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ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค + นมสัการเจา้แม่กวนอิมท่ีหาด 

REPULSE BAY + หมุนกงัหนัแกช้ง ณ วดัแชกงหมิว + เก็บภาพประทบัใจ

กบัเมืองจ  าลองของจนี + ชมโชวสุ์ดอลงัการ ณ SPLENDID OF CHINA 

ชอ้ปป้ิงยา่นดงัถนนนาธาน ฮ่องกง + ชอ้ปสุดมนัส ์ณ หลอวู่ เซ็นเตอร ์

 

พิเศษ1. เที่ยวคุม้กบัสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก 

พิเศษ2. เมนูพิเศษ ติ่มซ าตน้ต ารบัฮ่องกง + ซีฟู้ด + ไวนแ์ดง  
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วนัแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง   

22.30 น.    พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร ์M สายการบิน CATHAY PACIFIC  พบ

เจา้หนา้ท่ีท าการเช็คอินตัว๋ 

 

วนัที่สอง ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวังตา้เซียน – วดันางชี – เซ่ินเจิ้ น   

01.35 น.     บินลดัฟ้าสูฮ่่องกง โดยเท่ียวบิน CX706 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง  

 (มีจอส่วนตวัทุกที่นัง่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.05 น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหท่้านไดท้ าภารกิจสว่นตวั 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) บริการท่านดว้ยต่ิมซ าข้ึนชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้, 

ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจ๊ก เป็นตน้  หลงัทานอาหาร น าท่านเดินทางสู ่วดัแชกงหมิว เพ่ือสกัการะเทพเจา้แช

กง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือกนัว่าถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไลส่ิ่งชัว่รา้ยและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้

ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ น าท่านเดินทางสู ่วดัหวงัตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะ

เรียกวดัน้ีวา่ หวอ่งไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกวา่รอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงสว่นใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพ่ือขอพร

ใหสุ้ขภาพแข็งแรง  ไรโ้รคภยั 

 

 

   

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

 จากน้ันน าท่านชม วดันางชี หรือ Chi Lin Nunnery ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ diamond hill ฝ่ังเกาลูน ภายในบริเวณวดั

นางชี ยงัมีสวนเล็กๆไวใ้หนั้กท่องเท่ียวไดเ้ยี่ยมชมบรรยากาศ วดันางชี หรือ Chi Lin Nunnery น่ีสรา้งใน
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รูปแบบของราชวงศถ์งั ซ่ึงการสรา้งโดยไม่ใชต้ะปูเลย บรรยากาศภายในวดัน้ันสวยงามและเงียบสงบมาก 

มีบ่อบวัและตน้บอนไซดดัไดรู้ปทรงสวยงาม ขา้งในวดัแต่ละหอ้งก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูภ่ายใน 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู ่เซ่ินเจิ้ น โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เซ่ินเจ้ิน 

เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีเน้ือท่ี 

2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซ่ินเจ้ินไดร้บัการวางระบบผงั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั QIAN TING HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรือระดบัเดียวกัน 

 

วนัที่สาม เซ่ินเจิ้ น - ชอ้ปป้ิงหลอวู่ - Splendid Of China – โชวพ้ื์นเมือง 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) จากน้ันน าท่านชมโรงงานผลิตหยกท่ีข้ึนชื่อของ

ประเทศจีน แลว้น าท่านเดินทางสูท่ี่ชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูกแหลง่ใหญ่ของเซ่ินเจ้ิน Lowu City”คนไทยรูจ้ัก

ในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากส าหรบัคนท่ี

ท่านรกัและตัวท่านเอง ไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้, กระเป๋า, นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ มีใหไ้ดเ้ลือกสรร

มากมาย ทุกชิ้ นลว้นเป็นของเลียนแบบ แวะ แลว้ชมสินค้ายาประจ าบ้านของชาวจีน  ยาบัวหิมะ 

สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  และ รา้นเยื่อไผ่ ซ่ึง

เป็นรา้นท่ีมีชื่อเสียงในดา้นการน าเยื่อไผ่มาแปรรูปมาเป็นเคร่ืองแต่งกายและของใชป้ระจ าวนั อาทิเช่น 

เส้ือ กางเกง ชุดชั้นใน หมอน และครีมต่างๆ ลว้นผลิตจากเยื่อไผ่ ซ่ึงมีสรรพคุณทางการแพทยม์ากมาย 

เหมาะกบัผูท่ี้ชื่นชอบสินคา้จากธรรมชาติและซ้ือเป็นของฝากใหก้บัคนท่ีคุณรกั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) น าท่านชม Splendid Of China ภายในจ าลองสถานท่ี

ส าคัญๆของเมืองจีนวา่กันว่าเม่ือมาเท่ียวเมืองจ าลองจีนเพียงวนัเดียวก็สามารถเขา้ใจประวติัศาสตรอ์ัน

ยาวนานกว่า 5,000 ปี ของจีนไดท้นัที เพราะท่ีน่ีไดจ้ าลองสถานท่ีส าคัญ ๆ ของจีนไวด้ว้ยกันมากมาย 

อาทิ ก าแพง เมืองจีน กองทหารดินเผาและมา้ศึกของของจ๋ินซีฮอ่งเต ้พระราชวงัฤดูรอ้น พระราชวงัโปตา

ลาจากธิเบต รวมถึงสุสานและหลุมฝังศพของบุคคลส าคญัของจีนไม่วา่จะเป็นกษัตริยห์วงต้ี  เจงกิสข่าน,

ดร.ซุนยดัเซ็น นอกจากน้ีในพ้ืนท่ีอันกวา้งขวางของเมืองจ าลองยงัมีอาหารนานาชนิดจากมณฑลต่างๆ 

ของจีนไวใ้หเ้ลือกล้ิมลอง รวมถึงซ่ึงการแสดงศิลปวฒันธรรมจีนอันตระการตา และการจัดแสดงงาน

หตัถกรรมท่ีสวยงามซ่ึงสามารถซ้ือกลบัไปเป็นท่ีระลึกไดอี้กดว้ย จากน้ันทั้งชมโชวศิ์ลปวฒันธรรมจีนอัน

ตระการตาแสดงกลางแจง้ใหช้มอาทิ แสดงการรบของชาวมองโกเลียและการต่อสู่ผาดโผนบนหลงัมา้ 

และใหท่้านไดช้ม หมู่บา้นวฒันธรรม CULTURAL VILLAGE เป็นหมู่บา้นท่ีจ าลองชีวติ ความเป็นอยู ่และ

วฒันธรรมของชนเผ่า น้อยใหญ่ของมณฑลต่างๆ ทัว่ประเทศจีน กวา่ 56 เผ่าการแสดงศิลปวฒันธรรม

จีนอันตระการตา และการจดัแสดงงานหตัถกรรมท่ีสวยงามซ่ึงสามารถซ้ือกลบัไปเป็นท่ีระลึกไดอี้กดว้ย 

จากน้ันทั้งชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตาแสดงกลางแจง้ใหช้มอาทิ แสดงการรบของชาว

มองโกเลียและการต่อสูผ่าดโผนบนหลงัมา้  
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ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (6) อาหารม้ือพิเศษ!! ซีฟู้ด + ไวนแ์ดง 

 หลงัอาหารน าท่านชมโชวสุ์ดตระการตา ชุด Dancing with Dragon ซ่ึงถือวา่เป็นโชวข้ึ์นชื่อของเซ่ินเจ้ิน ใช ้

นักแสดงกวา่รอ้ยชีวิต 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั QIAN TING HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรือระดบัเดียวกัน 

 

วนัที่ส่ี เซ่ินเจิ้ น - ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค – รีพลสัเบย ์ -  ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรุงเทพฯ 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู ่ฮ่องกง  โดยรถไฟใช ้

เวลาเดินทางประมาณ  1 ชัว่โมง  จากน้ันน าท่านเท่ียวเกาะฮ่องกงข้ึนสูย่อดเขา  VICTORIA PEAK จุดชม

วิวสูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮ่องกง สมัผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ

เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้งเกาะอยา่งชดัเจน  ทั้งน้ียงัต่ืนตากับตึกระฟ้าท่ีสูงตระหง่านและอาคารต่างๆ 

ท่ีก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรลัพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอ่ืนๆ อันเป็นท่ีตั้งของ

ธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพรอ้มทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ  พรอ้มนมัสการขอพรจาก เจา้แม่

กวนอิม และ เทพเจา้แห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานต่อ

อายุซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ปี  จากน้ันใหท่้านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือว่า

เป็นจุดรวมรบัพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง อีกทั้งยงัใหท่้านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ จุดน้ีไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) แลว้น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจวิเวอรร์ี่ ท่ีข้ึนชื่อของฮ่องกงพบ

กบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดับเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ หลงัจากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง

สินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมต่างๆ  จากน้ันอิสระใหท่้านเต็มอ่ิม

กบัการชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย มีรา้นขายของทั้งเคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบท่ีเป็นของพ้ืนเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอัน

ซบัซอ้นมากมาย หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอเช่ียนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ช้ันน าท่ีมีให้
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เลือกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY 

MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s Us สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 

21.35 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินท่ี CX617 

23.35 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที่ใชบ้ริการ *** 

คณะยืนยนัการเดินทางท่ี  9 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

05 – 08 ธนัวาคม 2558 9,999 9,999 9,999 3,000 

12 – 15 ธนัวาคม 2558 8,888 8,888 8,888 3,000 

19 – 22 ธนัวาคม 2558 9,999 9,999 9,999 3,000 

02 – 05 มกราคม 2559 10,999 10,999 10,999 3,000 

07 – 10 มกราคม 2559 8,888 8,888 8,888 3,000 

14 – 17 มกราคม 2559 8,888 8,888 8,888 3,000 

23 – 26 มกราคม 2559 8,888 8,888 8,888 3,000 

18 – 21 กุมภาพนัธ ์2559 9,999 9,999 9,999 3,000 

20 – 23 กุมภาพนัธ ์2559 8,888 8,888 8,888 3,000 

27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2559 8,888 8,888 8,888 3,000 

05 – 08 มีนาคม 2559 8,888 8,888 8,888 3,000 

10 – 13 มีนาคม 2559 8,888 8,888 8,888 3,000 

12 – 15 มีนาคม 2559 8,888 8,888 8,888 3,000 

17 – 20 มีนาคม 2559 9,999 9,999 9,999 3,000 
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19 – 22 มีนาคม 2559 9,999 9,999 9,999 3,000 

24 – 27 มีนาคม 2559 9,999 9,999 9,999 3,000 

26 – 29 มีนาคม 2559 9,999 9,999 9,999 3,000 

*วนัที่ 14-17 มกราคม / 5-8 มีนาคม 2559 เที่ยวบินขากลบัเป็น CX709 (22.20-00.10) 

 
 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลับปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลัก 

 หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวันสุดทา้ยลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซื้ อ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีม ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต 

ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการ

ใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 100 หยวน/ทริป/ท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินคา่บริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี

ใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุด

นั ก ขั ต ฤ ก ษ์ ท่ี รั ฐ บ า ล ป ร ะ ก า ศ ใ น ปี น้ั น ๆ ถื อ ว่ า เ ป็ น วั น ห ยุ ด ท า ก า ร ข อ ง ท า ง บ ริ ษั ท  
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิก

การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 

10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ี

มีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทาง

ใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
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6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสตัว ์

ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสู ง

มาก  
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