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โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ EK 
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วนัแรก กรุงเทพฯ –ฮอ่งกง – Mongkok Ladies Market     (- /-/-) 

11.00 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 8 Row T เคาทเ์ตอรส์ายการบนิเอมิเรตส ์Emirate Airline (EK) โดยมี

เจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

14.05 น.    ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ EK384  **บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

18.05 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท่้านออก “ Exit B”  

จากนัน้ เดนิทางสู่แหลง่ชอ้ปป้ิงที่ขึ้นชื่ออีกหน่ึงแห่ง Mongkok Ladies Market (อสิระอาหารเยน็)  

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  Newton Place Hotel or Silka Seaview Hotel หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สอง มาเกา๊-วดัเจา้แม่กวนอมิ-โบสถเ์ซนตป์อล-เซนาโดแ้สควร-์โอทอ็ป-เวเนเช่ียน-ฮอ่งกง  (เชา้/กลางวนั/-)     

เชา้ บริการอาหารเชา้แบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคารจากนัน้น าทกุท่านเดินทางสู่มาเกา๊โดยเรอืเฟอรร์ี่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)เที่ยง

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทกุท่านเดินทางสู่มาเกา๊ น าท่านเดนิทางสู่วดัเจา้แม่กวนอมิซึง่เป็นวดัทีม่ขีนาดใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ด

ในเกาะมาเกา๊"สกัการะเจา้แม่กวนอมิ องคเ์จา้พ่อกวนอู เจา้แมท่บัทมิ หรอื อามา่ เพือ่ความเป็นศิรมิงคลผ่านชมองค ์รูปปัน้เจา้แม่กวนอมิ ปรางค์

ทอง (Kun Iam Statue)ที่ต ัง้อยู่รมิทะเลเจา้แม่กวนอมิองคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิ์ท ัง้องคม์คีวามสูง 18

เมตร หนกักว่า 18ตนั ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย

สะทอ้นกบัแดดยามเยน็เป็นประกายเรอืงรอง เหลอืงอร่ามงดงามจบัตา

แต่หากเพ่งมองดูดีๆ จะเหน็ว่าเจา้แมก่วนอมิองคน้ี์เป็นเจา้แมก่วนอมิ

ลูกครึ่งคือปัน้เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แต่ว่ากลบัมพีระพกัตรเ์ป็น หนา้

พระแม่มารีทีเ่ป็นเช่นน้ีก ็เพราะว่าเป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตเุกส ต ัง้ใจ

สรา้ง ขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊ในโอกาสทีส่่งมอบมาเกา๊คืนใหก้บัจนี....น าท่านแวะ ชม ชมิ รา้นโอทอ้ปมาเกา๊จากนัน้น าท่านชมโบสถเ์ซนต์

ปอลทางประวตัศิาสตร ์และเป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมอืงมาเกา๊โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกใน ดนิแดนตะวกั

ออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมอ้ย่างรุนแรง ท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแค่เพยีง

บานประตูและบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ที่สงา่ งาม หลงัจากมกีารบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991ดา้นหลงั

ของซากโบสถแ์ห่งน้ีมกีารจดัสรา้ง พพิธิภณัฑท์างศาสนาขึ้นและยงัมหีลุมฝงัศพของบาทหลวงวาลคิ 

นาโน ผูก่้อต ัง้โบสถต์ลอดจนโครงกระดูกของชาวครสิตญ์ี่ปุ่นและเวยีดนามทีเ่สยีชวีติเมือ่คราวที่

เกดิเพลงิไหมค้ร ัง้ใหญ่ ...เดนิทางสู่...เซนาโดส้แควร.์..สถานที่ชอ้ปป้ิงใหญ่ใจกลางเมอืงมาเกา๊

ภายในบรเิวณตกแต่งดว้ยตึกอาคารอายุกว่า 400 ปี สรา้งโดยชาวโปรตเุกสทีอ่พยพมาตัง้หลกั

แหลง่อยู่ในมาเกา๊เมือ่คร ัง้อดตีงดงามตาดว้ยพื้นกระเบื้องซึง่น ามาจากยุโรปตกแต่งเป็นรูปเกลยีวคลืน่อนังดงามน าท่านเดนิทางสู่ โรงแรมหรูหรา 5 

ดาวเดอะเวเนเชยีน..ชมบรรยากาศภายในบรเิวณของVENETIAN RESORTทีต่กแต่งดว้ยสถาปตัยกรรมแบบบารอคธมีของโรงแรมเป็นแบบ

สถาปตัยกรรมประวตัศิาสตรข์องชาวเวนิสท่านจะไดพ้บกบัรา้นคา้ชอ้ปป้ิงกว่า 350 รา้น มที ัง้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท่้านเลอืกและยงัมสีปาสุด

หรูหราใหท่้านเลอืกใชบ้ริการ มรีา้นอาหารกว่า 20 รา้นและทีน่ ัง่รองรบักว่า 1,000 ทีน่ ัง่ภายในมเีน้ือทีก่วา้งขวางทีส่ามารถใชใ้นการจดันิทรรศการ

หรอืสมัมนาและท่านยงัสามารถลอ่งเรอืกอนโดลา่ซึง่มฝืีพายทีส่ามารถขบัรอ้งเพลงไดอ้ย่างไพเราะภายในยงับรรจดุว้ยรา้นคา้มากมายคลา้ยกบัยก

หา้งดงัๆมาไวท้ีน่ี่อาทเิช่น coach เป็นตน้และภายในบริเวณของโรงแรมและยงัมขีบวนพาเหรดใหท่้านไดช้ื่นชมอนัตระการตาใหท่้านไดส้มัผสั
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เมอืงเวนิสทีย่กมาตัง้ใจกลางโรงแรมใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการเสี่ยงโชคเรามคีาสโินขนาดมหมึาใหท่้านไดล้องเสี่ยงโชคเลน่ๆเพือ่ความสนุกสนาน 

จากนั้นน าทกุท่านเดินทางกลบัสูฮ่อ่งกง โดยเรอืเฟอรร์ี่ (อสิระอาหารเยน็)  

 จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  Newton Place Hotel or Silka Seaview Hotel หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม รพีลสัเบย-์วดัแชกงหมิว-โรงงานจวิเวอรร์ี่-ชอ้ปป้ิงนาธาน จมิซาจุย่ - กรุงเทพฯ   (เชา้ /กลางวนั/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบติ่มซ า ณ ภตัตาคาร น าท่านสู่หาด ทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทนเ์สี้ยวแห่งน้ีสวยที่สุดแห่ง

หน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปัน้ของเจา้แม่

กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่วซึ่งท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่

ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท่้านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่

กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพือ่เป็นสริิมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชื่อกนัว่า

ขา้มหน่ึงคร ัง้จะมอีายุเพิ่มขึ้น 3 ปี น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกง หรือที่รูจ้กักนัดีใน

นาม “วดัแชกงหมิว”หรือวดักงัหนันัน่เอง น าท่านเยี่ยมชมโรงงาน“จวิเวอรร์ี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท์ี่ไดร้บัรางวลั

อนัดบัเยีย่มยอด  

เที่ยง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  ใหท่้านเต็มอิ่มกบัการชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย มกัจะตัง้ตน้กนัที่สถานีจิมซาจุ่ยมีรา้น

ขายของท ัง้เครื่องหนงั,เครื่องกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสนิคา้แบบ

ทีเ่ป็นของพื้นเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายมีSHOPPING 

COMPLEX ข น า ด ใ ห ญ่ ชื่ อ OCEAN TERMINALซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ไป ด ้ ว ย

หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชื่อมตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ Cheak Lap Kok 

21.15 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิ EMIRATES AIRLINES เทีย่วบนิที ่EK385 

23.15 น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

........................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ราคา ทวัรฮ์อ่งกง มาเกา๊ เวเนเช่ียน 3 วนั 2 คืน บินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ 
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เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

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 

 

 
 
เงือ่นไขการเดินทาง 

- กรุป๊ 9 ท่าน ข้ึนไปออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัร ์

- กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คนืค่าทวัรเ์ต็มจ านวน) ** โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นเดินทาง ** 
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อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถผูช่้วยคนขบัรถ ในอตัราวนัละ 40 หยวน วนั/ลูกทวัร1์ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 

หมายเหตุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การท่องเที่ยวประเทศจนีนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการท่องเที่ยวดงักล่าวคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบวั

หมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซึ่งจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทซีึ่งไม่มีการบงัคบัใหท่้านซื้อซื้อหรอืไม่ข้ึนอยู่กบัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทัง้สิ้นหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิม่ทางบรษิทัฯจะขอถอืว่าท่านรบัทราบ

และยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าวแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบนิดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรอืสลบัสบัเปลี่ยนไดต้าม

ความเหมาะสม 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั 

มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

     2.กรณียกเลกิ   2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด 

                                 เทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 
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   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

         เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

           เจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ 

   ก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ 

  ค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง

เพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนบรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทาง

ไดห้ากไม่มัน่ใจกรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

- กรณีทีท่่านมกีารบนิต่อไฟลภ์ายในประเทศ กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางทวัรก่์อนการออกตัว๋ทุกคร ัง้ หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ หรอืมค่ีาใชจ่้าย

ใดๆเกดิขึ้นทางบริษทัจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเ่กดิขึ้น 

 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 
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 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว(Single)และหอ้งคู่

(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน(Triple Room)หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั 

 กรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมฮ่องกงมลีกัษณะเป็น TraditionalBuildingหอ้งที่เป็นหอ้งมขีนาดกระทดัรตั ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรม

นัน้ๆและหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

  

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องต ัว๋เครื่องบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั  ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วน

ต่างทีส่ายการบนิและบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนดซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดนิทางและไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ผูเ้ดนิทางจะตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 


