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กำหนดกำรเดินทำง
เดือน มิถ ุนำยน 2560
เดือน กรกฎำคม 2560
เดือน สิงหำคม 2560
เดือน กันยำยน 2560
เดือนต ุลำคม 2560

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

16-18/23-25/30 มิ.ย. – 02 ก.ค.
07-09/14-16/21-23/28-30
04-06/11-13/12-14/18-20/25-27/26-28
01-03/08-10/09-11/15-17/16-18/22-24/23-25
13-15/20-22/27-29

วันแรกของกำรเดินทำง สนำมบินส ุวรรณภ ูมิ – ฮ่องกง – มิดเลเวลวิคเตอร์เรียพีค- รีพลัสเบย์
อิสระช๊อปป้ ิ ง ถนนจิมซำจุ่ย
04:30 น.

พร้อมกันที่สนำมบินส ุวรรณภ ูมิเคำน์เตอร์เช็คอิน เคำนเตอร์ M ชัน้ 4 ทำงเข้ำประต ู 5 อำคำรผูโ้ ดยสำรขำ
ออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ยแ์ ปซิฟิค โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษทั ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน
ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สัมภำระ และทีน่ งั ่ ก่อนออกเดินทำง

06:45 น.

นำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 616

10:30 น.

ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลันเตำ หลังผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร จุดนัดพบประตู
ทำงออก นำท่ำนเดินทำงผ่ำนสะพำนแขวนชิงหม่ำ เป็ นสะพำนแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยำวที่สดุ ของโลกมี
ระยะทำง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับกำรออกแบบโดยสถำปนิกชือ่ ดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ชม
วิวทิวทัศน์ของเกำะฮ่องกง
หรือเที่ยวบิน

06:00 น.

พร้อมกันที่สนำมบิ นส ุวรรณภมู ิเคำน์เตอร์เช็ คอิน เคำนเตอร์ M ชัน้ 4 ทำงเข้ำประต ู 5-6 อำคำรผูโ้ ดยสำร
ขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบิ นคำเธ่ ย ์ แปซิฟิค(CX) โดยมีเจ้ำหน้ำที่ ของบริษทั ฯ คอยอำนวยควำม
สะดวกแก่ท่ำน ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สัมภำระ และที่นงั่ ก่อนออกเดินทำง

08:15 น.

นำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 700

12:15 น.

ถึ งสนำมบิ นฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลันเตำ หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร จุดนัดพบประตู
ทำงออก นำท่ำนเดินทำงผ่ำนสะพำนแขวนชิงหม่ำ เป็ นสะพำนแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยำวที่สดุ ของโลกมี
ระยะทำง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับกำรออกแบบโดยสถำปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ชม
วิวทิวทัศน์ของเกำะฮ่องกง

บ่ำย

นำท่ำนสักกำระเจ้ำแม่กวนอิมและขอพรจำกเทพเจ้ำไซ่ซิ่งเอี๊ยทีช่ ำยหำดนำ้ ตืน้ ที่
อ่ำวรีพลัสเบย์ ไหว้พระ ขอพร องค์เจ้ำแม่กวนอิม ริมหำด ที่สงิ่ หลำยๆ คนมำ
ขอแล้วก็สมหวังกันบ่อยครั้ง ให้ท่ำนได้ รับพลัง 1 ในจุดฮวงจุย้ ที่ดที ี่สดุ ในฮ่องกง
ศำลำแปดเหลีย่ ม หรือแม้กระทัง่ ได้ขำ้ มสะพำนต่ออำยุ ที่เชือ่ ว่ำเมือ่ ได้เดินข้ำม 1
รอบ จะต่ออำยุได้ถึง 3 ปี จำกนัน้ เดินทำงสู่ จุดชมวิว ตอนกลำงของเขำ
วิคตอเรีย ที่มคี วำมสูง 397 เมตร เพลิดเพลินกำรถ่ำยรูป เกำะฮ่อ0งกง เกำลูน
นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกำะใหญ่เกำะน้อยในทะเลจีนใต้
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ให้เวลำทุกท่ำนได้ อิ สระช้อปป้ ิ งที่ ถนนจิมซำจุ่ย ขึ้นชื่อว่ำมำเที่ยวฮ่องกง สิ่งที่ไม่ควร
พลำด คือ ช็อปปิ้ ง เพรำะฮ่องกงถือเป็ นเขตปลอดภำษีและท่ำเรือนำ้ ลึกสำหรับขนถ่ ำย
สินค้ำ นับเป็ นประตูส่ปู ระเทศจีน และจำกจีนสู่โลกก็ว่ำได้ สินค้ำแบรนด์เนมมำกมำยเลยมี
ขำยรำคำไม่แพงที่ฮ่องกง แหล่งช็ อปปิ้ งสำคัญที่ไม่ควรพลำด คือ ถนนนำธำนบนฝั ่ง
เ ก ำ ลู น ที่ มี ย่ ำ น ช็ อ ป ปิ้ ง ดั ง ๆ อ ย่ ำ ง จิ ม ซ ำ จุ่ ย ( Tsim Sha Tsui) ม่ ง ก๊ ก ( Mong
Kok) และ Ladies’ Marketถนนนำธำนมีรำ้ นค้ำตลอดสองข้ำงทำง
ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำที่พกั KINGS HOTEL / ICLUB MA TAU WAI HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สองของกำรเดินทำง
เช้ำ

ฮ่องกง – มำเก๊ำ – ผ่ำนชมเจ้ำแม่กวนอิมริมทะเล– วัดเจ้ำแม่กวนอิม 600 ปี
วัดอำม่ำ - โบสถ์ เซ็นต์พอล - เซนำโด้สแควร์ - ร้ำนขนมของฝำก – ฮ่องกง

รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซำ ณ.ภัตตำคำร
หลังจำกที่ทำนอำหำรเช้ำเรียบร้อยแล้วนำท ุกท่ำน ลงเรือเฟอร์รี่ สูม่ ำเก๊ำ หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง พำ
ทุกท่ำนผ่ำนชมไหว้ ขอพรเจ้ำแม่กวนอิมริมทะเล ที่ตงั้ อยู่ริมทะเล เจ้ำแม่กวนอิมองค์ทองสร้ำงด้วยทองสัมฤทธิ์ทงั้
องค์ มี ควำมสูง 18 เมตร หนักกว่ำ 1.8 ตัน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำนมัสกำร วัดเจ้ำแม่กวนอิม วัดนีเ้ ป็ นวัดใหญ่และเก่ำแก่ที่สดุ ในมำเก๊ำ
มีอำยุกว่ำ 600 ปี สร้ำงตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 นอกจำกนัน้ แล้วยังเป็ นสถำนสำคัญทำง
ประวัตศิ ำสตร์กำรเมือง มีโต๊ะหินที่ใช้เป็ นสถำนที่ลงนำมในสนธิสญ
ั ญำทำงมิตรภำพ
ระหว่ำงสหรัฐอเมริกำ และจีน เมือ่ ปี ค.ศ.1844
จำกนัน้ นำทุกท่ำนชม วัดอำม่ำ ให้ทกุ ท่ำนได้กรำบไหว้เจ้ำแม่ทบั ทิมที่วดั อำม่ำ ซึ่ง
เป็ นวัดที่มชี อื่ เสียงมำกๆ สำหรับวัดแห่งนี้ ตัง้ อยู่ใกล้กบั ทะเลทำงตอนใต้ของเกำะ
มำเก๊ำ ภำยในวัดมีจดุ กรำบไหว้ขอพรอยู่หลำยจุด ซึ่งแต่ละจุดจะอยู่บนเนินเขำตัง้
เดินขึน้ ไปบันไดไป ในแต่ละชัน้ ก็จะมีทงั้ ศำลเจ้ำ, ศำลำ, ประตูโบรำณ, สิง่ ศักสิทธิ์
ต่ำงๆให้เรำได้ขอพร สถำปั ตยกรรมภำยในวัดนัน้ งดงำมเป็ นสไตล์จีนโบรำณ จึง
ทำให้คนนิยมเดินทำงมำกรำบไหว้และเที่ยวชมบริเวณต่ำงของวัดอำม่ำแห่งนี้
แล้วไปต่อกันที่ย่ำน เซนำโด้ สแควร์ สินค้ำ ของฝำก พื้นเมือง หรือ เลือกดูรองเท้ำกีฬำ แต่ที่เห็น จะซื้อกันเยอะหน่อย
น่ำจะเป็ น Bossini ,Giordano นอกจำกนัน้ หำกใครไม่อยำกเดินช้อปปิ้ งแล้ว ก็แวะถ่ำยรูปคู่ กับ วิหำรเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้
เคยเป็ นส่วนหนึง่ ของวิทยำลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตัง้ ในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหำวิทยำลัยตำมแบบตะวันตก
แห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้ำงขึน้ ในปี 1580 แต่ถกู ทำลำยถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601
ตำมลำดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทัง้ วิทยำลัย และโบสถ์ถกู ทำลำยจนเหลือแต่ดำ้ นหน้ำของตึกฐำนโบสถ์สว่ น
ใหญ่ และบันไดหน้ ำด้ำนหน้ำของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสม ระหว่ำงตะวันออก และตะวันตกและมีอยู่ที่นเี่ พียงแห่งเดียว
เท่ำนัน้ ในโลก
แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมืองรวมถึงวิตำมินต่ำงๆ ในรำคำโดนใจ ไม่ว่ำจะเป็ น วิตำมินสกัดจำก ปลำทะเลนำ้ ลึก หรือ
นำ้ นมผึง้ ที่ชว่ ยบำรุงผิวพรรณ หรือ เลือกซื้อหมูแผ่นไปเป็ นของฝำกก้อสำมำรถเลือกได้ที่นี่
จำกนัน้ นำท่ำนข้ำมกลับสูฮ่ ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง นำท่ำนเข้ำโรงแรมที่พกั
นำท่ำนเข้ำที่พกั KINGS HOTEL / ICLUB MA TAU WAI HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ
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วันที่สำมของกำรเดินทำง วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้ำเซียน – โรงงำนจิวเวอร์รี่ – ร้ำนหยก
อิสระช๊อปป้ ิ ง City Gate – สนำมบินฮ่องกง - กร ุงเทพฯ
เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซำ ณ ภัตตำคำร
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักกำระเทพเจ้ำแช
กง และให้ท่ำนหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่ำถ้ำหมุน 3 รอบ จะ
ขับไล่สงิ่ ชัว่ ร้ำยและ นำแต่สงิ่ ดีๆ มำให้ ชำวฮ่องกงนิยมไปสักกำระ
ที่วดั นีใ้ นวันขึน้ ปี ใหม่
จำกนัน้ นำท่ำนเยี่ยมชม โรงงำนจิวเวอร์รี่ ที่ขนึ้ ชือ่ ของฮ่องกง
พบกับงำนดีไซน์ที่ได้รับรำงวัลอันดับยอดเยี่ยม และร้ำนปี่ เซี่ย สัตว์นำโชค
ลำภ,ควำมมัง่ มี
นำท่ำนชม Wong Tai Sing Temple (หว่องไท่ซิน) นำท่ำนนมัสกำร เทพเจ้ำ
หวังต้ำเซียน ณ วัดหวังต้ำเซียน หนึง่ ในวัดที่โด่งดังที่สดุ ของฮ่องกง เทพซึ่งขึน้ ชื่อในกำรดูแลรักษำโรคภัยไข้เจ็บ
และ พบกับผูค้ นมำกมำยที่นำธูป และ ของมำสักกำระเพื่อขอพรต่ำงๆ
ตัง้ แต่เรื่องควำมรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในกำรทำธุรกิจ หรือตำมที่คน
ไทยเรียกกันอย่ำงคุน้ ปำกเป็ นภำษำจีนแต้จิ๋วว่ำ “วัดหวังต้ำเซียน”นัน้
เป็ นวัดลัทธิเต๋ำทีช่ ำวฮ่องกงและนักท่องท่องที่ เดินทำงมำเที่ยวฮ่องกง
โดยเฉพำะชำวไทยเชือ้ สำยจีนให้ควำมศรัทธำกันมำก วัดนีม้ อี ำยุกว่ำ
ร้อยปี ละได้ชอื่ ว่ำเป็ น วัดที่ใครมำขอพรอะไร จะสมปรำรถนำไปเสีย
ทุกสิง่ เดิมทีวดั นีเ้ ป็ นเพียงศำลเจ้ำเล็กๆ ในย่ำน Wan Chai ทำงเกำะ
ฮ่องกง ภำยหลังได้มกี ำรรวบรวมเงินบริจำคแล้วย้ำยวัดมำตัง้ อยู่บนเกำะเกำลูนในที่ปัจจุบนั

เที่ยง

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร

บ่ำย

อิสระช้อปปิ้ งจุใจที่ City Gate Outlet เลือกซื้อสินค้ำ รำคำถูกมำกมำย
หลำยยี่หอ้ ไม่ว่ำจะเป็ น Nike , Puma , Rayban , Levi’s

*** อำหำรค่ำ ไม่รวมอยูใ่ นรำยกำรท่องเที่ยว เพื่อให้ท่ำนได้เพลิดเพลินเต็มที่กบั กำรช้อปป้ ิ งอย่ำงเต็มที่
ท่ำนสำมำรถทำนอำหำรได้สะดวกสบำย ***
ได้เวลำนัดหมำยนำท ุกท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิ นฮ่องกง
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19.50 น.

เหิรฟ้ำกลับกร ุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 703

21.45 น.

เดินทำงถึงกร ุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพฯ
หรือเที่ยวบิน

21.25 น.

เหิรฟ้ำกลับกร ุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 617

23.15 น.

เดินทำงถึงกร ุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพฯ
หรือเที่ยวบิน

22.25 น.

เหิรฟ้ำกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 709

00.15 น.

เดินทำงถึงกร ุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพฯ

*********************************************************************************************************************************************************

อัตรำค่ำบริกำร เดือน มิถ ุนำยน – กันยำยน 2560
เดือน มิถ ุนำยน
วันที่ 16-18 / 23-25 /
30 มิ.ย.-02 ก.ค.

HONGKONG
MACAU
3 วัน 2 คืน BY CX

เดือน กรกฎำคม
วันที่ 21-23
เดือนสิงหำคม
วันที่04-06 / 25-27 /
26-28

เดือน กรกฏำคม
วันที่ 14-16 / 28-30

เดือน กรกฏำคม
วันที่ 07-09

เดือน สิงหำคม
วันที่ 18-20

เดือนสิงหำคม
วันที่ 11-13 /
12-14

เดือนกันยำยน
วันที่ 01-03 / 08-10 /
09-11 / 15-17 /
16-18 / 22-24 /
23-25

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่ำน
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน
แบบมีเตียง
www.wtravel.co.th

16,999 17,999 19,999
16,999 17,999 19,999
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เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน
แบบไม่มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ

14,999 15,999 17,999
3,900 3,900 3,900

ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ
โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
หมำยเหต ุ สำมำรถออกเดินทำงได้ขนั้ ต่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป

ทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/หัวหน้ำทัวร์/คนขับรถ **
สำหรับผูใ้ หญ่ และ เด็ก 1,000 บำท ต่อล ูกค้ำ 1 ท่ำน

เฉพำะ เดือน ต ุลำคม 2560

HONGKONG
MACAU

เดือนต ุลำคม
วันที่ 13-15 / 27-29

เดือนต ุลำคม
วันที่ 20-22

3 วัน 2 คืน BY CX
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่ำน
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน
แบบมีเตียง
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน
แบบไม่มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ

18,999 20,900
18,999 20,900
16,999 18,900
4,900 4,900

ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ
โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
หมำยเหต ุ สำมำรถออกเดินทำงได้ขนั้ ต่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป
www.wtravel.co.th
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ทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/หัวหน้ำทัวร์/คนขับรถ **
สำหรับผูใ้ หญ่ และ เด็ก 1,000 บำท ต่อล ูกค้ำ 1 ท่ำน
อัตรำนี้รวมบริกำร
•
ค่ำตัว๋ เครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินคำเธ่ยแ์ ปซิฟิค ชัน้ ประหยัด เส้นทำง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
•
ค่ำภำษีนำ้ มันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึ่งเป็ นอัตรำ
ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 และท่ำนต้องชำระเพิม่ หำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม
•
ค่ำนำ้ หนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเี่ กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่ำน )
•
ค่ำโรงแรมที่พกั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (สองท่ำนต่อหนึง่ ห้อง)
•
ค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำ่ ง ๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
•
ค่ำอำหำรและเครื่องดืม่ ตำมรำยกำร
•
ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุ
•
ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
•
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
•
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
อัตรำนี้ไม่รวมบริกำร
ทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/หัวหน้ำทัวร์/คนขับรถ ** อัตรำกำรให้ทิป สำหรับผูใ้ หญ่ และเด็ก 1,000 บำท ต่อท่ำน
•
ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
•
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดืม่ และค่ำอำหำรที่สงั ่ เพิม่ เองค่ำโทรศัพ ท์ ค่ำซัก รีดฯลฯ
•
ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
•
ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
•
สำหรับรำคำนีบ้ ริษทั ฯ จะไม่รวมค่ำภำษีท่องเที่ยวหำกมีกำรเก็บเพิ่ม
•
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
กำรชำระเงิน
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำทัวร์เป็ นจำนวน 10,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึง่ ท่ำน เต็มจำนวน หลังจำกมีกำรทำจอง
สำรองที่นงั ่ แล้ว 2 วันทำกำร สำหรับกำรจองทัวร์สว่ นที่เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำง
บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
กำรยกเลิก
กำรยกเลิก
•
หำกมีกำรยกเลิกจะต้องแจ้งทำงบริษทั ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำงำน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน
ทัง้ หมด และในกำรคืนมัดจำ ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนเงินไม่เต็มจำนวนกำรมัดจำ
•
หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด แจ้งยกเลิกหลังออกตัว๋ โดยสำรเครื่องบินแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนค่ำทัวร์ทงั้ หมด
หมำยเหต ุ
•
รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่ งจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พกั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
•
บริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนือ่ งจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ำเมือง
พิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
•
บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนือ่ งมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
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•
บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวที่พำนักอยูใ่ นประเทศไทย
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