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โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ EK
วันแรก
กรุงเทพฯ –ฮ่ องกง – Mongkok Ladies Market  (- /-/-)
11.00 น.
14.05 น.
18.05 น.
จากนั้น
จากนั้น
วันทีส่ อง
เช้า

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่
อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK384 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ข้ ึนชื่ออีกหนึ่งแห่ ง Mongkok Ladies Market (อิสระอาหารเย็น)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Newton Place Hotel or Silka Seaview Hotel หรือเทียบเท่า
มาเก๊า-วัดเจ้ าแม่กวนอิม-โบสถ์ เซนต์ปอล-เซนาโด้ แสควร์ -โอท็อป-เวเนเชี่ยน-ฮ่ องกง
(เช้ า/กลางวัน/-)
บริ การอาหารเช้าแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคารจากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่มาเก๊าโดยเรือเฟอร์ รี่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่มาเก๊า นําท่านเดินทางสู่ วดั เจ้ าแม่กวนอิมซึ่งเป็ นวัดที่มีขนาดใหญ่
และเก่าแก่ที่สุดในเกาะมาเก๊า"สักการะเจ้าแม่กวนอิม องค์เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทบั ทิม หรื อ อาม่า เพื่อความเป็ นศิริมงคลผ่ านชมองค์
รูปปั้นเจ้ าแม่กวนอิม ปรางค์ ทอง (Kun Iam Statue)ที่ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลเจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์
ทั้งองค์มีความสูง 18เมตร หนักกว่า 18ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดู
งดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดยามเย็นเป็ นประกายเรื องรอง เหลืองอร่ าม
งดงามจับตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆจะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ีเป็ นเจ้าแม่
กวนอิมลูกครึ่ งคือปั้นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็ น
หน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ก็ เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกส ตั้งใจ
สร้าง ขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั
จีน....นําท่านแวะ ชม ชิม ร้ านโอท้อปมาเก๊าจากนั้นนําท่านชมโบสถ์ เซนต์ปอลทางประวัติศาสตร์ และเป็ นสัญลักษณ์ประจําเมืองมา
เก๊าโบสถ์แห่ งนี้ เคยเป็ นโรงเรี ยนสอนศาสนาแห่ งแรกของชาวตะวันตกใน ดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิง
ไหม้อย่างรุ นแรง ทําให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันได
ทางเข้าด้านหน้าที่สง่า งาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991ด้านหลัง
ของซากโบสถ์แห่ งนี้มีการจัดสร้าง พิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้นและยังมีหลุมฝังศพ
ของบาทหลวงวาลิค นาโน ผูก้ ่อตั้งโบสถ์ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริ สต์ญี่ปุ่น
และเวียดนามที่เสี ยชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ...เดินทางสู่...เซนาโด้ ส
แควร์ ...สถานที่ชอ้ ปปิ้ งใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊าภายในบริ เวณตกแต่งด้วยตึกอาคาร
อายุกว่า 400 ปี สร้างโดยชาวโปรตุเกสที่อพยพมาตั้งหลักแหล่งอยูใ่ นมาเก๊าเมื่อครั้ง
อดีตงดงามตาด้วยพื้นกระเบื้องซึ่งนํามาจากยุโรปตกแต่งเป็ นรู ปเกลียวคลื่นอันงดงามนําท่านเดินทางสู่ โรงแรมหรู หรา 5 ดาวเดอะเว
เนเชียน..ชมบรรยากาศภายในบริ เวณของVENETIAN RESORTที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็ นแบบ
สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิสท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้ งกว่า 350 ร้าน มีท้งั สิ นค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก
และยังมีสปาสุ ดหรู หราให้ท่านเลือกใช้บริ การ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้านและที่นงั่ รองรับกว่า 1,000 ที่นงั่ ภายในมีเนื้อที่กว้างขวางที่
สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการหรื อสัมมนาและท่านยังสามารถล่องเรื อกอนโดล่าซึ่งมีฝืพายที่สามารถขับร้องเพลงได้อย่าง
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ไพเราะภายในยังบรรจุดว้ ยร้านค้ามากมายคล้ายกับยกห้างดังๆมาไว้ที่นี่อาทิเช่น coach เป็ นต้นและภายในบริ เวณของโรงแรมและยัง
มีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชื่นชมอันตระการตาให้ท่านได้สัมผัสเมืองเวนิสที่ยกมาตั้งใจกลางโรงแรมให้ท่านเพลิดเพลินกับการเสี่ ยง
โชคเรามีคาสิ โนขนาดมหึ มาให้ท่านได้ลองเสี่ ยงโชคเล่นๆเพื่อความสนุกสนาน จากนั้นนําทุกท่านเดินทางกลับสู่ ฮ่องกง โดยเรือ
เฟอร์ รี่ (อิสระอาหารเย็น)
จากนั้น นําท่านเข้าสู่ที่พกั Newton Place Hotel or Silka Seaview Hotel หรือเทียบเท่า
วันทีส่ าม

รีพลัสเบย์ -วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์ รี่-ช้ อปปิ้ งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ าแบบติม่ ซํา ณ ภัตตาคาร นําท่านสู่หาด ทราย REPULSE BAY หาดทรายรู ปจันทน์เสี้ ยวแห่ งนี้ สวยที่สุดแห่ ง
หนึ่ ง และยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ ไปหลายเรื่ อ งมีรูปปั้ นของเจ้าแม่
กวนอิ มและเจ้า แม่ทิ นโห่ ว ซึ่ งทํา หน้าที่ป กป้ องคุ ้มครองชาวประมง โดดเด่ นอยู่
ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้ าแม่ กวนอิม
และเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ึ งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่ ง
ครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรื อที่รู้จกั กันดีในนาม “วัดแช
กงหมิว”หรือวัดกังหันนัน่ เอง นําท่านเยีย่ มชมโรงงาน“จิวเวอร์ รี่”ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกง
พบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยีย่ มยอด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้ อปปิ้ งย่ านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานี จิมซาจุ่ยมีร้านขาย
ของทั้งเครื่ องหนัง,เครื่ องกีฬา, เครื่ องใช้ไฟฟ้ า,กล้องถ่ายรู ปฯลฯและสิ นค้าแบบที่เป็ น
ของพื้ น เมื อ งฮ่ อ งกงอยู่ด้ว ยและตามซอกตึ ก อัน ซั บ ซ้ อ นมากมายมี SHOPPING
COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อOCEAN TERMINALซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสิ นค้า
เรี ยงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้
นําท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok
เหิ รฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK385
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
........................................................................................

เทีย่ ง
บ่าย

ได้เวลาสมควร
21.15 น.
23.15 น.

 (เช้ า /กลางวัน/-)
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย่ ว
ราคา ทัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จํานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มเี ตียง

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
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เงื่อนไขการเดินทาง
- กรุ๊ป 9 ท่าน ขึน้ ไปออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์
- กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์ เต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนเดินทาง **
อัตราค่าบริการรวม
 ตัว๋ เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
 ทีพ่ ักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการระบุ
 ค่าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย่ วตามรายการ
 ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
 ภาษีนาํ้ มันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
 ค่าระวางนํา้ หนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
× ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
× ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ในรายการ
× ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัตภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกและ
เข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
× ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตราวันละ 40 หยวน วัน/ลูกทัวร์ 1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
× ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนํา้ ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้ วยค่ะ)
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้ าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็ นการส่ งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าวคือร้ านชาร้ านหยกร้ านบัว
หิมะร้ านผ้าไหมร้ านขนมร้ านจิวเวอร์ รี ***ซึ่งจะใช้ เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไม่มกี ารบังคับให้ ท่านซื้อซื้อหรือไม่ขนึ้ อยู่กบั ความพอใจ
ของลูกค้าเป็ นหลักไม่มกี ารบังคับใดใดทั้งสิ้นหากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้องจ่ ายค่าทัวร์ เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์ โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้ างต้นอาจมีการเปลีย่ นแปลงหรือสลับสับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม
เงื่อนไขการสํารองทีน่ ั่ง
1.กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน มิฉะนั้นถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณียกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ ท้งั หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
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2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือ่ นการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง ในกรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจํานวนทีบ่ ริษัทฯ
กําหนดไว้(15 ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืน่ ทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระ
ค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ ไปจึงออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทางไปด้ วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ ากระดาษอย่างตํา่ 2 หน้ าและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจี ุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเทีย่ วเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนบริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ หากไม่
มัน่ ใจกรุณาสอบถามกับเจ้ าหน้ าที)่
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ า
หรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือ
เหตุภยั พิบัตทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิ หตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเองหรือ
ในกรณีทกี่ ระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
- กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ นชื่อได้
- เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ ยอมรับใน
เงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ ล้วทั้งหมด
- กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น
Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ ท้งั หมด
- กรณีที่ท่านมีการบินต่อไฟล์ภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อสอบถามกับทางทัวร์ก่อนการออกตัว๋ ทุกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรื อมีค่าใช้จ่ายใดๆ
เกิดขึ้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น
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ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก
 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้องคู่(Twin/Double)และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมฮ่องกงมีลกั ษณะเป็ น TraditionalBuildingห้องที่เป็ นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ
และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋ เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่าง
ที่สายการบินและบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนดซึ่งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง
ได้และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว(กรณีตวั๋ REFUNDได้)ผูเ้ ดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบ
ของสายการบินเท่านั้น
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้แล้วจึงมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่านเอง**

