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โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินรอยัลจอร์แดน
 (- /-/-)

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market

12.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 Row Q เคาท์เตอร์สายการบินรอยัลจอร์แดน Royal Jordan Airways
(RJ) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่ วบิน RJ 182 **บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง**

15.25 น.

18.45 น.
จากนัน้

ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งทีข่ ้นึ ชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Market (อิสระอาหารเย็น)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นัง่ รถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้ งนาธาน จิมซ่าจุย่
Avenue of Stare
 (เช้า/กลางวัน/-)

เช้า
จากนัน้

บริการอาหารเช้าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือ ที่รูจ้ กั กันดีในนาม “วัดแชกงหมิว ” หรือ วัดกังหัน นัน่ เอง
นมัสการเทพเจ้าแชกงเพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคลนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
หนึ่งในวัดทีโ่ ด่งดังทีส่ ุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผูค้ น
มากมายที่นาธู ปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตัง้ แต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลใน
การทาธุรกิจนาท่านสู่ วัดชิหลิน เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมและพระโพธิสตั ว์ ที่แห่งนี้ได้ สร้าง
ขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั ภายในมีสระบัวอันงดงาม จากนัน้ เยี่ยมชมโรงงาน“จิว
เวอร์ร่ี”ที่ข้ นึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ไี ด้รบั รางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงาน
หยก
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู พเิ ศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun
บ่าย น าท่ า นเที่ ย วเกาะฮ่ อ งกงขึ้น สู่ ย อดเขา
VICTORIA PEAK หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอด
นิยมเป็ นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม
นาท่านสู่ สถานี พีคแทรม เพื่อโดยสารรถรางด้วยระยะทาง 1.4 กม.สู งประมาณ 400 เมตรจาก

เที่ยง
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จากนัน้

ระดับนา้ ทะเล ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ต่นื ตาตื่นใจกับ ทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงและฝัง่ เกาลู นซึ่งเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้ าและ
อาคารต่างๆทีส่ ร้างตามหลักฮวงจุย้ นาท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และ
ยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปัน้ ของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทาหน้าที่ปกป้ องคุม้ ครอง
ชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่ อดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชค
ลาภเพือ่ เป็ นสิรมิ งคล ข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึ้น 3 ปี
นาท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่าน จิมซาจุ่ยมักจะตัง้ ต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีรา้ นขายของทัง้ เครื่อง
หนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า,กล้องถ่ายรูป ฯลฯและสินค้าแบบที่เป็ นของพื้นเมือง
ฮ่องกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาด
ใหญ่ช่ือOCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมี
ทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถงึ กันได้ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) นาท่านชม
โชว์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ A Symphony of Lights งานแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ใหญ่
ที่สุดในโลก บันทึกโดยกินเนสส์บคุ๊ ซึ่งใช้ตึกถึง 44 ตึกรอบอ่าววิคตอเรีย แสง สี
เสียง ใช้งบประมาณสูงถึง 44 ล้านดอลล่าร์ฮ่องกง รูปแบบการแสดง คือ ตึกต่างๆ
ในฝัง่ เกาะฮ่องกง จะเล่นไฟ มีแสงเลเซอร์ว่งิ ไปมา พร้อมกับดนตรีประกอบการ
แสดง จุดในการชมการแสดงมีอ ยู่ 2 จุด คื อ หน้า หอนาฬิกา และบริเวณ
Avenue of Star
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

สักการะพระใหญ่วดั โป่ หลิน-นัง่ กระเช้านองปิ ง-ช้อปปิ้ งซิต้ เี กท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ

เช้า
จากนัน้

บริการอาหารเช้าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร
นาท่านนัง่ กระเช้า Ngong ping 360 ทีย่ าวทีส่ ุดในโลก จากตุงชุงสู่ทร่ี าบนองปิ งใน
เวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตย
กรรมจีนโบราณของหมูบ่ า้ นนองปิ งบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับนา้ ทะเล 371 เมตร
อิสระให้ท่านนมัสการพระใหญ่วดั โป่ หลิน หรือ นิ ยมเรียกว่าพระใหญ่ลนั เตา

จากนัน้

 (เช้า/กลางวัน/-)

(ในกรณี ที่ ก ระเช้า นองปิ งมี ก ารปิ ดปรับ ปรุ ง จะเปลี่ ย นเป็ นนั ่ง รถ
โดยสารของทางนองปิ งขึ้นแทน) ** กระเช้านองปิ งปิ ดปรับปุงตัง้ แต่ วันที่ 10 – 17 พฤษภาคม 2561 **
เที่ยง
จากนัน้

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระทุกท่านที่ City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา ห่างจากสนามบิน
นานาชาติฮ่ อ งกงเพีย ง 10 นาที ตัง้ อยู่บ ริเวณสถานี ร ถไฟใต้ดินตงชงมีเสื้อผ้า แบรนด์ช นั้ น ามากมายให้เลือ กช้อ ปรวมทัง้
เครื่องประดับ เสื้อผ้าเด็ก รองเท้ากีฬา และของตกแต่งบ้าน สินค้าลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชัน้ 1 ยังเป็ น Fast Food ชื่อดัง
อย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชัน้ ใต้ดินยังมี Supermarket มีรายการให้เลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเป็ นอาหาร
ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ และ สินค้าอีกมากมาย Citygate Outlets Mallมีรา้ นอาหารนานาชาติมากมายให้เลือก
รับประทานมากถึง 17 ร้านค้ารวมทัง้ อาหารไทยรสเลิศ ชัน้ บนสุดของห้างยังมีรา้ นกาแฟสุดเก๋ให้นงั ่ จิบนัง่ พักให้หายเหนื่อย
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok
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21.25 น.
23.25 น.

เหิรฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินรอยัลจอร์แดน เทีย่ วบินที่ RJ 183
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา ทัวร์ฮอ่ งกง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3 วัน 2 คืน บินรอยัลจอร์แดน
เริม่ เดินทาง

กลับจากเดินทาง กรุป๊

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

14 มิ.ย. 61

16 มิ.ย. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

28 มิ.ย. 61

30 มิ.ย. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

01 ก.ค. 61

03 ก.ค. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

12 ก.ค. 61 Bus 2

14 ก.ค. 61

25

15,900

15,900

14,900

5,500

15 ก.ค. 61

17 ก.ค. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

22 ก.ค. 61

24 ก.ค. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

02 ส.ค. 61

04 ส.ค. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

16 ส.ค. 61

18 ส.ค. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

20 ก.ย. 61

22 ก.ย. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

27 ก.ย. 61

29 ก.ย. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

04 ต.ค. 61

06 ต.ค. 61

20

15,900

15,900

14,900

6,500

11 ต.ค. 61

13 ต.ค. 61

20

16,900

16,900

15,900

6,500

18 ต.ค. 61

20 ต.ค. 61

20

15,900

15,900

14,900

6,500

25 ต.ค. 61

27 ต.ค. 61

20

15,900

15,900

14,900

5,500

15 พ.ย. 61

17 พ.ย. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

22 พ.ย. 61

24 พ.ย. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

29 พ.ย. 61

01 ธ.ค. 61

20

15,900

15,900

14,900

6,500

13 ธ.ค. 61

15 ธ.ค. 61

15

15,900

15,900

14,900

5,500
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27 ธ.ค. 61

29 ธ.ค. 61

15

18,900

18,900

17,900

6,500

29 ธ.ค. 61

01 ม.ค. 62

20

20,900

20,900

19,900

7,000

เงือ่ นไขการเดินทาง
 กรุป๊ 9 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหวั หน้าทัวร์
 กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจานวน) ** โดยทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง **
ในกรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆทัง้ สิ้น











อัตราค่าบริการรวม
ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าแรงไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ภาษี น้ ามันและภาษีตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 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 ,คนขับรถ ผูช้ ่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 40 ดอลล่าห์ฮอ่ งกง/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรม
เนี ยมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
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หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ)
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพือ่ เป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบัว
หิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่งึ ไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อซื้อหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั ความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลักไม่มีการบังคับใดใดทัง้ สิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม ในกรณี ไม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.
กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน) ทางบัญชี

1. นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ/หรือ นายณัฏฐวีร ์ อมาตยกุล
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สุรวงษ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 064-2-34250-9
2. ชื่อบัญชี นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ นางสาวกาญจนา วรนิติเยาวภา
ธ. กสิกรไทย สาขา สานักงานสีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 789-2-33742-4
2.กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
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 ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง
ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษทั ฯกาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6
เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล
หรือกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทย
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และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน
เงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบตั เิ หตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
 เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้องคู่
(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
 กรณี ท่มี ีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมฮ่องกงมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละ
โรงแรมนั้นๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตัวเครื
๋ ่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ย
ส่วนต่างที่สายการบินและบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นงั ่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนดซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้และในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ดาเนิ นการออกตัวเครื
๋ ่องบินไปแล้ว(กรณี ตวั ๋ REFUNDได้)ผูเ้ ดินทางจะต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
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