เดินทาง วันที่ .........................,

21,900 THB++

วันทีแ่ รก (1) สนามบินดอนเมือง -มาเก๊า – โบสด์ เซนต์ ปอล – เซนาโดสแควร์ – เวเนเชี่ยน
xx.xx น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง พบเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั คอยอํานวยความสะดวก
แก่ท่านในด้านตัว๋ เครื่ องบินและสัมภาระในการเดินทาง เคาน์เตอร์ ….

xx.xx น.

นําทุกท่านลัดฟ้ าสู่ เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบิน (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

xx.xx น.

เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทนั สมัยด้วยเทคโนโลยีและ
สิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสาร และสัมภาระในการเข้าเมือง

xx.xx น. รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ. ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเรื อเฟอร์รี่ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง...
จากนั้นนําท่ านสู่ โบสถ์ เซ็นพอลล์ สร้ างขึ้นเมื่อต้ นศตวรรษที่ 17 นับเป็ นสถานทีม่ ีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และ
เป็ นสัญลักษณ์ ประจําเมืองมาเก๊า โบสถ์ แห่ งนี้เคยเป็ นโรงเรียนสอนศาสนาแห่ งแรกของชาวตะวันตกในดินแดน

ตะวันออกไกล ต่ อมาในปี ค.ศ.1835 ได้ เกิดเพลิงไหม้ อย่างรุนแรง ทําให้ คงเหลือแต่ ซากประตูโบสถ์ ด้านหน้ าและบันได
ทางเข้ าด้ านหน้ าทีส่ ง่ างาม หลังจากทีม่ ีการบูรณะขึ้นใหม่ ในปี ค.ศ.1991 นอกจากนี้ด้านหลังโบสถ์ ยงั มีการจัดพิพธิ ภัณฑ์
ทางศาสนาขึ้นและยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ ญี่ปนุ่
และเวียดนาม ทีเ่ สียชีวิตเมื่อคราวทีเ่ กิดเพลิงไหม้ ครั้งใหญ่ .... จากนั้นพาท่ านเดินสู่ ย่านการค้ าสําคัญของมาเก๊า หรือ เซ็น
เตอร์ พอยท์ มาเก๊ า เรียกว่ า เซนาโด้ สแควร์ โดดเด่ นด้ วยพืน้ ถนนทีป่ ลู าดด้ วยกระเบื้องเป็ นลอนคลืน่ เปรียบเสมือนท้ อง
ทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้ อมรอบไปด้ วยสถาปัตยกรรมสไตล์ โปรตุเกส อิสระให้ ท่านได้ เดินเทีย่ วและเลือกซื้อสินค้ าทีม่ ี
ชื่อเสียง เช่ น เสื้อผ้ าสินค้ าแบรนด์ เนม หลากหลายยีห่ ้ อ อาทิเช่ น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY
SHOP ฯลฯ

xx.xx น.

รั บประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่ านสัมผัสความอลังการของโรงแรมทีม่ ีชื่อเสียงทีส่ ุ ดในเมืองมาเก๊า เดอะเวเนเซี่ ยน (The Venetian

Macau Resort) ตั้งอยู่บนทีด่ นิ ทีถ่ ูกถมทะเลเรียกว่ า โคไท เชื่อมระหว่ างเกาะไทปาและเกาะโคโลอาน พืน้ ทีข่ องรีสอร์ ทมี
ขนาด 10.5 ล้ านตารางฟุต ประกอบด้ วยห้ องพัก 3,000 ห้ อง มีร้านค้ าสินค้ าชั้นนํากว่ า 350 ร้ านค้ า และโดดเด่ นด้ วยเนื้อที่
เพือ่ การเสี่ยงโชคซึ่งรวมถึงโต๊ ะเสี่ยงโชคกว่ า 800 โต๊ ะและเครื่องเสี่ยงโชคอันลํา้ สมัยกว่ า 1,500 เครื่อง ภัตตาคาร
ร้ านอาหารกว่ า 20 แห่ ง ยังมีศูนย์ประชุมทีจ่ ผุ ้ คู นได้ ถงึ 15,000 ทีน่ ั่ง สัมผัสบรรยากาศเวนิส ล่ องเรือกอนโดล่ าใน

ดินแดนเวนิสแห่ งตะวันออก ซึ่งภายในจะมีสิ่งบันเทิงหลากหลายให้ ท่านเลือกอาทิ เช่ น ร้ านขายสินค้ าต่ าง ๆ ร้ านอาหาร
หรือจะเป็ นโชว์
ต่ าง ๆ ทีท่ ่ านสามารถเลือกชมได้ (การล่ องเรือและโชว์ ต้องเสียค่ าใช้ จ่ายในการชมโชว์ เอง)
ทีพ่ กั

มาเก๊าพักที่ CASA REAL, GOLDEN CROWN CHINA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันทีส่ อง(2) แชกงหมิว– รีพลั เบย์ – วิคตอเลียพีค –นาธานxx.xx น. บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร

AVESTAR - SYMPHONY

แบบติม่ ซํ่า

เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอรี่ / นําท่ านสู่ ยอดเขาวิคตอเรี ยพีค จุดชมวิวสู งทีส่ ุ ดและสวยทีส่ ุ ดของฮ่ องกง
กับความสู ง 396 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอัน
งดงามของตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่ างครึ่งวงกลมทีม่ ีเอกลักษณ์ เด่ นทีส่ ุ ด ชมเกาะฮ่ องกงและเกาลูนได้
ทัง้ เกาะอย่างชัดเจน ทัง้ นี้ยงั ตื่นตากับตึกระฟ้ าทีส่ ู งตระหง่ านและอาคารต่ างๆ ทีก่ ่อสร้ างตรงตามหลักฮ
วงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่ า ตึกไชน่ าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็ นทีต่ ั้งของธุรกิจชั้นนําของฮ่ องกง
พร้ อมทัง้ ถ่ ายภาพอันสวยงามน่ าประทับใจ และเลือกซื้อของทีร่ ะลึกของฮ่ องกงนานาชนิดจากร้ านค้ า
ภายในอาคารเดอะพีคได้ อีกด้ วย และในบริเวณเดียวกัน ยังมีพพิ ธิ ภัณฑ์ มาดามรุสโซซึ่งเป็ นพิพธิ ภัณฑ์
หุ่นจําลองเสมือนจริงของดารา นักแสดงและผู้มีชื่อเสียงของฮ่ องกง และทัว่ โลกให้ ท่านได้ เข้ าเยีย่ มชมอีก
ด้ วย (ในการเข้ าพิพธิ ภัณฑ์ ท่านต้ องเสียค่ าตั๋วเข้ าชมเอง) แล้ ว...นําท่ านสู่ “อ่ าวรี พัลส์ เบย์ ” นําท่ าน
นมัสการ และ ขอพรอันศักดิส์ ิทธิ์ จาก “องค์ เจ้ าแม่ กวนอิม” และ เจ้ าแม่ ทบั ทิม เพือ่ เป็ น สิริมงคลและ
นมัสการเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภทีม่ ีชื่อเสียงว่ าใครได้ มาสัมผัสท่ านจะได้ รับแต่ เงิน ทอง กลับบ้ าน...จากนั้น
นําท่ านเยีย่ มชมโรงงานฮ่ องกงจิวเวอร์ รี่ ทีข่ ึ้นชื่อของฮ่ องกงพบกับงานดีไชน์ ทไี่ ด้ รับรางวัลอันดับเยีย่ ม

xx.xx น. รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ. ภัตตาคาร
xx.xx น. จากนั้นให้ ท่านอิสระพักผ่ อนตามอัธยาศัยหรือช้ อปปิ้ งเลือกซื้อสินค้ าราคาถูกฝากคนทีท่ ่ านรักทางบ้ าน
ณ แหล่ งช้ อปปิ้ งของฮ่ องกงย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์ มินอล สนุกสนานกับการเลือกสินค้ าราคาพิเศษ อาทิเช่ น
เสื้อผ้ า ,รองเท้ า ,กระเป๋ า ,เข็ดขัด,นํ้าหอม สินค้ าแบรนด์ ชื่อดังต่ างๆ ทัง้ ST.MICHEL,TOY R’US ,BOSSINI ,
GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG, ESPRIT, G2000

หลังอาหารคํา่ นําท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของ บุคคลที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นแรงบันดาลใจ
ของโลกฮอลลีวดู้ ตะวันออกอาทิ ฉี เคอะ,เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้
ประทับรอยมือลงบนพื้นซี เมนต์ และเวลาประมาณ 20.00 น.ท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์การแสดงมัลติมีเดีย Symphony
Of Lights สุ ดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสี ยงถาวรที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของโลก
ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้ าสําคัญต่าง ๆที่ต้ งั อยูส่ องฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้จะประดับ
ประดาด้วยแสงไฟ ซึ่ งเพียงกดสวิตช์กจ็ ะส่ องแสงสว่างตระการตาเป็ นสี ต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศ อันคึกคักของ
ฮ่องกง
ที่พกั

EATON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / EMPIRE KOWLOON HOTEL

หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม(3)
xx.xx น.

กระเช้ านองปิ ง – พระใหญ่ ลนั เตา –DISNEYLAND– สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ าแบบติม่ ซํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่ งมีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของเกาะฮ่องกงและเป็ นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
คาบสมุทรฮ่องกง นําท่าน นั่งกระเช้ า NONGPING 360 องศา ที่ยาวที่สุดในโลก เส้นทางท่องเที่ยวบน
กระเช้าเคเบิลมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ในเวลา 25 นาที ขึ้นมาจากสถานีตุงซุง ไปยังปลายทางของหมู่บา้ น
นองปิ ง เลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยานลันเตาเหนือ ท่านสามารถชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของ
เกาะลันเตา ท่านจะได้พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้ นนองปิ ง บนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือ
ระดับนํ้าทะเล 371 เมตร ชมทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง อีกทั้งยังมองเห็นพระพุทธรู ปทอง
สัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก อิสระให้ท่านนมัสการ พระใหญ่ วนั โป่ หลิน หรือเรียกว่ า
พระใหญ่ ลนั เตา เหนือระดับนํ้าทะเล 371 เมตร สร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตัน
และสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริ เวณทะเลจีนใต้

นําท่านสู่ ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิง่ ใหญ่แห่งใหม่ล่าสุ ดของโลก ฟรี เครื่ องเล่นทุก
ชนิดท่านจะได้พบกับเครื่ องเล่นอันทันสมัยและสุ ดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน
1. MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และสุ ดสนุกกับ
รถไฟไอนํ้าโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิง่ ใหญ่ตระการตา ท่านจะพบกับตัวการ์ตนู ขวัญใจ
พร้อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
2. TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่ องเล่นแนวโลกอนาคต อันทันสมัย SPACE
MOUNNTAIN เครื่ องเล่นที่สนุกสุ ดๆ BUZZ LIGHT YEAR ASTRO BLATERS เครื่ องเล่นที่ปกป้ อง
จักรวาลยิงต่อสู้ผรู้ ุ กรานพร้อมเก็บคะแนน Orbitron เครื่ องเล่นขับยานอวกาศสุ ดสนุก
3. FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อนั ยิง่ ใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตนู ที่
ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซิ นเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลูและเพื่อนๆตัวการ์ตนู อัน
เป็ นที่ใฝ่ ฝันของทุกคน
4. ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรื อในป่ าอัน
น่าสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ของ
ทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ FESTIVAL OF THE LION KING เพลิดเพลินกับโชว์อนั ยิง่ ใหญ่ตระการตาของ
เหล่าตัวการ์ตนู ในเรื่ องไลอ้อนคิงค์ RAFT TO TARZAN’S TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ามสู่ เกาะ
ทาร์ซาน LIKI TIKIS เพลิดเพลินกับเสี ยงดนตรี แห่งป่ าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายนํ้าอันเย็นฉํ่า
*** อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาในดิสนีย์แลนด์ อย่ างเต็มที่ ***
xx.xx น.
xx.xx น.

ออกเดินทางสู่ สุวรรณภูมิ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***************************************************************************************************
*** หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทําการออกตัว๋

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ***
1. หากเกิดกรณี ทรัพย์สินหรื อเอกสารส่ วนตัวสูญหายซึ่ งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์หรื อคณะที่สูญหายให้
ถือเป็ นความรับผิดชอบส่ วนบุคคล
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
3. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนั เนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง
ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน หรื อความผิดพลาดของสายการบิน แต่
เราจะแก้ไขให้ดีที่สุด
4. กรุ ณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
5. กรณี ออกตัว๋ แล้วลูกค้ามีเหตุที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อในทุกกรณี และ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าบริ การทั้งหมดเนื่องจากเราได้ชาํ ระค่าโรงแรม อาหาร และพาหนะล่วงหน้า
ไปแล้ว (ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน)
6. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
7. กรณี ที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดทีพกั นอกเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม แต่จะคํานึงถึงมาตรฐานความ
สะดวกสบายของโรงแรม ที่ลกู ค้าจะได้รับเป็ นสําคัญ
8. กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
9. ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

10. ในการเดินทางแต่ละครั้งต้องมีผรู้ ่ วมเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าบริ การเพิ่ม
หรื อไม่มีหวั หน้าทัวร์ร่วมเดินทาง หากผูร้ ่ วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ยกเลิกการเดินทางหากผูร้ ่ วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
11. หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
12. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทาน อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
13. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
14. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้ เมื่อ
ท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
15. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินต่างๆตามที่สายการบินอนุมตั ิโดยมิตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณี ไม่สามารถออกเดินทางได้
17. ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าบริ การเพิ่มหากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ าํ มัน
เงือ่ นไขการจอง
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ต้ องชําระราคาทัวร์ ท้งั หมด
อัตรานีร้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบินชั้นหมู่คณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการที่ระบุไว้

2. ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
3. ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ
3.1 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
3.2 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
3.3 ค่าพาหนะในระหว่างนําเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
3.4 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุ
4. มัคคุเทศก์บริ การอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ประกันภัยอุบตั ิเหตุ 1,000,000 บาท (ในกรณี เสี ยชีวติ ) และ 500,000 บาท (บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา)
ไม่ รวม
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณี ออกใบกํากับภาษี
2. ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับชาวต่างประเทศ
4. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่ส่งั พิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
5. ค่าภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม
6. ค่ าธรรมเนียมทิปไกด์ และคนขับรถ 20 HKD /ท่ าน/วัน
7. ค่ าธรรมเนียมทิปหัวหน้ าทัวร์ 50 บาท / ท่ าน/วัน

เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
1) กรณี ยกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจําทุกกรณี

2) หากท่านได้ชาํ ระค่ามัดจําทัวร์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทาํ ให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษทั
ฯ ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้แก่ท่านได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่ามัดจําที่นงั่ ของสายการบิน และค่าดําเนินการ
ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กบั ลูกค้าแล้ว
3) หากท่านใดมีเหตุสุดวิสัยที่ทาํ ให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริ ษทั ฯยินดีให้ท่านเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดินทางได้ แต่อาจมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเปลี่ยนชื่อที่นงั่ ของสายการบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
คืนเงินทั้งหมดโดยเด็ดขาด
4) ในกรณีไม่ ผ่านการพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองไทยและต่ างประเทศไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน 100%

