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วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วดัโป่หลิน-นัง่กระเช้านองปิง-city gate outlets   (- /กลางวนั/-) 

ไฟลท์บิน CX 616 
04.00 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค 

Cathay Packfic Airways (CX) โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุทา่น  
06.30 น.    ออกเดนิทางสูฮ่่องกง โดยเทีย่วบนิ CX 616  **บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
10.15 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท้า่นออก “ Exit  B”  
 
ไฟลท์บิน CX 700 
05.30 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบิน  คาเธ่ยแ์ปซิฟิค 

Cathay Packfic Airways (CX) โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุทา่น  
08.15 น.    ออกเดนิทางสูฮ่่องกง โดยเทีย่วบนิ CX 700 **บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

 
12.10 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท้า่นออก “ Exit  B”  

หมายเหตุ : ไฟลท์บางพีเรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเชค็ไฟลท์บินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร จากนัน้ น าท่านนัง่กระเช้า Ngong ping 360 ทีย่าวทีสุ่ดในโลก จากตุงชุงสู่ที่

ราบนองปิงในเวลา 25 นาท ีท่านจะได้ชมทวิทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจนี
โบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพืน้ที ่1.5 เฮคตารเ์หนือ ระดบัน ้าทะเล 371 เมตร อสิระใหท้า่นนมสัการ พระใหญ่
วดัโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา (กระเช้านองปิงจะมีการปิดปรบัปรุง ตัง้แต่วนัท่ี 06-26 
มี.ค.62 และจะเปล่ียนเป็นนัง่รถโดยสารของทางนองปิงข้ึนแทน) จากนัน้ อิสระทุกท่านที่ City Gate 
Outlet แหล่งรวมเสือ้ผา้แบรนด์เนม หา้ง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลนัเตา ห่างจากสนามบนินานาชาติ
ฮ่องกงเพยีง 10 นาท ีตัง้อยู่บรเิวณสถานีรถไฟใต้ดนิตงชงมเีสือ้ผา้แบรนด์ชัน้น ามากมายใหเ้ลอืกชอ้ปรวมทัง้
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เครื่องประดบั เสือ้ผา้เดก็ รองเทา้ กฬีา และของตกแต่งบา้น สนิคา้ลดพเิศษ รวมทัง้บรเิวณ ชัน้ 1 ยงัเป็น Fast 
Food ชื่อดงัอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอกีมากมาย ชัน้ใต้ดนิยงัม ีSupermarket มรีายการใหเ้ลอืกซื้อ
เลอืกหาไม่วา่จะเป็นอาหาร   ขนม อุปกรณ์ ขา้วของเครื่องใช ้และ สนิคา้อกีมากมาย Citygate Outlets Mallมี
รา้นอาหารนานาชาตมิากมายใหเ้ลอืกรบัประทานมากถงึ 17 รา้นคา้รวมทัง้อาหารไทยรสเลศิ ชัน้บนสดุของหา้ง
ยงัมรีา้นกาแฟสดุเก๋ใหน้ัง่จบินัง่พกัใหห้ายเหนื่อย (อิสระอาหารเยน็) 

 
 

**ในกรณีเปล่ียนจากนองปิงเป็น ดิสนียแ์ลนด ์เพ่ิมท่านละ 2,500 บาท** 
**(ไม่ได้อยู่ถึงชมพลใุนดิสนียแ์ลนด)์** 

 
จากนัน้ น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสอง มาเกา๊-วดัเจ้าแม่กวนอิม-โบสถเ์ซนตป์อล-เซนาโด้แสควร-์โอทอ็ป-เวเนเช่ียน-ฮ่องกง (เช้า/

กลางวนั/-)     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  
จากนัน้ น าทกุทา่นเดนิทางสูม่าเก๊าโดยเรือเฟอรร์ี่ (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม.) จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูว่ดัเจ้าแม่
กวนอิมซึ่งเป็นวดัทีม่ขีนาดใหญ่และเก่าแก่ทีส่ดุในเกาะมาเก๊า"
สกัการะเจา้แม่กวนอมิ องคเ์จา้พ่อกวนอู เจา้แม่ทบัทมิ หรอื 
อาม่า เพื่อความเป็นศริมิงคลผ่านชมองค ์รปูปัน้เจ้าแม่
กวนอิม ปรางคท์อง (Kun Iam Statue)ทีต่ัง้อยูร่มิทะเลเจา้แม่
กวนอมิองคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ ัง้องคม์คีวามสงู 18เมตร 
หนักกวา่ 18ตนั ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย
สะทอ้นกบัแดดยามเยน็เป็นประกายเรอืงรอง เหลอืงอร่ามงดงามจบัตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆ จะเหน็วา่เจา้แม่
กวนอมิองคน์ี้เป็นเจา้แม่กวนอมิลูกครึง่คอืปัน้เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แต่วา่กลบัมพีระพกัตรเ์ป็น หน้าพระแม่มา
รทีีเ่ป็นเช่นนี้ก ็เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอมิทีโ่ปรตุเกส ตัง้ใจสรา้ง ขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสทีส่ง่
มอบมาเก๊าคนืใหก้บัจนี....น าทา่นแวะ ชม ชมิ ร้านโอท้อปมาเก๊า 
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เท่ียง        บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทา่นชมโบสถเ์ซนตป์อลทาประวตัศิาสตร ์และเป็น
สญัลกัษณ์ประจ าเมอืงมาเก๊าโบสถแ์หง่นี้เคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแหง่แรกของชาวตะวนัตกใน ดนิแดนตะ
วกัออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมอ้ยา่งรุนแรง ท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแค่เพยีงบานประตู
และบนัไดทางเขา้ดา้นหน้าทีส่ง่างาม หลงัจากมกีารบูรณะขึน้ใหม่ในปีค.ศ.1991 ดา้นหลงัของซากโบสถแ์หง่นี้มี
การจดัสรา้ง พพิธิภณัฑท์างศาสนาขึน้และยงัมหีลุมฝังศพของบาทหลวงวาลคิ นาโน ผูก้่อตัง้โบสถต์ลอดจน
โครงกระดูกของชาวครสิตญ์ีปุ่่ นและเวยีดนามทีเ่สยีชวีติเมื่อคราวทีเ่กดิเพลงิไหมค้รัง้ใหญ่...เดนิทางสู.่..เซนา
โด้สแควร.์..สถานทีช่อ้ปป้ิงใหญ่ใจกลางเมอืงมาเก๊าภายในบรเิวณตกแต่งดว้ยตกึอาคารอายกุวา่ 400 ปี สรา้ง
โดยชาวโปรตุเกสทีอ่พยพมาตัง้หลกัแหล่งอยูใ่นมาเก๊าเมื่อครัง้อดตีงดงามตาดว้ยพืน้กระเบือ้งซึ่งน ามาจากยโุรป
ตกแต่งเป็นรูปเกลยีวคลื่นอนังดงาม 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่โรงแรมหรูหรา 5 ดาวเดอะเวเนเชยีน..ชมบรรยากาศภายในบรเิวณของVENETIAN 
RESORTทีต่กแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธมีของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวตัศิาสตรข์อง
ชาวเวนิสท่านจะไดพ้บกบัรา้นคา้ชอ้ปป้ิงกวา่ 350 ร้าน มทีัง้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท้า่นเลอืกและยงัมสีปา
สดุหรูหราใหท้า่นเลอืกใชบ้รกิาร มรีา้นอาหารกว่า 20 รา้นและทีน่ัง่รองรบักวา่ 1,000 ทีน่ัง่ภายในมเีนื้อที่
กวา้งขวางทีส่ามารถใชใ้นการจดันิทรรศการหรอืสมัมนาและทา่นยงัสามารถล่องเรอืกอนโดล่าซึ่งมฝืีพายที่
สามารถขบัรอ้งเพลงไดอ้ยา่งไพเราะภายในยงับรรจุดว้ยรา้นคา้มากมายคลา้ยกบัยกหา้งดงัๆมาไวท้ีน่ี่อาทเิช่น 
coach เป็นตน้และภายในบรเิวณของโรงแรมและยงัมขีบวนพาเหรดใหท้า่นไดช้ื่นชมอนัตระการตาใหท้า่นได้
สมัผสัเมอืงเวนิสทีย่กมาตัง้ใจกลางโรงแรมใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการเสีย่งโชคเรามคีาสโินขนาดมหมึาใหท้า่นได้
ลองเสีย่งโชคเล่นๆเพื่อความสนุกสนาน จากนัน้น าทุกท่านเดินทางกลบัสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอรร์ี่ (อิสระ
อาหารเยน็)  

จากนัน้ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม รีพลสัเบย-์วดัแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอรร์ี่-ช้อปป้ิงนาธาน จิมซาจุ่ย - กรงุเทพฯ   (เช้า/
กลางวนั/-) 

เช้า บริการอาหารเช้าแบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นสูห่าด ทราย REPULSE BAY หาด
ทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง 
และยงัใช้เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไป
หลายเรื่องมรีูปปัน้ของเจ้าแม่กวนอมิและเจ้าแม่
ทนิโห่วซึ่งท าหน้าทีป่กป้องคุ้มครองชาวประมง 
โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่
ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่
กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริิ
มงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกนัว่าขา้มหนึ่ง
ครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี น าท่านเดนิทางสู่ วดั
แชกง หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนนาม “วดัแชกงหมิว”หรือวดักงัหนันัน่เอง น า
ท่านเยีย่มชมโรงงาน“จิวเวอรร์ี่”ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ที่
ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่มยอด  

เท่ียง        บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  ใหท้่านเต็มอิม่กบัการช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย มกัจะตัง้ต้นกนัทีส่ถานีจมิ

ซาจุ่ยมีร้านขายของทัง้เครื่องหนัง,เครื่องกฬีา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้อง
ถ่ายรูปฯลฯและสนิค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตาม
ซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ
OCEAN TERMINALซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสนิค้าเรียงรายกัน
และมทีางเชื่อมตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึกนัได้ 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Cheak Lap Kok 
 
ไฟลท์บิน CX 703 
19.50 น.  เหริฟ้ากลบัทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบินคาเธยแ์ปซิฟิก เทีย่วบนิที ่CX703 
21.45 น.  ถงึสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 
 
ไฟลท์บิน CX 617 
21.30 น.  เหริฟ้ากลบัทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสายการบินคาเธยแ์ปซิฟิก เทีย่วบนิที ่CX617 
23.25 น.  ถงึสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 
 
ไฟลท์บิน CX 709 
22.25 น.  เหริฟ้ากลบัทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสายการบินคาเธยแ์ปซิฟิก เทีย่วบนิที ่CX709 
00.15 น.  ถงึสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหตุ : ไฟลท์บางพีเรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเชค็ไฟลท์บินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 
…………………………………………………………. 
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อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

ราคา ทวัรฮ่์องกง มาเกา๊ ฟรี!! กระเช้านองปิง 3 วนั 2 คืน บินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก 

วนัเดินทาง จ านวน เท่ียวบิน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

05 – 07 เม.ย.62 20+1 CX616/703 19,900 19,900 18,900 5,500 

19 – 21 เม.ย.62 20+1 CX616/617 17,900 17,900 16,000 4,500 

20 – 22 เม.ย.62 20+1 CX700/709 17,900 17,900 16,900 4,500 

26 – 28 เม.ย.62 20+1 CX616/617 17,900 17,900 16,900 4,500 

27 – 29 เม.ย.62 20+1 CX700/709 17,900 17,900 16,900 4,500 

03 – 05 พ.ค.62 20+1 CX616/617 18,900 18,900 17,900 4,500 

04 – 06 พ.ค.62 20+1 CX700/709 18,900 18,900 17,900 4,500 

18 – 20 พ.ค.62 20+1 CX700/709 19,900 19,900 18,900 5,500 

23 – 25 พ.ค.62 20+1 CX700/617 17,900 17,900 16,900 4,500 

25 – 27 พ.ค.62 20+1 CX700/709 17,900 17,900 16,900 4,500 

30 พ.ค. – 01 มิ.ย.62 20+1 CX700/617 17,900 17,900 16,900 4,500 

31 พ.ค. – 02 มิ.ย.62 20+1 CX616/703 17,900 17,900 16,900 4,500 

01 – 03 มิ.ย.62 20+1 CX700/709 17,900 17,900 16,900 4,500 

06 – 08 มิ.ย.62 20+1 CX700/617 17,900 17,900 16,900 4,500 

07 – 09 มิ.ย.62 20+1 CX616/709 17,900 17,900 16,900 4,500 

08 – 10 มิ.ย.62 20+1 CX700/617 17,900 17,900 16,900 4,500 

13 – 15 มิ.ย.62 20+1 CX700/617 17,900 17,900 16,900 4,500 

14 – 16 มิ.ย.62 20+1 CX616/709 17,900 17,900 16,900 4,500 

20 – 22 มิ.ย.62 20+1 CX700/617 17,900 17,900 16,900 4,500 

22 – 24 มิ.ย.62 20+1 CX700/617 17,900 17,900 16,900 4,500 
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28 – 30 มิ.ย.62 20+1 CX700/617 17,900 17,900 16,900 4,500 

29 มิ.ย.- 01 ก.ค.62 20+1 CX700/617 17,900 17,900 16,900 4,500 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตัว๋เครื่องบินชัน้ทศันาจรไป-กลบัพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพกัห้องเด่ียว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ  
✓ ค่ารถโค้ชรบั-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าแรงไกดท้์องถ่ินและหวัหน้าทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 
✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  
✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผู้ถือพาสปอรต์ต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถกูปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ี
เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,คนขบัรถ ผู้ช่วยคนขบัรถ ในอตัราวนัละ 60 ดอลล่ารฮ่์องกง/วนั/ลกูทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
หมายเหตุ(กรณุาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ) 

การท่องเท่ียวประเทศจีนนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรฐับาลเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงั
กล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบวัหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอรร์ี ***ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 
นาทีซ่ึงไม่มีการบงัคบัให้ท่านซ้ือซ้ือหรือไม่ข้ึนอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทัง้ส้ินหาก
ท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัรเ์พ่ิมทางบริษทัฯจะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าว
แล้ว***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบินดงักล่าวข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบัสบัเปล่ียนได้ตาม
ความเหมาะสม  ในกรณีไม่ลงร้านรฐับาลต้องจ่ายเพิม่ท่านละ 3,000 บาท 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 
✓ กรุป๊ 9 ท่าน ข้ึนไปออกเดินทาง มหีวัหน้าทวัร ์
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✓ กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง (คืนค่าทวัรเ์ตม็จ านวน) ** โดยทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อน
เดินทาง ** 

✓ กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรณุา
สอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัรเ์น่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียน
ไฟลท์บินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การรบัผิดชอบทุกกรณี 

✓ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ )เล่มน ้าเงิน(เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏิเสธในการ
เข้า-ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ินออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษทัฯ  

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

• เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว
(Single)และห้องคู่(Twin/Double)และห้องพกัแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 

• กรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเตม็ 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

• โรงแรมฮ่องกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องมีขนาดกระทดัรตั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครือ่งบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั  
ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินและบริษทัทวัรเ์รียกเกบ็และการจดัท่ีนัง่ของกรุป๊เป็นไปโดย
สายการบินเป็นผู้ก าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้
ด าเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแล้ว(กรณีตัว๋ REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านัน้  

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 
• กรณุาจองทวัรล่์วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทาง

ไม่น้อยกว่า 15 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรณุาช าระก่อนเดินทาง 
21 วนั) 

กรณียกเลิก : 
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุด

เทศกาล  ,วนัหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้ส้ิน  
• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50 % และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 
• ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ส้ิน  

กรณีเจบ็ป่วย :  
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯ จะท าการ

เล่ือน            การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ
เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 
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• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี  
เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่
ครบตามจ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว้ )15 ท่านข้ึนไป  (เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผู้เดินทาง
อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
➢ บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน  ,ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ผู้เดินทางเป็นส าคญั 
✓ หนังสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผู้มีจดุประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่านัน้ )หนังสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุ
เหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ (  

✓ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน  ,การประท้วง
,การนัดหยดุงาน,หรือกรณีท่านถกูปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองการก่อจลาจล  

หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนืือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรอืเหตุ
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ )ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสดุวิสยั 
โปรแกรมตามความเหมาะสม(  

✓ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกิด
จากอุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว )ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสดุวิสยั ซ่ึงอยู่นอกเหนือ

บผิดชอบของบริษทัทวัร์ความรั(  
✓ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ ,ไม่

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมา

✓ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรอืในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารดุจากสายการบิน 

✓ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรงุเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบไุว้
ในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

✓ ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทาง
บริษทั สงวนสิทธ์ิปรบัราคาตัว๋ดงักล่าว 

✓ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วทัง้หมด 

✓ กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
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