ทัวร์ฮ่องกง –พระใหญ่นองปิ ง 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบินCATHAY PACIFIC โหลดกระเป๋ าได้ 30 กิโลกรัม
พิเศษ !!! บริการอาหารร้อนและเครื่องดืม่ บนเครื่อง
 สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์หมู่บา้ นวัฒนธรรมนองปิ ง
 ช้ อปปิ้ ง CITY GATE OUTLET ศูนย์รวมสินค้ ามากมาย
 ชมวัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) สิ่งศักสิทธิ์ท่นี ิยมที่สดุ ในฮ่องกง
 ชมREPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว
 ชมVICTORIA PEAK จุดชมวิวที่สวยที่สดุ ในฮ่องกง
 นั่ง รถรางพีคแทรม ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
 ช๊อปปิ้ งย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มนิ อล สนุกสนานกับการเลือกสินค้ าราคาพิเศษ
 อิสระเต็มอิ่มกับการ ช๊อปปิ้ งตามอัธยาศัย
 พิเศษ!!! เมนู ติ่มซํา ซาลาเปา ขนมจีบ โจ๊กฮ่องกง
วันที่
D1
D2
D3

รายละเอียดการท่องเที่ยว
กรุงเทพฯ– ฮ่องกง– กระเช้ านองปิ ง– อิสระช้ อปปิ้ ง CITY GATE OUTLET
ติ่มซํา–รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอรี่ - วัดแชกงหมิว–วัดหว่องไต๋สนิ – ช็อป
ปิ้ งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต
ติ่มซํา– ช้ อปปิ้ งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล - กรุงเทพฯ

มื้ออาหาร

โรงแรม

- / L / D SILKA TSUN WAN HOTEL OR
SML
DS / L /D SILKA TSUN WAN HOTEL OR
SML

B/-/-

โรงแรมคอนเฟิ ร์มจะแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง

กําหนดวันเดินทาง

12 – 14 ม.ค. 61
26 – 28 ม.ค. 61
03 – 05 ก.พ. 61
02 – 04 มี.ค. 61
09 – 11 มี.ค. 61
16 – 18 มี.ค. 61
23 – 25 มี.ค. 61

อัตราค่าบริการ
พักเดีย่ ว

ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เทีย่ วบิน
พักห้ องละ 2 ท่าน
::ราคาโปรโมชัน่ !!!ไม่มีราคาเด็ก::
16,900.5,500.- CX700 BKK-HKG 08.25-12.10
CX709 HKG-BKK 22.00-23.55
16,900.5,500.- CX700 BKK-HKG 08.25-12.10
CX703 HKG-BKK 20.00-21.55
15,900.5,500.- CX700 BKK-HKG 08.25-12.10
CX709 HKG-BKK 22.00-23.55
16,900.5,500.- CX700 BKK-HKG 08.25-12.10
CX703 HKG-BKK 20.00-21.55
16,900.5,500.- CX700 BKK-HKG 08.25-12.10
CX703 HKG-BKK 20.00-21.55
16,900.5,500.- CX700 BKK-HKG 08.25-12.10
CX703 HKG-BKK 20.00-21.55
16,900.5,500.- CX700 BKK-HKG 08.15-12.15
CX709 HKG-BKK 22.25-00.15+1

ราคาอื่นๆ
เด็กทารก INFANT (อายุต่าํ กว่า 2 ปี ) ราคา 5,500 บาท
ราคาจอยแลนด์ 8,900 บาท

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–หมูบา้ นนองปิ ง–อิสระช้อปปิ้ ง City Gate Outlet
**สาหรับพีเรียด 07 – 09 ธ.ค. และ 16-18 ธ.ค. 60**
04.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ M
ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
06.45 น.
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานCheck Lap Kokโดยเที่ยวบินที่ CX616 สายการบิน Cathay Pacific
*** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***
10.10 น.
ถึง สนามบินCHEAK LAP KOK
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05.30 น.
08.15 น.
12.15 น.

เที่ยง

เย็น

วันที่ 2
เช้า

------------------------------------------------------**สาหรับพีเรียด 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**
คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ M
ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานCheck Lap Kokโดยเที่ยวบินที่ CX700 สายการบิน Cathay Pacific
*** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***
ถึงสนามบินCHEAK LAP KOK
หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมืองเรียบร้ อยนําท่านนั่งรถโค้ ชปรับอากาศข้ ามสะพานชิงหม่าสู่ฝ่งั เกาลูนฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ตดิ กับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) นําท่านเดินทาง สู่เกาะ
ลันเตา ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลก ของฮ่องกง นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ท่นี ่าตื่นตาตื่นใจจาก
กระเช้าลอยฟ้านองปิ ง (Ngong Ping Skyrail 360) เส้ นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้ าเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอัน
งดงามได้ แบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนองปิ งบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. จากรถกระเช้ า
ท่านจะได้ ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกงทิวทัศน์เหนือท้ องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอัน
เขียวขจี ลําธาร นํา้ ตกและป่ าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้ าไปถึงสุดทางท่านจะได้ สกั การะพระใหญ่เกาะ
ลันเตาซึ่งเป็ นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้ งที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก องค์พระทําขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ กว่า 200 แผ่น
เข้ าด้ วยกัน นํา้ หนักรวม 250 ตัน และสูง34เมตร หันพระพักต์ไปทางด้ านทะเลจีนใต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขด
หินเบื้องล่างซึ่งเป็ นพระพุทธรูปนั่ง ทําจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้ งที่ใหญ่ท่สี ดุ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นให้ ท่านอิสระช้ อปปิ้ งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ ท่านช้ อปปิ้ งสินค้ าตามอัธยาศัยพบกับOUTLET
สินค้ าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายเช่นCOACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็ นBURBERRY
รวมทั้งรองเท้ ากีฬามากมายหลายยี่ห้อและชั้นใต้ ดนิ จะมีSUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ ท่านได้ จับจ่ายกันได้ อย่างจุใจ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
พักที่ SILKA TSUN WAN HOTEL ระกับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ณ เมืองฮ่องกง
โรงแรมคอนเฟิ ร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้งโดยทางบริษทั จะส่งให้ก่อน5-7 วันก่อนเดินทาง
ติ่มซา–รถรางขึ้ นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – โรงงานจิ วเวอรี่ - วัดแชกงหมิว–วัดหว่องไต๋สิน– ช็อปปิ้ งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต
รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ท่ไี ม่ควรพลาดในการมาเที่ยวฮ่องกง นัง่ รถรางพีคแทรม (รวมรถราง 1 เทีย่ ว) สู่จุดชมวิวบนยอด
เขาเดอะพีค รถรางจะเคลื่อนผ่านวิวทิวทัศน์ในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไม่ได้ แล้ วไม่ว่าจะเป็ นวิวของตึกสูงระฟ้ าของเกาะ
ฮ่องกงหรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่ายวิคตอเรียและเกาลูนพีคแทรมเป็ นพาหนะเก่าแก่ท่สี ดุ ของฮ่องกงเปิ ดให้ บริการมา
ตั้งแต่ปีค.ศ.1888 ถือว่าเป็ นแห่งแรกในเอเชียเดิมเป็ นรถรางที่ใช้ พลังงานไอนํา้ ในการขับเคลื่อนแต่ในปี ค.ศ. 1926 ก็ได้ ถูก
เปลี่ยนมาเป็ นระบบเกียร์ไฟฟ้ าและเปลี่ยนเป็ นการควบคุมด้ วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ซ่งึ เป็ นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ.1989
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กลางวัน

เย็น

วันที่ 3
เช้า

16.00 น.

จากนั้นนําท่านชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสดุ แห่งหนึ่งและยังใช้ เป็ นฉากในการถ่ายทํา
ภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรปู ปั้นของเจ้ าแม่กวนอิมและเจ้ าแม่ทนิ โห่วซึ่งทําหน้ าที่ปกป้ องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่
ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาดนมัสการขอพรจากเจ้ าแม่กวนอิมและเทพเจ้ าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคลข้ าม
สะพานต่ออายุ นําท่านสู่ โรงงานจิวเวอรี่ ที่โด่งดังที่สดุ บนเกาะฮ่องกงของบริษัทฮ่องกงจิวเวลรี่กรุป๊ จํากัดได้ เกิดแรงบันดาลใจ
นํากังหันมาพลิกแพลงเป็ นจี้ล้อมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตําแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซึ่งถือเป็ นเครื่องรางตามหลักฮ
วงจุ้ยซึ่งจําลองเลียนแบบมาจาก“แซ้ กง๋ เมีย๋ ว”กังหันใหญ่4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที“่ วัดเชอกุง”ซึ่งเป็ นวัดที่ดงั มาก
และมีตาํ นานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มเี คราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้ วจะทําให้ ชีวิตหมุนเวียนไปในทาง
ที่ดแี ละสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ ายต่างๆออกไปได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนําท่านสู่ วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปี ที่แล้ วเดิมที่วัดนี้เป็ นวัดเล็กๆเป็ นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์
โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้ านหลังของเรือนใหม่วัดเรือนใหม่สร้ างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุตด้ านในมีรปู ปั้นสูง
ใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็ นเทพประจําวัดแห่งนี้ซ่งึ ทางด้ านข้ างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณและมีกงั หันอยู่หลายตัวมีกลอง
ด้ านละตัวประชาชนที่เข้ าวัดแชกงจะต้ องหมุนกังหันหรือที่เรียกว่ากังหันนําโชคเพื่อหมุนแต่ส่งิ ดีๆเข้ ามาในชีวิตและปัดเป่ าสิ่งที่
ไม่ดอี อกไปโดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ดงั นี้ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืนใบที่ 3.
โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการและก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้ องตี
กลองให้ เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็ นสิริมงคล หลังจากนั้นนําท่านไหว้ พระขอพรต่อ ณ วัดหวังต้าเซียน เป็ นวัดที่มอี ายุกว่าครึ่ง
ศตวรรษรายล้ อมด้ วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ข้ นึ ชื่อด้ านอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ จึงได้ รับการ
นับถือเป็ นพิเศษจากบรรดาคนป่ วย จากนั้นนําท่านเลือกซื้อสินค้ าตลาดกลางแจ้ งที่มชี ่ อื เสียงที่สดุ แห่งหนึ่งของฮ่องกง เลดี้ ส์
มาร์เก็ ต เป็ นจุดหมายที่ต้องไปเยือนสําหรับคนรักแฟชั่นที่โปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋ า, เครื่องประดับ, ของเล่น,
เครื่องสําอาง และของแต่งบ้ านเล็กๆน้ อยๆ ร้ านแผงลอยต่างๆ ที่ต้งั กระจุกรวมตัวกันจนเกิดเป็ นตลาดที่มบี รรยากาศสนุกสนาน
นี้ ตั้งอยู่บนถนนตุงชอย ในมงก๊ก เปิ ดตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง 23.30 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)
พักที่ SILKA TSUN WAN HOTEL ระกับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ณ เมืองฮ่องกง
โรงแรมคอนเฟิ ร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้งโดยทางบริษทั จะส่งให้ก่อน5-7 วันก่อนเดินทาง
ติ่มซา – ช้อปปิ้ งจิ มซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มนิ อล – กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร (6)
หลังจากนั้นให้ ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้ อปปิ้ งเลือกซื้อสินค้ าราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทางบ้ านณแหล่งช้ อปปิ้ งของ
ฮ่องกง ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มนิ อล สนุกสนานกับการเลือกสินค้ าราคาพิเศษอา ทิเช่นเสื้อผ้ า ,รองเท้ า ,กระเป๋ า,เข็ด
ขัด,นํา้ หอมสินค้ าแบรนด์ช่ อื ดังต่างๆทั้ง ST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE
HONGKONG,ESPRIT,G2000
**อิสระอาหารกลางวัน และเย็น เพือ่ ให้ท่านสามารถช้อปปิ้ งได้อย่างเต็มที*่ *
**สาหรับพีเรียด 5-7 ม.ค. / 26-28 ม.ค. / 2-4 มี.ค. / 09-11 มี.ค. / 16-18 มี.ค. 61**
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
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20.00 น.
21.55 น.

17.00 น.
21.35 น.
23.35 น.

18.00 น.
22.25น.
00.15 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX703
(บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้ าโดยสวัสดิภาพ
----------------------------------------------------------------**สาหรับพีเรียด 07-09 ธ.ค. 60**
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX617
(บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้ าโดยสวัสดิภาพ
----------------------------------------------------------**สาหรับพีเรียด 16-18 ธ.ค. / 12-14 ม.ค. / 03-05 ก.พ. / 23-25 มี.ค. 61**
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX709
(บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้ าโดยสวัสดิภาพ
*********************************************
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึ งวางมัดจา
เพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ เู ดินทางจํานวน 15 ท่านขึ้ นไป
ถ้ าผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลือ่ นการเดินทางหรือ เปลีย่ นแปลงราคา

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีนาํ้ มัน
 ค่าห้ องพักโรงแรม (ห้ องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 ค่าใช้ จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้ าทัวร์ ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุประเภท MedicalInsurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
 ค่าระวางกระเป๋ านํา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร- เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบ าร์และทีวีช่องพิเศษของ
โรงแรม เป็ นต้ น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 120HKD / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชําระค่ามัดจํา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน
 ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
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เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์ท้งั หมด
 กรณีกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต้ น ทางบริษัทฯ ต้ องมีการการันตีมดั จําที่น่งั กับทางสาย
การบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตัว๋ แล้ ว หากท่านมีเหตุบางประการทาให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ ได้ เนื่องจากเป็ นนโยบายของสายการบิน
รายละเอียดเพิม่ เติม
 การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกงนั้นจะต้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล ร้ านจิวเวอรี่ ร้ านหยก และร้ านสมุนไพร เพื่อเป็ นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้ มกี ารบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 300HKD ต่อ 1 ร้ าน
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
 สําหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ ถอื PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ
การแจ้ งเข้ าแจ้ งออกประเทศไทยเอง
 ราคาทัวร์ใช้ ตวั๋ เครื่องบินแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้ องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีท่ผี ้ เู ดินทางไม่ถงึ 15 คนขึ้นไป
 ในกรณีท่สี ายการบินประการปรับขึ้นภาษีนาํ้ มัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีนาํ้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุการณ์ท่ี
อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็ นหลัก
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สดุ วิสยั เช่น ความล่าช้ าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การ
ประท้ วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจ ร อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สนิ สูญหายอันเนื่องมาจากความประมาท
ของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบตั เิ หตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 กรณีท่สี ถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้ าชมได้ เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่อี ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
เป็ นต้ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีท่ที ่านสละสิทธิ์ในการใช้ บริการใดๆ หรือไม่เข้ าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้ อมคณะ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าใช้ จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้ เดินทางเข้ า -ออกตามประเทศที่ระบุไว้ เนื่องจาก
การครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้ องห้ าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง หรือไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 กรณีท่ที ่านใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้ า- ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
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