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วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS 

12.00 น.     พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร ์M สายการบิน CATHAY PACIFIC  

พบเจา้หน้าท่ีท าการเช็คอินตัว๋ 

14.55 น.     บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX654 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง  

 (ท่ีมีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) 
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18.45 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข ้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B”

จากน้ันน าท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า  ซ่ึงเป็นสะพานท่ีถือไดว่้าเป็นสะพานรางคู่  ท่ียาว

ท่ีสุดในโลก 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (1) น าท่านชม  A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์

เร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค า่คืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดร้บัการบันทึก

ในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคาร

ตึกระฟ้าส าคัญต่างๆท่ีตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดับ

ไปด้วยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึ ง

บรรยากาศอันคึกคกัของฮ่องกง 

 
ท่ีพกั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสอง วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปป้ิงนาธาน  – 

พิเศษ!! อาหารทะเลหล่ีหยุ่นมุ่น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซ าขึ้ นช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบ

กุง้, ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจ๊ก เป็นตน้  (2)  จากน้ันน าท่านขึ้ นสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK โดยรถ

บัสจุดชมวิวสูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮ่องกง สัมผสับรรยากาศบริสุทธิ์สดช่ืน สามารถชม

ทัศนียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้ งเกาะอย่างชัดเจน ทั้ งน้ียังต่ืนตากับ

ตึกระฟ้าท่ีสูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ท่ีก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรลัพลาซ่า

, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอ่ืนๆ อันเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพร้อมทั้ งถ่ายภาพอัน

สวยงามน่าประทับใจ 

 
น าท่านเย่ียมชมโรงงานจวิเวอร์รี่ ท่ีขึ้ นช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีได้รบัรางวลัอันดบัเย่ียม 

และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ ้ย จากน้ันน าท่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม  และเทพ
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เจา้แห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกัน

ว่าขา้มหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้ น 3ปี  จากน้ันใหท่้านไดร้บัพลังจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือว่าเป็นจุด

รวมรับพลังท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง  อีกทั้งยังใหท่้านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ จุดน้ีได้อีกดว้ย.น าท่าน

ชมรา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท๊อปท้องถ่ินของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซ่ึงถือเป็นภูมิ

ปัญญาพ้ืนบ้านของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3)  

น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพ่ือสักการะเทพเจ้าแชกง และใหท่้านหมุนกงัหันทองแดง ท่ี

เช่ือกนัว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ี

วดัน้ีในวนัขึ้ นปีใหม่ 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดน้ีว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่

อายุกว่ารอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดน้ีเพ่ือขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย 

ซ่ึงวัดแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลักของวัดคือเทพหวังต้า

เซียน ซ่ึงจะมีศาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปป้ันสีทองมีเส้ียว

พระจนัทรอ์ยู่ดา้นหลังประทับอยู่ ชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกนัท่ีน่ี โดยการขอพรกบัเทพเจ้า

องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผู้น้ิวเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหว่างพิธี 
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น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าแบรนเนมต่างๆ  

จากน้ันอิสระใหท่้านเต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย  มีรา้น

ขายของทั้งเคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบท่ีเป็นของ

พ้ืนเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่

ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเช่ือม

ติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้

หมายเหตุ: กรณีเดินทางช่วง กรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปีท่านจะไดเ้ต็มอิ่มกบัเทศกาล

ลดทั้งเกาะ ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ลดราคากว่า   50-90%  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่ านด้วยอาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บ้าน

ชาวประมง หล่ีหยุ่นมุ่น ให้ท่านไดเ้ต็มอิ่มกบัเมนู กุ้งมังกรอบซีส, เป๋าฮื้ อน่ึงซีอิ้ ว, กั้งทอด

กระเทียม, ปูผดัพริกไทยด า, กุง้ลวก, หอยเชลลน่ึ์งกระเทียมและวุน้เสน้, ปลาสดน่ึงซีอิ้ ว 

เป็นตน้ 

 

 
ท่ีพกั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสาม กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปป้ิง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยต่ิมซ าขึ้ นช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบ

กุง้, ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น (5) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สถานี Tung Chung เพ่ือขึ้ น 

กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ไปยงัเกาะลนัเตา เปล่ียนบรรยากาศชมทัศนียภาพอัน
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งดงามระหว่างเดินทางจากท่ีสูง อีกทั้ งยังสามารถช่ืนชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนัง่ปรางสมาธิทอง

สัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจากกระเช้า เม่ือลงจากกระเชา้ท่านสามารถนมัสการพระ

ใหญ่ไดท่ี้วดัโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา....องคพ์ระสรา้งจากการเช่ือมแผ่น

สมัฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยงัเนิน

เขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจนีใต ้  จากน้ันอิสระใหท่้านได้สัมผัสกบัหมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง 

(Ngong Ping Villege)  ให้ท่านไดอิ้สระเท่ียวชม ร้านคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้ง

มากมาย บริเวณหมู่บ้านจ าลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหว่างความ

เจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ย่างลงตวั 

(หมายเหตุ : กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง ทางบ ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปล่ียนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพ่ือน าท่านข้ึนสู่ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าส่วน

ต่างกระเช้าท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง) 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันให้ท่านอิสระ ท่ีห้างดัง CITYGATE OUTLET ให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าตามอัธยาศัย กับ 

OUTLET สินคา้แบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH ESPRIT POLO RALPH LAUREN หรือ

ว่าจะเป็น Burberry รวมทั้ งรองเท้ากีฬามากมายหลายย่ีหอ้ และชั้นใต้ดินจะมี  Supermarket 

ขนาดใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ย่างจุใจ (อิสระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั) 

.....กรุณาตรงต่อเวลานดัหมายเพ่ือเดินทางสู่สนามบิน..... 

22.25 น.    บิ น ลั ด ฟ้ า ก ลั บ สู่  ก รุ ง เท พ ฯ   โ ดย ส าย ก า ร บิ น   CATHAY PACIFIC เ ท่ี ย ว บิ น ท่ี 

CX709/CX617/CX703 (กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวนัเดินทางก่อนท าการจอง) 

00.15 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

************************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า **  

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ***  คณะยืนยันการเดินทางท่ี 9 ท่านมีหวัหน้าทัวร ์
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อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียด 

เท่ียวบิน 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ 

2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มี

เตียง 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

10 - 12 มีนาคม 2561 ขาไป   CX654 (15.15-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
15,900 15,900 14,900 5,000 

16 - 18 มีนาคม 2561 ขาไป  CX654  (15.15-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
16,900 16,900 15,900 5,000 

17 – 19 มีนาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.45) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
16,900 16,900 15,900 5,000 

24 – 26 มีนาคม 2561 ขาไป   CX654 (14.55-18.45) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
16,900 16,900 15,900 5,000 

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 ขาไป   CX654 (15.15-18.50) 

ขากลบั CX703 (19.50-21.45) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

06 – 08 เมษายน 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.30) 20,900 20,900 19,900 5,000 

12 – 14 เมษายน 2561 ขาไป    CX618 (12.00-16.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.30) 
23,900 23,900 22,900 6,500 

04 – 06 พฤษภาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

12 – 14 พฤษภาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

01 – 03 มิถุนายน 2561 ขาไป    CX654 (15.15-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

22 – 24 มิถุนายน 2561 ขาไป    CX654 (15.15-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

06 – 08 กรกฎาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.30) 17,900 17,900 16,900 5,000 

13 – 15 กรกฎาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

14 – 16 กรกฎาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

20 – 22 กรกฎาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

03 – 05 สิงหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

10 – 12 สิงหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,000 

11 – 13 สิงหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,000 

17 – 19 สิงหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

24 – 26 สิงหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

25 – 27 สิงหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

01 – 03 กนัยายน 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

07 – 09 กนัยายน 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

08 – 10 กนัยายน 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 
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21 – 23 กนัยายน 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

06 - 08 ตุลาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

12 – 14 ตุลาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,000 

19 – 21 ตุลาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

20 – 22 ตุลาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลับปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลัก 

 หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวนัสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได้
แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบังคบัลุกทัวรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ือ งด่ืมท่ีสั ่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทัวร ์และมัคคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 
ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษทั 
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเ ท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มี ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเข ้า

ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้ งหมดทั้ งน้ี ทางบ ริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการ

เตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการนัตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้ งหมด หรือถูกปฏิ เสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ให้กบันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้อง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบ ริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับ ผิดชอบใดๆ ต่อความ เสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จ ้าหน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถ้าส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข ้าประเทศ เช่น ผัก 

ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ี

ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอัตราท่ีสูงมาก  

   


