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เกาะฮอ่งกง–สกัการะเจา้แมก่วนอมิ–ขา้มสะพานตอ่อายทุีร่พีลสัเบย ์
สกัการะเทพเจา้แชกงหมวิ วดักงัหนั-ชอ้ปป้ิงยา่นดงั จมิซาจุย่ ถนนนาธาน 
เซนิเจ ิน้–ชอ้ปป้ิงหา้งหลอหวู่–ชมโชวม์า่นน า้อลงัการ Mangrove Groove 

แถมฟร!ี! น ัง่กระเชา้นองปิง สกัการะพระใหญว่ดัโป่หลนิ –ชอ้ปป้ิง city gate outlets 

เมนพูเิศษ!!  เป็ดปกักิง่+ไวนแ์ดง+รวมวซีา่จนีแบบกรุป๊ 
 
 

 
 

โปรแกรม 4 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิก 

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ –สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                               (- /-/-) 

23.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4  ประตู5-6 Row M สายการบนิ คาเธย่แ์ปซฟิิคCathay 

Pacific Airways (CX)โดยมเีจา้หนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

วนัทีส่อง   ฮอ่งกง -รพีลสัเบย-์วดัแชกงหมวิ-ชอ้ปป้ิงนาธาน-เซนิเจ ิน้ (ติม๋ซํา/กลางวัน/เย็น) 

01.35น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยเทีย่วบนิ CX706 ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง** 

05.10น. ถงึสนามบนิCheak Lap Kokหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  ใหท้า่น

ออก “ Exit  B” 
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จากนัน้ นําทา่นสูห่าดทราย REPULSE  BAY  หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่นีส้วยทสีดุแหง่หนึง่ และยงัใชเ้ป็น

ฉากในการถา่ยทําภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูปัน้ของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ซึง่ทําหนา้ที่

ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่

ชายหาด ใหท้า่นนมสัการขอพรจากเจา้แม ่กวนอมิ และเทพเจา้แหง่โชค

ลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายุ

เพิม่ขึน้ 3 ปี 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกง หรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนนาม “วดัแชกงหมวิ” หรอื

วดักงัหนัน่ันเอง นมสัการเทพเจา้แชกงเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

เทีย่ง              บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  ใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่น จมิซาจุย่  มกัจะตัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่มรีา้นขายของทัง้เครือ่ง

หนัง,เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถา่ยรปูฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและ

ตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEXขนาดใหญช่ือ่OCEAN TERMINALซึง่

ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชือ่มตดิตอ่สามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้

จากนัน้  นําทกุทา่นเดนิทางสูเ่ซนิเจ ิน้โดยรถไฟ 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

น าเขา้สูท่ ีพ่กั Shunzhui Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้- พพิธิภณัฑเ์ซิน้เจ ิน้-ชาจนี-ผา้ไหม-บวัหมิะ-หยก-โชวม์า่นน า้ Mangrove 

Groove-ชอ้ปป้ิงหลอ่หวู่(เชา้/กลางวนั/เย็น)     

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม นําทา่นเทีย่วชมบรรยากาศ เซนิเจ ิน้ เมอืงทีต่ัง้อยูต่อนใต ้

สดุของประเทศจนี ภายหลังจากการจัดตัง้เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษเมือ่ปี ค.ศ. 1979 ทําใหเ้ศรษฐกจิ

ของจนีเตบิโตและเป็นทํารายไดใ้หป้ระเทศจนีมากทีส่ดุ  เซนิเจิน้ไดรั้บการพัฒนาจนเจรญิ ทันสมยัและ

มภีมูทิัศนส์วยงาม นําทา่นไปยงั  SHENZHEN MUSEUMตัง้อยูใ่จกลางเมอืงภายในมกีารจัดแสดง

นทิรรศการเกีย่วกบัเมอืงเซนิเจิน้มทีัง้โบราณวัตถปุระวัตศิาสตรว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยวีัฒนธรรมและ

ศลิปะเปิดใหเ้ขา้ชมมาตัง้แตปี่  1988 จากนัน้นําทา่นแวะชมและเลอืกซือ้สนิคา้โอท็อปของประเทศจนี 

เชน่ ชาจนี,ผา้ไหม ,บวัหมิะ และหยก 

เทีย่ง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสูท่ีช่อ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถกูแหลง่ใหญข่องเซนิเจิน้ “Lowu City”คนไทยรูจ้ักในนามมา

บญุครองเมอืงไทย เป็นแหลง่เสือ้ผา้ กระเป๋า นาฬกิา ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ คนไทยทีม่าเทีย่วจะแวะซือ้

เสือ้ผา้คณุภาพดทีีน่ี ่กระเป๋าหนังยีห่อ้ดังๆ ของโลกเชน่ หลยุส ์วติตอง ก็ม ีสว่นนาฬกิายีห่อ้ดังๆ ของ
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โลกเชน่ ROLEX ก็มใีหเ้ลอืกหลายแบบ พนักงานขายหลายรา้นพดูภาษาไทยได ้เหมอืนคนไทยพดู

ภาษาองักฤษกบัลกูคา้ชาวตา่งประเทศ ภายในแบง่ซอยเป็นรา้นขนาดเล็กมากมาย แตล่ะรา้นจะม ี

CATALOG สนิคา้ดังๆ ระดับโลกใหล้กูคา้เลอืก หากพอใจเขาจะไปหยบิสนิคา้มาใหช้ม และตอ่รอง

ราคากนัชนดิคนไทยขนกลับมาเมอืงไทยมากมายเลยทเีดยีว 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !!เมนเูป็ดปกักิง่+ไวนแ์ดง 

จากนัน้นําทา่นชม MANGROVE GROOVE  โชวม์า่นน้ํา การ

แสดงทีนํ่าเอา แสงเลเซอร ์ส ีเสยีง และมา่นน้ํามาผสมผสานกนั

ดว้ยเทคนคิและทมีงานผูส้รา้งงานระดับโลก OCTBAYไดทุ้ม่ทนุ

กวา่ 200ลา้นหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE

ดว้ยเรือ่งราวของเด็กหญงิผูม้คีวามกลา้หาญกบัลงิ ทีช่ว่ยกนัออก

ตามหา เครือ่งบรรเลงเพลงวเิศษ ทีจ่ะนํามาใชป้ลดปลอ่ยนกออก

จากเวทยม์นตรข์องป่าโกงกางทา่นจะไดรั้บความเพลดิเพลนิสนุกสนานและประทับใจกบัสดุยอดการ

แสดงสดุอลังการช์ดุนี้ 

น าเขา้สูท่ ีพ่กั Shunzhui Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ฮอ่งกง-โรงงานจวิเวอรร์ ี-่พระใหญน่องปิง-City gate-กรงุเทพฯ (เชา้/-/-) 

เชา้               บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม นําทกุทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยรถไฟ 

จากนัน้  นําทา่นเยีย่มชมโรงงาน “จวิเวอรร์ ี่” ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม

ยอดอาหารจากนัน้ นําทา่นน่ัง กระเชา้ Ngong ping 360ทีย่าวทีส่ดุ

ในโลก จากตงุชงุสูท่ีร่าบนองปิงในเวลา 25 นาท ีทา่นจะไดช้มทวิทัศน์

รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจนีโบราณของ

หมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่1.5 เฮคตารเ์หนอืระดับน้ําทะเล 371 เมตร อสิระ

ใหท้า่นนมสัการพระใหญว่ดัโป่หลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา 

จากนัน้ อสิระทกุทา่นที่City Gate Outletแหลง่รวมเสือ้ผา้แบรนดเ์นม 

หา้ง OUTLETS ขนาดใหญบ่นเกาะลันเตา หา่งจากสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงเพยีง 10 นาท ีตัง้อยู่

บรเิวณสถานรีถไฟใตด้นิตงชง  มเีสือ้ผา้แบรนดช์ัน้นํามากมายใหเ้ลอืกชอ้ปรวมทัง้

เครือ่งประดับ เสือ้ผา้เด็ก รองเทา้กฬีา และของตกแตง่บา้น สนิคา้ลดพเิศษ รวมทัง้บรเิวณ 

ชัน้ 1 ยงัเป็น Fast Food ชือ่ดังอยา่ง Mc Donald’s ,KFCและอืน่ๆอกีมากมาย ชัน้ใตด้นิยงัม ี

Supermarket มรีายการใหเ้ลอืกซือ้เลอืกหาไมว่า่จะเป็นอาหาร   ขนม อปุกรณ์ ขา้วของ

เครือ่งใช ้และ สนิคา้อกีมากมาย Citygate Outlets Mallมรีา้นอาหารนานาชาติ

มากมายใหเ้ลอืกรับประทานมากถงึ 17 รา้นคา้รวมทัง้อาหารไทยรสเลศิ ชัน้บนสดุของหา้ง

ยงัมรีา้นกาแฟสดุเกใ๋หน่ั้งจบิน่ังพักใหห้ายเหนือ่ย ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.25 น. เหริฟ้ากลับทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ คาเธยแ์ปซฟิิก เทีย่วบนิที ่CX617 

23.15 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หรอื 
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22.25 น. เหริฟ้ากลับทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ คาเธยแ์ปซฟิิก เทีย่วบนิที ่CX709 

00.15 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

.................................. Enjoy HongkongTour ....................................  
 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

 

ตารางวนัเดินทางราคาฮอ่งกงเซ้ินเจิ้นฟร!ี!พระใหญ่นองปิง4วนั 2 คนื 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

3พ.ย.59 6พ.ย.59 21 12,900 12,900 11,900 3,500 

10พ.ย.59 13พ.ย.59 21 12,900 12,900 11,900 3,500 

17พ.ย.59 20พ.ย.59 21 12,900 12,900 11,900 3,500 

24พ.ย.59 27พ.ย.59 21 12,900 12,900 11,900 3,500 

15ธ.ค.59 18ธ.ค.59 21 12,900 12,900 11,900 3,500 

22ธ.ค.59 25ธ.ค.59 21 13,900 13,900 12,900 3,500 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

- ทีพั่กโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

- คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรนํ์าเทีย่วตามรายการ 

- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางน้ําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร์

,ซกัรดีคา่ใชจ้า่ยอันเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การ

จลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและ

เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 
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- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ และหัวหนา้ทัวร ์อัตราวนัละ 40 ดอลลา่รฮ์อ่งกง/วนั/คน  (คนละ 

120 เหรยีญ/ทรปิ) 

- คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่ 

 

หมายเหต(ุกรณุาอา่นรายละเอยีดดว้ยคะ่) 

การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเที่ ย่ว

ดังกลา่ว  คอื รา้นชา รา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ ี***ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี- 

90 นาท ีซึง่ไมม่กีารบงัคับใหท้า่นซือ้ ซือ้หรอืไมข่ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดใดทัง้สิน้

หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไข

ดังกลา่วแลว้***รายการทัวรโ์รงแรม และตารางการบนิดังกลา่วขา้งตน้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืสลับสบัเปลีย่น

ไดต้ามความเหมาะสม 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

- สํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระคา่มดัจําทา่นละ 5,000 บาท หากยงัไมช่ําระคา่มดัจําถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิสํ์าหรับผูท้ีว่า่งมดัจํากอ่น สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 15 วัน(ชว่งเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน) 

- จํานวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่า ผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไป บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีผู่ ้

เดนิทาง(บคุคลทีม่อีายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป)ไมค่รบ 15 ทา่น 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสําคัญ 

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้และบรษัิทฯรับ

เฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯ

ไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้หากไมม่ัน่ใจกรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ที)่ 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล 

หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับใน

เงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่าน

อาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่น

เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ 

- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถ

เปลีย่นชือ่ได ้
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- เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

- กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

- กรณีทีท่า่นมกีารบนิตอ่ไฟลภ์ายในประเทศ กรณุาตดิตอ่สอบถามกบัทางทัวรก์อ่นการออกตั๋วทกุครัง้ หากมกีาร

เปลีย่นแปลงใดๆ หรอืมคีา่ใชจ้า่ยใดๆเกดิขึน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กดิขึน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 
 เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว

(Single)และหอ้งคู(่Twin/Double)และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น(Triple Room)หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

 กรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิTrade Fair)เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมฮอ่งกงมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งมขีนาดกระทัดรัต ซึง่ขึน้อยูก่บัการ

ออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆและหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ  ทา่น

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูกํ้าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดนิทางและไดดํ้าเนนิการ

ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้(กรณีตั๋ว REFUNDได)้ผูเ้ดนิทางจะตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 
 


