รหัสทัวร ZAT1901020

ทัวรฮองกง นองปง 3 วัน 2 คืน (CX)
เกาะลันเตา กระเชาลอยฟานองปง พระใหญโปวหลิน CITYGATE OUTLET MALL
วัดแชกงหมิว วัดหวังตาเซียน สูจุดชมวิวบนเขาวิคตอเรียพีค REPULSE BAY
ยานจิมซาจุยและโอเซี่ยนเทอรมินอล
ใหทานอิสระทองเที่ยว หรือ ช็อปปﻤงตามอัธยาศัย

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮองกง – กระเชานองปง 360 – หมูบ
 านนองปง – พระใหญโปวหลิน –
อิสระชอปปﻤง City Gate Outlet
( - / กลางวัน / - )

04.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เคานเตอร M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจาหนาที่คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

06.35 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยาน Check Lap Kok โดยเที่ยวบินที่ CX616 สายการ
บิน Cathay Pacific

** บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

10.25 น. ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ
เรียบรอย

***** CX 700 *****

06.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เคานเตอร M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจาหนาที่คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

08.15 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยาน Check Lap Kok โดยเที่ยวบินที่ CX700 สายการ
บิน Cathay Pacific

** บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

12.10 น. ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ
เรียบรอย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําทานเดินทางสู เกาะลันเตา เปนเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหมด

ของฮองกง เปนที่ตั้งของสนามบินนานาชาติเช็กแล็บก็อก และยังมีแหลงทองเที่ยว

อันมีเอกลักษณระดับโลกของฮองกง นําทานสัมผัสกับประสบการณที่นาตื่นตาตื่นใจ
กับ กระเชาลอยฟานองปง (Ngong Ping Skyrail 360) เสนทางการทองเที่ยว

บนรถกระเชาเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามไดแบบพาโนรามิค เชื่อมจาก
ใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมูบานนองปง บนเกาะลันเตา ระยะทางกวา 5.7 ก.ม. จากรถ
กระเชาทานจะไดชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮองกงทิวทัศน

เหนือทองทะเลของทะเลจีนใต ทิวทัศนของเนินเขาอันเขียวขจี ลําธาร นํ้าตกและปา

อันเขียวชอุมของอุทยานลันเตาเหนือ กระเชาไปถึงสุดทางที่ หมูบานนองปง หมูบาน

สวยงามที่สรางแบบสถาปตยกรรมจีน มีอากาศที่เย็นสบาย ขางทางเต็มไปดวย
รานอาหาร รานขายมากมาย นอกจากนี้ยังมีเซเวน และรานกาแฟดังอยาง

Starbuck จากนั้นทานก็จะพบกับ พระใหญโปวหลิน แหงเกาะลันเตาซึ่งเปน

พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก องคพระทําขึ้นจากการเชื่อม
แผนทองสัมฤทธิ์ กวา 200 แผน เขาดวยกัน นํ้าหนักรวม 250 ตัน และสูง34เมตร
หันพระพักตไปทางดานทะเลจีนใตและมองอยางสงบลงมายังหุบเขาและโขดหิน
เบื้องลางซึ่งเปนพระพุทธรูปนั่ง ทําจากทองสัมฤทธิ์กลางแจงที่ใหญที่สุด

หมายเหตุ : หากกระเชาทําการปดเพื่อปรับปรุง หรือไมสามารถขึ้นกระเชาได
เนื่องจากสภาพอากาศ ทางทัวรขอปรับเปลี่ยนโปรแกรม ขึ้นรถทัวรของอุทยานแทน
เพื่อความสะดวกในการเดินทางคะ

จากนั้นใหทานอิสระชอปปﻤงที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปปﻤง

สินคาตามอัธยาศัยพบกับOUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมายเชน

COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือวาจะเปนBURBERRY

รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายยี่หอและชั้นใตดินจะมีSUPERMARKET ขนาด
ใหญใหทานไดจับจายกันไดอยางจุใจ
**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักที่ SAV Hotel/ Penta Hotel/ Best Western Grand Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา ณ เมืองฮองกง

วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – รานหยก – เจาแมกวนอิม หาดรี
พัลสเบย –
วันที่ 2

จุดชมวิว วิคตอเรียพีค (Mid level of the peak) - ชอปปﻤงจิมซาจุยและโอเชี่ยน
เทอรมินอล

(เชา / กลางวัน / - )
เชา

รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร (2)
จากนั้นนําทานสู วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมที่วัดนี้เปนวัด

เล็กๆเปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหมวัด

เรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุตดานในมีรูปปﻤนสูงใหญ
ของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงนี้ซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบ
โบราณและมีกังหันอยูหลายตัวมีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตอง

หมุนกังหันหรือที่เรียกวากังหันนําโชคเพื่อหมุนแตสิ่งดีๆเขามาในชีวิตและปดเปาสิ่ง
ที่ไมดีออกไป โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ดังนี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที่ 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา

ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืน

ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความ

ปรารถนาทุกประการ

และกอนที่ทานจะออกจากวัดอยาลืมจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อความ
เปนศิริมงคล

หลังจากนั้นนําทานไหวพระขอพรตอ ณ วัดหวังตาเซียน เปนวัดที่มีอายุกวาครึ่ง

ศตวรรษรายลอมดวยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแหงนี้ขึ้นชื่อดานอิทธิฤทธิ์
ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ จึงไดรับการนับถือเปนพิเศษจากบรรดาคนปวย

จากนั้นนําทานสู โรงงานจิวเวอรี่ ที่โดงดังที่สุดบนเกาะฮองกง ที่ไดแรงบันดาลใจนํา
กังหันมาพลิกแพลงเปนจี้ลอมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตําแหนงของเพชร

แตละเม็ดซึ่งถือเปนเครื่องรางตามหลักฮวงจุย ซึ่งจําลองเลียนแบบมาจาก “แซกง

เมี๋ยว” กังหันใหญ 4 ใบพัดที่ชาวฮองกงเลื่อมใสศรัทธาที่ “วัดเชอกุง” ซึ่งเปนวัดที่ดัง
มากและมีตํานานความเชื่อมายาวนานวาคนที่มีเคราะหเมื่อจับใบพัดของกังหันหมุน
ไปโดยรอบแลวจะทําใหชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วราย
ตางๆออกไปได
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นําทาน ชมรานหยก สินคาขึ้นชื่ออีกอยางของจีน แผนดินใหญ ที่ไมวาทานจะ

เดินทางไปเมืองไหนของประเทศจีน ทานจะไดเขาชมรานหยก ทานสามารถเลือกซื้อ

หยกที่มีการดัดแปลงเปนเครื่องบูชาตางๆ ทั้งปﻤเซี๊ยะกําไลหยก, จี้หยก และอื่นๆ อีก
มากมาย นําทาน นําทานสัมผัสประสบการณที่ไมควรพลาดในการมาเที่ยวฮองกง

แลวนําทานสู สูจุดชมวิวบนเขาวิคตอเรียพีค (Mid level of the peak) ใหทานได

ชมวิวทิวทัศนในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไมไดแลวไมวาจะเปนวิวของตึกสูงระฟา
ของเกาะฮองกงหรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอาววิคตอเรียและเกาลูน

จากนั้นนําทุกทานสู REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงนี้สวยทีสุดแหง
หนึ่งและยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเรื่องมีรูปปﻤนของเจาแม
กวนอิมและเจาแมทินโหว ซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครองชาวประมงโดดเดนอยู

ทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด รวมนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม

และเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคลขามสะพานตออายุ หลังจากนั้นนําทาน

เดินทางสู ยานจิมซาจุยและโอเซี่ยนเทอรมินอล ใหทานอิสระชอปปﻤงเลือกซื้อสินคา
ฝากคนที่ทานรักทางบาน สนุกสนานกับการเลือกสินคาราคาพิเศษอาทิเชนเสื้อผา,
รองเทา,กระเปา,เข็ดขัด,นํ้าหอมสินคาแบรนดชื่อดังตางๆ ทั้ง Bvlgari,

BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, miu miu,

ST.MICHEL, TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY

FREE HONGKONG, ESPRIT, G2000 ที่ถนนนาธานไมไดมีแคแหลงช็อปปﻤง
เทานั้น ทานยังสามารถเดินไปชมความงาม รับลมเย็นไดที่อาววิคตอเรีย ชม

Avenue of Star ถนนซุปเปอรสตาร ชมรูปปﻤนของนักแสดงชื่อดัง และรอยเทา

พิมพมือของดาราดังๆกวา เชน บลูซลี ทําใหบริเวณนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ถนน

ฮอลลีวูดแหงเอเชีย” ทางเดินจะเรียบริมนํ้าไปเรื่อยๆ ฝﻤงตรงขามก็จะมองเห็นวิวของ
ตึกสูงตางๆอยางสวยงาม

**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักที่ SAV Hotel/ Penta Hotel/ Best Western Grand Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา ณ เมืองฮองกง

อิสระทองเที่ยวช็อปปﻤงตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเขาสวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด–
วันที่ 3

กรุงเทพ

(เชา / - / - )
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (4)
ใหทานอิสระทองเที่ยว หรือ ช็อปปﻤงตามอัธยาศัย

หมายเหตุ: Check Out โรงแรม ไมเกิน 12.00 น. นํากระเปา สัมภาระลงมาฝาก
ไวที่ Looby ของโรงแรม

รถจะมารับลูกคาที่โรงแรม ประมาณ 18.00 น. เพื่อนําลูกคาเดินทางไปสูสนามบิน

แหลงทองเที่ยวแนะนํา
ยานมงกก

ยานมงกก เปนอีกยานที่มีความคึกคักมาก ๆ เพราะเปนแหลงชอปปﻤงที่ดีที่สุด
อันดับตน ๆ ของฮองกง มีทั้งตรอกซอยที่
ขายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา รองเทา

กระเปาแฟชั่น ราคาไมแพง รวมไปถึง

รานขายของฝากของที่ระลึกหลากหลาย
แบบ ถาอยากชอปปﻤงสินคา

แฟชั่น ราคาเบา ๆ แนะนําใหไป Ladies

Market ซึ่งมีลักษณะคลายกับตลาดนัดกลางคืน
ในบานเรานั่นเอง
ยานจิมซาจุย

ขาชอปทั้งหลาย ถาไมไดมาชอปปﻤงในยานนี้จะ

ถือวาพลาดมาก โดยเฉพาะใครที่ชอบสินคาแบ

รนดเนม ในยานนี้มีหลากหลายแบรนดดังระดับ

โลกใหเดินเลือกซื้อสินคากันอยางจุใจ และมักจะ

มีกิจกรรมจัดลดราคาอยูบอยครั้ง บอกเลยวาขาช
อปตองไป

Sky 100
อีกหนึ่งประสบการณที่อยากใหคุณไดสัมผัสใน

ฮองกง กับการชมอาววิคตอเรียและตึกสูงระฟา
มากมายในฮองกงจากจุดชมวิวบนตึก Sky 100
ซึ่งเปนตึกที่สูงที่สุดในฮองกง มีความสูงราว ๆ
393 เมตร โดยที่จุดชมวิวดานบนนั้นสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศนไดกวางไกล แบบ 360

องศา ไมวาจะมาเที่ยวชมเวลาไหน ก็ประทับใจ
ไมแพกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://sky100.com.hk/
ชิงชาสวรรคยักษ (The Hongkong observation Wheel)
การนั่งชิงชาสวรรคยักษที่ฮองกงก็เปนอีก

ประสบการณที่นาลิ้มลองเมื่อไปเที่ยวฮองกง

ชิงชาสวรรคยักษ นี้มีความสูงมากถึง 60 เมตร
แตละกระเชาจะบรรจุคนได 8 คน และหากใคร

อยากเซอรไพรสแฟน ก็มีกระเชาพิเศษไวรับรอง
ซึ่งมีการจัดโตะดินเนอรสุดหรูหรา พรอมทั้ง

อาหารและเครื่องดื่มสุดพรีเมียม เปดใหเขาชม

ทุกวัน คาตั๋วขึ้นกระเชาสําหรับคนทั่วไปจะอยูที่
คนละ 100 ดอลลารฮองกง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ hkow.hk
Avenue Of Stars

ชมรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงริมอาว

วิคตอเรีย ทีเ่ ปนแรง บันดาลใจของโลกฮอลลีวูด
ตะวันออกกวารอยฝามือ อาทิ ฉีเคอะ,

เหลียงเฉาเหวย, จางมานอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหยว
ยังไมรวมถึง

คนดังอื่นๆ ที่ไดประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต

หรือ ทานสามารถซื้อบัตรเขา สวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด (HONGKONG

DISNEYLANDS)

ผูใหญจายเพิ่มทานละ 2,600 บาท / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป จายเพิ่มทานละ
2,300 บาท

(ไมรวมคาใชจายในการเดินทาง) บัตรเขาสวนสนุกสามารถเลนเครื่องเลนแบบไม
จํากัดจํานวนครั้งภายใน 1 วัน นําทานเดินทางเขาสูอาณาจักรแหงเวทยมนตร ที่

ไดรับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝน สํารวจดินแดนทั้ง 7 แหง ที่เต็มไปดวยมนต
มายา ความสวยงาม ความตื่นเตน ประทับใจกับเครื่องเลนมากหลากหลายชนิด

สัมผัสตัวการตูนดิสนียที่ทานชื่นชอบและรวมชมขบวนพาเหรดของเหลาการตูนที่
แสนยิ่งใหญตระการตา

****** FLIGHT CX 617 ******
17.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรง
ตอเวลานัดหมาย***
21.35 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX617
**บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

23.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขาโดยสวัสดิภาพ
และประทับใจ
****** FLIGHT CX 709 ******
18.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรง
ตอเวลานัดหมาย***
22.00 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX709
**บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
23.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขาโดยสวัสดิภาพ
และประทับใจ
********************

อัตราคาบริการ
กําหนดวันเดินทาง

07 – 09 กรกฏาคม 2562

ผูใหญ 1 ทาน

พักหองละ 2 ทาน
14,900.-

พักเดี่ยว

เที่ยวบิน
CX700 BKKHKG 08.15-

5,900.-

12.10

CX617 HKGBKK 21.3523.30

19 – 21 กรกฏาคม 2562

CX700 BKKHKG 08.1515,900.-

5,900.-

12.10

CX709 HKGBKK 22.0000.20

26 – 28 กรกฏาคม 2562

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)

CX616 BKKHKG 06.3518,900.-

5,900.-

10.25

CX709 HKGBKK 22.0000.20

CX616 BKKHKG 06.3502 – 04 สิงหาคม 2562

17 – 19 สิงหาคม 2562

25 – 27 สิงหาคม 2562

07 – 09 กันยายน 2562

16,900.-

5,900.-

16,900.-

5,900.-

15,900.-

5,900.-

15,900.-

5,900.-

10.25

CX709 HKGBKK 22.2500.20
CX700 BKKHKG 08.1512.10

CX709 HKGBKK 22.0000.20
CX700 BKKHKG 08.1512.10

CX617 HKGBKK 21.3523.30
CX700 BKKHKG 08.15-

12.10

CX709 HKGBKK 22.0000.20

CX700 BKKHKG 08.1513 – 15 กันยายน 2562

15,900.-

5,900.-

12.10

CX709 HKGBKK 22.0000.20

CX700 BKKHKG 08.1526 – 28 ตุลาคม 2562

16,900.-

5,900.-

:: ราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก ::

12.10

CX709 HKGBKK 22.0000.20

ราคาอื่นๆ

1. ทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ป) ราคา 6,900 บาท
2. จอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบินราคา 9,900 บาท/ทาน

3. ราคาขางตนสําหรับพาสปอรตไทยเทานั้น สําหรับพาสปอรตตางชาติ กรุณาเช็คกับเจาหนาที่
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มา

เกา จูไห เซินเจิ้น) กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ใน
นามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา ราน

รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุก

เมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน
**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน
**

**คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ หัวหนาทัวร**
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวรเดินทาง

ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือ
เปลี่ยนแปลงราคา

สําคัญมาก!!! กรุณาอานและทําความเขาใจ

PASSPORT ตองมีอายุการใชไมนอยกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไปกลับ

อัตราคาบริการนี้รวม

 คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตนคาภาษีสนามบิน ภาษีนํ้ามัน

 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับ
เดียวกัน

**เนื่องจากหองพักโรงแรมในฮองกงจะมีขนาดเล็ก หองพักสําหรับ 3 ทาน ขนาดของหอง

จะเทากันกับหองพัก 1 ทาน หรือ 2 ทาน พื้นที่ใชสอยก็อาจจะไมเพียงพอ ฉะนั้นหากลูกคา

ตองการพักดวยกัน 3 ทาน กรุณายอมรับขนาดหองพักของโรงแรมในฮองกง เพื่อไมใหเกิด
ปญหาที่หนางาน

 **ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหารหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป**

 คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน

 เจาหนาที่บริษัทฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ไมเกิน 30 กิโล / ทาน

 คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน
1,000,000 บาท

อัตราคาบริการนี้ไมรวม

× คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ

× คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยว สําหรับลูกคาตางชาติ

× คาระวางกระเปานํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด **เกินจาก 30 กิโลกรัม

× คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คา
โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน

× คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ
× ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป

× ทิปหัวหนาทัวรตามแตสินนํ้าใจของทุกทาน (ไมรวมในคาทิปไกด คนขับรถ แตไมไดบังคับ
คะ)

เงื่อนไขการชําระเงิน

 ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน
 ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดเงินมัดจํา

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของ
ราคาทัวรทั้งหมด

 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง

บริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน
CharterFlight และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

 เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได
เนื่องจากเปนนโยบายของสายการบิน

 สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น

**สําคัญ!! บริษัทฯ ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา

ประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ฮองกง เซินเจิ้น จูไห ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผาน
การตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถให
ความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งสิ้น**
เงื่อนไขอื่นๆ

 สําหรับผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสาร
ตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง

 ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อ
เช็ควากรุปมีการ คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น

 สําหรับ ลูกคาชาวตางชาติ เก็บเพิ่ม 3,500 บาท/ทาน (ไมรวมคาวีซาสําหรับตางชาติและ
ลูกคาเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง บริษัททัวรไมสามารถแทรกแซงได)
 ราคาทัวรใชตั๋วเครื่องบินแบบกรุป ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได ตองเดินทางไป-กลับตาม
วันเดินทางที่ระบุเทานั้น

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ถึง 15 คนขึ้นไป

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีนํ้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปนจริง

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสาย

การบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหา

จราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัว
ทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง

 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ

เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น

 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการ
ทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน

ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของ

ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกง

