
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรฮ่์องกง –พระใหญ่นองปิง 3 วนั 2 คืน 

เดินทางโดยสายการบินCATHAY PACIFIC โหลดกระเป๋าได ้30 กิโลกรมั 

พิเศษ !!! บริการอาหารรอ้นและเครื่องดืม่บนเคร่ือง  

 สกัการะพระใหญ่พระพุทธรูปน่ังปรางสมาธิทองสมัฤทธิ์หมู่บา้นวัฒนธรรมนองปิง 

 ช้อปป้ิง CITY GATE OUTLET ศูนย์รวมสนิค้ามากมาย 

 ชมวัดแชกงหมวิ (วัดกังหัน) สิ่งศักสิทธิ์ที่นิยมที่สดุในฮ่องกง 

 ชมREPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว 

 ชมVICTORIA  PEAK จุดชมวิวที่สวยที่สดุในฮ่องกง 

 น่ัง รถรางพคีแทรม ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค 

 ชอ๊ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ยและโอเซ่ียนเทอร์มนิอล สนุกสนานกบัการเลือกสนิค้าราคาพิเศษ 

 อสิระเตม็อิ่มกบัการ ช๊อปป้ิงตามอัธยาศัย 

 พเิศษ!!! เมนู ติ่มซ า ซาลาเปา ขนมจีบ โจก๊ฮ่องกง 

 

 

 

 



 PAGE 2 
 

วันที่ รายละเอยีดการทอ่งเที่ยว มื้ออาหาร โรงแรม  

D1 กรงุเทพฯ– ฮ่องกง– กระเช้านองปิง– อสิระช้อปป้ิง CITY GATE OUTLET - / L / D SILKA TSUN WAN HOTEL OR 

SML 

D2 ติ่มซ า–รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอร่ี - วัดแชกงหมิว–วัดหว่องไต๋สนิ– ชอ็ป

ป้ิงตลาด เลดี้  มาร์เกต๊ 

DS / L /D SILKA TSUN WAN HOTEL OR 

SML 

D3 ติ่มซ า– ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ยและโอเช่ียนเทอร์มินอล - กรงุเทพฯ B / - / -  

โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอกีคร้ัง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดวันเดินทาง ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

พักห้องละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว เทีย่วบนิ 

::ราคาโปรโมชัน่!!!ไม่มีราคาเดก็::  

07 – 09 ธ.ค. 60 17,900.- 5,500.- CX616 BKK-HKG 06.45-10.10 

CX617 HKG-BKK 21.35-23.35 

16 – 18 ธ.ค. 60 14,900.- 5,500.- CX616 BKK-HKG 06.45-10.10 

CX709 HKG-BKK 22.00-23.55 

05 – 07 ม.ค. 61 16,900.- 5,500.- CX700 BKK-HKG 08.25-12.10 

CX703 HKG-BKK 20.00-21.55 

12 – 14 ม.ค. 61 16,900.- 5,500.- CX700 BKK-HKG 08.25-12.10 

CX709 HKG-BKK 22.00-23.55 

26 – 28 ม.ค. 61 16,900.- 5,500.- CX700 BKK-HKG 08.25-12.10 

CX703 HKG-BKK 20.00-21.55 

03 – 05 ก.พ. 61 15,900.- 5,500.- CX700 BKK-HKG 08.25-12.10 

CX709 HKG-BKK 22.00-23.55 

02 – 04 มี.ค. 61 16,900.- 5,500.- CX700 BKK-HKG 08.25-12.10 

CX703 HKG-BKK 20.00-21.55 

09 – 11 มี.ค. 61 16,900.- 5,500.- CX700 BKK-HKG 08.25-12.10 

CX703 HKG-BKK 20.00-21.55 

16 – 18 มี.ค. 61 16,900.- 5,500.- CX700 BKK-HKG 08.25-12.10 

CX703 HKG-BKK 20.00-21.55 

23 – 25 มี.ค. 61 16,900.- 5,500.- CX700 BKK-HKG 08.15-12.15 

CX709 HKG-BKK 22.25-00.15+1 

ราคาอื่นๆ 

เดก็ทารก INFANT (อายุต ่ากว่า 2 ปี) ราคา 5,500 บาท 

ราคาจอยแลนด์ 8,900 บาท 
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วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–หมูบา้นนองปิง–อิสระชอ้ปป้ิง City Gate Outlet 

**ส าหรบัพเีรียด 07 – 09 ธ.ค. และ 16-18 ธ.ค. 60** 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร ์M 

ของสายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสมัภาระและบตัรขึ้นเคร่ือง 

06.45 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานCheck Lap Kokโดยเที่ยวบนิที่ CX616 สายการบนิ Cathay Pacific 

 *** บริการอาหารรอ้นและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง *** 

10.10 น. ถงึ สนามบินCHEAK LAP KOK 

------------------------------------------------------- 

**ส าหรบัพเีรียด 05-07 ม.ค. / 12-14 ม.ค. / 26-28 ม.ค. / 03-05 ก.พ. / 02-04 มี.ค. / 

09-11 มี.ค. / 16-18 มี.ค. / 23-25 มี.ค. 61** 

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร ์M 

ของสายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสมัภาระและบตัรขึ้นเคร่ือง 

08.15 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานCheck Lap Kokโดยเที่ยวบนิที่ CX700 สายการบนิ Cathay Pacific 

 *** บริการอาหารรอ้นและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง *** 

12.15 น. ถงึสนามบินCHEAK LAP KOK 

  หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืงเรียบร้อยน าท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศข้ามสะพานชงิหม่าสู่ฝั่งเกาลูนฮ่องกงตั้งอยู่ทางทศิ

ตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ตดิกบัมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) น าท่านเดนิทาง สู่เกาะ

ลนัเตา ซึ่งถอืได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอนัมเีอกลักษณร์ะดบัโลก ของฮ่องกง น าท่านสมัผสักบัประสบการณท์ี่น่าตื่นตาตื่นใจจาก 

กระเชา้ลอยฟ้านองปิง (Ngong Ping Skyrail 360) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบลิที่สามารถชมทศันียภาพอนั

งดงามได้แบบพาโนรามคิ เชื่อมจากใจกลางเมอืงตงุชุงถงึหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. จากรถกระเช้า

ท่านจะได้ชมทศันียภาพอนังดงามของสนามบนินานาชาตฮ่ิองกงทวิทัศนเ์หนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้ ทวิทศัน์ของเนนิเขาอนั

เขยีวขจี ล าธาร น า้ตกและป่าอนัเขยีวชอุ่มของอทุยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้าไปถงึสดุทางท่านจะได้สกัการะพระใหญ่เกาะ

ลันเตาซึ่งเป็นพระพุทธรปูทองสมัฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุในโลก องคพ์ระท าขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสมัฤทธิ์ กว่า 200 แผ่น 

เข้าด้วยกนั น า้หนักรวม 250 ตนั และสงู34เมตร หันพระพักตไ์ปทางด้านทะเลจนีใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขด

หินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรปูนั่ง ท าจากทองสมัฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุ  

เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (1) 

   

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นให้ท่านอสิระช้อปป้ิงที่ห้างดงั CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปป้ิงสนิค้าตามอธัยาศัยพบกบัOUTLET 

สนิค้าแบรนดเ์นมระดบัโลกมากมายเช่นCOACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็นBURBERRY 

รวมทั้งรองเท้ากฬีามากมายหลายย่ีห้อและชั้นใต้ดนิจะมSีUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกนัได้อย่างจุใจ 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 

พักที่ SILKA TSUN WAN HOTEL ระกบั 4 ดาว หรือเทยีบเท่า ณ เมอืงฮ่องกง 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนดัหมายการเดินทางอีกครั้งโดยทางบริษทัจะส่งใหก่้อน5-7 วนัก่อนเดินทาง 

 

วนัท่ี 2 ต่ิมซ า–รถรางข้ึนพคีแทรม – หาดรีพลสัเบย ์– โรงงานจิวเวอร่ี - วดัแชกงหมิว–วดัหว่องไตสิ๋น– ช็อปป้ิงตลาด เลด้ี มารเ์กต๊ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร (3) 
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น าท่านสมัผสัประสบการณท์ี่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวฮ่องกง นัง่รถรางพคีแทรม (รวมรถราง 1 เทีย่ว) สู่จุดชมวิวบนยอด

เขาเดอะพีค รถรางจะเคล่ือนผ่านววิทวิทศัน์ในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นวิวของตกึสงูระฟ้าของเกาะ

ฮ่องกงหรือทศันียภาพอนัแปลกตาของอ่ายวิคตอเรียและเกาลูนพีคแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่ที่สดุของฮ่องกงเปิดให้บริการมา

ตั้งแต่ปีค.ศ.1888 ถอืว่าเป็นแห่งแรกในเอเชียเดมิเป็นรถรางที่ใช้พลังงานไอน า้ในการขบัเคล่ือนแต่ในปีค.ศ. 1926 กไ็ด้ถูก

เปล่ียนมาเป็นระบบเกยีร์ไฟฟ้าและเปล่ียนเป็นการควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสดุจากประเทศ

สวิตเซอร์แลนดใ์นปีค.ศ.1989  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทสีดุแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากในการถ่ายท า

ภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมรีปูป้ันของเจ้าแม่กวนอมิและเจ้าแม่ทนิโห่วซึ่งท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่

ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูช่ายหาดนมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอมิและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสริิมงคลข้าม

สะพานต่ออายุ น าท่านสู่ โรงงานจวิเวอรี ่ที่โด่งดงัที่สดุบนเกาะฮ่องกงของบริษัทฮ่องกงจิวเวลร่ีกรุป๊จ ากดัได้เกดิแรงบนัดาลใจ

น ากงัหันมาพลิกแพลงเป็นจี้ ล้อมเพชรโดยเชญิซินแสชื่อดงัมาจัดวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ซึ่งถอืเป็นเคร่ืองรางตามหลักฮ

วงจุ้ยซึ่งจ าลองเลียนแบบมาจาก“แซ้กง๋เมีย๋ว”กงัหันใหญ่4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรัทธาที่“วัดเชอกุง”ซึ่งเป็นวัดที่ดงัมาก

และมตี านานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มเีคราะห์เมื่อจับใบพัดของกงัหันหมุนไปโดยรอบแล้วจะท าให้ชวีิตหมุนเวียนไปในทาง

ที่ดแีละสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆออกไปได้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนั้นน าท่านสู่ วดัแชกงหมวิ (วดักังหัน) เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดมิที่วัดนี้ เป็นวัดเลก็ๆเป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์

โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่วัดเรือนใหม่สร้างเสรจ็ในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุตด้านในมรีปูป้ันสงู

ใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ซึ่งทางด้านข้างมอีาวุธรบของทหารแบบโบราณและมกีงัหันอยู่หลายตวัมกีลอง

ด้านละตวัประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกงัหันหรือที่เรียกว่ากงัหันน าโชคเพ่ือหมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชวีิตและปัดเป่าสิง่ที่

ไม่ดอีอกไปโดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ดงันี้ ใบที่ 1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภัยใบที่ 2. สขุภาพแขง็แรงอายุยืนใบที่ 3. 

โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาใบที่ 4. คดิหวงัสิง่ใดกส็มความปรารถนาทุกประการและก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตี

กลองให้เสยีงดงัสนั่นเพ่ือความเป็นสริิมงคล หลังจากนั้นน าท่านไหว้พระขอพรต่อ ณ วดัหวงัตา้เซียน เป็นวัดที่มอีายุกว่าคร่ึง

ศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอทิธฤิทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจบ็ จึงได้รับการ

นับถอืเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย จากนั้นน าท่านเลือกซื้อสนิค้าตลาดกลางแจ้งที่มชีื่อเสยีงที่สดุแห่งหนึ่งของฮ่องกง เลดี้ ส์ 

มาร์เก็ต เป็นจุดหมายที่ต้องไปเยือนส าหรับคนรักแฟชั่นที่โปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋า, เคร่ืองประดบั, ของเล่น, 

เคร่ืองส าอาง และของแต่งบ้านเลก็ๆน้อยๆ ร้านแผงลอยต่างๆ ที่ตั้งกระจุกรวมตวักนัจนเกดิเป็นตลาดที่มบีรรยากาศสนุกสนาน

นี้  ตั้งอยู่บนถนนตงุชอย ในมงกก๊ เปิดตั้งแต่เที่ยงไปจนถงึ 23.30 น.  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 

พักที่ SILKA TSUN WAN HOTEL ระกบั 4 ดาว หรือเทยีบเท่า ณ เมอืงฮ่องกง 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนดัหมายการเดินทางอีกครั้งโดยทางบริษทัจะส่งใหก่้อน5-7 วนัก่อนเดินทาง 

 

วนัท่ี 3 ต่ิมซ า – ชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ยและโอเช่ียนเทอรม์ินอล – กรุงเทพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร (6) 

หลังจากนั้นให้ท่านอสิระพักผ่อนตามอธัยาศัยหรือช้อปป้ิงเลือกซื้ อสนิค้าราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทางบ้านณแหล่งช้อปป้ิงของ

ฮ่องกง ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล สนุกสนานกบัการเลือกสินค้าราคาพิเศษอาทเิช่นเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เขด็
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ขัด,น า้หอมสนิค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆทั้งST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE 

HONGKONG,ESPRIT,G2000 

**อิสระอาหารกลางวนั และเย็น เพือ่ใหท่้านสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเต็มที*่* 

 

**ส าหรบัพเีรียด 5-7 ม.ค. / 26-28 ม.ค. / 2-4 มี.ค. / 09-11 มี.ค. / 16-18 มี.ค. 61** 

16.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย*** 

20.00 น. ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบนิที่ CX703  

(บริการอาหารรอ้นและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

21.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดภิาพ 

 

----------------------------------------------------------------- 

**ส าหรบัพเีรียด 07-09 ธ.ค. 60** 

17.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย*** 

21.35 น. ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบนิที่ CX617  

(บริการอาหารรอ้นและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

23.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดภิาพ 

 

----------------------------------------------------------- 

**ส าหรบัพเีรียด 16-18 ธ.ค. / 12-14 ม.ค. / 03-05 ก.พ. / 23-25 มี.ค. 61** 

18.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย*** 

22.25น. ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบนิที่ CX709  

(บริการอาหารรอ้นและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

00.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดภิาพ 

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

***ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถอ่งแท ้แลว้จึงวางมดัจ า  

เพือ่ประโยชนข์องท่านเอง*** 

 

การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผีู้เดนิทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป 

ถ้าผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ เลือ่นการเดินทางหรือ เปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลับ ตามเที่ยวบนิที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 

 ค่าภาษีสนามบนิ ภาษีน า้มนั 

 ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดบัเดยีวกนั 

 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 

 ค่าใช้จ่ายมคัคุเทศก ์/ หัวหน้าทวัร์ ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอบุตัเิหตปุระเภท MedicalInsurance คุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 ค่าระวางกระเป๋าน า้หนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนด 

 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท ์ มนิิบาร์และทวีีช่องพิเศษของ

โรงแรม เป็นต้น 
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 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ 

 ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 120HKD / ท่าน / ทริป (หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่จะพอใจในการบริการ) 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

 ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 24 ชั่วโมง 

 ช าระเงนิค่าทวัร์ส่วนที่เหลือภายใน 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยึดมดัจ าเตม็จ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 

 กรณกีรุป๊ที่เดนิทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมกีารการันตมีดัจ าที่นั่งกบัทางสาย

การบนิ รวมถงึเที่ยวบนิพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์

ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณใีดกต็าม 

 เมื่อออกตัว๋แล้ว หากท่านมเีหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ไดไ้ม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

 

รายละเอียดเพิม่เติม 

 การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกงนั้นจะต้องมกีารเข้าชมสนิค้าของทางรัฐบาล ร้านจวิเวอร่ี ร้านหยก และร้านสมุนไพร เพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้มกีารบงัคบัซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 300HKD ต่อ 1 ร้าน 

ทางบริษัทฯ จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดงักล่าวแล้ว 

 ส าหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถอื PASSPORT ไทย หรือถอื PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผดิชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง 

 ราคาทวัร์ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลื่อนวันเดนิทางได้ ต้องเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางที่ระบุเท่านั้น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดนิทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณทีี่ผู้เดนิทางไม่ถงึ 15 คนขึ้นไป 

 ในกรณทีี่สายการบนิประการปรับขึ้นภาษีน า้มนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณทีี่เกดิเหตสุดุวิสยั หรือเหตกุารณท์ี่

อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็นหลัก 

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสนิ หากเกดิเหตกุารณส์ดุวิสยั เช่น ความล่าช้าจากสายการบนิ การยกเลิกเที่ยวบนิ การเมอืง การ

ประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภัยธรรมชาต ิหรือทรัพย์สนิสญูหายอนัเนื่องมาจากความประมาท

ของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณทีี่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตสุดุวิสยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์ี่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 



 PAGE 7 
 

 กรณทีี่ท่านสละสทิธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ กต็ามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดนิทางพร้อมคณะ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิห้เดนิทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้  เนื่องจาก

การครอบครองสิ่งผดิกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ กต็ามบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดกต็าม 

 กรณทีี่ท่านใช้หนงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี า้เงนิ) เดนิทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเข้า-ออก

ประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 


