
 
 

 
 

 

ทวัรฮ์อ่งกง – พระใหญน่องปิง 3 วนั 2 คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC โหลดกระเป๋าได ้30 กโิลกรมั 

พเิศษ !!! บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  
 

 สกัการะพระใหญพ่ระพทุธรปูน่ังปรางสมาธทิองสมัฤทธิ ์หมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง 
 ชอ้ปป้ิง CITY GATE OUTLET  ศนูยร์วมสนิคา้มากมาย 
 ชมวดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั) สิง่ศักสทิธิท์ีน่ยิมทีส่ดุในฮอ่งกง 
 ชม REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้ว 
 ชม VICTORIA  PEAK  จดุชมววิทีส่วยทีส่ดุในฮอ่งกง 
 น่ัง รถรางพคีแทรม ขึน้สูจ่ดุชมววิเดอะพคี 
 ชอ๊ปป้ิง ยา่นจมิซาจุย่และโอเซีย่นเทอรม์นิอล สนุกสนานกบัการเลอืกสนิคา้ราคาพเิศษ 
 อสิระเต็มอิม่กบัการชอ๊ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 พเิศษ !!!  เมนู ติม่ซํา ซาลาเปา ขนมจบี โจ๊กฮอ่งกง 

 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิาร  

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว เทีย่วบนิ 

    ::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก::  

07 – 09 พ.ค. 60 14,900.- 4,000.- 
CX616 BKK-HKG 06.45-10.10 
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15 

21 – 23 พ.ค. 60 14,900.- 4,000.- 
CX616 BKK-HKG 06.45-10.10 
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15 

25 – 27 พ.ค. 60 14,900.- 4,000.- 
CX616 BKK-HKG 06.45-10.10 
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15 

28 – 30 พ.ค. 60 14,900.- 4,000.- 
CX616 BKK-HKG 06.45-10.10 
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15 

04 – 06 ม.ิย. 60 14,900.- 4,000.- 
CX616 BKK-HKG 06.45-10.10 
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15 

11 – 13 ม.ิย. 60 14,900.- 4,000.- 
CX616 BKK-HKG 06.45-10.10 
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15 

18 – 20 ม.ิย. 60 14,900.- 4,000.- 
CX616 BKK-HKG 06.45-10.10 
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15 

25 – 27 ม.ิย. 60 14,900.- 4,000.- 
CX616 BKK-HKG 06.45-10.10 
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15 

14 – 16 ก.ค. 60 15,900.- 4,000.- 
CX616 BKK-HKG 06.45-10.10 
CX703 HKG-BKK 19.55-21.45 

22 – 24 ก.ค. 60 15,900.- 4,000.- 
CX616 BKK-HKG 06.45-10.10 
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15 

29 – 31 ก.ค. 60 15,900.- 4,000.- 
CX616 BKK-HKG 06.45-10.10 
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15 

ราคาอืน่ๆ 

เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 4,500 บาท 

 

 
 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – หมบูา้นนองปิง – อสิระชอ้ปป้ิง City Gate Outlet 

 
04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์M  

ของสายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและบตัรขึน้เครือ่ง 

06.45 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน Check Lap Kok โดยเทีย่วบนิที ่CX616 สายการบนิ Cathay Pacific 
 *** บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
10.10 น. ถงึสนามบนิ CHEAK LAP KOK  หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  นําทา่นน่ังรถโคช้ปรับอากาศ

ขา้มสะพานชงิหมา่สูฝ่ั่งเกาลู น ฮอ่งกงตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี
โดยอยูต่ดิกบัมณฑลกวา่งตง (กวางตุง้) โดยมาเกา๊อยูท่างฝ่ังตะวันตกหา่งไปราว 61 กโิลเมตร  
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  นําทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นนองปิง โดยรถโคช้ปรับอากาศ (เนือ่งจากกระเชา้นองปิงใหบ้รกิารลกูคา้ยาวนานกวา่ 

10 ปีเพือ่เป็นทีไ่วว้างใจของลกูคา้เพือ่เปลีย่นสายเคเบิล้ จงึทําการปิดปรับปรงุตัง้แตเ่ดอืน ม .ค. – ม.ิย. 
2560 ) จากนัน้ทา่นสามารถนมสัการพระใหญไ่ดท้ี่  วัดโป่วหลนิ  หรอืนยิมเรยีกวา่พระใหญล่ันเตา  องคพ์ระ
สรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ  200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิ
เขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใตจ้ากนัน้อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสกบัหมูบ่า้นวัฒนธรรมนองปิง  ใหท้า่นไดอ้สิระ
เทีย่วชม  รา้นคา้  รา้นอาหาร  และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย  บรเิวณหมูบ่า้นจําลองแหง่นีท้า่นจะไดพ้บ
ความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิ  
จากนัน้ให ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทา่นอสิระชอ้ปป้ิงทีห่า้งดัง  CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย  พบกบั 
OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย  เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรอืวา่
จะเป็น BURBERRY รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิจะม ีSUPERMARKET ขนาดใหญใ่ห ้
ทา่นไดจ้ับจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1)  
 พักที ่CRUISE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนดัหมายการเดนิทางอกีคร ัง้ โดยทางบรษิทัจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่2 
ติม่ซ า – วดัแชกงหมวิ – จดุชมววิวคิตอเรยีพคี – รถรางขึน้พคีแทรม – หาดรพีลสัเบย ์

โรงงานจวิเวอรี ่– ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่และโอเชีย่นเทอรม์นิอล 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร (2) 

นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ทีไ่มค่วรพลาดในการมาเทีย่วฮอ่งกง น ัง่รถรางพคีแทรม  (รวมรถราง 1 เทีย่ว) 
สูจ่ดุชมววิเดอะพคี  รถรางจะเคลือ่นผา่นววิทวิทัศนใ์นมมุสวยงาม  และหาชมทีไ่หนไมไ่ดแ้ลว้  ไมว่า่จะเป็นววิ
ของตกึสงูระฟ้าของเกาะฮอ่งกง  หรอืทัศนยีภาพอนัแปลกตาของอา่ยวคิตอเรยีและเกาลนู  พคีแทรมเป็น
พาหนะเกา่แกท่ีส่ดุของฮอ่งกง เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1888 ถอืวา่เป็นแหง่แรกในเอเชยี เดมิเป็นรถราง
ทีใ่ชพ้ลังงานไอน้ําในการขบัเคลือ่น  แตใ่นปี  ค.ศ. 1926 ก็ไดถ้กูเปลีย่นมาเป็นระบบเกยีรไ์ฟฟ้า  และ
เปลีย่นเป็นการควบคมุดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอร ์ซึง่เป็นระบบใหมล่า่สดุจากประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ในปี 
ค.ศ.1989  
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ยอดเขา  VICTORIA PEAK จดุชมววิสงูทีส่ดุและสวยทีส่ดุของฮอ่งกง  สมัผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่  
สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของ เกาะฮอ่งกงและเกาลนูไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน ทัง้นีย้งัตืน่ตากบัตกึระฟ้า
ทีส่งูตระหงา่นและอาคารตา่งๆ  ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้  อาท ิตกึเซน็ทรัลพลาซา่ , ตกึไชน่าแบงคแ์ละ
ตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ัง้ของธรุกจิ  ชัน้นําของฮอ่งกงพรอ้มทัง้ถา่ยภาพอนัสวยงามน่าประทับใจ  จากนัน้นําทา่นสู่

วดัแชกงหมวิ  (วดักงัหนั ) เมือ่  300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทีว่ัดนีเ้ป็นวัดเล็ก  ๆ เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละ อนุรักษ์
โบราณสถานซึง่อยูท่างดา้นหลังของเรอืนใหม ่วัดเรอืนใหมส่รา้งเสร็จในปี 1993 บนเนือ้ที ่50,000 ตารางฟตุ 
ดา้นในมรีปูปัน้สงูใหญข่องทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจําวัดแหง่นี้  ซึง่ทาง  ดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหารแบบ
โบราณ และมกีงัหันอยูห่ลายตัว มกีลองดา้นละตัว  ประชาชนที่เขา้วัดแชกงจะตอ้งหมนุกงัหัน  หรอื ทีเ่รยีกวา่ 
กงัหันนําโชค เพือ่หมนุแตส่ ิง่ด ีๆ เขา้มาในชวีติ และปัดเป่าสิง่ทีไ่มด่อีอกไป  โดยความหมายของ  ใบพัดทัง้สี่

ดังนี้ ใบที่ 1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั  ใบที่ 2. สขุภาพแข็งแรง  อายยุนื ใบที่ 3. โชคลาภ เงนิทอง
ไหลมาเทมา  ใบที่ 4. คดิหวังสิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ  และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวัดอยา่ลมื
จะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล  จากนัน้นําทา่นชมหาดทราย  REPULSE BAY หาด
ทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่นีส้วยทสีดุแหง่หนึง่  และยงัใชเ้ป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่ง มรีปูปัน้
ของเจา้แมก่วนอมิ และเจา้แมท่นิโหว่ซึง่ทําหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยที่
ทอดยาวลงสูช่ายหาด  นมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ  และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล  ขา้ม
สะพานตอ่อาย ุ นําทา่นสู่  โรงงานจวิเวอรี่  ทีโ่ดง่ดังทีส่ดุบนเกาะ ฮอ่งกงของ  บรษัิท  ฮอ่งกง  จวิเวลรี่  กรุ๊ป 
จํากดั  ไดเ้กดิแรงบนัดาลใจ  นํากงัหัน  มาพลกิแพลงเป็น  จี้ ลอ้มเพชร  โดยเชญิซนิแสชือ่ดัง  มาจัดวาง
ตําแหน่งของเพชรแตล่ะเม็ด ซึง่ถอืเป็นเครือ่งรางตามหลักฮวงจุย้ซ ึง่จําลองเลยีนแบบมาจาก  “แซก้ง๋เมีย๋ว” 

กงัหันใหญ ่4 ใบพัด ทีช่าวฮอ่งกงเลือ่มใสศรัทธา ที ่“วัดเชอกงุ” ซึง่เป็นวัดทีด่ังมาก และมตํีานานความเชือ่

มายาวนานวา่ คนทีม่เีคราะห ์เมือ่ จับใบพัดของกงัหันหมนุไปโดยรอบแลว้ จะทําใหช้วีติ  หมนุเวยีนไปในทาง
ทีด่ ีและ สามารถพัดเอา สิง่ชัว่รา้ยตา่งๆ ออกไปได ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
 นําทา่นชม รา้นยาสมนุไพร เป็นสนิคา้โอท็อปทอ้งถิน่ของฮอ่งกง ใหท้า่นไดช้มยาจนี ซึง่ถอืเป็นภมูปัิญญา

พืน้บา้นของคนจนีในการใชย้ารักษาโรค  นําทา่นชมความสวยงามของรา้นหยก ป่ีเซยีะเครือ่งประดับทีม่ี
ความเป็นสริมิงคลทีช่าวฮอ่งกงนับถอื และถอืวา่เป็นสิง่นําโชค ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จ  
หลังจากนัน้ใหท้า่นอสิระพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอื ชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูฝากคนทีท่า่นรักทางบา้น ณ 
แหลง่ชอ้ปป้ิงของฮอ่งกง ยา่นจมิซาจุย่และโอเซีย่นเทอรม์นิอล  สนุกสนานกบัการเลอืกสนิคา้ราคาพเิศษ  
อาทเิชน่ เสือ้ผา้ ,รองเทา้ ,กระเป๋า ,เข็ดขดั,น้ําหอม สนิคา้แบรนดช์ือ่ดังตา่งๆ  ทัง้ ST.MICHEL,TOY R’US , 
BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000  
 
**อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มที*่* 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พักที ่CRUISE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนดัหมายการเดนิทางอกีคร ัง้ โดยทางบรษิทัจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 

 
 
 
 
 

วนัที ่3 อสิระตามอธัยาศยั – กรงุเทพฯ 

 
อสิระตามอธัยาศัยเพือ่ใหเ้วลาไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเต็มทีส่นิคา้แบรนดเ์นมมากมาย กระหน่ําลดราคากวา่ 70% ให ้
ทา่นชอ้ปป้ิงทีย่่านจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทกุมมุโลก  ทา่นจะได ้
เลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ  อยา่งเต็มอิม่จใุจ  ไมว่า่คณุจะมรีสนยิมแบบไหน  หรอืงบประมาณเทา่ใด  
ศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงมทีกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการ  ศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหลา่นีเ้ป็ นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ที่
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จําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม ของดไีซเนอรน์านาชาตชิือ่ดังจากทั่วทกุมมุโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีค่ณุสามารถจะอิม่
เอมกบัอาหารชัน้เลศิ  บรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง  หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่อเชีย่น
เทอรม์นัิล แหลง่รวมสนิคา้  Brand Name ชัน้นําทีม่ใีหเ้ลอืกชม  และชอ้ปมากกวา่  700 รา้น อาท ิESPRIT, 
EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us  
**อสิระอาหาร เพือ่ใหท้า่นสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มที*่* 
 

18.00 น.   สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ CHEAK LAP KOK  ***กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมาย*** 
21.25 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่CX703  

(บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
**ส าหรบัพเีรยีตะวนัที ่14 – 16 กรกฎาคม 2560 ไฟลท์บนิขากลบัจะเป็น CX703 HKG-BKK 19.55-21.45 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  

เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 120 HKD ตลอดทรปิ  
กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน้ํามนั 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดับเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

 คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ
 คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร- เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 120 HKD / ทา่น / ทรปิ (หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 
 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 
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 เมือ่ออกตั๋วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 การทอ่งเทีย่วประเทศฮอ่งกงนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล รา้นจวิเวอรี ่รา้นหยก และรา้นสมนุไพร 
เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วแตไ่มไ่ดม้กีารบงัคับซือ้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่
ทา่นละ 300 HKD ตอ่ 1 รา้น ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

 สําหรับผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง
เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุ
เทา่นัน้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 25 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน้ํามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามนัเพิ่ มตาม

ความเป็นจรงิ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 
หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิช อบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุา กความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมส ถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้- ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้ เนือ่งจากการครอ บครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 


