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ราคาข้างต้น ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิน่ , คนขบัรถ 1,000 บาท /ท่าน/ทริป , ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน  //ราคาำด กต็า่กว่า 18 ปี ำก บำพิม่จากค่าทัวร์ข้างต้น 2,000 บาท 

 
 

วนัที ่ กา็หนดการ ำช้า ำทีย่ง ำย น โรงแรม 

1 
กรุงำทพฯ-ฮ่องกง (HX768 : 08.50-12.40) 
ฮ่องกง-ำซินำจิน้ (โดยรถไฟ) 
 
 
 

X X  
ROYAL CENTURY HOTEL 
หรือำทยีบำท่าระดับ 4 ดาว 

2 ร้านหยก-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-โอำว่อร์ซี 
ไชนีสทาวน์ -หุบำขาเบชา+ชมโชว์  

   
ROYAL CENTURY HOTEL 
หรือำทยีบำท่าระดับ 4 ดาว 

3 

ำซินำจิน้-ฮ่องกง (โดยรถไฟ)-หาดรีพลัส์ำบย์
วคิตอำรียพคี-ร้านจิวเวอร์ร่ี-วดัแชกงหมิว 
วดัหวงัต้าำซียน-อสิระช้อปป้ิง CITY GATE 
OUTLET MALL-ฮ่องกง-กรุงำทพฯ 
(HX769 : 00.35-02.35) 

  X  
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กา็หนดการำดนิทาง  ำดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 
วนัแรก กรุงำทพฯ-ฮ่องกง-ำซินำจิน้ (โดยรถไฟ) 

05.30 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่าง
ประำทศ ) ช้ัน 4 ประตู ำคาน์ำตอร์ W สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมี
เจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

08.25 น. เหิรฟ้าสู่  ฮ่องกงโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE ำทีย่วบินที ่HX768 (บริการอาหารและ
เคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
12.10 น. เดินทางถึง สนามบิน CHECK LAP KOK  ซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอน

ปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะ
ฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้
เมืองแลว้  น าท่านเดินทาง โดยรถไฟ เพื่อเดินทางสู่ ำซินำจิ้น ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
จีน ซ่ึงเป็นเมืองใหม่ท่ีมีความสวยงามและมีการวางผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบรัฐบาลจีนมี
ความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งน้ีอยา่งมาก 

ค็่า    รับประทานอาหารค็่า ณ ภัตตาคาร  
 พกัที ่ROYAL CENTURY HOTEL หรือำทียบำท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่อง ร้านหยก-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-โอำว่อร์ซีไชนีสทาวน์ -หุบำขาเบชา+ ชมโชว์ 

ำช้า  รับประทานอาหารำช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านชม ร้านหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้ าค่า  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดำท้า เพื่อสุขภาพ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ กบัยานวดขนาด
พิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ  “บัวหิมะ” 
สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ า
บา้น 

ำทีย่ง  รับประทานอาหารำทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โอำวอร์ซีไชนีสทาวน์ )OCT-East) ส่ิงปลูกสร้างจากฝีมือมนุษญบ์นเน้ือท่ี 

9 ตารางกิโลเมตรมีรูปแบบตกแต่งท่ีเน้นการผสมผสานระหว่างชีวิตคนเมืองและการคืน
กลบัสู่ความเป็นธรรมชาติ  น าท่านชมหุบำขาเบชา เป็นหมู่บา้นท่ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรม
ผสมระหวา่งตะวนัตกและตะวนัออก โดยเอาเร่ืองราวของใบชา เซ็น ดอกไม ้และไมไ้ผ ่มา
ประดบัตกแต่งหมู่บา้นภายในหมู่บ้านถูกจดัข้ึนให้เห็นวฒันธรรมชาของจีนและเป็นท่ี
พกัผอ่นใจ ไปกบัธรรมชาติ ซ่ึงผูเ้ดินทางสามารถเขา้ แวะชิมใบชาตามแบบตน้ฉบบัดั้งเดิม
ของประเทศจีนและยงัไดเ้รียนรู้ถึงความลึกล ้า ความล ้าค่าความงดงามของใบชา น าท่าน 
ชมโชว์  ซ่ึงถ่ายทอดออกมาสู่สายตาผูช้มในมุมมองของวฒันธรรมชา 

ค็่า    รับประทานอาหารค็่า ณ ภัตตาคาร  
 พกัที ่ROYAL CENTURY HOTEL หรือำทียบำท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัทีส่าม ำซินำจิน้-ฮ่องกง (โดยรถไฟ)-หาดรีพลัส์ำบย์-วคิตอำรียพคี-ร้านจิวเวอร์ร่ี-วดัแชกงหมิว-วดั
หวงัต้าำซียน 
 อสิระช้อปป้ิง CITY GATE OUTLET MALL-ฮ่องกง-กรุงำทพฯ 

ำช้า  รับประทานอาหารำช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
   น าท่านเดินทาง โดยรถไฟ เพื่อเดินทางกลบัสู่ ฮ่องกง น าท่านเดินทางสู่ ชายหาดรีพัลส์

ำบย์  พร้อมนมสัการองค์เจา้แม่กวนอิม  , เทพเจา้โชคลาภ  และเทวรูป  , เทพเจา้ต่างๆ  ท่ีตั้ง
ประดิษฐานอยูอ่ยา่งเด่นสง่า เพื่อเป็นสิริมงคล น าท่านชมทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุด
ชมวิว วิคตอำรียพีค ถ่ายรูปคู่กบัวิวทิวทศัน์ของตึกสูงต่างๆ ซ่ึงไดส้ร้างตามหลกัฮวงจุ๊ยบน
เกาะฮ่องกง ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกคร้ังไปจากนั้นน าท่านชม ร้านจิวำวอร์ร่ี ซ่ึงเป็นร้าน
ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบั ท่านสามารถหาซ้ือไดใ้น
ราคาพิเศษ 

ำทีย่ง  รับประทานอาหารำทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย   น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ไหวห้ลวงพ่อแชกง ข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิใน

ดา้นของโชคลาภทรัพยสิ์นเงินทอง และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนัน าโชคท่ีมีช่ือเสียง
ของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไม่ว่าทวัร์ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซ้ือ
สินค้ามงคลช้ินน้ี เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งส้ิน น าท่าน
เดินทางสู่ วัดหวังต้าำซียน ไหวเ้จา้พ่อหวงัตา้เซียน คนจีนกวางตุง้จะเรียกวดัน้ีวา่ หวอ่งไท่
ซิน เป็นวดัเก่าแก่อายกุวา่ร้อยปี มีช่ือเสียงในเร่ืองของสุขภาพ  จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปป้ิง
ที่ CITY GATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET 
สินคา้แบรนเนมระดบัโลกมากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใตดิ้นจะมี SUPERMARKET ขนาด
ใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ    

ค็่า อาหารค็่าอสิระตามอธัยาศัย ำพือ่ความสะดวกเนการช้อปป้ิง 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง  

00.35 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงำทพฯ โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE ำที่ยวบินที ่HX769 (บริการอาหารและ
เคร่ืองดืม่บน) 

02.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงำทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........   
  

 
 

ขอบคุณทุกท่านทีเ่ช้บริการ    
       ซ่ือสัตย์ จริงเจ ห่วงเย ำน้นบริการ คืองานของำรา         

 (*** กรุ๊ปออกำดินทางได้ตั้งแต่  10 ท่านขึน้ไป ***) 
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หมายำหตุ : ตามนโยบาย ร่วมกับการท่องำที่ยวแห่งำมืองจีน ทุกำมือง ก็าหนดเห้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พืน้ำมืองเห้นักท่องำที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านหยก, ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ), ร้านจิวเวอร์ร่ี  ซ่ึ งจ็า
ำป นต้องบรรจุเนโปรแกรมทัวร์ด้วย ำพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงำรียนเห้กับนักท่องำที่ยวทุกท่าน
ทราบว่า  ร้านทุกร้านจ็าำป นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะเช้ำวลาร้านละประมาณ 45-90 นาท ี
ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอเจของลูกค้าำป นหลกั  ไม่มีการบังคับเดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวงั!!! ท่านเดที่ต้องออกตัว๋ภายเนประำทศ )ำคร่ืองบนิ , รถทวัร์, รถไฟ( กรุณา
สอบถามที่ำจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 

 
**ก่อนทา็การจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละำอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั 

ำน่ืองจากทางบริษทัฯ จะองิตามรายละำอยีดของโปรแกรมทีข่ายำป นหลกั** 
 

ฮ่องกง ำซินำจิน้ โอำวอร์ซีไชนีสทาวน์ 3 วนั 2 คนื 
(ราคาำฉพาะคนไทยำท่าน้ัน) 

กา็หนดการำดินทาง ราคาผู้เหญ่  
ราคา ำด กอายุ 
ต็า่กว่า 18 ปี 

พกัำดี่ยวจ่าย 
ำพิม่ท่านละ 

วนัที ่12-14* สิงหาคม 60 13,999 บาท 15,999 บาท 3,000 บาท 
 
หมายำหตุ ราคาทวัร์นี ้  ไม่แจกกระำป๋า ซ่ึงราคาทวัร์ดังกล่าวอาจำปลี่ยนแปลงได้ำน่ืองจากสภาวะน็า้มันโลก

ทีม่ีการปรับราคาสูงขึน้ ทา็เห้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน็า้มันขึน้เนอนาคต ซ่ึงทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิำก บค่าภาษีน็า้มันำพิม่ตามความำป นจริง 

       บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับการ
เปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐาน
การบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี)  

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีก าหนดไวใ้นรายการ 
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 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศจีนแบบ 144 ชัว่โมง (เฉพาะหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น) กรณีที่วีซ่าำข้าประำทศจีน
แบบ 144 ช่ัวโมง ถูกยกำลิกไม่ว่ากรณีนี้เดๆ ก ตาม และมีำหตุต้องยื่นวีซ่าำดี่ยว บริษัท ฯ ขอำก บหนังสือ
ำดินทางตัวจริง , รูปถ่ายรูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลังสีขาวำท่าน้ัน จ็านวน 2 รุป 
พร้อมช็าระค่าวีซ่า ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ ช าระค่า 1,500  บาท  / ยื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วน
ต่างเพิม่  2,550 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถอืหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน) 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) , อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ้ าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้ 1  ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่

เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง  11  ปี และผูท่ี้
มีอายสูุงกวา่ 07 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ี

ระบุไวใ้นกรรมธรรม์   ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมายำหตุเนกรณีลูกค้าท่านเดสนเจ ซ้ือประกันการำดินทางำพื่อเห้คลอบคลุมเนำร่ืองของสุขภาพ   **  
ทั้งนี้อัตราำบีย้ประกันำร่ิมต้น ***  ท่านสามารถสอบถามรายละำอยีดำพิม่ำติมได้ที่ำจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ
บาท ขึน้อยู่กบัระยะำวลาการำดินทาง 330 ที ่

การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, 
เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ
เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าวซ่ีาจีน และฮ่องกงส็าหรับผู้ถือหนังสือำดินทางต่างชาติทีร่ะบุว่าต้องยืน่วซ่ีาจีน และฮ่องกง 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าน ้ าด่ืมบนรถท่ีฮ่องกง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกั

รีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ 1,000 บาท  ทริป /ท่าน /, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ

ท่าน 
 ค่าทวัร์ชาวต่างชาตำิก บำพิม่ 3,000 บาท/ท่าน/ทริป 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % เนกรณทีีลู่กค้าต้องการเบำสร จรับำงินที่ถูกต้อง จะต้อง

บวกค่าภาษีมูลค่าำพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดำท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะ
ออกเห้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกเบำสร จทีถู่กเห้กบับริษัททวัร์ำท่าน้ัน  
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ำงื่อนไขการเห้บริการ 
1. ในการจอง  ช็าระยอดำต มจ็านวน ภายเน 3  วันหลังการจอง  พร้อมส่งส็าำนาหน้าพาสปอร์ตเห้กับทาง

บริษัทฯ  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่

สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ  10 ท่านออกำดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยำดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ  
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อม

คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทาง
บริษัทจะำรียกำก บค่าเช้จ่ายทีำ่กดิขึน้จากท่านำป นจ็านวนำงิน 200 HKD  /คน  /วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศ
ท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่านั้น เม่ือท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยู่
ในระดบัเดียวกนัแต่อาจจะไม่ไดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั 

7. การยกำลกิ 
7.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป   ำก บค่าเช้จ่ายตามทีำ่กดิขึน้จริง 
7.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  ำก บค่าเช้จ่ายตามทีำ่กดิขึน้จริง 
7.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั   ำก บค่าเช้จ่ายตามทีำ่กดิขึน้จริง 
7.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั  ำก บค่าเช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
7.5 ยกำว้นกรุ๊ปที่ำดินทางช่วงวันหยุดหรือำทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ็ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มี

การการันตีค่ามัดจ็าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนเนประำทศหรือต่างประำทศและไม่
อาจขอคืนำงินได้ รวมถึงำที่ยวบินพิำศษ ำช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 
จะไม่มีการคืนำงินมัดจ็า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดำน่ืองจากค่าตั๋วำป นการำหมาจ่ายเนำทีย่วบินน้ันๆ 

หมายำหตุ 
1  . จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 17 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน   ,ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม 
2 . บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3 . รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั 
4 . บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
1  . ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง , การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
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6 . หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ี
อ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
0. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8   . หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6  เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น 
9  . ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
17  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ  /หรือ เกิด

อุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11 . เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะ
ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12 . เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  
มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
ข้อควรระวงั!! 
หนงัสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังวา่ตอ้งท าการยืน่วซ่ีาเขา้ฮ่องกง และมาเก๊าหรือไม่ 

 **ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที ่การท่องำทีย่วฮ่องกง โทร .02-233-7377  
**ก่อนทา็การจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละำอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด ำน่ืองจากทางบริษัท
ฯ จะองิตามรายละำอยีดของโปรแกรมทีข่ายำป นหลกั** 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอร์ต ควรมีอายุเช้งานำหลอืำกนิ 6 ำดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนำข้าำมืองปฏิำสธการำดินทางของท่าน 
 


