่านัน้

✓
✓

✓
✓
✓

ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามทีร่ ายการระบุ
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามกาหนดการณ์เต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ น
เมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ (กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม)
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครือ่ งดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ทิ ปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม ท่ านละ 1,000 บาท/ทริ ป/ต่ อลูกค้ า ผู้
เดิ นทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ ทัง้ นี้ ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
• กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงิ นมัดจาจานวน 10,000 บาท และตัด
ทีน่ งั ่ การจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลิก อัต โนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อ ง
เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีท่มี ี ควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์
ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
• หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุ ญ าตตัดที่นัง่ โดยอัตโนมัตใิ ห้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า
• หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่มเี งือ่ นไข
• เมื่อท่านชาระเงินไม่ว่าจะทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุ
ไว้ทงั ้ หมดนี้แล้ว
• หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสาเนาเอกสาร หลักฐานการชาระเงิน พร้อมระบุช่อื ผูจ้ อง โปรแกรมทีเ่ ดินทาง
, พีเรียดวันทีเ่ ดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ทีท่ ่านสะดวก
• ส่งรายชื่อสารองที่นัง่ ผู้เดินทางจาเป็ นจะต้องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มรี ปู ถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง
ครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้ องมีอายุคงเหลืออย่างน้ อย 6 เดือน ณ วันเดิ นทางกลับถึงประเทศไทย และ
จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเทีย่ วโปรแกรมใด , พีเรียด
วันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุ ช่อื คู่พ ักของท่าน(ในกรณี ท่ที ่ านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์
โทรศัพ ท์ท่สี ะดวกให้ติดต่ อ กรณี ท่ที ่ านไม่ส่ งสาเนาหนังสือ เดินทาง หน้ าแรกที่มรี ูปถ่ าย และ ข้อ มูล ผู้เดินทาง
ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษทั ฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจาก
ความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั ๋วเครื่องบินหรือ บัตรเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ
ใดๆ ทัง้ สิน้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดิ นทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว

** ยกเว้น พีเรียดทีม่ วี นั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **
• ยกเลิ กการเดิ นทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดิ นทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
• ยกเลิ กการเดิ นทาง 15 วัน ก่อนวันเดิ นทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชาระมาแล้วทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณี ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดิ นทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้ องแจ้งให้ ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 20 วัน
ก่อนออนออกเดิ นทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่ว นหนึ่ง ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการ
ของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณี ต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงพี เรี ย ดวัน เดิ น ทาง (เลื่ อ นวัน เดิ น ทาง) ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการหัก
ค่าใช้ จ่ายการดาเนิ นการต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้นจริ งสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
• กรณี ในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทาการจองและชาระเงิ นมาแล้ว ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ยกเลิ ก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
• เงื่อนไขการยกเลิ กการจอง เนื่องจากตั ๋วเครื่องบิน เป็ นตั ๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั ๋วเครื่องบิน
โปรโมชัน่ เมือ่ จองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
• กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และทางบริษัทได้ดาเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว Refund ได้ หมายถึง
เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผูเ้ ดินทางจาเป็ นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
• กรณี ที่ท่านต้ องการยกเลิ กการเดิ นทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ
ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภยั ทัง้ ๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศทีท่ ่านเดินทางท่องเทีย่ ว
ยังคงให้บริการอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือบางส่วนให้กบั ท่าน
• บริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่ าทัวร์ทงั ้ หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ านในกรณี
ดังนี้

- กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่ างกองตรวจคน
เข้าเมืองห้ามเดินทาง
- กรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- กรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่ างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่
พานักอยูใ่ นประเทศไทย

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะเดิ นทางจาเป็ นต้ องมีขึ้นตา่ 15 ท่ าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุก
ท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีท่จี ะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทาง
ตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น
ต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ กรุณาอย่าเพิง่ คอน
เฟิ รม์ ลางาน
• ในกรณี ที่ต้องทาวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้ จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติ ใช้วีซ่ากรุป๊ )
• บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง
, สายการบิน เป็ นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า การบริการของรถบัสนาเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ
ประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชัวโมง
่
มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมั คคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่ก ับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
• หนังสือเดิ นทาง หรือ พาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้ อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ
ถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สาหรับประทับตราทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง
• เนื่ องจากการท่ องเที่ ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายขาดกับบริ ษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนทีท่ ่านไม่ตอ้ งการได้รบั บริการ
• กรณี ที่ท่านถูกปฎิ เสธการเดิ นทางเข้าเมือง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ายที่ จะเกิ ดขึ้น
และ จะไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรียบร้อยแล้ว

• หากวันเดิ นทาง เจ้าหน้ าที่ สายการบิ น หรือ ด่ านตรวจคนออก และ เข้ าเมือง ตรวจพบ หนั งสื อเดิ นทาง
หรือ พาสปอร์ตของท่ านชารุด เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการบิน
หรือ เจ้า หน้ า ที่ด่ านตรวจคนออก และ เข้าเมือ ง มี สิ ท ธิ์ ไม่ อ นุ ญ าตให้ ท่ า นเดิ น ทางต่ อ ไปได้ ดังนัน้ กรุณ า
ตรวจสอบสภาพหนังสือ เดินทางของท่านให้เรียบร้อ ยก่ อนออกเดินทาง กรณีชารุด กรุณ าติดต่ อกรมการกงสุ ล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้ง
มาทีบ่ ริษทั เร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษทั เรียบร้อย
แล้ว กรณีทย่ี งั ไม่ออกตั ๋วเครือ่ งบิน จะสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกตั ๋วเครือ่ งบินเรียบร้อยแล้ว
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครือ่ งบินแบบกรุป๊ จะออก
ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็ น
สาคัญ
• ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิ น ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หาก
ต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ
• เกี่ ย วกับ การจัด ที่ นั ง่ บนเครื่ อ งบิ น จะเป็ น ไปตามที่ส ายการบิน ก าหนด ซึ่งทางบริษัท ฯ ไม่ส ามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ แต่ทงั ้ นี้และทัง้ นัน้ ทางบริษทั จะพยายามให้ท่านทีม่ าด้วยกัน ได้นงด้
ั ่ วยกัน อย่างที่ดสี ุด
• ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้
ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อาจอยูค่ นละชัน้ คนละอาคารกัน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ระบบการจัดการของโรงแรม
• โปรแกรมการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้า
ของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั เิ หตุ สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ ใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุ การณ์ ท่นี อกเหนือการ
ควบคุมจากทางบริษทั ) โดยทางบริษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
• หากในวันเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่คนื ค่าใช้จา่ ย เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว

• ขอสงวนสิ ท ธิ์ การเก็บ ค่ าน้ ามัน และภาษี ส นามบิ น ทุ ก แห่ ง เพิ่ ม หากสายการบิ น มี การปรับ ขึ้ น ก่ อ นวัน
เดิ นทาง
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิ น โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
• บริ ษัท ฯ จะไม่ รบั ผิ ด ชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ด กรณี ความล่ าช้ าจากสายการบิ น , การยกเลิ ก บิ น , การ
ประท้ ว ง , การนั ด หยุ ด งาน , การก่ อ การจลาจล , ภัย ธรรมชาติ , การน าสิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย ซึ่ ง อยู่
นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
• บริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญ หาย อันเนื่ องเกิ ดจากความประมาทของท่ าน ,
เกิ ดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิ เหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
• เมื่อท่ านตกลงชาระเงิ นมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
• รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ ต้องได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
• กรณี ผ้เู ดิ นทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิ เศษ อาทิ เช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ ในการให้ คาสัญ ญาใดๆ ทัง้ สิ้ นแทนผู้จดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
• กรณี ต้องการพักแบบ 3 ท่ าน ต่ อห้ องหรือห้ องแบบ 3 เตี ยง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดีย่ ว อาจไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ หรือ หาก
มีทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บตามจริงทัง้ หมด
• บริ การน้ าดื่ มท่ านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริม่ แจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึ งวันสุดท้าย ของการ
เดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มนี ้าดื่มแจก

** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ งก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

