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มาเก๊า ฮ่ องกง Sky100 ช้ อปสบาย
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD
บินเช้า- กลับดึก
กาหนดการเดินทาง :
29ก.ย. – 01ต.ค. , 30ก.ย. –02ต.ค. 60

9,999.13,551.-

05-07 , 06-08 , 07-09 ต.ค. 60
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า เทีย่ ง

ค่า

1

กรุ งเทพฯ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริ มทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซ
นาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง

✈

O

X

2

ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซี ยน – วัดแชกง –Sky100 – อิสระช้อปปิ้ งเลดี้มา O
เก็ต

O

X

3

ฮ่องกง- อิสระช้อปปิ้ งจิมซาจุ่ย ถนน.นาธาน - กรุ งเทพฯ

O

X

✈

โรงแรมทีพ่ กั
RAMLER OASIS
HOTEL หรื อ เทียบเท่า
RAMLER OASIS
HOTEL หรื อ เทียบเท่า

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋ า
1. พัก ฮ่องกง 2 คืน !!!
2. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”
3. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว
4. จุดชมวิวของฮ่องกง Sky 100 ชัน้ ที่ 100 ของอาคารที่สูงที่สุดในฮ่องกง
5. ช้อปปิ้ งสุดมันส์ท่ี ถนนนาธานฮ่องกง
**หมายเหตุ: 1. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท่านละ 120 เหรียญฮ่องกงดอลล่า/ทริป
หรือประมาณ 500บาทไทย**ส่วนหัวหน้าทัวร์ข้ ึนอยู่กบั ความพึงพอใจในการให้บริการ**
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วันแรก
07.00 น.

กรุ งเทพฯ – มาเก๊า - เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล – โบสถ์ เซ็นต์ ปอล – เซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชี่ยน – ฮ่ องกง
พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 3 เคาน์ เตอร์ 1-2 สายการบิน
แอร์ เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน

10.20 น.

ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 762
(ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

13.45 น.

เดินทางถึง สนามบินมาเก๊ า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศ
ไทย 1 ชัว่ โมง)นาท่านเดินทางสู่ ตวั เมือง มาเก๊ า เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานและน่าสนใจ ในอดีต
มาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิ ม
จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรื อเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้ เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน
และมาสร้ า งอาณานิ ค มอยู่ใ นแถบนี้ ที่ ส าคัญ คื อ ชาวโปรตุ เกสได้น าพาเอาความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทางด้า น
สถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทาให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มี่การ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรี ยกได้วา่ เป็ น “ยุโรปใจกลาง
เอเชี ย” มาเก๊าอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ลในอดี ต
มาเก๊าเป็ นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทัง่ วันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทาพิธีส่ง
มอบมาเก๊าคืนให้กบั สาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็ นหนึ่ งในเขตปกครองพิเศษของ
จีนอย่างสมบูรณ์แต่ยงั คงสภาพการเมืองการปกครองในรู ปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นผ่านชม เจ้ าแม่ กวนอิมริ มทะเล รู ปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่ ง
ประเทศโปรตุ เกสสร้ างขึ้ นเพื่ อเป็ นอนุ สรณ์ ให้กบั มาเก๊าเนื่ องในโอกาสส่ งมอบคื นให้กบั ประเทศจีน ....
จากนั้นนาท่านมายัง ซากประตู โบสถ์ เซนต์ ปอล ที่ สร้ างขึ้ นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี
1835 ทาให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยูต่ ิดกับโบสถ์ ก็กลายเป็ นซากด้วยเช่ นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์ เดอี
เดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็ นโบราณสถานที่ยงั หลงเหลืออยูข่ องวิทยาลัยเซนต์ปอลคือ
ประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสู ตร
การศึกษาไว้อย่างพิถีพิถนั ขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปั จจุบนั ถูกมาเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองมา
เก๊ า เซนาโด้ ส แควร์ ซึ่ งโดดเด่ น ด้ว ยพื้ น ถนนที่ ปู ล าดด้ว ยกระเบื้ อ งเป็ นลายลอนคลื่ น ล้ อ มรอบด้ว ย
สถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดิ นเที่ยวและแวะซื้ อสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงและสิ นค้าแผงลอย
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มากมาย... จากนั้นนาท่านแวะซื้ อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ ตไข่และทองพับห่ อสาหร่ ายที่ ข้ ึนชื่ อ...นา
ท่ านชม THE VENETIAN RESORT โรงแรมสุ ดหรู เลิ ศ อลังการในบรรยากาศลาสเวกัส ให้ท่ านอิ ส ระ
พักผ่อนถ่ายรู ปและชมความงามสัมผัสเมืองจาลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจาลองเสมือนจริ งภายในเวเน
เชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่ งแบ่งเป็ นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่ อดังให้ท่านได้สัมผัส
กับภัตตาคารกว่า 30 แห่ ง เพื่อลิ้มลองเมนู ต่างๆ ที่ท่านชื่ นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300
ร้ าน เช่ น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรื อ ล่ องเรื อกอนโดล่ า GONDOLA
(ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรี ยญ) ล่ องไปตามคลองเวนิ ชภายในโรงแรมหรื อจะ เสี่ ยงโชค
คาสิ โนซึ่ งมีอยูท่ ้ งั หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุ ญาตให้เด็กที่มีอายุต่ากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิ โน และไม่
อนุญาตให้ทาการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิ โนทั้งสิ้ นและควรแต่งกายสุ ภาพ)
นาท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยเรื อเฟอร์ รี่ (ประมาณ 1 ชัว่ โมง)
ทีพ่ กั

เดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั RAMLER OASIS HOTEL หรื อ เทียบเท่า

วันทีส่ อง ฮ่ องกง – Sky 100 - วัดหวังต้ าเซียน – วัดแชกง – อิสระช้ อปปิ้ งเลดีม้ าเก็ต
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร แบบ ติ่มซา
จุดชมวิวของฮ่องกง Sky 100 อยูช่ ้ นั ที่ 100 ของอาคารที่สูงที่สุดในฮ่องกง (อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอมเมิร์ซ
เซนเตอร์ (ICC) เป็ นจุดชมวิวภายในอาคารที่สูงที่สุดในเมือง สามารถชมวิวที่สวยงามอย่างเหลือเชื่ อของ
อ่าววิคตอเรี ยโดยรอบถึง 360 องศา ลิฟต์ความเร็ วสู งจะพาคุณทะยานขึ้นสู่ จุดชมวิวบนชั้นที่ 100 ในเวลา
เพียง 60 วินาที คุณยังสามารถชมนิทรรศการที่น่าตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของจุดชมวิว
(http://www.discoverhongkong.com/th/see-do/highlight-attractions/harbour-view/sky100.jsp)....จากนั้น
เดินทางไป วัดแชกงหมิว หรื อ วัดกังหัน ในทุกๆ วันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงและนัก
ธุ รกิจจะมาวัดนี้ เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่ อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่ งชัว่ ร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจาก
ตัวและนาพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
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บ่ าย

นาท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับร้าน Jewelry Factory จากนั้นนาท่านสู่
ศูนย์ หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื้ อหยกแท้หรื อหยกเทียม และเลือกซื้ อสมุนไพรที่ได้รับการการันตี
คุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซี ยน (คนจีนกวางตุง้ จะเรี ยกวัดนี้ วา่ หว่องไท่ซิน)
เป็ นวัดเก่ าแก่ อายุก ว่าร้ อยปี โดยชาวฮ่องกงส่ วนใหญ่ เดิ นทางมาวัดนี้ เพื่ อขอพรให้สุ ข ภาพแข็งแรง ไร้
โรคภัยนาท่านเยีย่ มชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่ อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และ
ใช้ในการเสริ มดวงเรื่ องฮวงจุย้ ..นาท่าน อิสระช้ อปปิ้ งเลดี้มาร์ เก็ต ซึ่ งเป็ นตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสี ยงแห่ ง
หนึ่ งของฮ่ อ งกง มี สิ นค้า มากมายให้ ไ ด้เลื อ กช้ อ ป ทั้ง เสื้ อผ้า แฟชั่ น กระเป๋ า รองเท้า เครื่ อ งประดับ
เครื่ องส าอาง ของเล่ น ฯลฯ มี สิ น ค้ามากกว่า 100 กว่าร้ าน และของกิ น ซึ่ งเป็ นอาหารท้องถิ่ น ของที่ นี่
(อิสระอาหารค่า..... เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย)

ทีพ่ กั

เดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั RAMLER OASIS HOTEL หรื อ เทียบเท่า

วันทีส่ าม

ฮ่ องกง- อิสระช้ อปปิ้ งจิมซาจุ่ย ถนน.นาธาน - กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตาตคาร แบบ ติมซ่า
จานั้นให้ท่านมีความสุ ขกับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้ งไม่วา่ จะเป็ น ย่านขายสิ นค้า ย่ านจิมซาจุ่ย
หรื อ ศูนย์การค้าต่างๆ เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสิ นค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งย่าน Tsim Sha Tsui ที่มี
ร้านค้าแบรนด์ดงั กว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรื อ ขาช้อปพลาดไม่ได้...ช้อปปิ้ งที่ฮ่องกง กับ
สิ นค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO,
BALLY, G2000เป็ นต้น หรื อช้อปปิ้ งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงจากทัว่ ทุกมุม
โลก จนถึงเวลานัดหมายนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮ่องกง
อิสระอาหารกลางวัน และ เย็น ตามอัธยาศัย.....เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง

21.05 น.

ออกเดินทางจากสนามบิน เพื่อเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD503
(ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

23.15 น.

เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
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** หากท่านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

29ก.ย. – 01ต.ค. , 30ก.ย. –02ต.ค. 60

9,999

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2
ผู้ใหญ่
9,999

05-07 , 06-08 , 07-09 ต.ค. 60

13,551

13,551

กาหนดการเดินทาง

ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(ไม่ มเี ตียง)
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิม่

9,999

5,500

13,551

5,500

ไม่มรี าคาจอยแลนด์

“ราคาทัวร์ สาหรับลูกค้ าทีถ่ ือพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น ..ไม่ มีราคาเด็ก
หมายเหตุ :
ตามนโยบายของรั ฐบาลจีนร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่ องกง มาเก๊ า จูไห่ เซินเจิน้ )กาหนดให้ มีการ
ประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเทีย่ วทัว่ ไปได้ ร้ ู จัก ในนามของร้ านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่ มุก, ใบชา, ใยไผ่
ไหม, หยก ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ร้ าน
รัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น และถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านรั ฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่ านเป็ น
จานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้ าน

บริการแจกนา้ ดื่มวันละ 1 ขวด
** โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น
ท่านละ 120 เหรียญฮ่ องกงดอลล่า /ทริป/ต่ อท่าน (ประมาณ 500 บาท )***
***ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย แล้วแต่ ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้ าทัวร์ ***
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อัตราค่ าบริการนีร้ วมอัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ขา้ งต้น
- กรณี ท่านมี ความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุ รกิ จ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน
ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหารห้ องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษทั อาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน [แอร์ เอเซี ย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิ โล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิ โล / เอ
มิ เรตส์ Business class 40 กิ โล / ฮ่ องกงแอร์ ไลน์ 20 กิ โล / คาเธ่ ย ์แปซิ ฟิ ค 20 กิ โล] ค่ าประกัน วิน าศภัย เครื่ องบิ นตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าทาวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบ 144 ชัว่ โมง (สาหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ ตไทยเท่านั้น! ) กรณี ที่ทางเมืองจีนประกาศยกเลิกวี
ซ่าเข้าจีนแบบ 144 ชัว่ โมง ...ทาให้ตอ้ งยืน่ วีซ่าจีนแบบเดี่ยวแทน....ทางบริ ษทั ขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่ม พาสไทย ยืน่ แบบ 4 วันทา
การ ท่านละ 1,500 บาท
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุค้ ุมครองในระหว่ างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท ค่ ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่ านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %
2. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
5. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
6. ค่าทิปสาหรับคนขับรถและมัคคุเทศก์ ท่านละ 100 หยวน /ทริป/ต่ อท่าน (ประมาณ 500 บาท)
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เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1.

เกรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจา 5,000 บาท(ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ
ได้ รับเงินมัดจาแล้วเท่ านั้น)หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการ
จองแล้ว(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ากว่า 7วันทาการ)

2.

การชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลื อทางบริ ษทั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้อยก่อนกาหนดเนื่ องจากทางบริ ษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหายไม่ว่ากรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องของไทยไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึ งถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดิ นทางเป็ น
สาคัญ)
4. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน10 ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น

การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจา
1. การยกเลิกการเดินทางตั้งแต่วนั จองจนถึงก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขอยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
5. ยกเว้ นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา
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หรื อ ค่ าทัวร์ ท้งั หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
6. กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านั้น ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าประเทศฮ่ องกงโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งไทยและญีป่ ุ่ น ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเ่ ท่ านั้น ลูกค้ าทุกท่ านต้ อง
ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ท้ งั สิ้น**
7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่นั่งบนเครื่ องบิน
1. ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และ
ได้ดาเนิ นการ ออกตัว๋ เครื่ องบิ นไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดิ นทางต้องรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
4. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิ โลกรัม) ไม่ใช่ ผูท้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย
และอานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรมอาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่านจานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณี ที่ มี ง านจัด ประชุ ม นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่ า โรงแรมสู งขึ้ น มากและห้ อ งพัก ในเมื อ งเต็ ม
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดู งาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการเดิ นทาง ทั้งนี้ ทาง
บริ ษ ทั ฯ ไม่ส ามารถรั บผิดชอบในอุ บ ตั ิ เหตุ หรื อความเสี ยหายที่ เกิ ดจากโรงแรมที่ พ กั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ
รวมถึ งภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่ าช้าของเที่ ยวบิ น, สายการเดิ นเรื อ , รถไฟ, พาหนะท้องถิ่ น,
ตลอดจนการถูกปฏิ เสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการ
แทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ
หมายรวมถึ งในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ
ตามเงื่ อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผูร้ ่ วมเดิ นทางถู กปฏิ เสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/
หรื อ ต่างประเทศ มิ ให้เดิ นทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติ ก รรมของผูเ้ ดิ นทาง ไม่ป ฏิ บตั ิ ตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง
โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่ วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิ ทธิ ดงั กล่ าว บริ ษทั จะยึดถื อและคานึ งถึ งผลประโยชน์ตลอดจนความ

องที่น

ปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่ งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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