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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-น ัง่รถ Peak tram-จดุชมววิ Victoria Peak                      (อาหารเย็น)                                            
10.00 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4

ประตทูางเขา้ที ่9 เคานเ์ตอร ์T  
13.45 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรตส ์ เทีย่วบนิที ่ EK 384 นําทา่นเหนิฟ้าสูฮ่อ่งกงดว้ย Air Bus 

A380 เครือ่งบนิ 2 ชัน้ สดุอลังการ!! ทา่นจะพบกับทีน่ั่ง Economy รุน่ใหมน่ั่งสบาย มทีวีจีอ 10.6 
นิว้ไวทส์กรนีดจิติอลสว่นตัว ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับชอ่งเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ทก์วา่ 1,000 ชอ่ง และ
ทกุทีน่ั่งมจีดุเชือ่มตอ่ USB ซึง่ทา่นสามารถดภูาพยนตจ์าก Lap Top ของทา่นเอง (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

17.45 น. ถงึทา่อากาศยานใหม ่ฮอ่งกงอนิเตอรเ์นชัน่แนลแอรพ์อรต์ (Chek Lap Kok) ลงทนุดว้ยเงนิจํานวน
มหาศาลรว่มแสนลา้นดว้ยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหมึาเพือ่สรา้งสนามบนิโดยเฉพาะ หลังจาก
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้โปรดเดนิออกทาง Exit Bจากนัน้ไกดนํ์าทา่นเดนิทาง
โดยรถโคช๊ตามเสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย  ผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE)  ซึง่
เป็นสะพานแขวนทางรถยนตแ์ละรถไฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ความยาวมากกวา่ 2.2  กโิลเมตรซึง่ไดรั้บ
การออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศน์
ของเกาะฮอ่งกงตลอดเสน้ทาง 

คํา่          รับประทานอาหารคํา่ ณ หมูบ่า้นชาวประมง (อาหารทะเล ซฟีู๊ ด) 

 นําทา่นชมทวิทัศนร์อบเกาะฮอ่งกง ยามคํา่คนื โดยนําทา่นขึน้พคีเทรม(Peak Tram) สูเ่ดอะพกี
จดุสงูสดุของเกาะฮอ่งกง ชมกนิบรรยากาศ ตกึระฟ้าเรยีงรายระยบิระยับและความงดงามของ 
วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) คอืยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของเกาะฮอ่งกง สงูจากระดับน้ําทะเล 552 
เมตร และถอืเป็นยอดเขาทีส่งูเป็นอันดับที ่ 24 ของฮอ่งกง แมไ้มใ่ชจ่ดุทีส่งูทีส่ดุของฮอ่งกง หาก
วคิตอเรยีพคี ถอืเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุ เพราะนักทอ่งเทีย่วทีไ่ดไ้ปเยอืนวคิตอเรยีพคี จะสามารถ
มองเห็นววิของเกาะฮอ่งกงไดทั้ง้หมด ตัง้แตอ่า่ววคิตอเรยี ตกึระฟ้า เรอืเฟอรร์ี ่และสสีนัของแสงไฟ
ยามคํา่คนืของฝ่ังเกาลนู ทัง้หมดสรา้งตามหลักความเชือ่เรือ่งฮวง   

   ทีพ่กั PANDA HOTEL/ HARBOUR PLAZA 8 DEGREES หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง อสิระตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์พิม่เตมิ                                               (อาหารเชา้) 

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  หรอื อสิระเลอืกซือ้ทัวรเ์พิม่เตมิ...   
1. ทวัรด์สินยีแ์ลนดเ์ต็มวนั สนุกสนานกับเครือ่งเลน่อันหลากหลาย การเปิดตัวดนิแดนใหมล่า่สดุ

ทีม่ชี ือ่วา่ “มสิทคิ พอยท”์ (MYSTIC POINT) ทีจ่ะมาสรา้งประสบการณ์แบบใหม ่ใหท้กุทา่นไดเ้ขา้

ไปสมัผัสความลีล้ับ น่าคน้หาของคฤหาสน ์ “มสิทคิ แมนเนอร”์ (MYSTIC MANOR) ซึง่เป็นทีเ่ก็บ

คอเลคชัน่สะสมของทา่น ลอรด์ เฮนรี ่ น่ังยานขบัเคลือ่น “เดอะ มสิทคิ แมก๊นโีต-้อเิล็คทรคิ แครร์ิ

เอจ”  เพือ่ชมของสะสมตา่งๆของทา่น ลอรด์ เฮนรี ่ สมัผัสประสบการณ์ระดบัแถวหนา้ ใกลช้ดิจน

เกอืบจะสมัผัสได ้
อตัราคา่บรกิาร : ตั๋วดสินยีแ์ลนด ์พรอ้มรถรับสง่ ผูใ้หญ ่3,190.- / เด็ก 2,890.- / ผูส้งูอาย ุ65ปี 
1,700.- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ทวัรโ์อเชีย่นปารค์เต็มวนั สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุในฮอ่งกง ชมเหลา่บรรดาสตัวแ์สนรู ้
และสดุยอดเครือ่งเลน่สําหรับเด็กและผูใ้หญอ่กีมากมาย ชมพพิธิภัณฑป์ะการังทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
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พพิธิภัณฑป์ลาฉลามทีม่อีโุมงคช์มววิใตน้ํ้ายาวถงึ 11.5 เมตร และการแสดงโลมาและสงิโตทะเลที่
โอเชีย่นเธยีเตอร ์ชมววิอนัสวยงามไดท้ีห่อคอยโอเชีย่นปารค์ ทีส่งูถงึ 72 เมตร  
อตัราคา่บรกิาร : ตั๋วโอเชีย่นปารค์ ผูใ้หญ ่1,750.- / เด็ก 1,200.-  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ทวัรม์าเกา๊เต็มวนั วดัอามา่, รปูป้ันเจา้แมก่วนอมิ, ชมโบสถเ์ซนตพ์อล, เซนาโดแ้สควร ์ และ
เดอะเวเนเชีย่น  
อตัราคา่บรกิาร : ตั๋วเรอืไป-กลับ มาเกา๊ ซติทั้วร ์พรอ้มอาหารกลางวนั 1 มือ้   
พรอ้มรถรับทีโ่รงแรม  ขากลับตอ้งกลับโรงแรมเอง (ไกดภ์าษาอังกฤษ) ผูใ้หญ ่/เด็ก 3,900. – เด็ก
ทารก 1,800.-  
***** หากลกูคา้ตอ้งการเพิม่ OPTION TOUR กรณุาแจง้ความประสงคก์ับเจา้หนา้ทีข่าย***** 

    ทีพ่กั  PANDA HOTEL/ HARBOUR PLAZA 8 DEGREES หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่าม วดัเจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yam Shrine)-วดักงัหนั-Jewelry Factory-ศนูยห์ยกและ

สมนุไพร-วดัโป่หลนิ (Polin Monastery)-หมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping 
Village)-ซติีเ้กท เอาทเ์ลต                                                                (อาหารเชา้/กลางวนั)                                                                                                                                                          

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร (ติม่ซํา)   

จากนัน้นําทา่นสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yam Shrine)  ณ อา่วรพัีลสเ์บย ์ซึง่ไดรั้บความนยิม
จากคนฮอ่งกงทีม่าเทีย่วพักผอ่นในบรรยากาศแบบปิกนคิชายทะเล และทีน่่าสนใจคอือกีดา้นหนึง่
ของอา่ว ทีม่วีดั ,พระพทุธรปู และเทพเจา้ตา่งๆกอ่สรา้งประดษิฐานไวม้ากมายตามความเชือ่ถอื
ศรัทธา เชน่พระสงักจัจาย บชูาเพือ่ความสขุ, เจา้สมทุร เทพเจา้แหง่โชคการงาน   พระกาฬเทพเจา้
แหง่ความมั่งคั่งเหลอืกนิเหลอืใช ้ มเีทพแหง่วาสนา เทพแหง่ดวงชะตา รวมทัง้กามเทพ ทีม่วีธิกีาร
เสีย่งทายดว้ยดา้ยแดง และอธษิฐานดว้ยการลบูคลําหนิกอ้นกลมอยา่งตัง้ใจ นําทา่นสู ่ วดักงัหนั 
หรอื วดัแชกง เป็นวดัเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายมุากกวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขตซาถิน่วดัแช
กงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคนหนึง่ เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนือ่งจากมี
เหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวตัไิว ้ ทําใหค้นท่ัวไปยก
ยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จใน
ทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันนําโชคทีต่ัง้อยูใ่นวดัเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและ
ครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์ และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีี
เคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี
4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ 
เงนิทองไหลมาเทมา   หลังจากนัน้จะนําทา่นชมโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบ
เครือ่งประดับรา้น Jewelry Factory  จากนัน้นําทา่นสู ่ศนูยห์ยกและสมนุไพร ชมวธิกีารเลอืก
ซือ้หยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซือ้สมนุไพรทีไ่ดรั้บการการันตคีณุภาพจากรัฐบาลฮอ่งกง 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เกาะลนัเตา ซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นสองเทา่ของเกาะฮอ่งกง (น่ังกระเชา้
นองปิง) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ในการปรับเปลีย่นวธิกีารเดนิทางขึน้นองปิงในกรณีทีก่ระเชา้ปิด
ปรับปรงุ หรอืสภาพอากาศไมเ่อือ้อํานวย โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้และสวงนสทิธิก์ารคนืเงนิทกุ
กรณี ใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ี เพือ่มุง่หนา้สู ่ “เกาะลันเตา” ซีง่ทา่นจะไดด้ืม่ดํา่กับเสน้ทางแหง่
อารยธรรมและมนตเ์สน่หข์องธรรมชาตอิันงดงามของ “อา่วตงุชงุ” ทีอ่ยูใ่กลก้ับ “วนอทุยานแหง่ชาติ
ลันเตาเหนอื” มหีมูบ่า้นศลิปะชาวจนีทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวฒันธรรมแหง่นองปิง พบกับสถาปัตยกรรม
จนีโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่ 1.5 เฮคตาร ์ เหนอืระดับน้ําทะเล พระใหญ ่ หรอืเรยีกวา่ 
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พระพทุธรปูเทยีนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ทีต่ัง้ตระหงา่นอยูบ่รเิวณรมิหนา้ผา องคพ์ระหัน
พระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้ องคพ์ระใหญไ่ดถ้กูสรา้งขึน้โดยคณะสงฆแ์หง่
วดัโปหลนิ  วดัโป่หลนิ (Polin Monastery) เป็นวดัทีต่ัง้อยูต่รงขา้มกับองคพ์ระ ซึง่แลว้เสร็จและ
เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้ไปกราบไหวเ้มือ่ปี พศ 2536 ซึง่ใชเ้วลารวมในการกอ่สรา้งกอ่ราวๆ 10  
ปีองคพ์ระทําจากทองสมัฤทธิห์นัก 250 ตัน สงู 34 เมตร น่ังอยูบ่นฐานกลบีบัว ยกพระหัตถข์วาและ
แบพระหัตถด์า้นซา้ยไวบ้นตัก พระเนตรจอ้งมองลงมาเหมอืนดังวา่กําลังประทานพรใหแ้กผู่ท้ีไ่ป
กราบไหว ้ หากตอ้งการสมัผัสกับองคพ์ระแบบใกล ้ๆ  ตอ้งเดนิเทา้ขึน้บันได 268 ขัน้ ตลอดการเดนิ
ขึน้บันได เคา้จะมจีดุแวะพักไปเรือ่ยๆ เมือ่ถงึดา้นบนแลว้ เราจะเห็นววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงได ้
อยา่งชดัเจน ทัง้นีบ้รเิวณใตฐ้านบัวมหีอ้งใหเ้ขา้ไปชมได ้ภายในหอ้งมกีารแบง่ออกเป็น 3 สว่นดังนี ้
สว่นแรก เป็นภาพวาดสน้ํีามันบอกเลา่เรือ่งราวประวัตคิวามเป็นขององคส์มัมาสมัพทุธเจา้ สว่นทีส่อง 
เป็นวงลอ้พระพทุธธรรม มบีทสวดคัมภรีทั์ง้หมด 8 บท สว่นทีส่าม เป็นพระบรมสารรีกิธาตทุีไ่ดนํ้ามา
จากประเทศศรลีังกา ถา้เราสงัเกตใุหด้ตีรงบรเิวณฐานบัวแตล่ะกลบี จะมกีารสลักชือ่ของเศรษฐผีู ้
มจัีตศรัทธา รว่มบรจิาคในการสรา้งองคพ์ระใหญ ่ อยา่งไรก็ตาม การทีจ่ะมชีือ่เราปรากฏบทกลบีบัว
แตล่ะกลบีได ้ ก็ตอ้งแลกมาดว้ยการบรจิาคเงนิขัน้ตํา่ถงึ 1 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง และอสิระใหท้า่นได ้
สมัผัสกับ หมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ 
รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บรเิวณหมูบ่า้นจําลองแหง่นี้ทา่นจะไดพ้บความสนุก
ทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวฒันธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว จากนัน้ใหท้า่นอสิระช ้

อปป้ิง ณ หา้ง ซติ ีเ้กท เอาทเ์ลต (Citygate Outlet) ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ ่ทีร่วบรวมรา้นคา้แบ
รนดด์ังทัง้หลาย ไมว่า่จะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอืน่ๆ อกีมากมาย 
ซึง่ลดราคามาก ถงึ 70%   (อสิระอาหารคํา่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย)  

21.50 น. เดนิทางจากฮอ่งกงโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 
23.45 น. ถงึสนามสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจไมรู่ล้มื 

 
 
 
 
 

************************************************************************ 
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อตัราค่าบริการ : 

 
อตัราค่าบริการรวม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ชั้นประหยดั) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
2. ค่าท่ีพกั 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตัว

ท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้เข้าพกั** 

3. ค่าอาหาร 4 ม้ือ ตามท่ีระบุ 

โปรแกรม ฮ่องกง ชิค แอนด์ ชิว 3 วนั 2 คืน 

วนัทีเ่ดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปื 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตียง) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่เสริมเตียง) 

พกัเดี่ยว 

30 มิ.ย. – 02 ก.ค.60 17,900 17,900 17,900 16,900 5,000 

07 – 09 ก.ค. 60 18,900 18,900 18,900 17,900 5,000 

15 – 17 ก.ค. 60 16,900 16,900 16,900 15,900 5,000 

21 – 23 ก.ค. 60 17,900 17,900 17,900 16,900 5,000 

22 – 24 ก.ค. 60 17,900 17,900 17,900 16,900 5,000 

28 – 30 ก.ค. 60 18,900 18,900 18,900 17,900 5,000 

04 – 06 ส.ค. 60 17,900 17,900 17,900 16,900 5,000 

05 – 06 ส.ค. 60 17,900 17,900 17,900 16,900 5,000 

12 – 14 ส.ค. 60 18,900 18,900 18,900 17,900 5,000 

25 – 27 ส.ค.60 17,900 17,900 17,900 16,900 5,000 

26 – 28 ส.ค.60 17,900 17,900 17,900 16,900 5,000 

09 – 11 ก.ย. 60 16,900 16,900 16,900 15,900 5,000 

22 – 24 ก.ย. 60 17,900 17,900 17,900 16,900 5,000 

23 – 25 ก.ย. 60 17,900 17,900 17,900 16,900 5,000 

13 – 15 ต.ค. 60 20,900 20,900 20,900 19,900 5,000 

20 – 22 ต.ค. 60 
(วนัปิยะมหาราช) 

20,900 20,900 20,900 19,900 6,000 

21 – 23 ต.ค 60 
(วนัปิยะมหาราช) 

18,900 18,900 18,900 17,900 5,000 
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4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 
5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน ้ามนั (ราคา ณ วนัท่ี 4 ม.ค. 2556)  
6. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึน้ไป) 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
8. 1 SIM CARD / ROOM 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ (เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด และอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ)  
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %  
3. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 30 กก.) 
4. ค่าทปิไกด์และคนขับรถประมาณท่านละ100 HKD/ทริป/คน 
5. ค่าท าหนงัสือเดินทาง  
6. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามขอ้ก าหนดของสายการบิน) 
เง่ือนไขในการจอง 
1. แจง้จองพร้อมช่ือผูเ้ดินทาง และเบอร์ติดต่อกลบั 
2. ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท เพื่อยนืยนัการเดินทางและช าระเงินส่วนท่ีเหลือก่อนออกเดินทาง 30 วนัท าการ 
หมายเหตุ.. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าเม่ือช าระเงินแลว้ เน่ืองจากทางบริษทัฯตอ้งวางเงินมดัจ าค่าตัว๋และค่าท่ีพกักบัทาง
สายการบินและตวัแทนต่างประเทศ 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย
, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
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3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม
ท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้
แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) จะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
11. ราคาน้ีส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น  กรณีผูเ้ดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือ

พาสปอร์ตไทยต่างดา้ว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้ งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความเหมาะสม 
13. กรุ๊ปออกเดินทาง 10 ท่านขึน้ไป  -10 ท่าน (ไม่มหัีวหน้าทวัร์ แต่มเีจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมไีกด์ไทยรอรับทีฮ่่องกง) 

            - 15 ท่าน (มีหัวหน้าทวัร์ร่วมเดินทางพร้อมคณะ) 


