โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ EK
วันแรก
11.00 น.
14.05 น.
18.05 น.
จากนัน้
จากนัน้

กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market

 (- /-/-)

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airline (EK) โดยมี
เจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่ วบิน EK384 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ข้นึ ชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Market (อิสระอาหารเย็น)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Newton Place Hotel or Silka Seaview Hotel หรือเทียบเท่า

มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง
(เช้า/กลางวัน/-)
เช้า
บริ การอาหารเช้าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคารจากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสู่มาเก๊าโดยเรือเฟอร์ร่ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสู่มาเก๊า นาท่านเดินทางสู่วดั เจ้าแม่กวนอิมซึง่ เป็ นวัดทีม่ ขี นาดใหญ่และเก่าแก่ ทส่ี ุด
ในเกาะมาเก๊า"สักการะเจ้าแม่กวนอิม องค์เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทบั ทิม หรือ อาม่า เพือ่ ความเป็ นศิรมิ งคลผ่านชมองค์ รูปปัน้ เจ้าแม่กวนอิม ปรางค์
ทอง (Kun Iam Statue)ที่ตงั้ อยู่รมิ ทะเลเจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทงั้ องค์มคี วามสูง 18
เมตร หนักกว่า 18ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดยามเย็นเป็ นประกาย
เรืองรอง เหลืองอร่ามงดงามจับตาแต่หากเพ่งมองดูดๆี จะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ีเป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง
คือปัน้ เป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็ น หน้าพระแม่มารีทเ่ี ป็ นเช่นนี้ ก็ เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่
กวนอิมทีโ่ ปรตุเกส ตัง้ ใจสร้าง ขึ้นเพือ่ เป็ นอนุ สรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสทีส่ ่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน....นาท่าน
แวะ ชม ชิม ร้านโอท้อปมาเก๊าจากนัน้ นาท่านชมโบสถ์เซนต์ปอลทางประวัตศิ าสตร์ และเป็ นสัญลักษณ์ประจา
เมืองมาเก๊าโบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกใน ดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่าง
รุนแรง ทาให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าทีส่ ง่า งาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991ด้านหลัง
ของซากโบสถ์แห่งนี้มกี ารจัดสร้าง พิพธิ ภัณฑ์ทางศาสนาขึ้นและยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิค นาโน ผูก้ ่อตัง้ โบสถ์ตลอดจนโครงกระดูกของ
ชาวคริสต์ญ่ปี ่ นุ และเวียดนามที่เสียชีวติ เมือ่ คราวทีเ่ กิดเพลิงไหม้ครัง้ ใหญ่ ...เดินทางสู่...เซนาโด้สแควร์...สถานทีช่ อ้ ปปิ้ งใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊า
ภายในบริเวณตกแต่งด้วยตึกอาคารอายุกว่า 400 ปี สร้างโดยชาวโปรตุเกสทีอ่ พยพมาตัง้ หลักแหล่งอยู่ในมาเก๊าเมือ่ ครัง้ อดีตงดงามตาด้วยพื้น
วันที่สอง

กระเบื้องซึง่ นามาจากยุโรปตกแต่งเป็ นรูปเกลียวคลืน่ อันงดงามนาท่านเดินทางสู่ โรงแรมหรูหรา 5 ดาวเดอะเวเนเชียน..ชมบรรยากาศภายในบริเวณ
ของVENETIAN RESORTที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็ นแบบสถาปัตยกรรมประวัตศิ าสตร์ของชาวเวนิสท่านจะได้
พบกับร้านค้าช้อปปิ้ งกว่า 350 ร้าน มีทงั้ สินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือกและยังมีสปาสุดหรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการ มีรา้ นอาหารกว่า 20
ร้านและที่นงั ่ รองรับกว่า 1,000 ทีน่ งั ่ ภายในมีเนื้อทีก่ ว้างขวางทีส่ ามารถใช้ในการจัดนิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยังสามารถล่องเรือกอนโดล่าซึง่
มีฝืพายทีส่ ามารถขับร้องเพลงได้อย่างไพเราะภายในยังบรรจุดว้ ยร้านค้ามากมายคล้ายกับยกห้างดังๆมาไว้ทน่ี ่ี
อาทิเช่น coach เป็ นต้นและภายในบริเวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ช่นื ชมอันตระการตา
ให้ท่านได้สมั ผัสเมืองเวนิสทีย่ กมาตัง้ ใจกลางโรงแรมให้ท่านเพลิดเพลินกับการเสีย่ งโชคเรามีคาสิโนขนาด
มหึมาให้ท่านได้ลองเสีย่ งโชคเล่นๆเพือ่ ความสนุกสนาน จากนั้นนาทุกท่านเดินทางกลับสูฮ่ อ่ งกง โดยเรือ
เฟอร์ร่ี (อิสระอาหารเย็น)
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Newton Place Hotel or Silka Seaview Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม

รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์ร่-ี ช้อปปิ้ งนาธาน จิมซาจุย่ - กรุงเทพฯ

 (เช้า /กลางวัน/-)

บริการอาหารเช้าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร นาท่านสู่หาด ทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ย วแห่งนี้สวยที่สุดแห่ง
หนึ่ง และยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปัน้ ของเจ้าแม่
กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทาหน้าที่ปกป้ องคุ ม้ ครองชาวประมง โดดเด่ นอยู่
ท่ามกลางสวนสวยที่ท อดยาวลงสู่ ชายหาด ให้ท่ านนมัส การขอพรจากเจ้า แม่
กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพือ่ เป็ นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชื่อกันว่า
ข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รูจ้ กั กันดีใน
นาม “วัดแชกงหมิว”หรือวัดกังหันนัน่ เอง นาท่านเยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์ร่ี”ที่ข้ นึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดี ไชน์ท่ไี ด้รบั รางวัล
อันดับเยีย่ มยอด
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตัง้ ต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีรา้ น
ขายของทัง้ เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า,กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบ
ทีเ่ ป็ นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING
COMPLEX ข น า ด ใ ห ญ่ ชื่ อ OCEAN TERMINALซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย
ห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถงึ กันได้
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok
21.15 น.
เหิรฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เทีย่ วบินที่ EK385
23.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
........................................................................................
เช้า

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ราคา ทัวร์ฮอ่ งกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
เริม่ เดินทาง

กลับจากเดินทาง

จานวน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

06 ม.ค. 61

08 ม.ค. 61

20

15,900

15,900

14,900

5,500

13 ม.ค. 61

15 ม.ค. 61

20

15,900

15,900

14,900

5,500

20 ม.ค. 61

22 ม.ค. 61

20

15,900

15,900

14,900

5,500

27 ม.ค. 61

29 ม.ค. 61

20

15,900

15,900

14,900

5,500

01 ก.พ. 61

03 ก.พ. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

03 ก.พ. 61

05 ก.พ. 61

20

15,900

15,900

14,900

5,500

08 ก.พ. 61

10 ก.พ. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

17 ก.พ. 61

19 ก.พ. 61

20

15,900

15,900

14,900

5,500

22 ก.พ. 61

24 ก.พ. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

03 มี.ค. 61

05 มี.ค. 61

20

15,900

15,900

14,900

5,500

08 มี.ค. 61

10 มี.ค. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

15 มี.ค. 61

17 มี.ค. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

22 มี.ค. 61

24 มี.ค. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

05 เม.ย. 61

07 เม.ย. 61

20

17,900

17,900

16,900

6,500

07 เม.ย. 61

09 เม.ย. 61

20

17,900

17,900

16,900

6,500

12 เม.ย. 61

14 เม.ย. 61

20

17,900

17,900

16,900

6,500

19 เม.ย. 61

21 เม.ย. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

26 เม.ย. 61

28 เม.ย. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

เงือ่ นไขการเดินทาง
- กรุป๊ 9 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหวั หน้าทัวร์
- กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจานวน) ** โดยทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง **
อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
- ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุมของ
บริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถผูช้ ่วยคนขับรถ ในอัตราวันละ 40 หยวน วัน/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ)
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพือ่ เป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบัว
หิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่งึ ไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อซื้อหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั ความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลักไม่มีการบังคับใดใดทัง้ สิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า15 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯ
กาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษอย่างตา่ 2 หน้าและบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทาง
เพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนบริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทาง
ได้หากไม่มนั ่ ใจกรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเส
ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ

บริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จา่ ย
ทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
หรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
- กรณีทท่ี ่านมีการบินต่อไฟล์ภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางทัวร์ก่อนการออกตัวทุ
๋ กครัง้ หากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ หรือมีค่าใช้จ่าย
ใดๆเกิดขึ้นทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่ กิดขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
• เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้อง
คู่(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
• กรณีทม่ี กี ารจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
• โรงแรมฮ่องกงมีลกั ษณะเป็ น TraditionalBuildingห้องที่เป็ นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซึง่ ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
นัน้ ๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
•
ข้อมูลเพิ่มเติมเรือ่ งตัวเครื
๋ อ่ งบิน
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วน
ต่างทีส่ ายการบินและบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งั ่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนดซึง่ ทางบริษทั ฯไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ดาเนินการออกตัวเครื
๋ ่องบินไปแล้ว(กรณีตวั ๋ REFUNDได้)ผูเ้ ดินทางจะต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**

