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 บินเชา้ กลบัค า่ เที่ยว 3 วนัเตม็ 

 พระใหญ่ลนัเตา ,นัง่ Peak Tram ข้ึนเขาวิคตอเรยี , รพีลัเบย ์ , วดัแชกุงหมิว ,  

 ชอ้ปป้ิงแบบจุใจ ณ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฮ่องกง   อาทิเช่น ซิตี้ เกทเอาทเ์ลทต ์, 

เลดี้  มารเ์ก็ต K11, โอเช่ียน เทอรมิ์นอล 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 
ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 
(มเีตยีง) 
นอนกบั 2 
ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 
(ไมม่ ี
เตยีง) 

นอนกบั 2 
ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

15-17/21-23/ 
27-29/28-30 ก.ค.60 
3-5/4-6/17-19/18-20/24-26 / 
25-27 /31 ส.ค. – 2 ก.ย.60 

15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,000.- 

24-26 ม.ิย.60 
1-3 /22-24/29-31 ก.ค.60 
5-7/19-21/26-28 ส.ค.60 

16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,000.- 

6-8/7-9/8-10 ก.ค.60 
10-12/11-13/12-14 ส.ค.60 

18,900. 18,900. 17,900. 4,000. 

**รายละเอียดไฟลทบ์ินแตล่ะวนัที่รบกวนดูทา้ยโปรแกรม** 
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วนัแรก กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง –พระใหญล่นัเตำ- ชอ้ปป้ิงซติ ีเ้กท    (-/L/-) 

04.00 น. พรอ้มกนัที ่สนำมบนิสวุรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ ชัน้ 4  
ประต ู6 เคำนเ์ตอร ์M สำยกำรบนิคำเธย่ ์แปซฟิิก (CX)   
โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกดา้นเอกสารเดนิทางและสมัภาระ 

06.40 น. เดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX616 
10.25 น. เดนิทางถงึ ฮอ่งกง สนำมบนิ Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) 

ซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใต ้
ของประเทศจนี ตดิกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮอ่งกง นวิเทอรร์ทิอรสี ์
เกาลนู และเกาะเล็กๆ อกี 235 เกาะ หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น า
ทา่นเดนิทางสู ่เกำะลนัเตำ น ำทำ่นขึน้และลงนมสักำรพระใหญล่นัเตำโดย
รถโคช๊ของอทุยำน โดยใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ี/ ขา  จากนัน้น าทา่น ชม
หมูบ่ำ้นนองปิง ทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรก
ตัวดว้ยรา้นน ้าชา รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ น าทา่นนมัสการ พระใหญ่
ลนัเตำ เป็นพระพทุธรปูน่ังท าจากทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ทีม่ขีนาด ใหญท่ีส่ดุใน
โลก มนี ้าหนัก 202 ตัน ความสงู 24 เมตร ทีต่ัง้อยูก่ลางแจง้ของเกาะลันเตา 
จากนัน้น าทา่นนมัสการ พระโพธสิตัวก์วนอมิ พระมญัชศูรโีพธสิตัว ์และพระ
สมันตภัทรโพธสิตัว ์ณ วดัโปหลนิ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวดัขนาด
เล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสน
สถานโปลนิ พรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พิม่ขึน้ท าใหปั้จจบุันมพีระภกิษุ
เดนิทางมาจ าวดักันเป็นจ านวนมาก 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ City gate Outlet  ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตาม
อัธยาศัย กับ OUTLET สนิคา้แบรนเนมระดับโลกมากมาย เชน่ Coach, Esprit, 
Polo, Raugh Laurence,Burberry รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และ
ชัน้ใตด้นิจะม ีSupermaket ขนาดใหญใ่หท้่านไดจั้บจา่ยกันไดอ้ยา่งจใุจ  (อสิระ
อำหำรเย็นตำมอธัยำศยั) 
พกัที ่Panda Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่อง รพีลัเบย-์วคิตอเรยี พคี (One Way Peak Tram)- วดัแชกุงหมวิ – 
อสิระชอ้ปป้ิง  (B/L/) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบติม่ซ ำ ณ ภตัตำคำร 
จากนั้นน าท่านนมัสการขอพรจาก เจำ้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภ 
ขา้มสะพานตอ่อาย ุณ ชำยหำดรพีลัสเ์บย ์ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วจ านวน
มากเดนิทางมาสกัการะบชูาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิ โดยเฉพาะการขอ
ลกูทีเ่ชือ่กันวา่ถา้ใครมาขอก็มักสมหวังทุกครัง้ไป น าท่านน่ัง พคีแทรม (Peak 
Tram) เป็นพาหนะเกา่แกท่ีส่ดุของฮอ่งกง เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1888 
และถอืเป็นแหง่แรกของเอเชยีก็วา่ได ้เดมิทเีป็นรถรางทีใ่ชพ้ลังงานไอน ้าในการ
ขับเคลื่อน แต่ในปี ค.ศ. 1926 ก็ไดถู้กเปลี่ยนมาเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้า และ
เปลีย่นเป็นการควบคมุดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอร ์ซึง่เป็นระบบใหมล่า่สดุจาก
ประเทศสวติเซอรแ์ลนดใ์นปี ค.ศ. 1989 (มปีระสทิธภิาพและความปลอดภัยสงู) 
โดยตลอดทาง 1.4 กโิลเมตร คุณจะไดช้มทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่าว
วกิตอเรยีและเกาลูนทีส่วยงามน า ท่านสู ่วคิตอเรยีพคี คอืยอดเขาทีส่งูทีส่ดุ
ของเกาะฮ่องกง สงูจากระดับน ้าทะเล 552 เมตร และถอืเป็นยอดเขาทีส่งูเป็น
อันดับที ่24 ของฮอ่งกง จุดทีส่งูทสีดุของฮอ่งกง คอื Tai To Yan ทีอ่ยูใ่นเขตนิ
วเทอรทิอรี ่มคีวามสงูถงึ 957 เมตรจากระดับน ้าทะเล แมไ้มใ่ชจุ่ดทีส่งูทีส่ดุของ
ฮอ่งกง หากวคิตอเรยีพคี ถอืเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุ เพราะนักท่องเทีย่วที่ไดไ้ป
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เยอืนวคิตอเรยีพคี จะสามารถมองเห็นววิของเกาะฮอ่งกงไดทั้ง้หมด ตัง้แตอ่า่ว
วคิตอเรยี ตกึระฟ้า เรอืเฟอรร์ี ่ทัง้หมดสรา้งตามหลักความเชือ่เรือ่งฮวงจุย้ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
จากนั้นน าท่านชม โรงงาน  จ ิวเวอร ์ร ี่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบ
เครือ่งประดับทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ และน าทา่นเลอืกซือ้ หยก ทีม่ี
ชือ่เสยีง  
จากนั้นท าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิ หรือวัดกังหัน ถูกกล่าวขานใหเ้ป็น
ปลายทางของ การแกช้งตามความเชือ่ทีว่า่ การหมนุกังหันกลับทศิ จะชว่ยหมนุ
ชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็นดไีดแ้ละการเริม่ตน้ปีใหม ่หลังวนัตรุษจนี จะตอ้งมี
การแกเ้คล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชวีติราบรื่นลอ้ลมและธุรกจิเงนิทองวิง่ฉิว 
เหมอืนกังหันลู่ลม  จากนั้นน าท่านเลือกซือ้สนิคา้ตลาดกลางแจง้ที่มชี ือ่เสยีง
ทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง เลดีส้ ์มำรเ์ก็ต เป็นจดุหมายทีต่อ้งไปเยอืนส าหรับคน
รักแฟชั่นที่โปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋า, เครื่องประดับ, ของเล่น, 
เครือ่งส าอาง และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยตา่งๆ ทีต่ัง้กระจุกรวมตัว
กันจนเกดิเป็นตลาดที่มบีรรยากาศสนุกสนานนี้ ตัง้อยู่บนถนนตุงชอย ในมงก๊ก 
เปิดตัง้แตเ่ทีย่งไปจนถงึ 23.30 น. 
(อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั) 
น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ ีพ่กั 
พกัที ่Panda Hotel หรอืเทยีบเทำ่หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่ำม อสิระชอ้ปป้ิงนำธำน – กรงุเทพฯ  (-/-/-) 

จากนั้นใหท้่านชอ้ปป้ิงอย่างเต็มอิม่ทีใ่จกลางแหล่ง ชอ้ปป้ิงยำ่นถนนนำธำน 
หรอืชอ้ปป้ิงที ่DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กับสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงจากท่ัวทุก
มุมโลก อาท ิMARK&SPENSOR,  TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, 
FERAGAMO, BALLY,G2000  
(อสิระ เชำ้,กลำงวนัและอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั) 
นดัลกูคำ้ ณ Lobby โรงแรมทีพ่กั  

  ไดเ้วลาอันสมควรน าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมาย  
22.20 น. เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX709 

00.10+1 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**รำยละเอยีดไฟลทบ์นิแตล่ะวนัทีร่บกวนดทูำ้ยโปรแกรม** 
**รำยกำรทอ่งเทีย่วนีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ำมควำมเหมำะสม 

ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยดึถอืตำมสภำพกำรณ์และประโยชนข์องผูเ้ดนิทำง
เป็นส ำคญั** 

--ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์กรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทาง

อยา่งถ่องแทจ้นเป็นท่ีพอใจแลว้จงีวางมดัจ  า เพื่อ

ผลประโยชนข์องตวัท่านเอง— 
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***ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษิทั

ฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น *** 

 

 

ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง ก าหนดใหม้ีการประชาสัมพันธ์สินคา้พ้ืนเมืองให้

นักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คือ รา้นผา้ไหม, นวดฝ่าเทา้, รา้นบวัหิมะ, รา้น

ชา, รา้นไข่มุก, รา้นหยก,รา้นจวิเวอรร์ี่,รา้นผีซิว ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร ์ดว้ย เพราะมี

ผลกบัราคาทวัร ์จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุก

ท่านแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณี

ที่ท่านไม่ไดล้งรา้นชอ้ปรฐับาลตามที่รายการก าหนดไว ้ทางบริษทัใคร่ 

ขอเก็บค่าใชจ้า่ยรา้นละ 600 HKD / คน 
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ก าหนดการเดินทาง ไฟลทบ์ิน ผูใ้หญ่ เด็ก 

เสริมเตียง 

เด็ก 

ไม่เสริมเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

13-15 ก.ค.60 
ขาไป   CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX703(17.05 – 19.55) 
15,900 15,900 14,900 4,000 

14-16 ก.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
15,900 15,900 14,900 4,000 

15-17 ก.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
15,900 15,900 14,900 4,000 

21-23 ก.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
15,900 15,900 14,900 4,000 

22-24 ก.ค.60 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
16,900 16,900 15,900 4,000 

27-29 ก.ค.60 
ขาไป   CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX703(17.05 – 19.55) 
15,900 15,900 14,900 4,000 

28-30 ก.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
15,900 15,900 14,900 4,000 

29-31 ก.ค.60 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709(22.15-00.15+1) 
16,900 16,900 15,900 4,000 

3-5 ส.ค.60 
ขาไป   CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX703(17.05 – 19.55) 
15,900 15,900 14,900 4,000 

4-6 ส.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
15,900 15,900 14,900 4,000 

5-7 ส.ค.60 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709(22.15-00.15+1) 
16,900 16,900 15,900 4,000 

10-12 ส.ค.60 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX703(17.05-19.55) 
18,900 18,900 17,900 4,000 

11-13 ส.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
18,900 18,900 17,900 4,000 

12-14 ส.ค.60 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709(22.15-00.15+1) 
18,900 18,900 17,900 4,000 

17-19 ส.ค.60 
ขาไป   CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX703(17.05 – 19.55) 
15,900 15,900 14,900 4,000 

18-20 ส.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
15,900 15,900 14,900 4,000 

19-21 ส.ค.60 ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 16,900 16,900 15,900 4,000 
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ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

24-26 ส.ค.60 
ขาไป   CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX703(17.05 – 19.55) 
15,900 15,900 14,900 4,000 

25-27 ส.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
15,900 15,900 14,900 4,000 

26-28 ส.ค.60 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709(22.15-00.15+1) 
16,900 16,900 15,900 4,000 

31 ส.ค.–2 ก.ย. 60 
ขาไป   CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX703(17.05 – 19.55) 
15,900 15,900 14,900 4,000 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 

2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 

3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง  (ค่าภาษีธรรมเนียมสนามบินฮ่องกงท่ีปรบัขึ้ น ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 

2559) 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 

5. ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 

200,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม     

1. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรมั 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

4. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

5. ค่าทิปไกดห์วัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ 120 HKD ต่อลกูคา้ 1 ท่าน (เด็กและเด็กINF.เก็บเท่าผูใ้หญ่) 

 

เง่ือนไขการจอง    1. มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วนันับจากวนัท่ีท าการจองเท่าน้ัน 

พรอ้มส่ง สลิปหลกัฐานการโอนเงินและส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง 

**ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยกุำรใชง้ำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 

นับจำกวนัเดนิทำง** 

         2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  
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การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทางไม่ว่าจะกรณีใดๆ****ทางบริษัทขอสงวน

สทิธ์ิในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี** 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้

2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ี

อยู ่  นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น 

การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่

รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บน

เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้

ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด

ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

10.หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ

ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหา

รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

11. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่าน้ันเมื่อท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึง

จะอยูใ่นระดบัเดียวกนั แต่อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั  

12.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะ

ผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
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13.ทางบริษัท จะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบาง

รายการ , ไมท่านอาหรบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทน

ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

14.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทาง

พรอ้มคณธไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

15.เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือวา่ท่านไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไมร่บัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางท่ี ช่ือเป็นชายแต่ร่างกายดู

เป็นหญิงไวผ้มยาวแต่งหนา้ทาปาก ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากกองตรวจคนเขา้เมือง

ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศน้ันๆ 

17. **ส าคญั!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้

ประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและ

ฮ่องกง เซินเจิ้ น จไูห ่ขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่าน้ัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง  

ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

 

 

 


