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10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีเจ้าหน้าท่ีส่งกรุ๊ปท่ีสนามบิน และมีไกด์ไทยรอรับท่ีฮ่องกง) 
15 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ และมีเจ้าหน้าท่ีส่งกรุ๊ปท่ีสนามบิน และมีไกด์ไทยรอรับท่ีฮ่องกง) 

ยงัไม่รวมค่าทิปไกด์และทิปคนขับรถ 1,500.-บาท/ท่าน (ช าระพร้อมค่าทัวร์) 

ก าหนดเดินทาง : มนีาคม-มถุินายน 2562 
วนัแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กระเช้านองปิง-วดัโป่หลิน (PolinMonastery) 
  หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)-ซิตีเ้กตเอาท์เลต                          (อาหารกลางวนั) 

04.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่แปซิฟิค อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู
ทางเขา้ท่ี 6 เคาน์เตอร์ M  

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX616 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
10.15 น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชัน่แนลแอร์พอร์ต (Chek Lap Kok) ลงทุนดว้ยเงินจาํนวนมหาศาลร่วม

แสนลา้นดว้ยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากรแลว้โปรดเดินออกทาง Exit B จากนั้นไกดน์าํท่านเดินทางโดยรถโค๊ชตามเสน้ทางไฮเวยอ์นั
ทนัสมยั  ผา่นสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนตแ์ละรถไฟท่ียาว
ท่ีสุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2  กิโลเมตรซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอ
สเตอร์ ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทศันข์องเกาะฮ่องกงตลอดเสน้ทาง  

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

http://bit.ly/2NMk5YE
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จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เกาะลนัเตา ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง เปล่ียนอิริยาบถข้ึน เคเบ้ิลไฟฟ้า 
นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360องศา  หน้าต่างเป็นกระจกใส ท่ีสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบ “พา
โนราม่า” ในมุมกวา้งถึง 360 องศา นั่งจากสถานีตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิงใชเ้วลาประมาณ 40 นาที เพื่อมุ่งหน้าสู่ 
“เกาะลนัเตา” ซ่ีงท่านจะไดด่ื้มดํ่ากบัเสน้ทางแห่งอารยธรรมและมนตเ์สน่ห์ของธรรมชาติอนังดงามของ “อ่าวตุง
ชุง” ท่ีอยู่ใกลก้ับ “วนอุทยานแห่งชาติลนัเตาเหนือ” มีหมู่บา้นศิลปะชาวจีนท่ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมแห่ง
นองปิง พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพ้ืนท่ี 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดบันํ้ าทะเล พระใหญ่ 
หรือเรียกว่า พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ท่ีตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผา องค์พระหัน
พระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้องคพ์ระใหญ่ไดถู้กสร้างข้ึนโดยคณะสงฆแ์ห่งวดัโปหลิน วดั
โป่หลิน (Polin Monastery) เป็นวดัท่ีตั้งอยูต่รงขา้มกบัองค์พระ ซ่ึงแลว้เสร็จและเปิดให้นักท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไป
กราบไหวเ้มื่อปี พศ 2536 ซ่ึงใชเ้วลารวมในการก่อสร้างก่อราวๆ 10  ปีองคพ์ระทาํจากทองสัมฤทธ์ิหนกั 250 ตนั 
สูง 34 เมตร นั่งอยู่บนฐานกลีบบวั ยกพระหัตถข์วาและแบพระหัตถด์า้นซา้ยไวบ้นตกั พระเนตรจอ้งมองลงมา
เหมือนดงัว่ากาํลงัประทานพรให้แก่ผูท่ี้ไปกราบไหว ้หากตอ้งการสัมผสักบัองคพ์ระแบบใกล้ๆ  ตอ้งเดินเทา้ข้ึน
บนัได 268 ขั้น ตลอดการเดินข้ึนบนัได เคา้จะมีจุดแวะพกัไปเร่ือยๆ เม่ือถึงดา้นบนแลว้ เราจะเห็นวิวทิวทศัน์ของ
เกาะฮ่องกงไดอ้ย่างชดัเจน ทั้งน้ีบริเวณใตฐ้านบวัมีห้องให้เขา้ไปชมได ้ภายในห้องมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดงัน้ี ส่วนแรก เป็นภาพวาดสีนํ้ ามนับอกเล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นขององค์สมัมาสมัพุทธเจา้ ส่วนท่ีสอง เป็น
วงลอ้พระพุทธธรรม มีบทสวดคมัภีร์ทั้งหมด 8 บท ส่วนท่ีสาม เป็นพระบรมสารีริกธาตุท่ีไดน้าํมาจากประเทศ
ศรีลงักา ถา้เราสังเกตุให้ดีตรงบริเวณฐานบวัแต่ละกลีบ จะมีการสลกัช่ือของเศรษฐีผูม้ีจตัศรัทธา ร่วมบริจาคใน
การสร้างองค์พระใหญ่ อย่างไรก็ตาม การท่ีจะมีช่ือเราปรากฏบทกลีบบัวแต่ละกลีบได ้ก็ตอ้งแลกมาด้วยการ
บริจาคเงินขั้นตํ่าถึง 1 ลา้นเหรียญฮ่องกง และอิสระใหท่้านไดส้มัผสักบั หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping 
Village) ให้ท่านไดอิ้สระเท่ียวชม ร้านคา้ ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจาํลอง
แห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั 
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ห้าง ซิตี้เกท เอาท์เลต (Citygate Outlet) ศูนยก์ารค้าขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวม
ร้านคา้แบรนด์ดงัทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงลด
ราคามาก ถึง 70%  

         **อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย 
   ที่พกั Panda Hotel / Silka Tsuen Wan Hotel / Ease Acces hotel / Royal View hotel หรือระดับเทียบเท่า 
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วนัที่สอง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม “วดัซีซ้าน”-นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัส์เบย์- 
  วคิตอเรีย พคี (Mid Level)-ช้อปป้ิงเลดีม้าเก็ต                 (อาหารเชา้/กลางวนั) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติม่ซ ่า) 

นาํท่านเยอืนวดัพุทธแห่งใหม่ ‘Tsz Shan’ หรือวัดซีซ้าน บนเกาะฮ่องกง ซ่ึงนายลี กาชิง มหาเศรษฐีชาวฮ่องกง 
และยงัรํ่ ารวยมากท่ีสุดในเอเชีย เป็นผูบ้ริจาคเงินสร้างวดั ดว้ยงบประมาณมหาศาลถึง 193 ลา้นดอลลาร์ หรือ 
6,176 ลา้นบาท โดยขณะน้ี วดัซีซ้าน ได้ก่อสร้างแลว้เสร็จ และพร้อมจะเปิดให้ประชาชนไดมี้โอกาสเข้ามา
สกัการะเจา้แม่กวนอิมองค์ใหญ่ รวมทั้งชมความงดงาม เงียบสงบภายในวดัท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา (**การจองรอบ
เขา้ชมวดัข้ึนอยูก่บัเวลาและรอบท่ีจองได ้ขอสงวนสิทธิในการแจง้เวลาท่ีแน่นอนอีกคร้ัง) 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านสู่ วดัเจ้าแม่กวนอมิ (Kwun Yam Shrine)  ณ อ่าวรีพลัส์เบย ์ ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงท่ีมาเท่ียว
พกัผอ่นในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และท่ีน่าสนใจคืออีกดา้นหน่ึงของอ่าว ท่ีมีวดั ,พระพุทธรูป และเทพ
เจา้ต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือศรัทธา เช่นพระสงักจัจาย บูชาเพื่อความสุข, เจา้สมุทร 
เทพเจา้แห่งโชคการงาน   พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช ้   มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวง
ชะตา รวมทั้งกามเทพ ท่ีมีวิธีการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลูบคลาํหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ 
อิสระใหท่้านสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั นาํท่านชมทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมววิวคิทอเรียพคี
(Med-Level) ถ่ายรูปคู่กบัววิทิวทศัน์ของตึกสูงต่างๆ ซ่ึงไดส้ร้างตามหลกัฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง  
หลงัจากนั้นนาํท่าน อสิระช้อปป้ิงเลดีม้าร์เกต็ ซ่ึงเป็นตลาดกลางแจง้ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของฮ่องกง มีสินคา้
มากมายใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป ทั้งเส้ือผา้แฟชัน่ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองสาํอาง ของเล่น ฯลฯ  มีสินคา้
มากกว่า 100 กว่าร้าน และของกิน ซ่ึงเป็นอาหารทอ้งถ่ินของท่ีน่ี ท่านสามารถต่อลองสินคา้ไดม้ากกว่า 50% 
**อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย 

  ที่พกั Panda Hotel / Silka Tsuen Wan Hotel / Ease Acces hotel / Royal View hotel หรือระดับเทียบเท่า 

วนัที่สาม วดักังหัน-วดัหวงัต้าเซียน-Jewelry Factory ศูนย์หยกและสมุนไพร-ช้อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย                                            
  สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพฯ                                                                              (อาหารเชา้/กลางวนั) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติม่ซ ่า) 

นาํท่านสู่ วดักงัหัน หรือ (วดัแชกง) เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายมุากกว่า 300 ปีตั้งอยูใ่นเขต Shatin 
วดัแชกงสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสาํคญัคนหน่ึง เป็นทหารมีช่ือว่าท่านแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณ์
จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้าํวีระประวติัไว ้ทาํให้คนทัว่ไปยกย่องและคนจีนมีความ
เช่ือถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสาํเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุน
กงัหนันาํโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพ่ือจะไดห้มุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการ
งาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดี
ออกไปให้หมด ในองคก์งัหนันาํโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, 
สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา จากนั้นนาํท่านนมสัการ วดัหวงัต้าเซียน (เทพเจ้าหวงัต้าเซียน) ซ่ึง
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เป็นวดัท่ีมีอายกุว่าคร่ึงศตวรรษ วดัมีความงดงามดว้ยอาคารท่ีตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือว่ามี
ความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นหน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกงมีเทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  จะมีผูค้น
มากมายท่ีนาํธูป และของมาสกัการะเพ่ือขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทาํธุรกิจ วดั
แห่งน้ีคนไทยนิยมมาสักการะขอพรเป็นจาํนวนมากท่ีลานบูชาจะเห็นคนหนุ่มสาว จนถึงคนสูงวยัเขย่าเซียมซี
กราบไหวข้อพรกัน หลงัจากนั้นจะนําท่านชมโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับร้าน 
Jewelry Factory จากนั้นนาํท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซ้ือหยกแทห้รือหยกเทียม และเลือก
ซ้ือสมุนไพรท่ีไดรั้บการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
ให้ท่านมีความสุขกับการเดินเท่ียวสัมผสักับแหล่งชอ้ปป้ิงไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสินค้า Tsim Sha Tsui หรือ 
ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เช่น HARBOUR CITY หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงยา่น Tsim Sha Tsui ท่ีมีร้านคา้แบ
รนด์ดังกว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาช้อปพลาดไม่ได้...ช้อปป้ิงท่ีฮ่องกง กับสินค้า
หลากห ลายชนิด อาทิ  MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, 
G2000 เป็นตน้ หรือชอ้ปป้ิงท่ี DUTY FREE ร้านคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมี ช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก จากนั้น
ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
**อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย  
ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางไปสนามบิน 

22.00 น. เดินทางจากฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX709 
23.55 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจไม่รู้ลืม 

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

ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายไุม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา  
ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

**โปรแกรมการเดินทางอาจมสีลบัรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็นส าคญั** 

“ราคาทัวร์ส าหรับคนไทยเท่าน้ัน” 
ชาวต่างชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าวซ่ีาส าหรับต่างชาติ 

และลูกค้าเป็นผู้ด าเนินการย่ืนวซ่ีาเองบริษัททัวร์สามารถแนะน าการย่ืนวซ่ีาได้ 

ส าหรับเดก็ทารก อายุไม่เกนิ 2 ปี เกบ็ 5,000บาท/ท่าน 
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โปรแกรม ฮ่องกง  ไหว้พระ วัดซีซ้าน 3 วัน 2 คืน 

วนัที่เดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตยีง) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่เสริมเตยีง) 

พกัเดี่ยว 

01-03 ม.ีค. 62 
CX700/08.25-12.10 
CX703/20.00 22.10 

17,900 17,900 17,900 16,900 4,500 

08-10 ม.ีค. 62 
CX700/08.25-12.10 
CX617/21.35 23.40 

18,900 18,900 17,900 16,900 4,500 

15-17 ม.ีค. 62 
CX700/08.25-12.10 
CX709/22.00 23.55 

18,900 18,900 17,900 16,900 4,500 

22-24 ม.ีค. 62 
CX700/08.25-12.10 
CX709/22.00 23.55 

18,900 18,900 17,900 16,900 4,500 

29-31 ม.ีค. 62 
CX700/08.25-12.10 
CX709/22.00 23.55 

18,900 18,900 17,900 16,900 4,500 

05-07 เม.ย. 62 
CX616/06.35-10.25 
CX703/19.50 21.45 

19,900 19,900 19,900 18,900 4,500 

12-14 เม.ย. 62 
CX616/06.35-10.25 
CX617/21.35 23.30 

26,900 26,900 26,900 25,900 4,500 

25-27 เม.ย. 62 
CX700/08.15-12.10 
CX613/18.35-20.35 

17,900 17,900 17,900 15,900 4,500 

03-05 พ.ค. 62 
CX616/06.35-10.25 

CX709/22.25 00.15+1 
18,900 18,900 18,900 17,900 4,500 
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04-06 พ.ค. 62 
CX700/08.15-12.10 
CX617/21.35-23.30 

18,900 18,900 18,900 17,900 4,500 

24-26 พ.ค. 62 
CX616/06.35-10.25 
CX703/19.50-21.45 

16,900 16,900 16,900 15,900 4,500 

07-09 ม.ิย. 62 
CX616/06.35-10.25 
CX703/19.50-21.45 

16,900 16,900 16,900 15,900 4,500 

21-23 ม.ิย. 62 
CX616/06.35-10.25 
CX703/19.50-21.45 

16,900 16,900 16,900 15,900 4,500 

28-30 ม.ิย. 62 
CX616/06.35-10.25 

CX709/22.25-00.20+1 
16,900 16,900 16,900 15,900 4,500 
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อตัราค่าบริการรวม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ชั้นประหยดั) เสน้ทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
2. ค่าท่ีพกั 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตัว

ท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มกีารระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจดัเป็นเตยีง Twin ให้กบัผู้เข้าพกั** 

3. ค่าอาหารตามท่ีระบุ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 
5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีนํ้ ามนั (ราคา ณ วนัท่ี 4 ม.ค. 2556)  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไข
ของกรมธรรม ์ 
 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ (เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด และอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ)  
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  
3. ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 30 กก.) 
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 1,500บาท ตลอดการเดินทาง (ช าระพร้อมค่าทัวร์) 
5. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง  
6. ค่าภาษีเช้ือเพลงิที่ทางสายการบินอาจมกีารเรียกเกบ็เพิม่ (ตามข้อก าหนดของสายการบิน) 
 
เง่ือนไขในการจอง 
1. แจง้จองพร้อมช่ือผูเ้ดินทาง และเบอร์ติดต่อกลบัพร้อมแฟ็กซส์าํเนาพาสปอร์ตเขา้มาจองท่ีบริษทั 
2. ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท เพ่ือยืนยนัการเดินทางและช าระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 15 วนัท าการ 
3. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํเม่ือชาํระเงินแลว้ เน่ืองจากทางบริษทัฯตอ้งวางเงินมดัจาํค่าตัว๋และค่าท่ีพกักบัทางสายการบิน
และตวัแทนต่างประเทศ 
 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั   คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการ  

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํทั้งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไมค่รบตาม 

จาํนวนท่ีบริษทัฯกาํหนดไว ้(15ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนับริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะทาํการเล่ือนการ 
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรม 
เนียมในการมดัจาํตัว๋ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกั 
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ค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนั เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่
คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา
น้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน หรือ 180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และ
ต้องมหีน้ากระดาษอย่างต า่ 6 หน้า  

11. ราคาน้ีสาํหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางไทยและสญัชาติไทยเท่านั้น  กรณีผูเ้ดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือพาสปอร์ต
ไทยต่างดา้ว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าเพ่ิมเติม  กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 

12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง
โปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความเหมาะสม 

13. กรุ๊ปออกเดินทาง 10 ท่านขึน้ไป 
10 ท่าน (ไม่มหีัวหน้าทัวร์ แต่มเีจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และมไีกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง) 
15 ท่าน (มหีัวหน้าทัวร์ และมเีจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และมไีกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง) 


