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10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และมีไกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง) 
15 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ และมีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และมีไกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง) 

ยงัไม่รวมค่าทิปไกด์และทิปคนขับรถ 1,500.-บาท/ท่าน (ช าระพร้อมค่าทัวร์) 

ก าหนดเดนิทาง : กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 
                                ออกในนาม 
วนัแรก         กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-ตลาดเลดีม้าเกต็                                                                                                    
10.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขา้ที่ 

9 เคาน์เตอร์ T  
14.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384 นาํท่านเหินฟ้าสู่ฮ่องกงดว้ย Air Bus A380 เคร่ืองบิน 2 

ชั้น สุดอลงัการ!! ท่านจะพบกบัที่นัง่ Economy รุ่นใหม่นัง่สบาย มีทีวจีอ 10.6 น้ิวไวทส์กรีนดิจิตอลส่วนตวั ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัช่องเอ็นเตอร์เทนเมน้ทก์วา่ 1,000 ช่อง และทุกที่นัง่มีจุดเช่ือมต่อ USB ซ่ึงท่านสามารถดู
ภาพยนตจ์าก Lap Top ของท่านเอง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

18.05 น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชัน่แนลแอร์พอร์ต ( Chek Lap Kok) ลงทุนดว้ยเงินจาํนวนมหาศาลร่วม
แสนลา้นดว้ยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพือ่สร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลงัจากผา่นพธีิการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากรแลว้โปรดเดินออกทาง Exit B จากนั้นไกดน์าํท่านเดินทางโดยรถโคช๊ตามเสน้ทางไฮเวยอ์นั
ทนัสมยั  ผา่นสะพานแขวนซิงหม่า ( TSING MA BRIDGE)  ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาว
ที่สุดในโลก ความยาวมากกวา่ 2.2  กิโลเมตรซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอ
สเตอร์ ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงตลอดเสน้ทาง  
หลงัจากนั้นนาํท่าน อิสระช้อปป้ิงเลดีม้าร์เก็ต ซ่ึงเป็นตลาดกลางแจง้ที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของฮ่องกง มีสินคา้
มากมายใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป ทั้งเส้ือผา้แฟชัน่ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองสาํอาง ของเล่น ฯลฯ  มีสินคา้
มากกวา่ 100 กวา่ร้าน และของกิน ซ่ึงเป็นอาหารทอ้งถ่ินของที่น่ี ท่านสามารถต่อลองสินคา้ไดม้ากกวา่ 50% 

         **อิสระรับประทานอาหารค า่ตามอัธยาศัย 
   ที่พัก  Silka Tsuen Wan hotel หรือระดับเทียบเท่า 

วนัทีส่อง นมสัการเจ้าแม่กวนอมิ “วดัซีซ้าน”-วดักงัหัน-Jewelry Factory ศูนย์หยกและสมุนไพร-  
  ช้อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย                                                    (อาหารเชา้/กลางวนั) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเยอืนวดัพทุธแห่งใหม่ ‘Tsz Shan’ หรือวัดซีซ้าน  บนเกาะฮ่องกง ซ่ึงนายลี กาชิง มหาเศรษฐีชาวฮ่องกง 
และยงัรํ่ารวยมากที่สุดในเอเชีย เป็นผูบ้ริจาคเงินสร้างวดั ดว้ยงบประมาณมหาศาลถึง 193 ลา้นดอลลาร์ หรือ 
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6,176 ลา้นบาท โดยขณะน้ี วดัซีซา้น ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และพร้อมจะเปิดใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสเขา้มา
สกัการะเจา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่ รวมทั้งชมความงดงาม เงียบสงบภายในวดัที่ตั้งอยูบ่นเนินเขา (**การจองรอบ
เขา้ชมวดัขึ้นอยูก่บัเวลาและรอบที่จองได ้ขอสงวนสิทธิในการแจง้เวลาที่แน่นอนอีกคร้ัง) 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัจากนั้นจะนาํท่านชมโรงงานที่มีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน Jewelry Factory  จากนั้น
นาํท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวธีิการเลือกซ้ือหยกแทห้รือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรที่ไดรั้บการกา
รันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง 
นาํท่านสู่ วัดกังหัน หรือ (วัดแชกง) เป็นวดัเก่าแก่ที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายมุากกวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขต Shatin 
วดัแชกงสร้างขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสาํคญัคนหน่ึง เป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณ์
จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้าํวรีะประวติัไว ้ทาํใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคนจีนมีความ
เช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสาํเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุน
กงัหนันาํโชคที่ตั้งอยูใ่นวดัเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชีวติของเราและครอบครัวใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ที่การ
งาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดี
ออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนันาํโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแขง็แรง , เดินทางปลอดภยั , 
สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา 
ใหท้่านมีความสุขกบัการเดินเที่ยวสมัผสักบัแหล่งชอ้ปป้ิงไม่วา่จะเป็น ย่านขายสินค้า Tsim Sha Tsui หรือ 
ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เช่น HARBOUR CITY หา้งสรรพสินคา้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงยา่น Tsim Sha Tsui ที่มีร้านคา้แบ
รนดด์งักวา่ 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปป้ิงที่ฮ่องกง กบัสินคา้
หลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, 
G2000 เป็นตน้ หรือชอ้ปป้ิงที่ DUTY FREE ร้านคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ที่มี ช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก  จากนั้น
ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
อิสระรับประทานอาหารค า่ตามอัธยาศัย 

  ที่พัก  Silka Tsuen Wan hotel หรือระดับเทียบเท่า 

วนัทีส่าม วดัหวงัต้าเซียน-กระเช้านองปิง-วดัโป่หลนิ( PolinMonastery)-หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง ( Ngong 
Ping Village)-ซิตีเ้กตเอาท์เลต-สนามบิน-กรุงเทพฯ                                   (อาหารเชา้/กลางวนั) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ต่ิมซ ่า) 
จากนั้นนาํท่านนมสัการ วัดหวังต้าเซียน (เทพเจ้าหวังต้าเซียน)  ซ่ึงเป็นวดัที่มีอายกุวา่คร่ึงศตวรรษ วดัมีความ
งดงามดว้ยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็นวดัที่ชาวฮ่องกงเช่ือวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นหน่ึงในวดัที่โด่งดงั
ที่สุดของฮ่องกงมีเทพซ่ึงขึ้นช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จบ็  จะมีผูค้นมากมายที่นาํธูป และของมาสกัการะเพือ่
ขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการทาํธุรกิจ วดัแห่งน้ีคนไทยนิยมมาสกัการะขอพรเป็น
จาํนวนมากที่ลานบูชาจะเห็นคนหนุ่มสาว จนถึงคนสูงวยัเขยา่เซียมซีกราบไหวข้อพรกนั  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 ฮ่องกง ไหว้พระ วดัซีซ้าน 3 วนั 2 คนื   4 
 

  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา  ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง เปล่ียนอิริยาบถขึ้น เคเบิ้ล
ไฟฟ้า นัง่กระเชา้นองปิงชมววิ 360องศา  หนา้ต่างเป็นกระจกใส ที่สามารถชมทศันียภาพอนังดงามในแบบ “พา
โนราม่า ” ในมุมกวา้งถึง 360 องศา นัง่จากสถานีตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงใชเ้วลาประมาณ 40 นาที เพือ่มุ่งหนา้สู่ 
“เกาะลนัเตา” ซ่ีงท่านจะไดด่ื้มดํ่ากบัเสน้ทางแห่งอารยธรรมและมนตเ์สน่ห์ของธรรมชาติอนังดงามของ “อ่าวตุง
ชุง” ที่อยูใ่กลก้บั “วนอุทยานแห่งชาติลนัเตาเหนือ ” มีหมู่บา้นศิลปะชาวจีนที่แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมแห่ง
นองปิง พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดบันํ้ าทะเล พระใหญ่ 
หรือเรียกวา่ พระพทุธรูปเทียนถาน ( Tian Tan Buddha Statue) ที่ตั้งตระหง่านอยูบ่ริเวณริมหนา้ผา องคพ์ระหนั
พระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต ้องคพ์ระใหญ่ไดถู้กสร้างขึ้นโดยคณะสงฆแ์ห่งวดัโปหลิน วัด
โป่หลิน ( Polin Monastery) เป็นวดัที่ตั้งอยูต่รงขา้มกบัองคพ์ระ ซ่ึงแลว้เสร็จและเปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ไป
กราบไหวเ้ม่ือปี พศ 2536 ซ่ึงใชเ้วลารวมในการก่อสร้างก่อราวๆ 10  ปีองคพ์ระทาํจากทองสมัฤทธ์ิหนกั 250 ตนั 
สูง 34 เมตร นัง่อยูบ่นฐานกลีบบวั ยกพระหตัถข์วาและแบพระหตัถด์า้นซา้ยไวบ้นตกั พระเนตรจอ้งมองลงมา
เหมือนดงัวา่กาํลงัประทานพรใหแ้ก่ผูท้ี่ไปกราบไหว ้หากตอ้งการสมัผสักบัองคพ์ระแบบใกล้ๆ  ตอ้งเดินเทา้ขึ้น
บนัได 268 ขั้น ตลอดการเดินขึ้นบนัได เคา้จะมีจุดแวะพกัไปเร่ือยๆ เม่ือถึงดา้นบนแลว้ เราจะเห็นววิทิวทศัน์ของ
เกาะฮ่องกงไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ีบริเวณใตฐ้านบวัมีหอ้งใหเ้ขา้ไปชมได ้ภายในหอ้งมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดงัน้ี ส่วนแรก เป็นภาพวาดสีนํ้ ามนับอกเล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นขององคส์มัมาสมัพทุธเจา้ ส่วนที่สอง เป็น
วงลอ้พระพทุธธรรม มีบทสวดคมัภีร์ทั้งหมด 8 บท ส่วนที่สาม เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ไดน้าํมาจากประเทศ
ศรีลงักา ถา้เราสงัเกตุใหดี้ตรงบริเวณฐานบวัแต่ละกลีบ จะมีการสลกัช่ือของเศรษฐีผูมี้จตัศรัทธา ร่วมบริจาคใน
การสร้างองคพ์ระใหญ่ อยา่งไรก็ตาม การที่จะมีช่ือเราปรากฏบทกลีบบวัแต่ละกลีบได ้ก็ตอ้งแลกมาดว้ยการ
บริจาคเงินขั้นตํ่าถึง 1 ลา้นเหรียญฮ่องกง และอิสระใหท้่านไดส้มัผสักบั หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping 
Village) ใหท้่านไดอิ้สระเที่ยวชม ร้านคา้ ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจาํลอง
แห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกที่สามารถผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั  
จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ห้าง ซิตีเ้กท เอาท์เลต ( Citygate Outlet) ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ที่รวบรวม
ร้านคา้แบรนดด์งัทั้งหลาย ไม่วา่จะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงลด
ราคามาก ถึง 70%  

คํ่า อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางไปสนามบิน 
21.50 น. เดินทางจากฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 
23.45 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจไม่รู้ลืม  

******************************** 
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ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา  
ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็นส าคญั** 

‚ราคาทัวร์ส าหรับคนไทยเท่าน้ัน‛ 
***เด็กคดิราคาเท่ากบัผู้ใหญ่*** 

ส าหรับเด็กทารก อายุไม่เกนิ 2 ปี เกบ็ 5,000บาท/ท่าน 

อัตราค่าบริการรวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ชั้นประหยดั) เสน้ทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

2. ค่าที่พกั 2 คืน หอ้งละ 2 ท่าน ตามที่ระบุหรือเทียบเท่า 

3. ค่าอาหารตามที่ระบุ 

4. ค่าเขา้ชมสถานที่ตามระบุในรายการ 

5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีนํ้ ามนั (ราคา ณ วนัที่ 4 ม.ค. 2556)  

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ (เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด และอ่ืนๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ)  

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  

3. ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 30 กก.) 

โปรแกรม ฮ่องกง  ไหว้พระ วดัซีซ้าน 3 วนั 2 คนื 

วันที่เดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตียง) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสริมเตียง) 
พักเดี่ยว 

15-17 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500 

22-24 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500 

26-28 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500 

05-07 ส.ค. 61 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500 

12-14 ส.ค. 61 15,900 15,900 15,900 15,900 4,500 

24-26 ส.ค. 61 15,900 15,900 15,900 15,900 4,500 

26-28 ส.ค. 61 13,900 13,900 13,900 13,900 4,500 
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4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 1500บาท ตลอดการเดินทาง (ช าระพร้อมค่าทัวร์) 

5. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง  

6. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามข้อก าหนดของสายการบิน) 

เงื่อนไขในการจอง 

1. แจง้จองพร้อมช่ือผูเ้ดินทาง และเบอร์ติดต่อกลบัพร้อมแฟ็กซ์สาํเนาพาสปอร์ตเขา้มาจองที่บริษทั 

2. ช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทางและช าระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 15 วันท าการ 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํเม่ือชาํระเงินแลว้ เน่ืองจากทางบริษทัฯตอ้งวางเงินมดัจาํค่าตัว๋และค่าที่พกักบัทางสายการบิน

และตวัแทนต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่
คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา
น้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) จะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
11. ราคาน้ีสาํหรับผูเ้ดินทางที่ถือหนงัสือเดินทางไทยและสญัชาติไทยเท่านั้น  กรณีผูเ้ดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือพาสปอร์ต

ไทยต่างดา้ว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาเพิม่เติม  กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ที่อีกคร้ัง 
12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

โปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีขึ้นอยูต่ามความเหมาะสม 
13. กรุ๊ปออกเดินทาง 10 ท่านขึน้ไป 

10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และมีไกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง) 

15 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ และมีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และมีไกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง) 


