เดินทางโดย สายการบินคาเธยแปซิฟค
โหลดกระเปาได 30 กิโลกรัม
พิเศษ !!! เมนูติ่มซํา พรอมดวยอาหารสไตลฮองกงอีกมากมาย
สายการบินคาเธยแปซิฟค CATHAY PACIFIC (CX)

ขาไป

CX700

ขากลับ

CX617

BKK - HKG

08.25 – 12.10

สายการบินคาเธยแปซิฟค CATHAY PACIFIC (CX)

HKG - BKK

21.35 – 23.40

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปนั้นจะคอนเฟรมกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทาง
หากทานตองการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกับเจาหนาที่กอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชนความลาชาของ
เที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ
แลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆที่อยูเหนือความควบคุม
ของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี

อัตราคาบริการ
กําหนดวันเดินทาง

ผูใหญ 1 ทาน
พักหองละ 2 ทาน

พักเดี่ยว

เที่ยวบิน

18 – 20 พฤศจิกายน 61

15,900.-

5,900.-

CX700 BKKHKG 08.25
08.25-12.10
CX617 HKGBKK 21.35
21.35-23.40

16 – 18 ธันวาคม

15,900.-

5,900.-

27,900.-

8,900.-

62

16,900.-

5,900.-

27 – 29 มกราคม 62

15,900.-

5,900.-

03 – 05 มีนาคม

62

15,900.-

5,900.-

29 – 31 มีนาคม

62

16,900.-

5,900.-

62

28 – 30 ธันวาคม (ปใหม)
26 – 28 มกราคม

CX700 BKKHKG 08.25
08.25-12.10
CX617 HKGBKK 21.35
21.35-23.40
CX700 BKKHKG 08.25
08.25-12.10
CX709 HKGBKK 22.00
22.00-23.55
CX700 BKKHKG 08.25
08.25-12.10
CX709 HKGBKK 22.00
22.00-23.55
CX700 BKKHKG 08.25
08.25-12.10
CX617 HKGBKK 21.35
21.35-23.40
CX700 BKKHKG 08.25
08.25-12.10
CX617 HKGBKK 21.35
21.35-23.40
CX700 BKKHKG 08.25
08.25-12.10
CX709 HKGBKK 22.00
22.00-23.55

:: ราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก ::
ราคาอื่นๆ
1. ทารก INFANT (อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 6,900 บาท
2. จอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบินราคา 9,9
900 บาท/ทาน // พีเรียดปใหม 19,900 บาท/ท
ทาน
3. ราคาขางตนสําหรับพาสปอรตไทยเทานั้น สําหรับพาสปอรตตางชาติ กรุณาเช็คกับเจาหนาที่

วันที่ 1

05.30 น.

กรุงเทพฯ – ฮองกง – หมูบานนองปง – อิสระชอปปง City Gate Outlet – Symphony of light
( - / กลางวัน / เย็น )

12.10 น.

คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเคานเตอร M ของ
สายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ
และบัตรขึ้นเครื่อง
ออกเดินทางสูทาอากาศยาน Check Lap Kok โดยเที่ยวบินที่ CX700 สายการบิน Cathay Pacific
** บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรั
และรับสัมภาระ
ภาระเรียบรอย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

08.15 น.

นําทานเดินทางสู เกาะลั
ะลันเตา ซึ่งถือไดวาเปนแหลงทอ
องเที
งเที่ยวอันมีเอกลักษณระดับโลก
โลกของฮองกง จากนั้น
นํา ท า นสั ม ผั ส กั บประสบการณ
บ ประสบการณที่ นา ตื่ นตาตื่ นใจกั
ใจ บ กระเชา ลอยฟ า นองป ง (Ngong Ping Skyrail
360) เสนทางการทองเที่ยวบนรถกระเชาเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามไดแบบพาโนรามิค เชื่อม
จากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมูบ
 านนองปง บนเกาะลันเตา ระยะทางกวา 5.7 ก..ม. จากรถกระเชาทานจะไดชม
ทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮองกงทิวทัศนเหนือทองทะเลของทะเลจีนใต ทิวทัศนของเนิน
เขาอันเขียวขจี ลําธาร น้ําตกและปาอันเขียวชอุมของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเชาไปถึงสุดทางทานจะได

สักการะพระใหญโปวหลิน แห งเกาะลันเตาซึ่งเปนพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ กลางแจ งที่ ใหญ ที่สุ ดในโลก
องคพระทําขึ้นจากการเชื่อมแผนทองสัมฤทธิ์ กวา 200 แผน เขาดวยกัน น้ําหนักรวม 250 ตัน และสูง34เมตร
หันพระพักตไปทางดานทะเลจีนใตและมองอยางสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องลางซึ่งเปนพระพุทธรูป
นั่ง ทําจากทองสัมฤทธิ์กลางแจงที่ใหญที่สุด
จากนั้นใหทานอิสระชอปปงที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปปงสินคาตามอัธยาศัยพบกับ
OUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมายเชนCOACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือวาจะ
เปนBURBERRY รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายยี่หอและชั้นใตดินจะมีSUPERMARKET ขนาดใหญใหทาน
ไดจับจายกันไดอยางจุใจ
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
จากนั้นนําทุกทานไปชมโชวยิงแสงเลเซอรประกอบแสงเสียงสุดตระการตา ตอบโตกันตามจังหวะเสียงเพลง
Symphony of Lights ความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอด
ตระการตาซึ่งเปนการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟาสําคัญตางๆ ที่ตั้งอยูสองฟากฝงของ
อาววิคตอเรียโดยบนดาดฟาของตึกเหลานี้ประดับไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการ
ตาเปนสีตางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง

พักที่ SAV Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา ณ เมืองฮองกง

วันที่ 2

เชา

กลางวัน

ติ่มซํา – จุดชมวิว วิคตอเรียพีค (รถรางขึ้นพีคแทรม) – หาดรีพลัสเบย – ช็อปปงตลาด เลดี้
มารเกต

( เชา / กลางวัน / - )

รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร (3)
นําทานสัมผัสประสบการณที่ไมควรพลาดในการมาเที่ยวฮองกง นั่งรถรางพีคแทรม (รวมรถราง 1 เที่ยว)
สูจุดชมวิวบนยอดเขาเดอะพีค รถรางจะเคลื่อนผานวิวทิวทัศนในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไมไดแลวไมวา
จะเปนวิวของตึกสูงระฟาของเกาะฮองกงหรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอายวิคตอเรียและเกาลูนพีคแทรม
เปนพาหนะเกาแกที่สุดของฮองกงเปดใหบริการมาตั้งแตปค.ศ.1888 ถือวาเปนแหงแรกในเอเชียเดิมเปน
รถรางที่ใชพ ลังงานไอน้ํา ในการขับเคลื่อนแตในป ค.ศ. 1926 ก็ไดถู กเปลี่ ยนมาเปนระบบเกี ยรไฟฟาและ
เปลี่ยนเปนการควบคุมดวยระบบไมโครโพรเซสเซอรซึ่งเปนระบบใหมลาสุดจากประเทศสวิตเซอรแลนดในป
ค.ศ.1989
จากนั้นนําทานชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงนี้สวยทีสุดแหงหนึ่งและยังใช
เป น ฉากในการถ า ยทํ า ภาพยนตรไ ปหลายเรื่อ งมี รูป ป นของเจ า แม ก วนอิ ม และเจ า แม ทิ นโห ว ซึ่ง ทํ า หนา ที่
ปกปองคุมครองชาวประมงโดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาดนมัสการขอพรจากเจาแม
กวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคลขามสะพานตออายุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนําท า นเลือ กซื้อ สินคา ตลาดกลางแจ งที่ มีชื่ อเสี ยงที่สุ ดแห งหนึ่งของฮอ งกง เลดี้ส มารเก็ ต เป น
จุดหมายที่ตองไปเยือนสําหรับคนรักแฟชั่นที่โปรดปรานการตอรองราคากระเปา, เครื่องประดับ, ของเลน,
เครื่อ งสํ า อาง และของแตงบ า นเล็ ก ๆนอ ยๆ รา นแผงลอยตา งๆ ที่ตั้ งกระจุ ก รวมตั ว กั นจนเกิด เป นตลาดที่ มี
บรรยากาศสนุกสนานนี้ ตั้งอยูบนถนนตุงชอย ในมงกก เปดตั้งแตเที่ยงไปจนถึง 23.30 น.

**อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย
พักที่ SAV Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา ณ เมืองฮองกง

วันที่ 3

เชา

กลางวัน

17.00 น.
21.35 น.
23.30 น.

วัดแชกงหมิว – วัดหวังต
งตาเซียน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – รานหยก – ชอปปงจิมซาจุย
และโอเชี่ยนเทอรมินอล – กรุงเทพ
(เชา / กลางวัน / -)

รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั้นนําทานสู วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมที่วัดนี้เปนวัดเล็กๆเปนวัดที่เกาแกและ
อนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหมวัด เรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่ 50,000
ตารางฟุตดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงนี้ซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหาร
แบบโบราณและมีกังหันอยูหลายตัวมีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหันหรือที่เรียกวา
กังหันนําโชคเพื่อหมุนแตสิ่งดีๆเขามาในชีวิตและปดเปาสิ่งงที
ที่ไมดีออกไป โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ดังนี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืน
ใบที่ 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา
ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
และกอนที่ทานจะออกจากวัดอยาลืมจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อความเปนสิริมงคล หลังจากนั้นนําทาน
ไหวพระขอพรตอ ณ วัดหวังตาเซียน เปนวัดที่มีอายุกวาครึ่งศตวรรษรายลอมดวยอาคารที่พักอาศัยของการ
เคหะ วัดแหงนี้ขึ้นชื่อดานอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไขเเจ็
จ็บ จึงไดรับการนับถือเปน
จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดนางชี (Chi Lin Nunnery) วัดนี้สรางขึ้นมาเมื่อ 1934 โดยเงินบริจาคของ
ประชาชน ตกแตงสไตลราชวงศถัง โครงสรางของวัดนี้จะไมใชตะปูตอกเลยแมแตที่เดียว และใชไมอยางเดียว
ความสําคัญของวัดนี้ เปนสํานักนางชีแหงเดียวในฮองกง ที่ภายในวัดมีเพียงนางชีเทานั้น เปนที่พํานักสําหรับ
นางชีจากที่ตางๆ ไฮไลทที่ทําใหที่นี่ดังไดก็คือ ตอนเริ่มเปดวัดนี้ ไดมีการนําดอกบัวสีชมพูมาปลูก
พิเศษจากบรรดาคนปวย จากนั้นนําทานสู โรงงานจิวเวอรี่ ที่โดงดังที่สุดบนเกาะ
บนเกาะฮองกง ที่ไดแรงบันดาลใจ
นํากังหันมาพลิกแพลงเปนจี้ลอมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตําแหนงของเพชรแตละเม็ดซึ่งถือเปน
เครื่องรางตามหลักฮวงจุยซึ่งจําลองเลียนแบบมาจาก“แซ
นแบบมาจาก
กงเมี๋ยว”กั
กังหันใหญ4 ใบพัดที่ชาวฮองกงเลื่อมใส
ศรัทธาที่“วัดเชอกุง”ซึ
ซึ่งเปนวัดที่ดังมากและมีตํานานความเชื่อมายาวนานวาคนที่มีเคราะหเมื่อจับใบพัดของ
กังหันหมุนไปโดยรอบแลวจะทําใหชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วรายตางๆออกไปได
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นํา ท าน ชมรา นหยก สินค า ขึ้นชื่ อ อีก อย
อ ยางของจี น แผ นดิ นใหญ ที่ ไ ม วา ท า นจะเดินทางไปเมือ งไหนของ
ประเทศจี น ท า นจะได เ ข า ชมร า นหยก ท า นสามารถเลื อ กซื้ อ หยกที่ มี ก ารดั ด แปลงเป น เครื่ อ งบู ช าต า งๆ
ทั้ ง ป เ ซี๊ ย ะ, กํ า ไลหยก, จี้ ห ยก และอื่ น ๆ อี ก มากมาย หลั ง จากนั้ น นํ า ท า นเดิ น ทางสู ย า นจิ ม ซาจุ ย และ
โอเซี่ยนเทอรมินอล ใหทานอิสระชอปปงเลือกซื้อสิ นคาฝากคนที่ทานรักทางบานสนุกสนานกับการเลือ ก
สิ น ค า ราคาพิ เ ศษอาทิ เ ช น เสื้ อ ผ า ,รองเท า ,กระเป า ,เข็ ด ขั ด ,น้
น้ํ า หอมสิ น ค า แบรนด ชื่ อ ดั ง ต า งๆทั้ ง Bvlgari,
BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, miumiu, ST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI ,
GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุ
กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย
หมาย***
ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX617
**บริ
บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
ง
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขาโดยสวั
โดย สดิภาพและประทั
พและประทับใจ

***************
********************

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซินเจิ้น) กําหนดให
มีการประชาสัมพันธสินคาพืน
้ เมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา,
ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดว ย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกบ
ั นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา
รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูก
 ับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจา ยทีเ่ กิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน

**ราคาทัวรขา
 งตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน **
**คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ หัวหนาทัวร**
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผเู ดินทางจํานวน 9 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวรเดินทาง
ถาผูเ ดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
สําคัญมาก!!! กรุณาอานและทําความเขาใจ
PASSPORT ตองมีอายุการใชไมนอยกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
ขนาดของรถบัสที่ใชในการเดินทาง จะจัดตามจํานวนของผูเดินทาง ทั้งนี้จะคํานึงถึงความสะดวกสบาย
ของการเดินทาง และผูเดินทางเปนหลัก

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนคาภาษีสนามบิน
ภาษีน้ํามัน
 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน **เนื่องจากหองพัก
โรงแรมในฮองกงจะมีขนาดเล็ก หองพักสําหรับ 3 ทาน ขนาดของหองจะเทากันกับหองพัก 1 ทาน หรือ 2
ทาน พื้นที่ใชสอยก็อาจจะไมเพียงพอ ฉะนั้นหากลูกคาตองการพักดวยกัน 3 ทาน กรุณายอมรับขนาด
หองพักของโรงแรมในฮองกง เพื่อไมใหเกิดปญหาที่หนา
 **ในกรณีที่ทา นจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ
TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **
 คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไวในรายการทัวรขางตน
 เจาหนาที่บริษัทฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 คาน้าํ หนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่องบิน ไมเกิน 30 กิโล / ทาน
 คาประกันอุบต
ั ิเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
× คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ
× คาธรรมเนียมวีซา เดี่ยว สําหรับลูกคาตางชาติ
× คาระวางกระเปาน้าํ หนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด **เกินจาก 30 กิโลกรัม
× คาใชจา ยสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชอ
 ง
พิเศษของโรงแรม เปนตน
× คาภาษีมล
ู คาเพิ่มและภาษีหก
ั ณ ที่จา ยของแตละประเทศ
× ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป (หัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจในการบริการ)
เงื่อนไขการชําระเงิน
 ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน
 ชําระเงินคาทัวรสว นที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดเงินมัดจํา

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจา ย 100% ของราคาทัวรทั้งหมด
 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจํา
ที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CharterFlight และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวา ยกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตัว๋ แลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เนือ
่ งจากเปน
นโยบายของสายการบิน
 สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เมือ
่ ผลวีซาผานแลวมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคามัดจําทั้งหมด
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัทฯ ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานัน
้ ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทัง้ ไทยและฮองกง เซินเจิ้น จูไห ขึ้นอยูก
 ับการพิจารณาของ
เจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งสิ้น**
เงื่อนไขอื่นๆ
 สําหรับผูโดยสาร ที่ไมไดถอ
ื PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร
(VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง
 ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพือ
่ เช็ควากรุปมีการ คอนเฟริม
เดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 ราคาทัวรใชตั๋วเครื่องบินแบบกรุป ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได ตองเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเทานั้น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 15 คนขึ้นไป
 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาภาษีนา้ํ มันเพิ่มตามความ
เปนจริง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสย
ั หรือ
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเปนหลัก
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน
การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหาจราจร อุบัตเิ หตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอัน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัตเิ หตุจากความประมาทของตัวทานเอง
 กรณีที่สถานที่ทอ
 งเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเนือ
่ งจากเหตุสด
ุ วิสัย สภาพอากาศ เหตุการณที่อยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจา ยใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานทีใ่ ดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศทีร่ ะบุไว
เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา กรณีใดก็ตาม
 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนา้ํ เงิน) เดินทางเพือ
่ การทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการ
เขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงือ
่ นไข
ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สาย
การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกง

