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วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วดัโป่หลิน

ไฟล์ทบิน CX 616 

04.00น. พร้อมกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Airways (CX) โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.30น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทียวบิน 

10.15 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok

 

ไฟล์ทบิน CX 700 

05.30น. พร้อมกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชัน 

Airways (CX) โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

08.15น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทียวบิน 

12.10 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพเีรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ

เทยีง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารจากนนั 

ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทศัน์รอบตวั 

หมู่บา้นนองปิงบนพนืที 1.5 

นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา

โดยสารของทางนองปิงขึนแทน

OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลนัเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 

ดินตงชงมีเสือผา้แบรนด์ชนันาํมากมายให้เลือกชอ้ปรวมทงัเครืองประดบั เสือผา้เด็ก รองเทา้กีฬา และของตกแต่ง

พระใหญ่วดัโป่หลิน-นังกระเช้านองปิง-city gate outlets  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค 

ดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทียวบิน CX 616 **บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง

Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหท้่านออก“ Exit  B” 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค 

โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทียวบิน CX 700 **บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง

Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหท้่านออก“ Exit  B” 

ไฟล์ทบางพเีรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ

จากนนั นาํท่านนังกระเช้า Ngong ping 360 ทียาวทีสุดในโลก จากตุงชุงสู่ทีราบนองปิง

นาที ท่านจะได้ชมทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลันเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของ

5 เฮคตาร์เหนือระดบันาํทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมสัการ 

นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา(กระเช้านองปิงจะมีการปิดปรับปรุงตังแต่วันที 06-

โดยสารของทางนองปิงขึนแทน) จากนัน อิสระทุกท่านทีCity Gate Outlet

ขนาดใหญ่บนเกาะลนัเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 

ดินตงชงมีเสือผา้แบรนด์ชนันาํมากมายให้เลือกชอ้ปรวมทงัเครืองประดบั เสือผา้เด็ก รองเทา้กีฬา และของตกแต่ง

 
  (- /กลางวนั/-) 

เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic 

บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง** 

“ Exit  B”  

เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic 

บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง** 

 
“ Exit  B”  

ไฟล์ทบางพเีรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 

ทียาวทีสุดในโลก จากตุงชุงสู่ทีราบนองปิง

องศาของเกาะลันเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของ

อิสระให้ท่านนมสัการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ 

-26 มี.ค.62 และจะเปลยีนเป็นนังรถ

City Gate Outletแหล่งรวมเสือผา้แบรนด์เนม ห้าง 

10 นาที ตงัอยู่บริเวณสถานีรถไฟใต้

ดินตงชงมีเสือผา้แบรนด์ชนันาํมากมายให้เลือกชอ้ปรวมทงัเครืองประดบั เสือผา้เด็ก รองเทา้กีฬา และของตกแต่ง
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บา้น สินคา้ลดพิเศษ รวมทงับริเวณ ชนั 1 ยงัเป็น Fast Food ชือดงัอยา่ง Mc Donald’s ,KFC และอืนๆอีกมากมาย ชนั

ใตดิ้นยงัมี Supermarket มีรายการให้เลือกซือเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร   ขนม อุปกรณ์ ขา้วของเครืองใช้ และ 

สินคา้อีกมากมาย Citygate Outlets Mallมีร้านอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านคา้

รวมทงัอาหารไทยรสเลิศ ชนับนสุดของห้างยงัมีร้านกาแฟสุดเก๋ให้นงัจิบนงัพกัใหห้ายเหนือย(อสิระอาหารเยน็) 

 
 

**ในกรณีเปลยีนจากนองปิงเป็น ดิสนีย์แลนด์ เพมิท่านละ 2,500 บาท** 

**(ไม่ได้อยู่ถึงชมพลุในดิสนีย์แลนด์)** 

 

จากนัน นําท่านเข้าสู่ทพีัก  Penta Hotel / SAV Hotel / SilkaTsun Wan หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทสีอง มาเก๊า-วดัเจ้าแม่กวนอมิ-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอทอ็ป-เวเนเชียน-ฮ่องกง (เช้า/กลางวนั/-)     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

จากนนั นาํทุกท่านเดินทางสู่มาเก๊าโดยเรือเฟอร์รี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1.30 ชม.) จากนนั นาํท่านเดินทางสู่วดัเจ้าแม่กวนอมิซึงเป็นวดัทีมี

ขนาดใหญ่และเก่าแก่ทีสุดในเกาะมาเก๊า"สักการะเจา้แม่กวนอิม 

องคเ์จา้พ่อกวนอู เจา้แม่ทบัทิม หรือ อาม่า เพือความเป็นศิริมงคล

ผ่านชมองค ์รูปปันเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง (KunIam Statue)

ทีตงัอยูริ่มทะเลเจา้แม่กวนอิมองคท์องสร้างดว้ยทองสัมฤทธิทงั

องคมี์ความสูง 18เมตร หนกักวา่ 18ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐาน

ดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ยสะทอ้นกบัแดดยามเยน็เป็นประกายเรืองรอง เหลืองอร่ามงดงามจบัตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆ

จะเห็นวา่เจา้แม่กวนอิมองคนี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกครึงคือปันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตร์เป็น 

หนา้พระแม่มารีทีเป็นเช่นนีก็ เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมทีโปรตุเกส ตงัใจสร้าง ขึนเพือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าใน

โอกาสทีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบัจีน....นาํท่านแวะ ชม ชิม ร้านโอท้อปมาเก๊า 

เทยีง        บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจากนนันาํท่านชมโบสถ์เซนต์ปอลทาประวติัศาสตร์ และเป็นสัญลกัษณ์ประจาํ

เมืองมาเก๊าโบสถแ์ห่งนีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกใน ดินแดนตะวกัออกไกล ต่อมาในปี

ค.ศ.1835 ไดเ้กิดเพลิงไหมอ้ยา่งรุนแรง ทาํให้โบสถเ์ซนตป์อลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบนัไดทางเขา้ดา้น
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หนา้ทีสง่างาม หลงัจากมีการบูรณะขึนใหม่ในปีค.ศ.1991 ดา้นหลงัของซากโบสถ์แห่งนีมีการจดัสร้าง พิพิธภณัฑ์

ทางศาสนาขึนและยงัมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิค นาโน ผูก่้อตงัโบสถต์ลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์

ญีปุ่นและเวียดนามทีเสียชีวิตเมือคราวทีเกิดเพลิงไหมค้รังใหญ่...เดินทางสู่...เซนาโด้สแควร์...สถานทีชอ้ปปิงใหญ่

ใจกลางเมืองมาเก๊าภายในบริเวณตกแต่งดว้ยตึกอาคารอายกุวา่ 400 ปี สร้างโดยชาวโปรตุเกสทีอพยพมาตงัหลกั

แหล่งอยูใ่นมาเก๊าเมือครังอดีตงดงามตาดว้ยพนืกระเบืองซึงนาํมาจากยโุรปตกแต่งเป็นรูปเกลียวคลืนอนังดงาม 

 
นาํท่านเดินทางสู่ โรงแรมหรูหรา 5 ดาวเดอะเวเนเชียน..ชมบรรยากาศภายในบริเวณของVENETIAN RESORTที

ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวตัิศาสตร์ของชาวเวนิสท่านจะ

ไดพ้บกบัร้านคา้ชอ้ปปิงกวา่ 350 ร้าน มีทงัสินคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท้่านเลือกและยงัมีสปาสุดหรูหราใหท้่าน

เลือกใชบ้ริการ มีร้านอาหารกวา่ 20 ร้านและทีนงัรองรับกวา่ 1,000 ทีนงัภายในมีเนือทีกวา้งขวางทีสามารถใชใ้น

การจดันิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยงัสามารถล่องเรือกอนโดล่าซึงมีฝืพายทีสามารถขบัร้องเพลงไดอ้ยา่ง

ไพเราะภายในยงับรรจุดว้ยร้านคา้มากมายคลา้ยกบัยกหา้งดงัๆมาไวท้ีนีอาทิเช่น coach เป็นตน้และภายในบริเวณ

ของโรงแรมและยงัมีขบวนพาเหรดให้ท่านไดชื้นชมอนัตระการตาให้ท่านไดส้ัมผสัเมืองเวนิสทียกมาตงัใจกลาง

โรงแรมใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเสียงโชคเรามีคาสิโนขนาดมหึมาให้ท่านไดล้องเสียงโชคเล่นๆเพือความ

สนุกสนานจากนันนําทุกท่านเดินทางกลบัสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี(อสิระอาหารเย็น) 

จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั  Penta Hotel / SAV Hotel / SilkaTsun Wan หรือเทยีบเท่า 

วนัทสีาม รีพลสัเบย์-วดัแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี-ช้อปปิงนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวนั/-) 
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เช้า บริการอาหารเช้าแบบตมิซํา ณ ภัตตาคาร นาํท่าน

สู่หาด ทราย REPULSE BAYหาดทรายรูป

จนัทน์เสียวแห่งนีสวยทีสุดแห่งหนึง และยงัใช้

เป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ไปหลายเรืองมี

รูปปันของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่วซึงทาํ

หน้าทีปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่

ท่ามกลางสวนสวยทีทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้

ท่านนมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้า

แห่งโชคลาภเพอืเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายุ

ซึงเชือกนัว่าขา้มหนึงครังจะมีอายุเพิมขึน 3 ปี นาํท่านเดินทางสู่ วัดแชกง 

หรือทีรู้จกักนัดีในนาม “วัดแชกงหมิว”หรือวัดกังหันนนัเอง นาํท่านเยยีม

ชมโรงงาน“จิวเวอร์รี”ทีขึนชือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ทีได้รับรางวลั

อนัดบัเยยีมยอด 

เทยีง        บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  ใหท้่านเตม็อิมกบัการช้อปปิงย่านจิมซาจุ่ย มกัจะตงัตน้กนัทีสถานีจิมซาจุ่ย

มีร้านขายของทงัเครืองหนงั,เครืองกีฬา, เครืองใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูปฯลฯ

และสินค้าแบบทีเป็นของพืนเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอัน

ซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEXขนาดใหญ่ชือOCEAN 

TERMINALซึงประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทาง

เชือมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินCheak Lap Kok 

 

ไฟล์ทบิน CX 703 

19.50 น.   เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เทียวบินที CX703 

21.45 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

ไฟล์ทบิน CX 617 

21.30 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เทียวบินที CX617 

23.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

ไฟล์ทบิน CX 709 

22.25 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เทียวบินที CX709 

00.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพเีรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 

…………………………………………………………. 
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อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

ราคา ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฟรี!! กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก 

วนัเดินทาง จํานวน เทยีวบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดยีว 

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 

24 – 26 พ.ค.62 20+1 CX616/709 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 

30พ.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 

21 – 23 มิ.ย.62 20+1 CX616/703 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 

 ตัวเครืองบินชันทศันาจรไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั 

 ทพีักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพกัห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทตีามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทยีวตามรายการระบุ 

 ค่าแรงไกด์ท้องถนิและหวัหน้าทวัร์นําเทยีวตามรายการ 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

 ภาษีนํามันและภาษีตัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพมิหากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครืองดืมทสัีงเพมิพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทไีม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซึง

อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิน,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอตัราวนัละ 60 ดอลล่าร์ฮ่องกง/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอยีดด้วยค่ะ) 

การท่องเทยีวประเทศจีนนันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพอืเป็นการส่งเสริมการท่องเทยีวดังกล่าวคือร้านชา

ร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึงจะใช้เวลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทีซึงไม่มีการบังคับให้ท่าน

ซือซือหรือไม่ขึนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดใดทงัสินหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์

เพมิทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าว

ข้างต้นอาจมีการเปลยีนแปลงหรือสลบัสับเปลยีนได้ตามความเหมาะสม ในกรณไีม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพมิท่านละ 3,000 

บาท 

 

เงือนไขการเดินทาง 
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 กรุ๊ป 9 ท่าน ขึนไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ 

 กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทวัร์เต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนเดินทาง ** 

 กรณีทท่ีานมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน,ตัวรถทวัร์,ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที

เจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทาํการออกตวัหรือชําระค่าทัวร์เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลยีนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย

ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการรับผดิชอบทุกกรณ ี

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ )เล่มนําเงิน(เดินทางเพือการท่องเทียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศ

ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไิม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทงัสิน 

 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองโรงแรมทีพัก 

 เนืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดยีว(Single)และห้องคู่

(Twin/Double)และห้องพกัแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 

 กรณีทมีีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิในการปรับเปลยีนหรือย้ายเมืองเพือให้เกดิความเหมาะสม 

 โรงแรมฮ่องกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซึงขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนันๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกนัด้วย 

 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองตัวเครืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเลือนวนัเดินทางกลบั  ท่านจะต้องชําระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทสีายการบินและบริษัททัวร์เรียกเกบ็และการจัดทนัีงของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กาํหนดซึงทาง

บริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณยีกเลกิการเดินทางและได้ดําเนินการออกตัวเครืองบินไปแล้ว(กรณีตวั 

REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน 

 

เงือนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วนั มิฉะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด  ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล   ,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทงัสิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50 % และริบเงนิมัดจําทงัหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิค่าทวัร์ทงัหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทงัสิน  

กรณเีจ็บป่วย : 
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 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงันีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทไีม่สามารถยกเลกิหรือเลือนการเดินทางได้ตามความ

เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการคืนเงนิทุกกรณี  

เงือนไขอืน ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทบีริษัทฯ กําหนดไว้  )15 ท่านขึนไป   (เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะ

เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 

รายละเอยีดเพมิเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน  ,ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทยีว

เท่านัน )หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ (  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน  ,การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทกีรมแรงงาน

ทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหน◌ือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ )ซึงลูกค้าจะต้อง

ยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม(  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน

รายการท่องเทยีว )ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร์(  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ ,ไม่ทานอาหารบาง

มือ,เพ ราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเีกดิจากความประมาท

ของนักท่องเทยีวเองหรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธทิจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทงัสิน 

 ตัวเครืองบินเป็นตัวราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลยีน

ชือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านํามันหรือค่าเงินแลกเปลยีน ทางบริษัท สงวนสิทธปิรับราคาตวั

ดังกล่าว 
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 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทไีด้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทงัหมด 

 กรุ๊ปทเีดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทต้ีองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เทยีวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทงัหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 

 
 
 

 


