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✓ห่านย่างข้ึนช่ือของฮ่องกง   ✓เป็ดพะโลร้วมรสจดัจา้น 

✓ปลาน่ึงซีอ๊ิว ✓หมูทอดกระเทียมแสนอร่อย 

✓น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 
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04.30/06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ M ประตู  6  
สายการบินคาร์เธย ์แปซิฟิก แอร์เวย ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

 06.45/08.15 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง  โดยสายการบินคาร์เธย ์แปซิฟิก แอร์เวย ์ เท่ียวบินท่ี CX616 /CX700 
           10.10/12.10 น    เดินทางถึงท่าอากาศยาน  เช็กลปัก๊อก หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ใหท้่านรอ

หวัหนา้ทวัร์ ณ สายพาน รับกระเป๋า เพื่อรอหวัหนา้ทวัร์  น าทุกท่านออก  ทางออก B เพื่อพบไกดท์อ้งถ่ิน   
น าท่านอิสระช้อปป้ิงย่าน ตลาดมงก๊ก เป็นย่านขายเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั และของท่ีระลึกและ ส่วนมากจะ
เป็นโซนท่ีจะเจอกบัร้านขายรองเทา้กีฬามากมายหลายแบรน มีรองเทา้หลายรุ่นหลายแบบให้เลือกแทบ
ทั้งหมดจะเป็นของแท ้และร้านอาหารขนมนัง่เล่น เดินกนัใหชิ้วๆ ไปเลย  

 
ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   

น าท่านชม  A Symphony of Lights  ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดงมลัติมีเดีย
สุดตระการตาน้ีไดรั้บการบนัทึกในกินเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสงและเสียงแบบถาวรท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ครอบคลุมอาคารและตึกระฟ้าส าคญัๆ ท่ีตั้งอยูส่องฝากฝ่ังของอ่าววคิตอเรีย รวมกวา่ 40 แห่ง บนดาดฟ้าของ
ตึกเหล่าน้ีจะประกบัประดาดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวติช์ก็จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้
เห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที ่  SILLKA TSUNWAN HOTEL /    SAV HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ    
 
 

 เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซ ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 

น าท่านเดินทางสู่ เกำะลนัเตำ ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในคาบสมุทรฮ่องกง น าท่านนัง่ กระเช้ำ 360 องศำท่านจะไดพ้บกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้น
นองปิง บนพื้นท่ี 1.5 เฮคตาร์ ดา้นบนท่านจะพบกบั “หมู่บา้นนองปิง” ซ่ึงมีร้านคา้มากมายอาทิเช่น ร้านขาย
ชา, ร้านขายตะเกียบ   
น าท่านสักการะองศ ์ พระใหญ่วดัโป่หลนิบนเกาะลนัเตา  ท่านสามารถเดินข้ึนบนัไดเพื่อข้ึนไปสักการะ พระ
ใหญ่เทียนถาน(พระใหญ่โป่วหลิน) ซ่ึงประดิษฐานอยูด่า้นบน องคพ์ระสร้างจากการเช่ือมแผน่สัมฤทธ์ิถึง 
200 แผน่ หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้ 
 

วนัแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – ฮ่องกง                                                        (  -  / - / เย็น  )      

วนัท่ีสองของการเดินทาง     พระใหญ่เกาะลนัเตา                          (  เชา้ / -  / -  )      
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(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และก าหนดการเปิด-ปิดบ ารุงรกัษากระเชา้ หากกระเชา้ปิดใหบ้รกิาร 

เราจะน าท่านขึน้โดยรถเมลท์อ้งถิน่ สงวนสทิธิห์ากไม่สามารถขึน้กระเชา้อนัเกดิจากสาเหตุ

ขา้งตน้ทกุกรณี) 

จากนั้นน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิง  CITY GATE OUTLET ท่ีตุงชง แหล่งรวมเส้ือผา้แบรนด์เนมมากวา่ 40  
แบรนดด์งั ลดราคามากกวา่ 70% ,รองเทา้กีฬา ,ร้านอาหาร ,ซุปเปอร์มาร์เก็ตฯลฯ    

หรือ ซ้ือทัวร์  
ดสินีย์แลนด์ บัตร+รถรับส่ง ท่ำนละ 3,300 บำท :  เดก็ ต ำ่กว่ำ 11 ปี 3,000 บำท 
(ขำไป เดนิทำงโดยรถไฟไปดสินีย์แลนด์ ขำกลบั รถโค้ชปรับอำกำศ กรณเีดนิทำงน้อย
กว่ำ 5 ท่ำนน ำท่ำนน่ังรถแท็กซ่ี) 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที ่  SILLKA TSUNWAN HOTEL /    SAV HOTEL    หรือเทยีบเท่ำ 
 

 
 เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซ ่ำ ณ ภัตตำคำร  

น าท่านเดินทางสู่ วดัเชอกุง หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม “แชกงหมิว” ถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของ การแก้
ชง ตามความเช่ือท่ีวา่ การหมุนกงัหนั  จะช่วยหมุนชีวติพลิกผนัจากร้ายกลายเป็นดีได ้และการเร่ิมตน้ปีใหม่ 
หลงัวนัตรุษจีน จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดท่ีน่ี โดยความเช่ือของชาวฮ่องกง กงัหนัลม จะพาชีวติราบร่ืนลอ้ลมและ
ธุรกิจเงินทองวิง่ฉิว เหมือนกงัหนัลู่ลม   
  
น าท่านเยีย่มชมโรงงานจิวเวอร์ร่ีท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกง  ท่านชมหยก  เป็นสินคา้โอท็อปทอ้งถ่ินของฮ่องกง
พร้อม ใหท้่านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบา้นของคนจีนในการใชย้ารักษาโรค   
 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
จากนั้นนาท่านเท่ียวเกาะฮ่องกงข้ึนสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮ่องกง 
สัมผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้งเกาะอยา่ง
ชดัเจน ทั้งน้ียงัต่ืนตากบัตึกระฟ้าท่ีสูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ท่ีก่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึก
เซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงคแ์ละตึกอ่ืนๆ อนัเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้นนาของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอนั
สวยงามน่าประทบัใจ    
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   ฮ่องกง-ไหวพ้ระ-ชอ้ปป้ิง-กรุเทพฯ                           (  เชา้ / เท่ียง / -  )      
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พร้อมนมสัการขอพรจากเจ้ำแม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด 
REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายซ่ึุงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพิ่มข้ึน 3 ปี จากนั้นใหท้่านไดรั้บ
พลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดรวมรับพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง อีกทั้งยงัใหท้่านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ 
จุดน้ีไดอี้กดว้ย.    
  
ใหท้่านได ้อิสระชอ้ปป้ิงยา่น จิมซำจุ่ย (ถนนนำธำน)  ขาชอ้ปทั้งหลายต่างรู้ดีวา่หาก ก าลงัมองหาสินคา้
แฟชัน่ หรือ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองเสริมความงามแลว้ ละก็ ตอ้งมาท่ีฮ่องกง เพราะท่ีน่ีคือเมืองในฝันของ 
นกัชอ้ป ท่ีมีทั้งร้านคา้น าสมยัและมีช่ือเสียงจ าหน่ายเคร่ืองส าอางแบรนดงัจากทัว่โลก   
 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.35/22.25 น.    ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาร์เธย ์ เท่ียวบินท่ี CX617/CX709 
23.30/00.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

           **********************ขอบพระคุณอยา่งสูง***************************** 
 
กำรท่องเที่ยวประเทศจีนน้ันจะต้องมีกำรเข้ำชมสินค้ำของทำงรัฐบำล เพือ่เป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่วดังกล่ำวคือร้ำนหยก 
ร้ำนบัวหิมะ ร้ำนผ้ำไหม ร้ำนขนม ร้ำนจิวเวอร์ร่ี เป็นต้น หำกท่ำนใดไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำวจะต้องจ่ำยค่ำทวัร์เพิม่ ทำงบริษัทฯ จะ

ขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่ำวแล้ว 

** หำกท่ำนทีต้่องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีทุ่กคร้ังก่อนท ำกำรออก

ตั๋วเน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 

.. 
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 ก ำหนดเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

(ห้องละ 2 ท่ำน) 
ท่ำนละ 

เดก็(ต ำ่กว่ำ 12 ปี) 
มเีตยีงเสริม 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

เดก็(ต ำ่กว่ำ 12 ปี) 
ไม่มเีตยีงเสริม 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัท่ำนเดยีว 

เพิม่ 

  17-19,18-20,19-21, 25-27 

พฤษภาคม  
16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,000.- 

31-2,1-3,2-4,7-9,8-10,9-11,     

14-16,15-17,16-18,21-23,        

22-24,23-25,28-30 มิถุนายน 

16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,000.- 

21-23 มิถุนายน 

 CX 700   BKKHKG   0815  1210               

 CX 617   HKGBKK   2135  2330 

16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,000.- 

1-3,5-7,6-8,7-9,8-10,12-14,13-

15,14-16,15-17,19-21,20-22,   

21-23 กรกฎาคม 

16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,000.- 

2-4,3-5,4-6,9-11,16-18,         

17-19,18-20,23-25,24-26,    

25-27 สงิหาคม 

16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,000.- 

31-2,1-3,6-8,7-9,8-10,13-15, 

14-16,15-17,21-23,22-24,28-

30 กนัยายน 

16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,000.- 

 

 ..ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์กรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางอยา่งละเอียด

เป็นท่ีพอใจแลว้จงึวางมดัจ  า เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่านเอง.. 
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** อตัรำค่ำบริกำรข้ำงต้น ยงัไม่รวมค่ำทปิคนขับรถ หัวหน้ำทวัร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตำม ธรรมเนียม ท่ำนละ 500 บำท / 
ทริป / ต่อลูกค้ำ ผู้เดินทำง 1 ท่ำน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพำะ เด็กอำยุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทำงก่อนกลับทั้งนี ้ท่ำน
สำมำรถให้ มำกกว่ำนี ้ได้ ตำมควำมเหมำะสมและควำมพงึพอใจของท่ำน ** 
 
** ** รำคำเด็กอำยุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทำงกลบั (Infant) ประมำณท่ำนละ 3,500-6,500 บำท กรุณำเช็ครำคำ ** (ไม่มีทีน่ั่งบน
เคร่ืองบิน) ** ส่ำหรับผู้เดินทำงทีอ่ำยุไม่ถึง 18 ปี และ ไม่ได้เดินทำงกบับิดำ หรือ มำรดำ ท่ำนใดท่ำนหน่ึง จะต้องถือจดหมำย
ยนิยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ทีอ่อก จำกส ำนักงำนเขตตำมทะเบียนบ้ำนทีท่่ำนอยู่อำศัย ** **  
 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อตัรำนี ้เฉพำะนักท่องเที่ยว ทีถ่ือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน กรณถีือ หนังสือเดินทำงต่ำงประเทศ ทำง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเพิม่จำกรำคำทวัร์ กรุณำติดต่อสอบถำมเป็นกรณพีเิศษ ** ** 
 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม   

✓  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปและกลบัตามรายการท่ีระบุชั้น Economy Class รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนา้มนัทุกแห่ง 
 ✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  
✓  ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ 

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เตม็ ทางบริษทัขอสงวน สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็น
เมืองใกลเ้คียงแทน โดยอา้งอิงตามคุณภาพและ ความเหมาะสม  

✓  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
✓  ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  
✓  ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินใบใหญ่ ตามเง่ือนไขท่ีทางบริษทั กบั สายการบิน   คือ 

อนุญาตใหผู้เ้ดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม เท่านั้น และ สัมภาระท่ี
ถือข้ึนเคร่ือง มีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม   

 ✓  ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม  
×  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 
×  ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศฮ่องกง กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่ร้องขอวซ่ีาอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางประเทศฮ่องกง ได้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศฮ่องกงใหก้บัคนไทยส าหรับผูท่ี้มีความประสงคไ์ปพ านกัระยะสั้นเพื่อการ
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ท่องเท่ียวในประเทศฮ่องกงไม่เกิน 30 วนั) กรณีมีการประกาศใหย้ืน่ขอวซ่ีากระทนัหนัก่อนการเดินทาง จะมีค่าใชจ่้าย
เพิ่มท่านละประมาณ 2,000 บาท โดยยืน่วซ่ีาท่ีสถานทูตจีน  

×  ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีนา้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด 
 มาตรฐาน ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน 
×  ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  
×  ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง  
×  ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 500 บาท/ ทริป/ต่อลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก และ ผูใ้หญ่ ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายไุม่ ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทั้งน้ี ท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ีได ้ตาม
ความเหมาะสมและ ความพึงพอใจของท่าน  

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 
เอกสำรทีต้่องใช้ : หนงัสือเดินทางท่ียงัมีอายใุชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางตอ้งไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ,มีหนา้วา่งไม่ต ่ากวา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 
เงื่อนไขกำรจอง  
1.มดัจ าท่านละ 5,000 บาท (ยกเวน้ช่วงเทศกาล ท่านละ 10,000 บาท) พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหนา้หนงัสือเดินทาง
มาท่ี บริษทัฯ  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 
 
เงื่อนไขกำรยกเลกิ  
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
2.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัร์ในทุกกรณี 
3.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 10-14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100 เปอร์เซ็นตข์องราคาทวัร์ในทุกกรณี 
 
เงื่อนไขส ำคัญที่ท่ำนควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 

 ✓คณะเดินทางจ่าเป็นตอ้งมีขั้นต ่า 15 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ี
จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดี ท่ีจะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์
ต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ 
ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง    
 ✓บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน 
สภาวะอากาศ โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ  
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ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษทั) 
โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั  เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการ ของรถบสั
น าเท่ียวฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศสามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียน เวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  
 ✓ หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ผูเ้ดินทางทุกท่าน จะตอ้งมีอายคุงเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศ
ไทย และจะตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทบัตรา ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง  
✓เน่ืองจากการท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนใน ต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวน
สิทธ์ิ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได ้ในบริการบางส่วนท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ  

✓ กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึน และ จะไม่สามารถ
คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้  
✓ หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
ของท่านช ารุด เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มี หนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอย
แยกระหวา่งสันของเล่ม หนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ 
เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปไดด้งันั้นกรุณาตรวจสอบสภาพ หนงัสือเดินทางของท่านใหเ้รียบร้อยก่อน
ออกเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่า
ไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพื่อยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้ง
เอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่ออกตัว๋เคร่ืองบิน จะสามารถ เปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกตัว๋
เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบิน
แบบกรุ๊ปจะออก ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดินทาง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอน ของแต่ละ
กรุ๊ปเป็นส าคญั  
✓ เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตัว๋เคร่ืองบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ 
เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี - ขอ้มูลเพิ่มเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน ใน
การเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  
✓เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่ สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่
ทั้งน้ีและทั้งนั้น ทางบริษทัจะพยายามใหท้่านท่ีมาดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนัอยา่งท่ีดีสุด  
✓ กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund ได ้หมายถึง เรียกเงินคืน
ไดบ้างส่วน) ผูเ้ดินทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบ ของสายการบินเท่านั้น 
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✓ ขอ้มูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม แตกต่างกนั จึงอาจ 
ท าใหห้อ้งพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกั
อาจจะไม่ติดกนั หรือ อาจอยูค่นละชั้น คนละอาคารกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 
✓ กรณีท่ีท่านตอ้งการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยั
ธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการ
อยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอ สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน  
✓ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไม่คืนค่าใชจ่้าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บ ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้  
✓ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บั ท่าน ในกรณีดงัน้ี  
x กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของ หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ย เหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
x กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
x กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ี 
พ านกัอยูใ่นประเทศไทย  
 
✓ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสมนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการ ปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
✓ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนั เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
✓ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง , การนดัหยดุ
งาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การ น่าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  
✓บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  
✓ม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจ่าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะ ถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
✓รายการน้ี เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากได ้ส ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึง อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
✓ กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช ้วลิแชร์ กรุณาแจง้บริษทั ฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถ จดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 
✓ มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน ผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดักากบัเท่านั้น  
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✓กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว อาจไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเรียกเก็บตาม จริงทั้งหมด  
✓ บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั   
✓ ในกรณีท่ีตอ้งท่าวซ่ีาขา้มด่านจีนจะมีค่าใชจ่้ายอยูท่ี่ประมาณ 2,000 บาท (ปรกติใชว้ซ่ีากรุ๊ป) เง่ือนไขการจอง และ การ
ช าระเงิน 
 
 

เน่ืองจำก  ฮ่องกง รณรงค์เร่ืองกำรใช่ถุง  กรณไีปซ้ือของตำมร้ำนค้ำทุกร้ำนโดยถ้ำต้องกำรถุงจำก 

ร้ำนค้ำ ต้องจ่ำยเพิม่อกี 50 เซ็นต์ กรุณำ พกถุงผา้ไปดว้ยทุกคร้ังท่ีจบัจ่ายซ้ือของทุกชนิด 

 


