โปรแกรม แพคเกจ EATON HOTEL Business Class 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้ น (บาท) 17,900
สายการบิน EMIRATES AIRLINE, HONG
เดินทาง มกราคม – มีนาคม 62
แพคเกจเดินทาง 2ท่ านขึน้ ไป
KONG AIRLINES
EATON HOTEL 2 คืน
ทีพ่ กั
รถรับ-ส่ ง บริ กำรด้วยรถโค้ชแบบจอยน์บสั *สนำมบิน-โรงแรม-สนำมบิน *หำกจอง5ท่ำน อัพเกรดรถรับส่งเป็ นอัลพำร์ดส่วนตัว*
อาหาร อำหำรเช้ำในโรงแรม 1 มื้อ International buffet
เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ EK
ขำไป
EK384
กรุ งเทพ (BKK) - ฮ่องกง (HKG)
13.45 - 17.40 น.
ขำกลับ
EK385
ฮ่องกง (HKG) - กรุ งเทพ (BKK)
21.00 - 23.15 น.
Hong Kong Airlines HX
ขำไป
HX768
กรุ งเทพ (BKK) - ฮ่องกง (HKG)
08.25-12.10 น.
ขำกลับ
HX761
ฮ่องกง (HKG) - กรุ งเทพ (BKK)
21.45 - 23.55น.
*สำหรับสำยกำรบินฮ่องกงแอร์ไลน์มีอีกหลำยเวลำเที่ยวบินให้ท่ำนสำหรับเวลำที่แสดงเป็ นเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น*
*หำกท่ำนต้องกำรเปลี่ยนเป็ นสำยกำรบิน Cathay Pacific หรื อสำยกำรบินอื่นสำมำรถสอบถำมรำคำได้จำกเจ้ำหน้ำที่*
*รำคำดังกล่ำวไม่สำมำรถเดินทำงได้ช่วงวันที่ 5-9ก.พ62/27ก.พ-3มี.ค62*

วันแรก
05.30 น.

08.45 น.

กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง – Eaton Hotel Hong Kong (-/-/-)
ณ สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก ชั้น 4 ประตู 5 เคำน์เตอร์ K สำยกำรบิน
ฮ่องกง แอร์ไลน์ Business Class (HX) กรุ ณำถึงสนำมบินก่อนกำรเดินทำง 2-3 ชัว่ โมง เพื่อควำมสะดวกใน กำรเช็คอินและเลือกที่นงั่
ด้วยตัวเอง เช็คอินได้ที่ช่อง Business Class พร้อมรับเอกสำรBoarding Pass และ Priority Pass /Lounge Invitation สำหรับเข้ำช่อง
พิเศษและสำหรับเข้ำรับบริ กำรที่หอ้ งพักรับรองของสำยกำรบินสำหรับผูเ้ ดินทำงชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง อีกหนึ่งควำมสะดวกสบำย
ของกำรเดินทำงคือใช้บริ กำรเลำจ์หรื อห้องพักรับรองของสำยกำรบินที่ไว้คอยต้อนรับผูเ้ ดินทำงก่อนขึ้นเครื่ องท่ำนสำมำรถใช้บริ กำร
ทำนอำหำรหรื อของว่ำงและพร้อมสิ่ งอำนวยควำมสะดวกมำกมำย

ออกเดินทำงสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ เที่ยวบิน HX768 Business Class (บริ กำรอำหำรและเครื่ องดื่มระดับพรี เมี่ยม)

10.30 น.

13.45 น.
17.40 น.

ณ สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก ชั้น 4 ประตู 9 เคำน์เตอร์ T สำยกำรบิน Emirates Airline
กรุ ณำถึงสนำมบินก่อนกำรเดินทำง 2-3 ชัว่ โมง เพื่อควำมสะดวกใน กำรเช็คอินและเลือกที่นงั่ ด้วยตัวเอง เช็คอินได้ที่ช่อง Business
Class พร้อมรับเอกสำรBoarding Pass และ Priority Pass /Lounge Invitation สำหรับเข้ำช่องพิเศษและสำหรับเข้ำรับบริ กำรที่หอ้ งพัก
รับรองของสำยกำรบินสำหรับผูเ้ ดินทำงชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง อีกหนึ่งควำมสะดวกสบำยของกำรเดินทำงคือใช้บริ กำรเลำจ์หรื อ
ห้องพักรับรองของสำยกำรบินที่ไว้คอยต้อนรับผูเ้ ดินทำงก่อนขึ้นเครื่ องท่ำนสำมำรถใช้บริ กำรทำนอำหำรหรื อของว่ำงและพร้อมสิ่ ง
อำนวยควำมสะดวกมำกมำย

ออกเดินทำงสู่ ฮ่องกง โดย สำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 384 เวลำออกเดินทำง 13.45-17.40 น.
ถึงสนำมบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง หลังจำกรับกระเป๋ ำเรี ยบร้อยให้เดินไปที่ทำงออก B ให้ท่ำนเดินมำยัง
เสำเลขที่ 9. ซึ่งเป็ นจุดนัดพบของกรุ๊ ปทัวร์ ให้สังเกตป้ำย C.P.Holidays ไกด์ทอ้ งถิ่นจะรอท่ำนบริ เวณดังกล่ำวทำกำรเช็คชื่อและ
โรงแรมที่ท่ำนพักและนัดหมำยเวลำสำหรับกำรไปซิต้ ีทวั ร์หรื อเวลำสำหรับรถรับกลับในวันเดินทำงกลับตำมที่ท่ำนได้ทำกำรจองไว้
หลังจำกนั้นนำท่ำนเดินทำงไปขึ้นรถที่บริ ษทั ฯได้จดั เตรี ยมไว้ให้เป็ นรถโค้ชแบบจอยน์ร่วมกับท่ำนอื่นเมื่อถึงโรงแรมที่พกั ท่ำน
สำมำรถเช็คอินห้องพักด้วยพำสปอร์ตได้เลย สำหรับกำรเข้ำพักในแต่ละโรงแรมเจ้ำหน้ำที่ของโรงแรมจะทำกำรขอมัดจำกำรเข้ำ
ห้องพักอำจจะเป็ นบัตรเครดิตหรื อเงินสดทั้งนี้เงินมัดจำจะขึ้นอยูก่ บั แต่ละโรงแรม หลังจำกทำกำรเช็คเอ้ำท์แล้วทำงหำกท่ำนมัดจำเป็ น
เงินสดจะคืนเป็ นเงินสดหรื อหำกมัดจำด้วยบัตรเครดิตวงเงินจะคืนกลับมำภำยในบัตรประมำณ 2อำทิตย์

พักที่

Eaton Hotel https://www.Eaton workshop.com/hotel/Hong-Kong
วันทีส่ อง
เช้ า

อาหารเช้ าทีโ่ รงแรม-วัดเจ้ าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ -วัดแชกงหมิว-วัดเจ้ าแม่ กวนอิมฮงฮา-อิสระช้ อปปิ้ งย่ านจิมซาจุ่ย
(B/-/-)
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณโรงแรมที่พกั
**สำหรับท่ำนที่เลือกไปไหว้พระเพื่อควำมเป็ นสิ ริมงคล ไกด์จะนัดหมำยเวลำและจุดนัดพบในวันแรกที่มำถึง **
นำท่ำนสู่ อ่ำวรี พลั ส์เบย์หรื ออ่ำวน้ ำตื้น ซึ่งชื่ออ่ำวนี้ได้มำจำกชื่อเรื อรบของอังกฤษที่มำจอดเพื่อรักษำกำรณ์อ่ำวอ่ำวด้ำนนี้เป็ นอ่ำวน้ ำ
ตื้น ซึ่งได้รับควำมนิยมจำกคนฮ่องกงเองที่มำเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้ำนหนึ่งของอ่ำวมีวดั เทียนโฮ่ว (Tin Hau Temple) ในวัดแห่งนี้มีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์หลำยองค์ประดิษฐำนอยูท่ ้งั โพธิสัตว์กวนอิมที่เป็ นที่เคำรพศรัทธำและขึ้นชื่อเรื่ องกำรขอลูก องค์เทียนโฮ่วที่เป็ นที่เคำรพ
ศรัทธำในฐำนะเทพธิดำแห่งท้องทะเลผูป้ กปักรักษำคนเดินทำง เทพเจ้ำไฉ่ซิงเอี๊ยที่ผคู ้ นนิยมมำขอโชคลำภโดยใช้มือหรื อธนบัตรลุบ
รู ปปั้นท่ำน องค์พระสังกัจจำยน์ที่ชำวจีนเชื่อกันว่ำสำมำรถขอเพศของลูกได้ นอกจำกนั้นยังมีพระพุทธรู ปแบบไทย สะพำนแห่งกำร
ต่อชะตำที่เชื่อว่ำเมื่อข้ำมสะพำนไปแล้วจะเป็ นดินแดนแห่งสวรรค์ที่มีสัญลักษณ์มงคลอยูห่ ลำยอย่ำง เช่น แพะสำมตัว ซึ่งหมำยถึงกำร
เริ่ มต้นชีวิตที่ดี เทพแห่งควำมรัก ที่ผคู ้ นนิยมไปขอเรื่ องคู่ครองโดยนำริ บบิ้นสี แดงไปผูกไว้รูปปั้นปลำ ซึ่งเป็ นที่ชื่นชอบของ
นักท่องเที่ยวในกำรโยนเหรี ยญเข้ำปำกปลำและมีอำคำรคล้ำยเก๋ งจีนซึ่งมีคำมงคล 100ตัวอักษรเป็ นภำษจีนโบรำณติดอยูห่ ลำยท่ำน
นิยมไปอธิษฐำนขอพรเพื่อให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวติ

หลังจำกนั้นนำท่ำนสู่ วัดแชกงหมิว หรื อ วัดกังหันนำโชค ถ้ำมำวัดนี้ตอ้ งอธิฐำนขอในด้ำน โชคลำภ ทรัพย์สินเงินทอง ธุรกิจกำรงำน
ให้เจริ ญรุ่ งเรื่ อง มีกงั หันทองแดงที่เชื่อกันว่ำถ้ำหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ำยและนำแต่สิ่งดีๆมำให้ และวัดนี้ยงั เป็ นจุดหมำยของนัก
ธุรกิจที่อยำกสมหวังในเรื่ องงำน ทำธุรกิจรำบรื่ นเนื่องจำก *แชกง*ขึ้นชื่อว่ำเป็ นเซียนผูผ้ ดุงควำมยุติธรรม ซื่อสัตย์และรบชนะเสมอ
สำเหตุที่วดั นี้ชื่อว่ำวัด *กังหัน*เพรำะเป็ นสัญลักษณ์ในกำรปัดเป่ ำเรื่ องร้ำยให้ออกจำกผูท้ ี่มำไหว้นนั่ เอง และในวัดกังหันยังมีอีก 2 จุด
ที่หลำยๆท่ำนอำจจะยังไม่ทรำบคือ จุดไหว้ไท้ส่วยเอี๊ย หรื อเทพเจ้ำคุม้ ครองดวงชะตำอยูด่ ำ้ นซ้ำยมือองเทพเจ้ำแชกง และเทพเจ้ำไฉ่ซิง
เอี๊ยหรื อเทพเจ้ำโชคลำภทั้ง 5 องค์อยูด่ ำ้ นขวำของเทพเจ้ำแชกง ในจุดนี้มีกอ้ นเงินทองแบบจีนให้เรำนำกลับไปตั้งบูชำไว้ที่บำ้ นได้ดว้ ย

จำกนั้นนำท่ำนสู่ ร้ำนฮ่องกงจิวเวลรี่ ร้ำนจิวเวลลี่กงั หันของแท้ตน้ ตำรับร้ำนHKJ

นำท่ำนสู่ วัดเจ้ำแม่กวนอิมฮงอำ อีกหนึ่งวัดเจ้ำแม่กวนอิมที่ได้รับควำมนิยมจำกชำวฮ่องกงและบรรดำนักท่องเที่ยวมำกมำย เพรำะวัด
แห่งนี้มีอำยุถึง 150 ปี ในบวกกับชื่อเสี ยงในเรื่ องกำรเสี่ ยงเซียมซีที่แม่นยำสุ ดๆ และอีกหนึ่งสิ่ งที่น่ำสนใจคือในช่วงเทศกำลตรุ ษจีน
หรื อเทศกำลพิเศษ ทำงวัดจะจัดพิธีเปิ ดคลังพระโพธิสัตว์กวนอิมมีกำรแจกซองอัง่ เปำเพื่อเป็ นของขวัญแก่ผมู ้ ำกรำบไหว้ โดยแต่ละ
ซองจะเขียนตัวเลขไว้แตกต่ำงกันไป ชำวจีนเชื่อว่ำตัวเลขที่อยูใ่ นซองจะเป็ นเงินขวัญดุงที่พระโพธิสัตว์กวนอิมประทำนให้เพื่อไปทำ
ธุรกิจ ทำให้ผทู ้ ี่ได้รับไปมีแต่โชคลำภ ค้ำขำยร่ ำรวยและคนไทยจะเรี ยกพิธีน้ ีกนั ว่ำ *พิธีกเู้ งินเจ้ำแม่กวนอิม*

เทีย่ ง

สำหรับลูกค้ำที่เลือกทำน Michelin star @ Yat Tung Heen ซื้อเพิ่มท่ำนละ 1,500 บำท เงื่อนไขต้องไปซิต้ ีทวั ร์หำกต้องกำรเพิ่ม

ทีพ่ กั
วันทีส่ าม

https://www.eatonworkshop.com/hotel/hong-kong

อิสระช้ อปปิ้ ง- ย่ านจิมซาจุ่ย – กรุ งเทพฯ

(-/-/-)

อิสระให้ท่ำนได้ชอ้ ปปิ้ ง กำรช้อปปิ้ งถือเป็ นกิจกรรมที่พลำดไม่ได้เมื่อท่ำนมำเยือนฮ่องกงสำหรับท่ำนที่เลือกพัก Eaton Hotel
สำมำรถเลือกมำช้อปปิ้ งสิ นค้ำระดับ Hi End ณ ห้ำงดัง Ocean Terminal / Heritage 1881 สำมำรถนัง่ รถแท๊กซี่ประมำณ 10-15 นำที
ตลอดเส้นทำงถนนช้อปปิ้ งแล้วมำจบที่ Harbour City ภำยในมีร้ำนค้ำอีก 450ร้ำนค้ำและอีกกว่ำ50ร้ำนอำหำร 2โรงภำพยนต์และยัง
เป็ นท่ำเรื อสำรำญขนำดใหญ่และขนำดเล็ก ภำยในเต็มไปด้วยร้ำนค้ำอำทิเช่น Prada และ Louis Vuitton ยำวไปจนถึง Uniqlo และ
Zara ไม่วำ่ ท่ำนอยำกช้อปปิ้ งอะไรฮ่องกงมีให้เลือกสรรอย่ำงครบครร เมื่อถึงเวลำนัดหมำยนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินนำนำชำติ
ฮ่องกงเพื่อเดินทำงกลับประเทศไทย *สำหรับเวลำนัดหมำยทำงไกด์จะทำกำรนัดเวลำกับท่ำนในวันแรกหรื อหลังจำกวันไปซิต้ ีทวั ร์*

21.45 น.

ออกเดินทำงกลับสู่ กรุ งเทพ ฯ โดย สำยกำรบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761หรื อไฟล์ที่ท่ำนเลือก
บริ กำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง สำหรับห้องพักรับรองก่อนขึ้นเครื่ อง CLUB BAUHINIA Lounge อยูไ่ กล้ประตูข้ ึนเครื่ องที่ 23
Terminal 1

23.55 น.

เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภำพ.............พร้อมควำมประทับใจ

21.00 น.

ออกเดินทำงกลับสู่ กรุ งเทพ ฯ โดย สำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385 Business Class บริ กำรอำหำรและเครื่ องดื่มบน
เครื่ องก่อนขึ้นเครื่ องสำมำรถใช้บริ กำรห้องพักรับรองของสำยกำรบิน Emirates ตั้งอยูท่ ี่ Sky Plaza Terminal 1

23.15 น.

เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภำพ.............พร้อมควำมประทับใจ

อัตรานีร้ วม

อัตรานีไ้ ม่รวม

1. ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับเส้นทำงและสำยกำรบินตำมที่รำยกำร
ระบุ ชั้นธุรกิจไป-กลับ และค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มีสำหรับ
เงื่อนไขกำรเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกเป็ นไปตำมเงื่อนไขของตัว๋
ตำมที่สำยกำรบินระบุ
2.ำที่พกั ตำมระบุในรำยกำร ห้องละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมที่ระบุ
กรุ ณำระบุลกั ษณะห้องที่คุณต้องกำร TWN / DBL / SGL / TRP
หำกไม่มีกำรระบุทำงบริ ษทั ขออนุญำติจดั เป็ นเตียง Twin ให้กบั ผู ้
เข้ำพักทั้งนี้ กำรจัดห้องจะเป็ นดุลยพินิจและสถำนะห้องของทำง
โรงแรมเท่ำนั้น ทำงบริ ษทั เป็ นเพียงผูป้ ระสำนงำนและทำกำรรี
เควสตำมที่ลูกค้ำได้แจ้งมำ กรณี เดินทำง 3ท่ำนหำกต้องกำรพัก
ท่ำนเดียวมีต่พกั เดี่ยวเพิ่มหรื อพัก 1ห้องเตียงจะเป็ นแบบเตียงเสริ ม
ที่ทำงโรงแรมจัดให้
3.ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร
4. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร
5.ค่ำรถรับ-ส่งและนำเที่ยวตำมรำยกำร
6. ค่ำน้ ำหนักสัมภำระในกำรเดินทำง 40 กิโลกรัม

1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ อำทิ ค่ำทำหนังสื อเดินทำง, ค่ำโทรศัพท์ ค่ำ
ซักรี ดเสื้ อผ้ำ ค่ำมินิบำร์ในห้อง รวมถึงค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่
นอกเหนื อรำยกำร (หำกต้องกำรสัง่ เพิม่ กรุ ณำแจ้งหัวหน้ำทัวร์ แล้วจ่ำย
เพิม่ เองต่ำงหำก)
2. ค่ำสัมภำระที่หนักเกินสำยกำรบินกำหนด
3. ค่ำทำหนังสื อเดินทำง
4. ค่ำวีซ่ำสำหรับพำสปอร์ ตต่ำงชำติหรื อต่ำงด้ำว
5. ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%(คิดคำนวณจำกค่ำบริ กำร กรณี ตอ้ งกำร
ใบกำกับภำษี)ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% (คำนวณจำกค่ำบริ กำร)
6. ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิ่น / คนขับรถ คนละ 50 HKD/ทริ ป ยกเว้นเด็ก
ทำรก

เงื่อนไขการให้ บริการและการยกเลิก สาหรับแพคเกจทัวร์

หมายเหตุ

1. กรุ ณำชำระค่ำบริ กำรเต็มจำนวนเนื่องจำกแพคเกจทัวร์ ทำง
บริ ษทั ต้องทำกำรออกตัว๋ เครื่ องบินและทำกำรันตีห้อง
2. เงื่อนไขกำรยกเลิก
2.1ยกเลิกก่อนเดินทำงกรณี ตวั๋ ได้มีกำรออกตัว๋ ไปแล้วเงื่อนไข
เป็ นไปตำมที่สำยกำรบินกำหนด
2.2 2.3ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-15 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืน
เงินมัดจำทุกกรณี ยกเว้นกรณี หำคนมำเดินทำงแทนได้ และต้องมี
ค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติมกรณี ตวั๋ เครื่ องบิน/ตัว๋ เรื อ ได้ทำกำรออกแล้วและ

1.บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำโดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำ ในกรณี ที่มีกำรขึ้นลงของเงินตรำต่ำงประเทศและจำก
กำรปรับขึ้นค่ำน้ ำมันของสำยกำรบิน
2.รำยกำรท่องเที่ยวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมทั้งนี้
จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
3.บริ ษทั ฯเป็ นเพียงตัวแทนสำยกำรบิน, โรงแรม, ภัตตำคำร หรื ออื่นๆ
ไม่อำจจะรับผิดชอบต่อปัญหำ นัดหยุดงำน กำรเมือง ควำมล่ำช้ำ
กำรจรำจร หรื อภัยธรรมชำติ แต่ยงั คงรักษำมำตรฐำนกำรบริ กำรที่ดี

ต้องทำกำรแก้ไขชื่ อหรื อเงื่อนไขเป็ นไปตำมชนิ ดของตัว๋ เครื่ องบิน
หรื อตัว๋ เรื อหรื อเงื่อนไขของทำงโรงแรมเป็ นต้น
3. เมื่อท่ำนออกเดินทำงแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริ กำรรำยกำรใด
รำยกำรหนึ่ ง หรื อไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ไม่อำจ
เรี ยกร้องค่ำบริ กำร และเงินมัดจำคืนได้ ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพ และในต่ำงประเทศ
ปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรื อเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่ว่ำกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. หนังสื อเดินทำงต้องมีอำยุใช้งำน ไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน และบริ ษทั
รับเฉพำะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น (หนังสื อ
เดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6เดือน บริ ษทั ไม่
รับผิดชอบหำกไม่เหลือถึงและไม่สำมำรถเดินทำงได้)
7. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนผ่ำนตัวแทน
บริ ษทั ฯหรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯทำงบริ ษทั จะถือว่ำท่ำน
ได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆที่ได้ระบุไว้ขำ้ งต้นแล้วทั้งหมด
8. ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงอย่ำงถ่องแท้
จนเป็ นที่พอใจแล้วจึงวำงมัดจำ
9.กรณี ไปซิต้ ีทวั ร์มีกำรลงร้ ำนฮ่องกงจิวเวลลี่หำกลูกค้ำไม่ตอ้ งกำร
เข้ำไปชมสิ นค้ำในร้ำน ขอสงวนสิ ทธ์ในกำรเก็บค่ำบริ กำรเพิ่มท่ำน
ละ 2,500บำท เนื่ องจำกทำงร้ำนเป็ นส่ วนหนึ่งในกำรช่วยค่ำรถ
ให้กบั ทำงทัวร์เพื่อที่ตอ้ งกำรให้นำลูกค้ำไปเลือกซื้ อหรื อชมสิ นค้ำ
สำหรับกำรซื้อสิ นค้ำไม่มีกำรบังคับซื้ อแต่อย่ำงใด

เพื่อให้ท่ำนเกิดประโยชน์และควำมสุขในกำรท่องเที่ยว กำรยกเลิก
เที่ยวบิน หรื อควำมผิดพลำดของสำยกำรบิน แต่ทำงบริ ษทั จะแก้ไขให้
ดีที่สุด
4.หำกเกิดกรณี ทรัพย์สินหรื อเอกสำรส่ วนตัวสู ญหำยซึ่ งจะมีผลในกำร
เดินทำงของคณะทัวร์ หรื อคณะที่สูญหำยให้ถือเป็ นควำมรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล
5.บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดและโปรแกรม
ทัวร์ตำมควำมจำเป็ น และเหมำะสม
6.บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบจำกเหตุอนั เนื่ อง มำจำกภัย
จลำจล ประท้วง ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง
7.***ในกรณี ที่ลูกค้ำจองทัวร์ และชำระค่ำมัดจำแล้ว ถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริ ษทั แจ้งข้ำงต้น**

