
    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบนิ และมไีกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง) 
15 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ และมีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบนิ และมไีกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง) 

ก าหนดการเดนิทาง : มกราคม-มนีาคม 2561 



    

ออกในนาม “Hongkong I Love U” 

 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-น่ังรถ Peak tram-จุดชมววิ Victoria Peak                                 (อาหารเยน็)                                            
10.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4ประตูทางเขา้ท่ี  

9 เคาน์เตอร์ T  
13.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 384 นาํท่านเหินฟ้าสู่ฮ่องกงดว้ย Air Bus A380 เคร่ืองบิน 2 

ชั้น สุดอลงัการ!! ท่านจะพบกบัท่ีนัง่ Economy รุ่นใหม่นัง่สบาย มีทีวจีอ 10.6 น้ิวไวทส์กรีนดิจิตอลส่วนตวั ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัช่องเอ็นเตอร์เทนเมน้ทก์วา่ 1,000 ช่อง และทุกท่ีนัง่มีจุดเช่ือมต่อ USB ซ่ึงท่านสามารถดู
ภาพยนตจ์าก Lap Top ของท่านเอง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

17.45 น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชัน่แนลแอร์พอร์ต (Chek Lap Kok) ลงทุนดว้ยเงินจาํนวนมหาศาลร่วม
แสนลา้นดว้ยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากรแลว้โปรดเดินออกทาง Exit Bจากนั้นไกดน์าํท่านเดินทางโดยรถโคช๊ตามเส้นทางไฮเวยอ์นั
ทนัสมยั  ผา่นสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนตแ์ละรถไฟท่ียาว
ท่ีสุดในโลก ความยาวมากกวา่ 2.2  กิโลเมตรซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอ
สเตอร์ ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงตลอดเส้นทาง 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ หมู่บ้านชาวประมง (อาหารทะเล ซีฟู๊ด) 
 นาํท่านชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกง ยามคํ่าคืน โดยนาํท่านข้ึนพคีเทรม(Peak Tram) สู่เดอะพีกจุดสูงสุดของเกาะ

ฮ่องกง ชมกินบรรยากาศ ตึกระฟ้าเรียงรายระยบิระยบัและความงดงามของ วคิตอเรีย พคี (Victoria Peak) คือ
ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดบันํ้าทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 24 ของ
ฮ่องกง แมไ้ม่ใช่จุดท่ีสูงท่ีสุดของฮ่องกง หากวคิตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุด เพราะนกัท่องเท่ียวท่ีไดไ้ป
เยอืนวคิตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงไดท้ั้งหมด ตั้งแต่อ่าววคิตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์ร่ี และ
สีสันของแสงไฟยามคํ่าคืนของฝ่ังเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลกัความเช่ือเร่ืองฮวง   

   ทีพ่กั PANDA HOTEL/ HARBOUR PLAZA 8 DEGREES หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง อสิระตามอธัยาศัย หรือ เลือกซ้ือทวัร์เพิม่เติม                                                               (อาหารเช้า) 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  หรือ อิสระเลือกซ้ือทวัร์เพิ่มเติม...   



    

1. ทวัร์ดิสนีย์แลนด์เต็มวนั สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นอนัหลากหลาย การเปิดตวัดินแดนใหม่ล่าสุดท่ีมีช่ือวา่ 
“มิสทิค พอยท”์ (MYSTIC POINT) ท่ีจะมาสร้างประสบการณ์แบบใหม่ ใหทุ้กท่านไดเ้ขา้ไปสัมผสัความล้ีลบั 
น่าคน้หาของคฤหาสน์ “มิสทิค แมนเนอร์” (MYSTIC MANOR) ซ่ึงเป็นท่ีเก็บคอเลคชัน่สะสมของท่าน ลอร์ด 
เฮนร่ี นัง่ยานขบัเคล่ือน “เดอะ มิสทิค แมก๊นีโต-้อิเล็คทริค แคร์ริเอจ” เพื่อชมของสะสมต่างๆของท่าน ลอร์ด เฮน
ร่ี สัมผสัประสบการณ์ระดบัแถวหนา้ ใกลชิ้ดจนเกือบจะสัมผสัได ้
อตัราค่าบริการ : ตัว๋ดิสนียแ์ลนด ์พร้อมรถรับส่ง ผูใ้หญ่ 3,190.- / เด็ก 2,890.- / ผูสู้งอาย ุ65ปี 1,700.- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ทวัร์โอเช่ียนปาร์คเต็มวนั สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในฮ่องกง ชมเหล่าบรรดาสัตวแ์สนรู้ และสุดยอด
เคร่ืองเล่นสาํหรับเด็กและผูใ้หญ่อีกมากมาย ชมพิพิธภณัฑป์ะการังท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก พิพิธภณัฑป์ลาฉลามท่ีมี
อุโมงคช์มวิวใตน้ํ้ายาวถึง 11.5 เมตร และการแสดงโลมาและสิงโตทะเลท่ีโอเช่ียนเธียเตอร์ ชมววิอนัสวยงามไดท่ี้
หอคอยโอเช่ียนปาร์ค ท่ีสูงถึง 72 เมตร  
อตัราค่าบริการ : ตัว๋โอเช่ียนปาร์ค ผูใ้หญ่ 1,750.- / เด็ก 1,200.-  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ทวัร์มาเก๊าเต็มวัน วดัอาม่า, รูปป้ันเจา้แม่กวนอิม, ชมโบสถเ์ซนตพ์อล, เซนาโดแ้สควร์ และเดอะเวเนเช่ียน  
อตัราค่าบริการ : ตัว๋เรือไป-กลบั มาเก๊า ซิตท้วัร์ พร้อมอาหารกลางวนั 1 ม้ือ   
พร้อมรถรับท่ีโรงแรม  ขากลบัตอ้งกลบัโรงแรมเอง (ไกด์ภาษาองักฤษ) ผูใ้หญ่ /เด็ก 3,900. – เด็กทารก 1,800.-  
***** หากลูกคา้ตอ้งการเพิ่ม OPTION TOUR กรุณาแจง้ความประสงคก์บัเจา้หนา้ท่ีขาย***** 

    ทีพ่กั  PANDA HOTEL/ HARBOUR PLAZA 8 DEGREES หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม วดักงัหัน-Jewelry Factory-วดัหวงัต้าเซียน-ศูนย์หยกและสมุนไพร-วดัโป่หลนิ(Polin 
Monastery)-หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)-ซิตีเ้กท เอาท์เลต           (อาหาร
เช้า/กลางวนั)                                                                                                                                                                                                                      

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซ า)   
จากนั้นนาํท่านสู่ วดักงัหัน หรือ วดัแชกง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายมุากกวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขต
ซาถ่ินวดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสาํคญัคนหน่ึง เป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง เน่ืองจากมี
เหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้าํวรีะประวติัไว ้ ทาํใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคน
จีนมีความเช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสาํเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้ง
ไปหมุนกงัหนันาํโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มุนเวยีนชีวิตของเราและครอบ ครัวให้มีความเจริญกา้วหนา้ดา้น



    

หนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้าย
และไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนันาํโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแขง็แรง, เดินทาง
ปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา หลงัจากนั้นจะนาํท่านชมโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน Jewelry Factory จากนั้นนาํท่านนมสัการ วดัหวงัต้าเซียน (เทพเจ้าหวังต้าเซียน) 
ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีอายกุวา่คร่ึงศตวรรษ วดัมีความงดงามดว้ยอาคารท่ีตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือ
วา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นหน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกงมีเทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จบ็  จะมี
ผูค้นมากมายท่ีนาํธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการทาํธุรกิจ 
วดัแห่งน้ีคนไทยนิยมมาสักการะขอพรเป็นจาํนวนมากท่ีลานบูชาจะเห็นคนหนุ่มสาว จนถึงคนสูงวยัเขยา่เซียมซี
กราบไหวข้อพรกนั 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนาํท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวธีิการเลือกซ้ือหยกแทห้รือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีไดรั้บ
การการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เกาะลนัเตา ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง (นัง่กระเชา้นองปิง)  บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนวธีิการเดินทางข้ึนนองปิงในกรณีท่ีกระเชา้ปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่
เอ้ืออาํนวย โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และสวงนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี ใชเ้วลาประมาณ 25 นาที เพื่อมุ่งหนา้
สู่ “เกาะลนัเตา” ซ่ีงท่านจะไดด่ื้มดํ่ากบัเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนตเ์สน่ห์ของธรรมชาติอนังดงามของ “อ่าว
ตุงชุง” ท่ีอยูใ่กลก้บั “วนอุทยานแห่งชาติลนัเตาเหนือ” มีหมู่บา้นศิลปะชาวจีนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมแห่ง
นองปิง พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื้นท่ี 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดบันํ้าทะเล พระใหญ่ 
หรือเรียกวา่ พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ท่ีตั้งตระหง่านอยูบ่ริเวณริมหนา้ผา องคพ์ระหนั
พระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้องคพ์ระใหญ่ไดถู้กสร้างข้ึนโดยคณะสงฆแ์ห่งวดัโปหลิน    
 
 
 
 
 
วดัโป่หลนิ (Polin Monastery) เป็นวดัท่ีตั้งอยูต่รงขา้มกบัองคพ์ระ ซ่ึงแลว้เสร็จและเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไป
กราบไหวเ้ม่ือปี พศ 2536 ซ่ึงใชเ้วลารวมในการก่อสร้างก่อราวๆ 10  ปีองคพ์ระทาํจากทองสัมฤทธ์ิหนกั 250 ตนั 
สูง 34 เมตร นัง่อยูบ่นฐานกลีบบวั ยกพระหตัถข์วาและแบพระหตัถด์า้นซา้ยไวบ้นตกั พระเนตรจอ้งมองลงมา
เหมือนดงัวา่กาํลงัประทานพรใหแ้ก่ผูท่ี้ไปกราบไหว ้ หากตอ้งการสัมผสักบัองคพ์ระแบบใกล้ๆ  ตอ้งเดินเทา้ข้ึน
บนัได 268 ขั้น ตลอดการเดินข้ึนบนัได เคา้จะมีจุดแวะพกัไปเร่ือยๆ เม่ือถึงดา้นบนแลว้ เราจะเห็นววิทิวทศัน์ของ
เกาะฮ่องกงไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ีบริเวณใตฐ้านบวัมีห้องใหเ้ขา้ไปชมได ้ ภายในห้องมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดงัน้ี ส่วนแรก เป็นภาพวาดสีนํ้ามนับอกเล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นขององคส์ัมมาสัมพุทธเจา้ ส่วนท่ีสอง เป็น



    

วงลอ้พระพุทธธรรม มีบทสวดคมัภีร์ทั้งหมด 8 บท ส่วนท่ีสาม เป็นพระบรมสารีริกธาตุท่ีไดน้าํมาจากประเทศ
ศรีลงักา ถา้เราสังเกตุให้ดีตรงบริเวณฐานบวัแต่ละกลีบ จะมีการสลกัช่ือของเศรษฐีผูมี้จตัศรัทธา ร่วมบริจาคใน
การสร้างองคพ์ระใหญ่ อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะมีช่ือเราปรากฏบทกลีบบวัแต่ละกลีบได ้ ก็ตอ้งแลกมาดว้ยการ
บริจาคเงินขั้นตํ่าถึง 1 ลา้นเหรียญฮ่องกง และอิสระใหท้่านไดส้ัมผสักบั หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping 
Village) ใหท้่านไดอิ้สระเท่ียวชม ร้านคา้ ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจาํลอง
แห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั 
จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ห้าง ซิตีเ้กท เอาท์เลต (Citygate Outlet) ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวม
ร้านคา้แบรนดด์งัทั้งหลาย ไม่วา่จะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงลด
ราคามาก ถึง 70%    
(อิสระอาหารคํ่า เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั)  

21.50 น. เดินทางจากฮ่องกงโดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 
23.45 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจไม่รู้ลืม 
 

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

 
 

โปรแกรม ฮ่องกง พระใหญ่ 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 

02-04 ก.พ. 61 17,900 17,900 17,900 17,900 5,500 

09-11 ก.พ. 61 17,900 17,900 17,900 17,900 5,500 

02-04 ม.ีค. 61 17,900 17,900 17,900 16,900 5,500 

09-11 ม.ีค. 61 18,900 18,900 18,900 17,900 5,500 

10-12 ม.ีค. 61 18,900 18,900 18,900 17,900 5,500 

16-18 ม.ีค. 61 18,900 18,900 18,900 17,900 5,500 

17-19 ม.ีค. 61 18,900 18,900 18,900 17,900 5,500 

24-26 มี.ค. 61 17,900 17,900 17,900 16,900 5,500 

31 มี.ค.-02 เม.ย. 61 18,900 18,900 18,900 17,900 5,500 



    

 
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 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 
5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีนํ้ามนั (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. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 30 กก.) 
4. ค่าทปิไกด์และคนขับรถประมาณท่านละ100 HKD/ทริป/คน 
5. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง  
6. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามขอ้กาํหนดของสายการบิน) 
เง่ือนไขในการจอง 
1. แจง้จองพร้อมช่ือผูเ้ดินทาง และเบอร์ติดต่อกลบัพร้อมแฟ็กซ์สาํเนาพาสปอร์ตเขา้มาจองท่ีบริษทั 
2. ชาํระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท เพื่อยนืยนัการเดินทางและชาํระเงินส่วนท่ีเหลือก่อนออกเดินทาง 30 วนัทาํการ 
หมายเหตุ.. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํเม่ือชาํระเงินแลว้ เน่ืองจากทางบริษทัฯตอ้งวางเงินมดัจาํค่าตัว๋และค่าท่ีพกักบัทาง
สายการบินและตวัแทนต่างประเทศ 

 



    

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย
, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม
ท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้
แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

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

พาสปอร์ตไทยต่างดา้ว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้ งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความเหมาะสม 
13. กรุ๊ปออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป  -10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และมีไกด์ไทยรอรับที่

ฮ่องกง) 
            - 15 ท่าน (มีหัวหน้าทวัร์ร่วมเดินทางพร้อมคณะ) 


