เดินทางโดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโลกรัม
พิเศษ !!! เมนูติ่มซา พร้อมด้วยอาหารสไตล์ฮ่องกงอีกมากมาย
ขาไป
ขากลับ

สายการบินคาเธย์แปซิฟิค CATHAY PACIFIC (CX)
CX700
BKK - HKG
สายการบินคาเธย์แปซิฟิค CATHAY PACIFIC (CX)
CX709
HKG - BKK

08.25 – 12.10
22.00 – 23.55

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง
หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่นความล่าช้า
ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณา
สถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่
เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet

05.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ M ของสายการบิน
Cathay Pacific (CX) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยาน Check Lap Kok โดยเที่ยวบินที่ CX700 สายการบิน Cathay Pacific
** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว
อันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง จากนั้น นาท่านสัมผัสกับ
ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจกับ
กระเช้าลอยฟ้านองปิง (Ngong Ping Skyrail 360)
เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วบนรถกระเช้ า เคเบิ ล ที่ ส ามารถชม
ทั ศ นี ย ภาพอั น งดงามได้ แบบพาโนรามิ ค เชื่ อ มจากใจกลาง
เมืองตุงชุงถึงหมู่บ้ านนองปิ ง บนเกาะลั นเตา ระยะทางกว่า
5.7 ก.ม. จากรถกระเช้าท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกงทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของ
ทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลาธาร น้าตกและป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้าไป
ถึงสุดทาง นาท่านสักการะพระใหญ่โป๋หลิน แห่งเกาะลันเตาซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก องค์พระทาขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้าหนักรวม 250 ตัน และสูง34เมตร
หันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่ง ทา
จากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่าน

08.15 น.
12.10 น.
กลางวัน

( - / กลางวัน / - )

ช้อ ปปิ้ งสิ น ค้ าตามอัธ ยาศั ย พบกั บ OUTLET สิ น ค้ าแบรนด์ เนมระดั บ โลกมากมายเช่ น COACH, ESPRIT, POLO,
RAUGH LAURENCE หรื อ ว่ า จะเป็ น BURBERRY รวมทั้ ง รองเท้ า กี ฬ ามากมายหลายยี่ ห้ อ และชั้ น ใต้ ดิ น จะ
มีSUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ

**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ SAV Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ณ เมืองฮ่องกง
วันที่ 2
เช้า

วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่กวนอิม หากรีพัลเบย์ –
จุดชมวิววิคตอเรียพีค - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล

(เช้า / กลางวัน / - )

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร (2)
จากนั้นนาท่านสู่ วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปีที่
แล้ ว เดิ ม ที่ วั ด นี้ เ ป็ น วั ด เล็ ก ๆเป็ น วั ด ที่ เ ก่ า แก่ แ ละอนุ รั ก ษ์
โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่วัด เรือนใหม่สร้าง
เสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุตด้านในมีรูปปั้นสูง
ใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจาวัดแห่งนี้ซึ่งทางด้านข้างมี
อาวุธรบของทหารแบบโบราณและมีกังหันอยู่หลายตัวมีกลอง
ด้านละตั ว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้ องหมุน กังหั น หรือ ที่
เรียกว่ากังหันนาโชคเพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและปัดเป่า
สิ่งที่ไม่ดีออกไป โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ดังนี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืน
ใบที่ 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา
ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดัง สนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นนาท่านไหว้
พระขอพรต่อ ณ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัด
แห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย จากนั้ นนา
ท่านสู่ โรงงานจิวเวอรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกง ที่ได้แรงบันดาลใจนากังหันมาพลิกแพลงเป็นจี้ล้อมเพชร
โดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตาแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งจาลองเลียนแบบ
มาจาก “แชกงหมิว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่ “วัดเชอกุง” ซึ่งเป็นวัดที่ดังมากและมีตานาน

ความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้วจะทาให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดี
และสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆออกไปได้
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่าน ชมร้านหยก สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของจีน แผ่นดินใหญ่ ที่ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเมืองไหนของประเทศจีน
ท่านจะได้เข้าชมร้านหยก ท่านสามารถเลือกซื้อหยกที่มีการดัด แปลงเป็นเครื่องบูชาต่างๆ ทั้ง ปี่เซี๊ยะ, กาไลหยก, จี้
หยก และอื่นๆ อีกมากมาย นาท่าน สู่จุดชมวิวบนเขาวิคตอเรียพีค ให้ท่านได้ชมวิวิทิวทัศน์ในมุมสวยงามและหาชม
ที่ไหนไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นวิวของตึกสูงระฟ้าของเกาะฮ่อ งกงหรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่า ววิคตอเรียและ
เกาลูน จากนั้นนาท่านชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็น
ฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ว ซึ่งทาหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง
ชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาดนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่ง
โชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลข้ามสะพานต่ออายุ หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซียนเทอร์มินอล
ให้ ท่านอิสระ ช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้าฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน สนุกสนานกับการเลื อกสินค้าราคาพิเศษอาทิเช่น
เสื้ อ ผ้ า ,รองเท้ า ,กระเป๋ า ,เข็ ด ขั ด ,น้ าหอมสิ น ค้ า แบรนด์ ชื่ อ ดั ง ต่ า งๆ ทั้ ง Bvlgari, BURBERRY, Givenchy, Guy
Laroche, Louis vuitton, miu miu, ST.MICHEL, TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE
HONGKONG, ESPRIT, G2000
**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักที่ SAV Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ณ เมืองฮ่องกง
วันที่ 3
เช้า

อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์– กรุงเทพ
(เช้า / - / - )
รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร (4)
ให้ท่านอิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
หมายเหตุ: Check Out ไม่เกิน 12.00 น. นากระเป๋า สัมภาระลงมาฝากไว้ที่ Looby ของโรงแรม
รถจะมารับลูกค้าที่โรงแรม ประมาณ 17.00 น. เพื่อนาลูกค้าเดินทางไปสู่สนามบิน

แหล่งท่องเที่ยวแนะนา:
ย่าน มงก๊ก
ย่าน มงก๊ก เป็นอีกย่านที่มีความคึกคักมาก ๆ เพราะเป็นแหล่ง
ช้อปปิ้งที่ดีที่สุดอันดับต้น ๆ ของฮ่องกง มีทั้งตรอกซอยที่ขาย
สินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าแฟชั่น ราคาไม่แพง
รวมไปถึงร้านขายของฝากของที่ระลึกหลากหลายแบบ
ถ้าอยาก ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่น ราคาเบา ๆ แนะนาให้ไป Ladies
Market ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับตลาดนัดกลางคืนในบ้านเรา
นั่นเอง
ย่านจิมซาจุ่ย
ขาช้อปทั้งหลาย ถ้าไม่ได้มาช้อปปิ้งในย่านนี้จะถือว่าพลาดมาก
โดยเฉพาะใครที่ชอบสินค้าแบรนด์เนม ในย่านนี้มีหลากหลาย
แบรนด์ดังระดับโลกให้เดินเลือกซื้อสินค้ากันอย่างจุใจ และ
มักจะมีกิจกรรมจัดลดราคาอยู่บ่อยครั้ง
บอกเลยว่าขา ช้อปต้องไป
Sky 100
อีกหนึ่งประสบการณ์ที่อยากให้คุณได้สัมผัสในฮ่องกง กับการ
ชมอ่าววิคตอเรียและตึกสูงระฟ้ามากมายในฮ่องกง
จากจุดชมวิวบนตึก Sky 100 ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกง
มีความสูงราว ๆ 393 เมตร โดยที่จุดชมวิวด้านบนนั้นสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลแบบ 360 องศา ไม่ว่าจะมา
เที่ยวชมเวลาไหน ก็ประทับใจไม่แพ้กัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
เดอะพีค
เดอะพีค หรือวิคตอเรีย พีค เป็นจุดชมวิวของเกาะฮ่องกงที่มี
ทัศนียภาพที่สวยงามมาก ๆ นักท่องเที่ยว
จะได้เห็นอ่าววิคตอเรีย และตึกสูงระฟ้า ทั้งจากทางเกาะ
ฮ่องกง และเกาะเกาลูน ยิ่งถ้าไปเที่ยวชมในช่วงเย็นก็จะยิ่ง
สวยงาม เพราะอาคารต่าง ๆ จะเปิดไฟตระการตาสวยงาม
มาก ๆ การขึ้นไปยังเดอะพีค มีทั้งแบบนั่งรถบัสและ
นั่งพีคแทรม หรือรถรางไฟฟ้าขึ้นไป และบริเวณจุดชมวิวก็จะมี
ทั้งที่เข้าชมฟรีและเสียเงิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thepeak.com.hk
ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ (The Hongkong observation Wheel)
การนั่งชิงช้าสวรรค์ยักษ์ที่ฮ่องกงก็เป็นอีกประสบการณ์ที่น่าลิ้มลอง
เมื่อไปเที่ยวฮ่องกง ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ นี้มีความสูงมากถึง 60 เมตร
แต่ละกระเช้าจะบรรจุคนได้ 8 คน และหากใครอยากเซอร์ไพรส์
แฟน ก็มีกระเช้าพิเศษไว้รับรอง ซึ่งมีการจัดโต๊ะดินเนอร์สุดหรูหรา
พร้อมทั้งอาหารและเครื่องดื่มสุดพรีเมียม เปิดให้เข้าชมทุกวัน ค่า
ตั๋วขึ้นกระเช้าสาหรับคนทั่วไปจะอยู่ที่คนละ 100 ดอลลาร์ฮ่องกง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hkow.hk

หรือ ท่านสามารถซื้อบัตรเข้า สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (HONGKONG DISNEYLANDS)
ผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 2,500 บาท / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี จ่ายเพิ่มท่านละ 2,200 บาท
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) บัตรเข้าสวนสนุกสามารถเล่นเครื่องเล่นแบบไม่จากัดจานวนครั้งภายใน 1 วัน นา
ท่านเดินทางเข้าสู่อาณาจักรแห่งเวทย์มนตร์ ที่ได้รั บแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝัน สารวจดินแดนทั้ง 7 แห่ง ที่
เต็มไปด้วยมนต์มายา ความสวยงาม ความตื่นเต้น ประทับใจกับเครื่องเล่นมากหลากหลายชนิด สัมผัสตัวการ์ตูน
ดิสนีย์ที่ท่านชื่นชอบและร่วมชมขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ตูนที่แสนยิ่งใหญ่ตระการตา

17.00 น.
22.00 น.
23.55 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX709
**บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

อัตราค่าบริการ
กาหนดวันเดินทาง

11 – 13 มกราคม 62

18 – 20 มกราคม 62

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2
ท่าน

14,900.-

15,900.-

พักเดี่ยว

เที่ยวบิน

5,900.-

CX700 BKKHKG 08.2512.10
CX709 HKGBKK 22.0023.55

5,900.-

CX700 BKKHKG 08.2512.10
CX709 HKGBKK 22.0023.55

25 – 27 มกราคม 62

22 – 24 กุมภาพันธ์ 62

15,900.-

15,900.-

5,900.-

CX700 BKKHKG 08.2512.10
CX709 HKGBKK 22.0023.55

5,900.-

CX700 BKKHKG 08.2512.10
CX709 HKGBKK 22.0023.55

23 – 25 กุมภาพันธ์ 62

15,900.-

5,900.-

08 – 10 มีนาคม 62

14,900.-

5,900.-

15 – 17 มีนาคม 62

15,900.-

5,900.-

22 – 24 มีนาคม 62

15,900.-

5,900.-

30 มีนาคม – 01 เมษายน
62

15,900.-

5,900.-

CX700 BKKHKG 08.2512.10
CX709 HKGBKK 22.0023.55
CX700 BKKHKG 08.2512.10
CX709 HKGBKK 22.0023.55
CX700 BKKHKG 08.2512.10
CX709 HKGBKK 22.0023.55
CX700 BKKHKG 08.2512.10
CX709 HKGBKK 22.0023.55
CX700 BKKHKG 08.2512.10
CX709 HKGBKK 22.0023.55

:: ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก ::
ราคาอื่นๆ
1.
2.
3.

ทารก INFANT (อายุต่ากว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท
จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคา 9,900 บาท/ท่าน
ราคาข้างต้นสาหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สาหรับพาสปอร์ตต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเทีย
่ วแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิน
้ ) กาหนดให ้
ิ ค ้าพืน
มีการประชาสัมพันธ์สน
้ เมืองให ้นักท่องเทีย
่ วทั่วไปได ้รู ้จัก ในนามของร ้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ ้าไหม, ไข่มก
ุ , ใบชา,
่
ใยไผ่ไหม, หยก ซึงจาเป็ นต ้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด ้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให ้กับนักท่องเทีย
่ วทุกท่านทราบว่า
้ หรือไม่ซอ
ื้ ขึน
ร ้านรัฐบาลทุกร ้านจาเป็ นต ้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ
้ อยูก
่ บ
ั ความพอใจของลูกค ้าเป็ นหลัก ไม่มก
ี ารบังคับใดๆ
้
ทัง้ สิน
และถ ้าหากลูกค ้าไม่มค
ี วามประสงค์จะเข ้าร ้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จากท่าน
เป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร ้าน

**ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และไกด์ทอ
้ งถิน
่ ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน **
**ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์จากเมืองไทย แล ้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน ้าทัวร์**
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**
้ ไป มีห ัวหน้าท ัวร์เดินทาง
การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั้
องมีผเู ้ ดินทางจานวน 9 ท่านขึน
ิ ธิใ์ นการ เลือ
ถ้าผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวนด ังกล่าว บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ นการเดินทางหรือ เปลีย
่ นแปลงราคา
สาค ัญมาก!!! กรุณาอ่านและทาความเข้าใจ
PASSPORT ต้องมีอายุการใชไ้ ม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ น ับจากว ันเดินทาง ไป-กล ับ
้ ะคานึงถึงความสะดวกสบาย
ขนาดของรถบ ัสทีใ่ ชใ้ นการเดินทาง จะจ ัดตามจานวนของผูเ้ ดินทาง ทงนี
ั้ จ
ของการเดินทาง และผูเ้ ดินทางเป็นหล ัก

อัตราค่าบริการนี้รวม
✓ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้นค่าภาษีสนามบิน ภาษี
น้ามัน
✓ ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
**เนื่องจากห้องพักโรงแรมในฮ่องกงจะมีขนาดเล็ก ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน ขนาดของห้องจะเท่ากันกับห้องพัก 1 ท่าน
หรือ 2 ท่าน พื้นที่ใช้สอยก็อาจจะไม่เพียงพอ ฉะนั้นหากลูกค้าต้องการพักด้วยกัน 3 ท่าน กรุณายอมรับขนาดห้องพัก
ของโรงแรมในฮ่องกง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่หน้างาน
✓ **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE
ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป**
✓ ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
✓ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
✓ ค่าน้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ไม่เกิน 30 กิโล / ท่าน
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
× ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว สาหรับลูกค้าต่างชาติ
× ค่าระวางกระเป๋าน้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด **เกินจาก 30 กิโลกรัม

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของ
โรงแรม เป็นต้น
× ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
× ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
เงื่อนไขการชาระเงิน
➢ ชาระค่ามัดจา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทาการจองภายใน 3 วัน
➢ ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจา
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
➢ กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจาที่นั่ง
กับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
ค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
➢ เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทาให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสาย
การบินสาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สาคัญ!! บริษัทฯ ทาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้ น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุก
ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้
ทั้งสิ้น**

➢
➢
➢
➢
➢
➢

เงื่อนไขอื่นๆ
สาหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA)
หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ คอนเฟริมเดินทาง
ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 คนขึ้นไป
ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่มตามความเป็น
จริง

➢ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ย นแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณี ที่เกิดเหตุสุ ดวิสั ย หรือ
เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็น
หลัก
➢ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิ กเที่ยวบิน การเมือง
การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจาก
ความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
➢ กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
➢ กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
➢ กรณี ที่ กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิ เสธมิให้ เดิน ทางเข้า -ออกตามประเทศที่ ระบุไว้
เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ ตามบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
➢ กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
➢ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน
และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮ่องกง

