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ก ำหนดกำรเดินทำง ไฟลทบ์ิน ผูใ้หญ่ เด็ก 

เสริมเตียง 

เด็ก 

ไม่เสริมเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

31 พ.ค.-02 มิ.ย.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั  CX617(21.15-23.15) 
19,900 19,900 18,900 4,500 

1-3 มิ.ย.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX617(21.15-23.15) 
19,900 19,900 18,900 4,500 

15-17 มิ.ย.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX617(21.15-23.15) 
19,900 19,900 18,900 4,500 

22-24 มิ.ย.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX617(21.15-23.15) 
19,900 19,900 18,900 4,500 

29 มิ.ย. – 1 ก.ค.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX617(21.15-23.15) 
19,900 19,900 18,900 4,500 

6-8 ก.ค.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX617(21.15-23.15) 
19,900 19,900 18,900 4,500 

20-22 ก.ค.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX617(21.15-23.15) 
19,900 19,900 18,900 4,500 

27-29 ก.ค.61 

**วนัอำสำฬหบูชำ** 

ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
23,900 23,900 22,900 5,500 

3-5 ส.ค.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
19,900 19,900 18,900 4,500 

10-12 ส.ค.61 

**วนัแม่แห่งชำติ** 

ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
23,900 23,900 22,900 5,500 

17-19 ส.ค.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
19,900 19,900 18,900 4,500 

24-26 ส.ค.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
19,900 19,900 18,900 4,500 

31 ส.ค. – 2 ก.ย.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
19,900 19,900 18,900 4,500 

7-9 ก.ย.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
19,900 19,900 18,900 4,500 

14-16 ก.ย.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
19,900 19,900 18,900 4,500 

21-23 ก.ย.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
19,900 19,900 18,900 4,500 
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5-7 ต.ค.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX703(19.50-21.45) 
19,900 19,900 18,900 5,000 

12-14 ต.ค.61 

**วนัคลำ้ยวนัสวรรคต

รชักำลที่ 9** 

ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
23,900 23,900 22,900 5,500 

19-21 ต.ค.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX703(19.50-21.45) 
19,900 19,900 18,900 5,000 

20-22 ต.ค.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
22,900 22,900 21,900 5,000 

21-23 ต.ค.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX617(21.15-23.15) 
19,900 19,900 18,900 5,000 

26-28 ต.ค.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลบั  CX617(21.15-23.15) 
19,900 19,900 18,900 5,000 

 

--ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์กรุณำอ่ำนโปรแกรมทวัร ์และ เงื่อนไขกำรเดินทำงอยำ่งถ่องแทจ้นเป็นที่พอใจ

แลว้จงึวำงมดัจ  ำ เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่ำนเอง-- 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – นองปิง-พระใหญ่ลนัเตำ –City Gate – Symphony oF Light (-/L/-)   

05.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4  

ประตู 6 เคำน์เตอร ์M สำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจา้หน้าท่ี อ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารเดินทางและสมัภาระ 

08.25 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX700 

(บนเครือ่งมีบรกิำรอำหำร) **ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเลือกท่ีนัง่บนเครื่องบิน  เน่ืองจำกตอ้ง

เป็นไปตำมระบบของสำยกำรบิน** 

12.15 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนำมบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะ

ลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑล

กวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 

หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เกำะลันเตำ ข้ึนกระเชำ้นองปิง เพ่ือสัมผัสประสบการณ์อันน่า

ต่ืนเตน้ ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใตแ้ละภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 

กิโลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาที (หมำยเหตุ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถข้ึนกระเชำ้ได้
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เน่ืองจำกกระเชำ้ปิดปรับปรุงหรือสภำวะอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย ขอสงวนสิทธ์ิในกำร

เปลี่ยนแปลงกำรเดินทำงเป็นรถโคช้แทน) 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

จากน้ันน าท่านเท่ียวชมหมู่บำ้นนองปิง ท่ีจ าลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศ

สบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน ้าชา รา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึก น าท่านนมัสการ พระใหญ่

ลนัเตำ เป็นพระพุทธรูปนัง่ท าจากทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีมีขนาด ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน ้าหนัก 

202 ตัน ความสูง 24 เมตร ท่ีตั้งอยู่กลางแจง้ของเกาะลันเตา จากน้ันน าท่านนมัสการ พระ

โพธิสตัวก์วนอิม พระมญัชศูรีโพธิสตัว ์และพระสมนัตภทัรโพธิสตัว ์ณ วดัโปหลิน ซ่ึงสรา้งขึ้ นใน

ปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆเ์พียง 3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้

เปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลิน พรอ้มทั้งมีการสรา้งอารามและโบสถ์เพ่ิมขึ้ นท าใหปั้จจุบันมี

พระภิกษุเดินทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวนมาก  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  City gate Outlet  ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET 

สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence,Burberry 

รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใตดิ้นจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ใหท่้านได้

จบัจ่ายกันไดอ้ย่างจุใจ จากน้ันน าท่านชม  A Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ใน

เวลา 20.00 น. ของทุกค า่คืน   เป็นการแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดร้บัการบนัทึก

ในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก ครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคาร

ตึกระฟ้าส าคญัต่าง ๆ ท่ีตั้งอยูส่องฟากฝัง่ของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ี ประดบั

ไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงใหเ้ห็นถึง

บรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง  

พกัที่ SAV HOTEL  หรอืเทียบเท่ำ (ฮ่องกง) 
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วนัทีสอง ฮ่องกง – นัง่เรือเฟอรี่-มำเกำ๊ – วัดอำม่ำ-เจำ้แม่กวนอิมปรำงทอง-โบสถเ์ซนตป์อลล-์

รำ้นของฝำก-เซนำโด-้เวเนเช่ียน รสีอรท์ -นัง่เรอืเฟอรี ่กลบัสูฮ่่องกง (DS/L/-) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบติม่ซ ำ ณ ภตัตำคำร 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู ่มำเกำ๊  โดยเรอืเฟอรร์ี่ ใชเ้วลำเดินทำง 1 ชัว่โมง 

น าท่านเดินทางสู่ วัดอำม่ำ เป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซ่ึงมีมูลค่า

มหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีคงอยู่มาไดย้าวนานท่ีสุดของมาเก๊า ในบริเวณ

วัดมีศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่

กวนอิม HALL OF GUANYINและศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN 

จากน้ันน าทุกท่านชม เจำ้แม่กวนอิมริมทะเลหรือเจำ้แม่กวนอิมปรำงคท์อง  เจา้แม่กวนอิ

มองคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตนั ประดิษฐานอยู่

บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ย จากน้ันน าท่านชม โบสถ์เซนตป์อลล์ สรา้งขึ้ นเม่ือตน้

ศตวรรษท่ี 17  นับเป็นสถานท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตรแ์ละเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมือง

มาเก๊าซ่ึงโบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดน

ตะวนัออกไกล ในปี ค.ศ. 1835    ไดเ้กิดเพลิงไหมอ้ยา่งรุนแรง ท าใหเ้หลือแต่ซากประตโูบสถ์

ดา้นหนา้และบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ท่ีสง่างามหลงัจากท่ีมีการบรูณะขึ้ นใหม่ในปีค.ศ.1991  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากน้ันน าท่านมายงัยา่นการคา้ส าคญัของมาเก๊า เซนำโดส้แควร ์ซ่ึงโดดเด่นดว้ยพ้ืนถนนท่ีปู

ลาดดว้ยกระเบ้ืองเป็นลอนคล่ืนลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส  อิสระใหท่้านได้

เดินเท่ียวและแวะซ้ือสินคา้ท่ีมีชื่อเสียงและซ้ือขนมพ้ืนเมืองมาเก๊า  ทารต์ไข่ และ ขนมทองพบั

หอ่สาหร่าย  น าท่านชม VENETIAN MACAU RESORT   โรงแรมสุดหรเูลิศอลงัการในบรรยากาศ

ลาสเวกสั ใหท่้านอิสระพกัผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสมัผัสเมืองจ าลองลาสเวกสัและไดช้ม

ทอ้งฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย ซ่ึงแบ่งเป็นโซนต่างๆ  เช่น GRAND 

CANAL SHOP มีรา้นอาหารชื่อดงัใหท่้านไดส้มัผัสกบัภตัตาคาร กว่า 30 แห่ง เพ่ือล้ิมลองเมนู

ต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่ 300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, 

GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ  หรือ ล่องเรือกอนโดล่า CONDOLA (ไม่รวมอยูใ่นรำยกำร

รำคำท่ำนละ 120 เหรียญ)  ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึง

มีอยู่ทั้ งหมด 4 โซนใหญ่ *** (ไม่อนุญำตให้เด็กที่มีอำยุต  ำ่กว่ำ 18 ปี เขำ้ไปภำยใน
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คำสิโน ไม่อนุญำตท ำกำรบันทึกภำพใดๆภำยในคำสิโนทั้งสิ้ นและควรแต่งกำยสุภำพ) 

(อิสระ ค ำ่ ตำมอธัยำศยั)  

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสูฮ่่องกง โดยเรอืเฟอรร์ี ่ใชเ้วลำเดินทำง 1 ชัว่โมง  

พกัที่ SAV HOTEL  หรอืเทียบเท่ำ (ฮ่องกง) 

วนัที่สำม  ฮ่องกง- รีพลัสเ์บย-์วิคตอเรียพีค-วัดแชกง-รำ้นจิวเวอรี่-รำ้นหยก-อิสระชอ้ปป้ิงนำธำน 

– สนำมบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ(DS/L/-) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบติม่ซ ำ ณ ภตัตำคำร 

จากน้ันน าท่านนมสัการขอพรจาก เจำ้แม่กวนอิม และเทพเจา้แหง่โชคลาภ ขา้มสะพานต่ออายุ 

ณ ชำยหำดรีพลัสเ์บย ์ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสกัการะบูชาขอพร

ศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลกูท่ีเช่ือกนัว่าถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกครั้งไป 

จากน้ันน าท่านชมทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรยี พีค (Mid Level)  ถ่ายรูป

คู่กบัวิวทิวทศัน์ของตึกสงูต่างๆซ่ึงไดส้รา้งตามหลกัฮวงจุย๊บนเกาะฮ่องกง 

จากน้ันท าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวดักงัหนั ถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของ การ

แกช้งตามความเชื่อท่ีว่า การหมุนกงัหนักลบัทิศ จะชว่ยหมุนชีวิตพลิกผนัจากรา้ยกลายเป็นดีได้

และการเร่ิมตน้ปีใหม่ หลงัวนัตรุษจีน จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดท่ีน่ี โดยกงัหนัลมจะพาชีวิตราบร่ืน

ลอ้ลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกงัหนัลู่ลม    

จากน้ันน าท่านชม โรงงำน จิวเวอรร์ี่ ท่ีมีชื่อเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับท่าน

สามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ และน าท่านเลือกซ้ือ หยก ท่ีมีชื่อเสียง 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากน้ันใหท่้านชอ้ปป้ิงอย่างเต็มอ่ิมท่ีใจกลางแหล่ง ชอ้ปป้ิงย่ำนถนนนำธำน หรือชอ้ปป้ิงท่ี 

DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมีชื่อเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  

TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000   

 (อิสระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศยั) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  

21.30 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX617 

23.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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***ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ท่ีของบรษิทัฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทำงบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น *** 

 

**รำยกำรท่องเท่ียวน้ีอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงหรอืสลบักนัไดต้ำมควำมเหมำะสม 

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสทิธ์ิของผูจ้ดัโดยยดึถือตำมสภำพกำรณแ์ละประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั** 

 

ขอ้ควรทรำบ : ตามนโยบายของฮ่องกง และ มาเก๊า ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปได้

รูจ้กั ในนำมของรำ้นรฐับำล คือ รำ้นหยก,รำ้นจิวเวอรร์ี่ , รำ้นของฝำก  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร ์ดว้ย เพราะ

มีผลกบัราคาทวัร ์จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ใชเ้วลา

รา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีที่

ท่ำนไม่ไดล้งรำ้นชอ้ปรฐับำลตำมที่รำยกำรก ำหนดไว ้ทำงบริษทัใคร่ ขอเก็บค่ำใชจ้ำ่ยรำ้นละ 600 HKD / คน 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 

2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  ฮ่องกง 2 คืน  

3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 

5. ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 

บาท) ทั้งน้ียอ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม     

1. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนัก เกิน 30 กิโลกรมั 

2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

4. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

5. ค่ำทิปไกดท์อ้งถิ่น คนขบัรถ และหวัหนำ้ทวัร ์1,000 บำท  ตอ่ลกูคำ้ 1 ท่ำน ตลอดทริปกำรเดินทำง  

ส ำหรบัหวัหนำ้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วำมพึงพอใจ(เด็กและเด็กINF.เก็บเท่ำผูใ้หญ่) 
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เง่ือนไขกำรจอง    1. มดัจ าท่านละ 10,000 บำท ภายใน 2 วนันับจากวนัท่ีท าการจองเท่าน้ัน 

พรอ้มส่ง สลิปหลกัฐานการโอนเงินและส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง 

**ส ำเนำหนำ้หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยกุำรใชง้ำนเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนัเดนิทำง** 

         2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  

กำรยกเลิก **กรณีมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงไม่ว่ำจะกรณีใดๆ****ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืน

เงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี** 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญู

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้

แต่จะไมคื่นเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

10.หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน

สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

11. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่าน้ันเมื่อท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยูใ่นระดบั

เดียวกนั แต่อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั  
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12.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์

เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

13.ทางบริษัท จะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ , ไมท่านอาหร

บางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

14.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณธไมว่่าดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

15.เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไมร่บัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางท่ี ช่ือเป็นชายแต่ร่างกายดเูป็นหญิงไวผ้มยาว

แต่งหนา้ทาปาก ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ 

เน่ืองจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศน้ันๆ 

17. **ส าคญั!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดย

ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้ น จไูห ่ข้ึนอยูก่บัการ

พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่าน้ัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง  

ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

 

 

 


