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โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยคาเธย่แ์ปซิฟิค  
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง-พระใหญ่วดัโป่หลนิ-นัง่กระเชา้นองปิง- city gate outlets   (- /กลางวนั/-) 

ไฟลท์บนิ CX 616 

04.00 น. พรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิค Cathay Packfic 

Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

06.30 น.    ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ CX 616  **บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

10.15 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท้่านออก “ Exit  B”  

 

ไฟลท์บนิ CX 700 

05.30 น. พรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ  คาเธ่ยแ์ปซิฟิค Cathay Packfic 

Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

08.25 น.    ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ CX 700 **บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

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

หมายเหต ุ: ไฟลท์บางพเีรยีดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟลท์บนิตามตารางดา้นทา้ยรายการค่ะ 

เที่ยง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  จากนัน้ น าท่านนัง่กระเชา้ Ngong ping 360 ทีย่าวทีสุ่ด 

ในโลก จากตงุชุงสู่ทีร่าบนองปิงในเวลา 25 นาท ีท่านจะไดช้มทวิทศันร์อบตวั 360  

องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปตัยกรรมจนีโบราณของหมู่บา้นนองปิงบน พื้นที ่1.5  

เฮคตารเ์หนือ ระดบัน า้ทะเล 371 เมตร อสิระใหท้่านนมสัการ พระใหญ่วดัโป่หลนิ  

หรอื นิยมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา (ในกรณีที่กระเชา้นองปิงจะมีการปิดปรบัปรุงจะ 

เปลี่ยนเป็นนัง่รถโดยสารของทางนองปิงขึ้นแทน) จากนัน้ อสิระทกุท่านที ่City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผา้แบรนดเ์นม 

หา้ง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลนัเตา ห่างจากสนามบนินานาชาตฮ่ิองกงเพยีง 10 นาท ีต ัง้อยู่บริเวณสถานีรถไฟใตด้นิตง

ชงมเีสื้อผา้แบรนดช์ ัน้น ามากมายใหเ้ลอืกชอ้ปรวมท ัง้เครื่องประดบั เสื้อผา้เดก็ รองเทา้  กีฬา และของตกแต่งบา้น สนิคา้ลด

พเิศษ รวมท ัง้บริเวณ ชัน้ 1 ยงัเป็น Fast Food ชื่อดงัอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอกีมากมาย ชัน้ใตด้นิยงัม ี

Supermarket มรีายการใหเ้ลอืกซื้อเลอืกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร   ขนม อปุกรณ์ ขา้วของเครื่องใช ้และ สนิคา้อกีมากมาย 

Citygate Outlets Mallมรีา้นอาหารนานาชาตมิากมายใหเ้ลอืกรบัประทานมากถงึ 17 รา้นคา้รวมท ัง้อาหารไทยรสเลศิ ช ัน้

บนสุดของหา้งยงัมรีา้นกาแฟสุดเกใ๋หน้ัง่จบินัง่พกัใหห้ายเหนื่อย (อสิระอาหารเยน็) 

    **ในกรณีเปลี่ยนจากนองปิงเป็น ดิสนียแ์ลนด ์เพิ่มท่านละ 2 ,500 บาท**  

**(ไม่ไดอ้ยู่ถงึชมพลใุนดิสนียแ์ลนด)์** 

จากนั้น นําท่านเขา้สูท่ี่พกั   REGAL RIVER SIDE / SAV HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 

วนัที่สอง มาเกา๊-วดัเจา้แม่กวนอมิ-โบสถเ์ซนตป์อล-เซนาโดแ้สควร-์ โอท็อป-เวเนเช่ียน-ฮอ่งกง (เชา้/กลางวนั/-)     

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  
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จากนัน้ น าทกุท่านเดนิทางสู่มาเกา๊ โดยเรอืเฟอรร์ี่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

 น าท่านเดนิทางสู่วดัเจา้แม่กวนอมิซึ่งเป็นวดัทีม่ขีนาดใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดในเกาะมาเกา๊"สกัการะเจา้ 

. แม่กวนอมิ องคเ์จา้พ่อกวนอู เจา้แม่ทบัทมิ หรือ อาม่า เพือ่ความเป็นศิริมงคลผ่านชมองค ์รูปปัน้เจา้แม่

กวนอมิ ปรางคท์อง (Kun Iam Statue)ทีต่ ัง้อยู่ริมทะเลเจา้แม่กวนอมิองคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิ์ท ัง้องค์

มคีวามสูง 18เมตร หนกักว่า 18ตนั ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ยสะทอ้นกบัแดดยามเยน็

เป็นประกายเรืองรอง เหลอืงอร่ามงดงามจบัตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆ จะเหน็ว่าเจา้แม่กวนอมิองคน้ี์เป็นเจา้แม่

กวนอมิลูกครึ่งคอืปัน้เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แต่ว่ากลบัมพีระพกัตรเ์ป็น หนา้พระแม่มารีทีเ่ป็นเช่นน้ีก็ 

เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอมิทีโ่ปรตเุกส ต ัง้ใจสรา้ง ขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสทีส่่งมอบมาเกา๊ 

คนืใหก้บัจนี....น าท่านแวะ ชม ชิม รา้นโอทอ้ปมาเกา๊ 

เที่ยง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  จากนัน้น าท่านชมโบสถเ์ซนตป์อลทาประวตัศิาสตร ์

และเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมอืงมาเกา๊โบสถแ์ห่งนี้ เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรก

ของชาวตะวนัตกใน ดนิแดนตะวกัออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กิดเพลงิไหมอ้ย่าง

รุนแรง ท  าใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแค่เพยีงบานประตูและบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ทีส่งา่ 

งาม หลงัจากมกีารบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 1991 ดา้นหลงัของซากโบสถแ์ห่งนี้มกี าร

จดัสรา้ง พพิธิภณัฑท์างศาสนาขึ้นและยงัมหีลุมฝงัศพของบาทหลวงวาลคิ นาโน ผูก่้อตัง้

โบสถต์ลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสตญ์ี่ปุ่ นและเวยีดนามทีเ่สยีชีวติเมือ่คราวทีเ่กิด

เพลงิไหมค้รัง้ใหญ่...เดนิทางสู่...เซนาโดส้แควร.์..สถานทีช่อ้ปป้ิงใหญ่ใจกลางเมอืงมาเกา๊

ภายในบริเวณตกแต่งดว้ยตกึอาคารอายุกว่า 400 ปี สรา้งโดยชาวโปรตเุกสทีอ่พยพมา

ตัง้หลกัแหล่งอยู่ในมาเกา๊เมือ่ครัง้อดตีงดงามตาดว้ยพื้นกระเบื้องซึ่งน ามาจากยุโรป

ตกแต่งเป็นรูปเกลยีวคลืน่อนังดงามน าท่านเดนิทางสู่ โรงแรมหรูหรา  5 ดาวเดอะเวเนเชียน ..ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ

VENETIAN RESORTทีต่กแต่งดว้ยสถาปตัยกรรมแบบบารอคธมีของโรงแรมเป็นแบบสถาปตัยกรรมประวตัศิาสตรข์องชาวเว

นิสท่านจะไดพ้บกบัรา้นคา้ชอ้ปป้ิงกว่า  350 รา้น มที ัง้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท้่านเลอืกและยงัมสีปาสุดหรูหราใหท้่าน

เลอืกใชบ้ริการ มรีา้นอาหารกว่า 20 รา้นและทีน่ ัง่รองรบักว่า 1,000 ทีน่ ัง่ภายในมเีนื้อทีก่วา้งขวางทีส่ามารถใชใ้นการจดั

นิทรรศการหรือสมัมนาและท่านยงัสามารถล่องเรือกอนโดล่าซึ่งมฝืีพายทีส่ามารถขบัรอ้งเพลงไดอ้ย่างไพเราะภายในยงับรรจดุว้ย

รา้นคา้มากมายคลา้ยกบัยกหา้งดงัๆมาไวท้ีน่ี่อาทเิช่น  coach เป็นตน้และภายในบริเวณของโรงแรมและยงัมขีบวนพาเหรดให ้

ท่านไดช้ื่นชมอนัตระการตาใหท้่านไดส้มัผสัเมอืงเวนิสทีย่กมาต ัง้ใจกลางโรงแรมใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการเสีย่งโชคเรามคีาสโิน

ขนาดมหมึาใหท้่านไดล้องเสีย่งโชคเล่นๆเพือ่ความสนุกสนาน  จากนั้นนําทกุท่านเดินทางกลบัสูฮ่อ่งกง โดยเรอืเฟอรร์ี่  (อสิระ

อาหารเยน็)  

จากนั้น นําท่านเขา้สูท่ี่พกั   REGAL RIVER SIDE / SAV HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 

วนัที่สาม รพีลสัเบย-์วดัแชกงหมิว-โรงงานจวิเวอรร์ี่-ชอ้ปป้ิงนาธาน จมิซาจุย่ - กรุงเทพฯ 

  (เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบติ่มซํา ณ ภตัตาคาร น าท่านสู่หาด ทราย REPULSE BAY 

หาดทรายรูปจนัทนเ์สี้ยวแห่งนี้สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท า

ภาพยนตร์ ไปหลายเรื่องมรูีปปัน้ของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซึ่งท  าหนา้ที่
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ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอมิและ

เทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริิมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกนัว่าขา้มหน่ึงครัง้จะมอีายุเพิม่ขึ้น 3 ปี น าท่านเดนิทางสู่ วดัแช

กง หรือทีรู่จ้กักนัดใีนนาม “วดัแชกงหมิว”หรอืวดักงัหนันัน่เอง น าท่านเยี่ยมชมโรงงาน“จวิเวอรร์ี่”ทีข่ ึ้นชื่อของฮ่องกงพบกบังาน

ดไีชนท์ีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยมยอด  

เที่ยง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  ใหท้่านเตม็อิ่มกบัการ ชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย มกัจะตัง้ตน้กนัทีส่ถานีจมิซาจุ่ยมรีา้นขายของท ัง้เครื่องหนงั ,เครื่องกีฬา , เครื่องใช ้

ไฟฟ้า ,กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพื้นเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายมี SHOPPING 

COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อOCEAN TERMINALซึ่งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกนัและมทีางเชื่อมตดิต่อสามารถ

เดนิทะลุถงึกนัได ้

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  Cheak Lap Kok 

ไฟลท์บนิ CX 613 

 

17.55 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดย สายการบนิคาเธยแ์ปซิฟิก เทีย่วบนิที ่CX613 

20.00 น.  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

 

ไฟลท์บนิ CX 703 

19.50 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดย สายการบนิคาเธยแ์ปซิฟิก เทีย่วบนิที ่CX703 

21.45 น.  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

 

ไฟลท์บนิ CX 617 

21.30 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดย สายการบนิคาเธยแ์ปซิฟิก เทีย่วบนิที ่CX617 

23.25 น.  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

 

ไฟลท์บนิ CX 709 

22.25 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดย สายการบนิคาเธยแ์ปซิฟิก เทีย่วบนิที ่CX709 

00.15 น.  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ: ไฟลท์บางพเีรยีดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟลท์บนิตามตารางดา้นทา้ยรายการค่ะ 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 

ราคา ทวัรฮ์อ่งกง มาเกา๊ ฟร!ี! กระเชา้นองปิง 3 วนั 2 คนื บนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิก 

วนัเดินทางเดินทาง จาํนวน เที่ยวบิน ผูใ้หญ่ เด็กไม่มีเตียง เด็กอายุตํา่กวา่ 18 พกัเดี่ยว 

02 – 04 ม.ิย. 61 20 CX616/709 16,900 16,900 15,900 5,500 

09 – 11 ม.ิย. 61 20 CX616/617 16,900 16,900 15,900 5,500 

16 – 18 ม.ิย. 61 20 CX616/617 16,900 16,900 15,900 5,500 
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23 – 25 ม.ิย. 61 20 CX616/617 16,900 16,900 15,900 5,500 

29 – 01 ก.ค. 61 20 CX700/709 16,900 16,900 15,900 5,500 

05 – 07 ก.ค. 61 20 CX616/617 17,900 17,900 17,900 5,500 

14 – 16 ก.ค. 61 20 CX700/613 17,900 17,900 17,900 5,500 

19 – 21 ก.ค. 61 20 CX700/617 17,900 17,900 17,900 5,500 

26 – 28 ก.ค. 61 20 CX700/617 20,900 20,900 20,900 5,500 

04 – 06 ส.ค. 61 20 CX700/709 17,900 17,900 17,900 5,500 

25 – 27 ส.ค. 61 20 CX700/709 17,900 17,900 17,900 5,500 

01 – 03 ก.ย. 61 20 CX700/709 16,900 16,900 15,900 5,500 

08 – 10 ก.ย. 61 20 CX700/709 16,900 16,900 15,900 5,500 

13 – 15 ก.ย. 61 20 CX700/617 16,900 16,900 15,900 5,500 

20 – 22 ก.ย. 61 20 CX700/617 16,900 16,900 15,900 5,500 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าแรงไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 
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 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ในอตัราวนัละ 40 ดอลล่ารฮ์อ่งกง/วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

หมายเหต(ุกรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การท่องเที่ยวประเทศจนีนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการท่องเที่ยวดงักล่าวคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบวั

หมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซึ่งจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทซีึ่งไม่มีการบงัคบัใหท้่านซื้อซื้อหรอืไม่ขึ้นอยู่กบัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทัง้สิ้นหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิม่ทางบรษิทัฯจะขอถอืว่าท่านรบัทราบ

และยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบนิดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรอืสลบัสบัเปลี่ยนไดต้าม

ความเหมาะสม  ในกรณีไม่ลงรา้นรฐับาลตอ้งจ่ายเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท 

 

เงื่อนไขการเดินทาง 

 กรุป๊ 9 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัร ์

 กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คนืค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน) ** โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนเดินทาง ** 

 กรณีที่ท่านมีเดินทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุ

คร ัง้ก่อนทาํการออกตัว๋หรอืชําระค่าทวัรเ์น่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

หากเกดิขอ้ผิดพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผิดชอบทกุกรณี 

 กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว(Single)และหอ้งคู่

(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน(Triple Room)หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั 

 กรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมฮอ่งกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งมีขนาดกระทดัรตั ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละ

โรงแรมนั้นๆและหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องต ัว๋เครื่องบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั  ท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ้่าย

สว่นต่างที่สายการบนิและบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็และการจดัที่นัง่ของกรุป๊เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนดซึ่งทางบรษิทัฯไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดินทางและไดด้ําเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ผูเ้ดินทางจะตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั้น  

 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ 
1. กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นที่เหลอืชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ย

 กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
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     2. กรณียกเลกิ    

  2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

    วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3.  กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการ 

          เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็น

  จรงิในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.  บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวน  

 ที่บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั  

  บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 
 บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อ

จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิ

เหตสุดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ

ค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมา

ขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้หากมี

การปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน้ํามนัหรอืค่าเงนิแลกเปลี่ยน ทางบรษิทั สงวนสทิธิ์ปรบัราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
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** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอยีดทกุหนา้อย่างถอ่งแท ้

แลว้จงึมดัจาํเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


