โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ EK
วันแรก

กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market

 (- /-/-)

14.05 น.
18.05 น.
จากนัน้
จากนัน้

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airline (EK) โดยมี
เจ้าหน้าทีอ่ าํ นวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่ วบิน EK384 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งทีข่ ้นึ ชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Market (อิสระอาหารเย็น)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Silka Seaview Hotel // SAV Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์ร่-ี ช้อปปิ้ งนาธาน จิมซาจุย่ -Avenue of Star

เช้า

บริการอาหารเช้าแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร นําท่านสู่หาด ทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีส่ ุดแห่ง
หนึ่ง และยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปัน้ ของเจ้าแม่
กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทําหน้าที่ปกป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่
ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ช ายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้า แม่
กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพือ่ เป็ นสิรมิ งคล ข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชื่อกันว่า
ข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รูจ้ กั กันดีใน
นาม “วัดแชกงหมิว”หรือวัดกังหันนัน่ เอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็ นสิริมงคลนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัด
หวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผูค้ นมากมายที่นาํ ธู ป
และของมาสักการะเพือ่ ขอพรต่างๆตัง้ แต่เรื่องความรักไปจนถึ งฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ นําท่านเยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์ร่ี”ที่
ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยีย่ มยอด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตัง้ ต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีรา้ นขาย
ของทัง้ เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า,กลอ้ งถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบทีเ่ ป็ น
ของพื้น เมือ งฮ่ อ งกงอยู่ ด ว้ ยและตามซอกตึ ก อัน ซับ ซ้อ นมากมายมี SHOPPING
COMPLEX ขนาดใหญ่ช่อื OCEAN TERMINALซึง่ ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้า
เรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถงึ กันได้ นําท่านชม โชว์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ A
Symphony of Lights งานแสดงแสงสีเสียงถาวรทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก บันทึกโดยกินเนสส์บคุ๊ ซึง่ ใช้ตกึ
ถึง 44 ตึกรอบอ่าววิคตอเรีย แสง สี เสียง ใช้งบประมาณสูงถึง 44 ลา้ นดอลล่าร์ฮ่องกง รูปแบบการ
แสดง คือ ตึกต่างๆ ในฝัง่ เกาะฮ่องกง จะเล่นไฟ มีแสงเลเซอร์วง่ิ ไปมา พร้อมกับดนตรีประกอบการ
แสดง จุดในการชมการแสดงมีอยู่ 2 จุด คือ หน้าหอนาฬกิ า และบริเวณ Avenue of Star
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Silka Seaview Hotel // SAV Hotel หรือเทียบเท่า

11.00 น.

เที่ยง
บ่าย

จากนัน้

 (เช้า /กลางวัน/-)

อิสระช้อปปิ้ ง - กรุงเทพฯ

วันที่สาม

 (-/-/-)

อิสระอาหารเช้า (ไม่มีไกด์และรถรับส่ง)ให้ท่านเต็มอิม่ กับการช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุย่ มักจะตัง้ ต้นกันทีส่ ถานีจมิ ซาจุ่ยมีรา้ นขายของ
ทัง้ เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า,กล ้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบทีเ่ ป็ นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึกอัน
ซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่อื OCEAN TERMINALซึง่ ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงราย
กันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถงึ กันได้ (ไกด์และรถมารับที่โรงแรม-ส่งสนามบิน)

**ท่านสามารถซื้อ Option Tour : ดิสนี ยแ์ ลนด์ 3,000 บาท(รวมรถรับ-ส่ง)**
: กระเช้านองปิ ง 1,500 บาท(รวมรถรับ-ส่ง)**
** ราคานี้ แจ้งก่อนเดินทางเท่านั้นค่ะ **
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok
21.15 น.
เหิรฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เทีย่ วบินที่ EK385
23.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเที่ยว

ราคา HONGKONG SHOPPING 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จํานวน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

03 มี.ค. 61

05 มี.ค. 61

24

13,900

13,900

13,900

5,500

04 มี.ค. 61

06 มี.ค. 61

24

12,900

12,900

12,900

4,500

08 มี.ค. 61

10 มี.ค. 61

24

12,900

12,900

12,900

4,500

11 มี.ค. 61

13 มี.ค. 61

24

11,900

11,900

11,900

4,500

15 มี.ค. 61

17 มี.ค. 61

24

12,900

12,900

12,900

4,500

18 มี.ค. 61

20 มี.ค. 61

24

11,900

11,900

11,900

4,500

22 มี.ค. 61

24 มี.ค. 61

24

12,900

12,900

12,900

4,500

05 เม.ย. 61

07 เม.ย. 61

24

16,900

16,900

16,900

5,500

07 เม.ย. 61

09 เม.ย. 61

24

16,900

16,900

16,900

5,500

12 เม.ย. 61

14 เม.ย. 61

24

16,900

16,900

16,900

5,500

19 เม.ย. 61

21 เม.ย. 61

24

12,900

12,900

12,900

4,500

22 เม.ย. 61

24 เม.ย. 61

24

11,900

11,900

11,900

4,500

26 เม.ย. 61

28 เม.ย. 61

24

12,900

12,900

12,900

4,500

9 พ.ค. 61

11 พ.ค. 61

24

12,900

12,900

12,900

5,500

10 พ.ค. 61

12 พ.ค. 61

20

12,900

12,900

12,900

4,500

14 พ.ค. 61

16 พ.ค. 61

20

12,900

12,900

12,900

4,500

17 พ.ค. 61

19 พ.ค. 61

20

12,900

12,900

12,900

4,500

24 พ.ค. 61

26 พ.ค. 61

20

12,900

12,900

12,900

4,500

25 พ.ค. 61

27 พ.ค. 61

20

13,900

13,900

13,900

5,500

31 พ.ค. 61

02 มิ.ย. 61

24

12,900

12,900

12,900

4,500

07 มิ.ย. 61

09 มิ.ย. 61

25

13,900

13,900

13,900

4,500

14 มิ.ย. 61

16 มิ.ย. 61

25

13,900

13,900

13,900

4,500

20 มิ.ย. 61

22 มิ.ย. 61

25

12,900

12,900

12,900

4,500

21 มิ.ย. 61

23 มิ.ย. 61

25

12,900

12,900

12,900

4,500

28 พ.ค. 61

30 พ.ค. 61

25

12,900

12,900

12,900

5,500

05 ก.ค. 61

07 ก.ค. 61

20

13,900

13,900

13,900

4,500

12 ก.ค. 61

14 ก.ค. 61

20

13,900

13,900

13,900

4,500

19 ก.ค. 61

21 ก.ค. 61

20

13,900

13,900

13,900

4,500

29 ก.ค. 61

31 ก.ค. 61

20

13,900

13,900

13,900

4,500

เงือ่ นไขการเดินทาง
- กรุป๊ 9 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหวั หน้าทัวร์
- กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจํานวน) ** โดยทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง **
อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋

- ที่พกั โรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
- ภาษีน้ํ ามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางนํ้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ 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 งถิ่น,คนขับรถผูช้ ่วยคนขับรถ ในอัตราวันละ 40 ดอลล่าร์ฮ่องกง วัน/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของ
ประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ)
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพือ่ เป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบัว
หิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่งึ ไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อซื้อหรือไม่ข้ ึนอยู่กบั ความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลักไม่มีการบังคับใดใดทัง้ สิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม
เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่
1.กรุณาจองทัวร์ลว่ งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า15 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุด
เทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทัง้ หมด

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษทั ฯ
กําหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนํ าไปชําระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย
รายละเอียดเพิม่ เติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษอย่างตํา่ 2 หน้าและบริษทั ฯรับ
เฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนบริษทั
ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้หากไม่มนั ่ ใจกรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ทา่ นถูกปฎิเส
ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จา่ ย
ทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
หรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํ ามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่ นชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
- กรณีทท่ี ่านมีการบินต่อไฟล์ภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางทัวร์ก่อนการออกตัวทุ
๋ กครัง้ หากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ หรือมีค่าใช้จ่าย
ใดๆเกิดขึ้นทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่ กิดขึ้น

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ กั
 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว(Single)และห้องคู่
(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
 กรณีทม่ี กี ารจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมฮ่องกงมีลกั ษณะเป็ น TraditionalBuildingห้องทีเ่ ป็ นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซึง่ ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
นัน้ ๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตัวเครื
๋ ่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วน
ต่างทีส่ ายการบินและบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งั ่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนดซึง่ ทางบริษทั ฯไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ดาํ เนินการออกตัวเครื
๋ ่องบินไปแล้ว(กรณีตวั ๋ REFUNDได้)ผูเ้ ดินทางจะต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**

