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 งย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล สนุกสนานกับการเลือกสินค้ าราคาพิเศษ
 อิสระเต็มอิ่มกับการ ช๊อปปิ้ งตามอัธยาศัย
 พิเศษ!!! เมนู ติ่มซา ซาลาเปา ขนมจีบ โจ๊กฮ่องกง
วันที่

รายละเอียดการท่องเที่ยว

มื้ออาหาร

โรงแรม

D1

กรุงเทพฯ– ฮ่องกง– กระเช้ านองปิ ง– อิสระช้ อปปิ้ ง CITY GATE OUTLET

- / - / D CRUISE HOTEL OR SML

D2

อิสระตามอัธยาศัย– หรือเลือกซื้อ Option Disneyland เพิ่มท่านละ 3,500 บาท

- / - / - CRUISE HOTEL OR SML

D3

ติ่มซา– วัดแชกงหมิว– จุดชมวิววิคตอเรียพีค – รถรางขึ้นพีคแทรม– หาดรีพลัสเบย์โรงงานจิวเวอรี่–
ช้ อปปิ้ งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล - กรุงเทพฯ

B/L/-

โรงแรมคอนเฟิ ร์มจะแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง

กาหนดวันเดินทาง

02 – 04 ก.ย. 60
09 – 11 ก.ย. 60
16 – 18 ก. ย. 60
22 - 24 ก.ย. 60

อัตราค่าบริการ
พักเดีย่ ว

ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เทีย่ วบิน
พักห้ องละ 2 ท่าน
::ราคาโปรโมชัน่ !!!ไม่มีราคาเด็ก::
14,900.4,000.- CX700 BKK-HKG 08.15-12.15
CX709 HKG-BKK 22.25-00.15+1
14,900.4,000.- CX700 BKK-HKG 08.15-12.15
CX709 HKG-BKK 22.25-00.15+1
14,900.4,000.- CX700 BKK-HKG 08.15-12.15
CX709 HKG-BKK 22.25-00.15+1
14,900.4,000.- CX700 BKK-HKG 08.15-12.15
CX709 HKG-BKK 22.25-00.15+1

ราคาอืน่ ๆ
เด็กทารก INFANT (อายุต่ากว่า 2 ปี ) ราคา 4,500 บาท
ราคาจอยแลนด์ 7,900 บาท
วันที่ 1
04.00 น.
06.45 น.
10.10 น.

05.30 น.
08.15 น.
12.15 น.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–หมูบา้ นนองปิ ง–อิสระช้อปปิ้ ง City Gate Outlet
**สาหรับพีเรียด 05-07 ส.ค. 60**
คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ M
ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานCheck Lap Kokโดยเที่ยวบินที่ CX616 สายการบิน Cathay Pacific
*** บริการอาหารร้อนและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง ***
ถึง สนามบินCHEAK LAP KOK
------------------------------------------------------**สาหรับพีเรียด 26-28 ส.ค. 60 / 02-04 ก.ย. / 09-11 ก.ย. / 16-18 ก.ย. / 22-24 ก.ย. 60**
คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ M
ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานCheck Lap Kokโดยเที่ยวบินที่ CX700 สายการบิน Cathay Pacific
*** บริการอาหารร้อนและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง ***
ถึงสนามบินCHEAK LAP KOK
หลัง ผ่า นพิ ธีการตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อยนาท่า นนั่ งรถโค้ ชปรับอากาศข้ า มสะพานชิงหม่ าสู่ฝ่ัง เกาลูนฮ่องกงตั้งอยู่ ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่ างตง (กวางตุ้ง) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตก
ห่างไปราว 61 กิโลเมตร นาท่านเดินทาง สู่เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลก ของฮ่องกง
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นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ท่นี ่าตื่นตาตื่นใจจาก กระเช้าลอยฟ้ านองปิ ง (Ngong Ping Skyrail 360) เส้ นทางการท่องเที่ยว
บนรถกระเช้ าเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้ แบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนองปิ งบน
เกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.จากรถกระเช้ าท่านจะได้ ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกงทิวทัศน์เหนือ
ท้ องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลาธาร นา้ ตกและป่ าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้ า
ไปถึงสุดทางท่านจะได้ สักการะพระใหญ่เกาะลันเตาซึ่งเป็ นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้ งที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก องค์พระทาขึ้น
จากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ กว่า 200 แผ่น เข้ าด้ วยกัน นา้ หนักรวม 250 ตัน และสูง34เมตร หันพระพักต์ไปทางด้ านทะเล
จีนใต้ และมองอย่า งสงบลงมายังหุ บเขาและโขดหินเบื้องล่ างซึ่งเป็ นพระพุทธรูปนั่ง ทาจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้ ง ที่ใหญ่ท่ีสุด
นอกจากนี้ท่านอาจจะเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิ ง อาทิ หยก ไข่ มุกหรือเครื่องประดับตริสตัลเพื่อเตือน
ความทรงจาแห่งการมาเยือน

เย็น

วันที่ 2

จากนั้นให้ ท่านอิสระช้ อปปิ้ งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ ท่านช้ อปปิ้ งสินค้ าตามอัธยาศัยพบกับOUTLET
สินค้ าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายเช่นCOACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็ นBURBERRY
รวมทั้งรองเท้ ากีฬามากมายหลายยี่ห้อและชั้นใต้ ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ ท่านได้ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)
พักที่ CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า ณ เมืองฮ่องกง
โรงแรมคอนเฟิ ร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้งโดยทางบริษทั จะส่งให้ก่อน5-7 วันก่อนเดินทาง
อิสระตามอัธยาศัย – หรือเลือกซื้ อทัวร์เสริม Disneyland เพิม่ ท่านละ 3,500 บาท
อิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ เวลาได้ ช้อปปิ้ งอย่างเต็มที่สินค้ าแบรนด์เนมมากมายกระหน่าลดราคากว่า 70% ให้ ท่านช้ อปปิ้ งที่ย่าน
จิมซาจุ่ยถนนนาธานซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้ าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกท่านจะได้ เลือกซื้อสินค้ าประเภทต่างๆอย่างเต็ม
อิ่มจุใจไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้ าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้ องการศูนย์การค้ าที่
กว้ างขวางเหล่านี้เป็ นแหล่งรวมห้ องเสื้อที่จาหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกอีกทั้งยังเป็ น
ที่ท่คี ุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้ านอาหารรสเด็ดของฮ่องกงหรือเลือกช้ อปปิ้ งที่โอเชี่ยน
เทอร์มินัลแหล่งรวมสินค้ าBrand Name ชั้นนาที่มีให้ เลือกชมและช้ อปมากกว่า 700 ร้ านอาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI,
GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ีToy’s Us
**อิสระอาหาร เพื่อให้ ท่านสามารถช้ อปปิ้ งได้ อย่างเต็มที่**
หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อ OPTION TOUR เพิ่มดังนี้
Option 1 : Hong Kong Disneyland Package จ่ายเพิ่มท่านละ 3,500 บาท
(บัตรเข้ าสวนสนุกสามารถเล่นเครื่องเล่นแบบไม่จากัดจานวนครั้งภายใน 1 วัน + รถรับส่ง ระหว่างโรงแรมและ HK
Disneyland) นาท่านเดินทางสู่ Hong Kong Disneyland เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง ดินแดนที่ทุกท่านใฝ่ ฝัน ประทับใจ
ไปกับเครื่องเล่นมากมายหลายชนิด สัมผัสตัวการ์ตูน Disney ที่ ท่านชื่นชอบ ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนที่ย่งิ ใหญ่
ตระการตา ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงพลุดอกไม้ ไฟอันสวยงาม จนได้ เวลานัดหมายให้ ท่านมารออยู่ท่จี ุดนัดหมายเพื่อ นาท่าน
กลับ สู่โรงแรมที่พัก
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พักที่ CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า ณ เมืองฮ่องกง
โรงแรมคอนเฟิ ร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้งโดยทางบริษทั จะส่งให้ก่อน5-7 วันก่อนเดินทาง
วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

ติ่มซา–วัดแชกงหมิว–จุดชมวิววิคตอเรียพีค– รถรางขึ้ นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ - โรงงานจิวเวอรี–่ ช้อปปิ้ งจิมซาจุ่ยและ
โอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ท่ไี ม่ควรพลาดในการมาเที่ยวฮ่องกง นัง่ รถรางพีคแทรม (รวมรถราง 1 เทีย่ ว) สู่จุดชมวิวเดอะพีค
รถรางจะเคลื่อนผ่ านวิวทิวทัศน์ ในมุม สวยงามและหาชมที่ไหนไม่ ได้ แล้ วไม่ ว่าจะเป็ นวิว ของตึกสูงระฟ้ าของเกาะฮ่องกงหรื อ
ทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่ายวิคตอเรียและเกาลูนพีคแทรมเป็ นพาหนะเก่าแก่ท่ีสุดของฮ่องกงเปิ ดให้ บริการมาตั้งแต่ปีค.ศ.
1888 ถือว่าเป็ นแห่งแรกในเอเชียเดิมเป็ นรถรางที่ใช้ พลังงานไอน้าในการขับเคลื่อนแต่ในปี ค.ศ. 1926 ก็ได้ ถูกเปลี่ยนมาเป็ น
ระบบเกียร์ไฟฟ้ าและเปลี่ยนเป็ นการควบคุมด้ วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ซ่ึงเป็ นระบบใหม่ ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ในปี ค.ศ.1989

ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่นสามารถชมทัศนียภาพอัน
งดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ ท้งั เกาะอย่างชัดเจนทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้ าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆที่ก่อสร้ างตรง
ตามหลักฮวงจุ้ยอาทิตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอืน่ ๆอันเป็ นที่ต้งั ของธุรกิจชั้นนาของฮ่องกงพร้ อมทั้งถ่ายภาพอัน
สวยงามน่าประทับใจจากนั้นนาท่านสู่ วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปี ท่แี ล้ วเดิมที่วัดนี้เป็ นวัดเล็กๆเป็ นวัดที่เก่าแก่
และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้ านหลังของเรือนใหม่วัดเรือนใหม่สร้ า งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุตด้ าน
ในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็ นเทพประจาวัดแห่งนี้ซ่ึงทางด้ านข้ างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณและมีกงั หันอยู่หลาย
ตัวมีกลองด้ านละตัวประชาชนที่เข้ าวัดแชกงจะต้ องหมุนกังหันหรือที่เรียกว่ากังหันนาโชคเพื่อหมุนแต่ส่งิ ดีๆเข้ ามาในชีวิตและ
ปัดเป่ าสิ่งที่ไม่ดีออกไปโดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ดงั นี้ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรงอายุ
ยืนใบที่ 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการและก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่า
ลืมจะต้ องตีกลองให้ เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็ นสิริมงคลจากนั้นนาท่านชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว
แห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่งและยังใช้ เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้ าแม่กวนอิมและเจ้ าแม่ทินโห่วซึ่ง
ทาหน้ าที่ปกป้ องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาดนมัสการขอพรจากเจ้ าแม่กวนอิมและ
เทพเจ้ าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคลข้ ามสะพานต่ออายุ นาท่านสู่ โรงงานจิวเวอรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของบริษัท
ฮ่องกงจิวเวลรี่กรุ๊ปจากัดได้ เกิดแรงบันดาลใจนากังหันมาพลิกแพลงเป็ นจี้ล้อมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตาแหน่งของ
เพชรแต่ละเม็ดซึ่งถือเป็ นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจาลองเลียนแบบมาจาก“แซ้ กง๋ เมี๋ยว”กังหันใหญ่4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกง
เลื่อมใสศรัทธาที่“วัดเชอกุง”ซึ่งเป็ นวัดที่ดังมากและมีตานานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุน
ไปโดยรอบแล้ วจะทาให้ ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ ายต่างๆออกไปได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
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นาท่าน ชมร้านยาสมุนไพร เป็ นสินค้ าโอท็อปท้ องถิ่นของฮ่องกงให้ ท่านได้ ชมยาจีนซึ่งถือเป็ นภูมิปัญญาพื้นบ้ านของคนจีนใน
การใช้ ยารักษาโรค นาท่านชมความสวยงามของ ร้านหยก ปี่ เซียะเครื่องประดับที่มีความเป็ นสิริมงคลที่ชาวฮ่องกงนับถือ และ
ถือว่าเป็ นสิ่งนาโชค ทาอะไรก็ประสบความสาเร็จ
หลังจากนั้นให้ ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้ อปปิ้ งเลือกซื้อสินค้ าราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทางบ้ านณแหล่ งช้ อปปิ้ งของ
ฮ่องกง ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล สนุ กสนานกับการเลือกสินค้ าราคาพิเศษอาทิเช่นเสื้อผ้ า ,รองเท้ า,กระเป๋ า,เข็ด
ขัด,น้าหอมสินค้ าแบรนด์ชื่อดังต่างๆทั้ง ST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE
HONGKONG,ESPRIT,G2000
**อิสระอาหารเย็น เพือ่ ให้ท่านสามารถช้อปปิ้ งได้อย่างเต็มที*่ *

18.00 น.
21.25น.
23.15 น.

14.00 น.
17.05 น.
19.00 น.

19.00 น.
22.25น.
00.15 น.

**สาหรับพีเรียด 05-07 ส.ค. 60**
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX617
(บริการอาหารร้อนและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้ าโดยสวัสดิภาพ
----------------------------------------------------------------**สาหรับพีเรียด 26-28 ส.ค. 60**
ย้ายวันฟรีอิสระ มาไว้วนั ที่ 3 เพือ่ ให้ทุกท่านจะได้มีเวลาในการท่องเทีย่ วตามโปรแกรมได้ครบ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX703
(บริการอาหารร้อนและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้ าโดยสวัสดิภาพ
----------------------------------------------------------**สาหรับพีเรียด 02-04 ก.ย. / 09-11 ก.ย. / 16-18 ก.ย. / 22-24 ก.ย. 60**
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX709
(บริการอาหารร้อนและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้ าโดยสวัสดิภาพ
*********************************************
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจา
เพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีผู้เดินทางจานวน 15 ท่านขึ้ นไป
ถ้ าผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลือ่ นการเดินทางหรือ เปลีย่ นแปลงราคา
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีนา้ มัน
 ค่าห้ องพักโรงแรม (ห้ องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 ค่าใช้ จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้ าทัวร์ ที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท MedicalInsurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
 ค่าระวางกระเป๋ านา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของ
โรงแรม เป็ นต้ น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 120HKD / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
เงือ่ นไขการชาระเงิน
 ชาระค่ามัดจา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทาการจองภายใน 3 วัน
 ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงือ่ นไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาเต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์ท้งั หมด
 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต้ น ทางบริษัทฯ ต้ องมีก ารการันตีมัดจาที่น่ังกับทางสาย
การบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจา 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 มีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 300HKD ต่อ 1 ร้ าน
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
 สาหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ
การแจ้ งเข้ าแจ้ งออกประเทศไทยเอง
 ราคาทัวร์ใช้ ตวั๋ เครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้ องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีท่ผี ู้เดินทางไม่ถึง 15 คนขึ้นไป
 ในกรณีท่สี ายการบินประการปรับขึ้นภาษีนา้ มัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีนา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ท่ี
อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็ นหลัก
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้ าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมื อง การ
ประท้ วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาท
ของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 กรณีท่สี ถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้ าชมได้ เนื่องจากเหตุสุดวิ สัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่อี ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
เป็ นต้ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้ 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
ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 กรณีท่ที ่านใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้ า -ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
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