
 

                                                    1 

                   

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  เดือนกรกฎำคม – สิงหำคม 2560 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง 

05.30 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 ประตู 
เคำน์เตอร์ W สำยกำรบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

08.50 น. เหิรฟ้าสู่  ฮ่องกงโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เทีย่วบินที ่HX768 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
12.40 น. เดินทางถึง สนำมบิน CHECK LAP KOK  ซ่ึงตั้ งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทาง

ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน และ
เกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  

ค ่ำ อำหำรค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย  
 พกัที ่PANDA HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่อง อสิระตำมอธัยำศัย หรือ เลือกซ้ือทวัร์เพิม่เติม 

วนัที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง (HX768 : 08.50-12.40) X ✈ X 
PANDA HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 อสิระตำมอธัยำศัย หรือ เลือกซ้ือทวัร์เพิม่เติม X X X 
PANDA HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 

น่ังรถรำงพคีแทรม-วคิตอเรียพคี-หำดรีพลัส์เบย์ 
ร้านจิวเวอร์ร่ี-ร้านหยก-วดัแชกงหมิว-อสิระ 
ช้อปป้ิงย่ำนจิมซำจุ่ยหรือโอเช่ียนเทอร์มินัล 
ฮ่องกง-กรุงเทพฯ (HX769 : 00.35-02.35) 

  X  

รำคำข้ำงต้น ไม่รวมค่ำทิปไกด์ท้องถิน่ , คนขบัรถ 800 บำท /ท่ำน/ทริป  
ในส่วนค่ำทิปหัวหน้ำทวัร์ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่ำน 
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 อสิระพกัผ่อนตำมอธัยำศัย หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม 
1.เลือกซ้ือทวัร์เสริม : ดิสนีย์แลนด์เต็มวนั  
อตัรำค่ำบริกำร : ผู้ใหญ่ รำคำท่ำนละ 3,500 บำท  เด็กอำยุ 3-11 ปี รำคำท่ำนละ 2,800 บำท  
(หมำยเหตุ : รำคำรวมตั๋วดิสนีย์แลนด์  พร้อมรถรับ-ส่งเป็นแบบจอยทวัร์ร่วมกบัคนอ่ืน) 
2.เลือกซ้ือทวัร์เสริม : กระเช้ำนองปิง 360 องศำ สักกำระพระใหญ่ แห่งเกำะลนัเตำ 
อตัรำค่ำบริกำร : ผู้ใหญ่ รำคำท่ำนละ 2,500 บำท  เด็กอำยุ 3-11 ปี รำคำท่ำนละ 2,300 บำท  
(หมำยเหตุ : ขอสงวนที ่8 ท่ำนขึน้ไป( 
3.เลือกซ้ือทวัร์เสริม : โอเช่ียนปำร์คเต็มวนั  
อตัรำค่ำบริกำร : ผู้ใหญ่ รำคำท่ำนละ 3,500 บำท  เด็กอำยุ 3-11 ปี รำคำท่ำนละ 2,500 บำท  

  (หมำยเหตุ : ตั๋วโอเช่ียนปำร์ค พร้อมรถรับ-ส่งเป็นแบบจอยทวัร์ร่วมกบัคนอ่ืน) 
***** หำกลูกค้ำต้องกำรเพิม่ OPTION TOUR กรุณำแจ้งควำมประสงค์กบัทำงบริษัท***** 
 พกัที ่PANDA HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 
 

วนัทีส่ำม น่ังรถรำงพคีแทรม-วคิตอเรียพคี-หำดรีพลัส์เบย์-ร้านจิวเวอร์ร่ี-ร้านหยก-วดัแชกงหมิว-อสิระช้อปป้ิง ย่ำนจิม
ซำจุ่ยหรือโอเช่ียนเทอร์มินัล-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร แบบติ่มซ ำ 
   น าท่านสัมผสัประสบการณ์ท่ีไม่ควรพลาดในการมาเท่ียวฮ่องกง น่ังรถรำงพีคแทรม (รวมรถรำง 1 เที่ยว) สู่

จุดสูงสุดของเกาะฮ่องกง ชมบรรยากาศ ตึกระฟ้าเรียงรายระยิบระยบัและความงดงามของ วิคตอเรียพีค คือยอด
เขาท่ีสูงท่ีสุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดบัน ้าทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 24 ของฮ่องกง 
แมไ้ม่ใช่จุดท่ีสูงท่ีสุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด เพราะนกัท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปเยือน
วคิตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงไดท้ั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์ร่ี และสีสัน
ของแสงไฟยามค ่าคืนของฝ่ังเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลกัความเช่ือเร่ืองฮวง  น าท่านเดินทางสู่ หำดรีพัลส์
เบย์  พร้อมนมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิม , เทพเจา้โชคลาภ และเทวรูป , เทพเจา้ต่างๆ ท่ีตั้งประดิษฐานอยูอ่ยา่งเด่น
สง่า เพื่อเป็นสิริมงคล  น าท่านชม ร้ำนจิวเวอร์ร่ี ซ่ึงเป็นร้านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบ
เคร่ืองประดบั ท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ น าท่านชม ร้ำนหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ท่านได้
เลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว ไหวห้ลวงพอ่แชกง ข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองความ
ศกัด์ิสิทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรัพยสิ์นเงินทอง และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหันน าโชคท่ีมีช่ือเสียงของ
วงการการท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไม่ว่าทัวร์ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซ้ือสินค้ามงคลช้ินน้ี เพื่อ
เสริมสร้างบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวติดว้ยกนัทั้งส้ิน 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย   อิสระตามอธัยาศยัเพื่อใหเ้วลาไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเตม็ท่ีสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย กระหน ่าลดราคากวา่ 70% ใหท้่าน 

ช้อปป้ิงที่ย่ำนจิมซำจุ่ย ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนด์เนมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือก
ซ้ือสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจุใจ ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณต้องการ ศูนย์การค้าท่ี
กวา้งขวางเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมห้องเส้ือท่ีจ  าหน่ายสินคา้แบรนด์เนม ของดีไซเนอร์นานาชาติช่ือดงัจากทัว่ทุกมุม
โลก อีกทั้งยงัเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกบัร้านอาหารรสเด็ดของ
ฮ่องกง หรือ เลือก ช้อปป้ิงที่โอเช่ียนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั้นน าท่ีมีให้เลือกชม และช้อป
มากกวา่ 700 ร้าน  

ค ่ำ อำหำรค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 
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สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินฮ่องกง  
00.35 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที ่HX769 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บน) 
02.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........     

 
 

ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร    
☺   ☺  ☺  ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺  ☺  ☺   

 (*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่  10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
 

หมำยเหตุ : ตำมนโยบำย ร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านหยก, ร้านจิวเวอร์ร่ี ซ่ึ งจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำ
ทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำ  ร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละ
ประมำณ 45-90 นำท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั  ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ เคร่ืองบนิ), รถทวัร์, รถไฟ( กรุณำสอบถำมที่
เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 

**ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำงบริษทัฯ จะ
องิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** 

(รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำน้ัน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(ไม่มีรำคำเด็ก) 

พกัเดีย่วจ่ำย 
เพิม่ท่ำนละ 

วนัที่ 08-10* กรกฎำคม 2560 (วนัเข้ำพรรษำ) 15,799 บำท 4,500 บำท 

วนัที่ 29-31* กรกฎำคม 2560 13,799 บำท 4,500 บำท 

วนัที่ 12-14* สิงหำคม 2560 (วนัแม่) 16,799 บำท 4,500 บำท 

วนัที่ 19-21* / 26-28* สิงหำคม 2560 12,799 บำท 4,500 บำท 

รำคำพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มรีำคำเด็ก 
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หมำยเหตุ รำคำทวัร์นี ้  ไม่แจกกระเป๋ำ ซ่ึงรำคำทวัร์ดังกล่ำวอำจเปลีย่นแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะน ำ้มันโลกทีม่ีกำรปรับรำคำ
สูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ำ้มันขึน้ในอนำคต ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มัน
เพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

       บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน 
สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี)  

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
☺ ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีก าหนดไวใ้นรายการ 
☺ ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) , อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
☺ น ้ าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้ ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 17 กิโลกรัม , ค่า

ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
☺ ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผูเ้อา

ประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกวา่ 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชย
ทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการ
ตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ** ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถสอบถำม
รำยละเอยีดเพิม่เติมได้ทีเ่จ้ำหน้ำทีข่องบริษัท ฯ บำท ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 330 ทั้งนีอ้ตัรำเบีย้ประกนัเร่ิมต้นที่*** 

กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การ
ยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่ำวซ่ีำจีน และฮ่องกงส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติทีร่ะบุว่ำต้องย่ืนวซ่ีำจีน และฮ่องกง 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าน ้าด่ืมบนรถท่ีฮ่องกง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่น , คนขบัรถ 80 บำท ทริป/ท่ำน/, ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่ำน 
 ค่ำทวัร์ชำวต่ำงชำตเิกบ็เพิม่ 400 ดอลลำร์ฮ่องกง /ท่ำน/ทริป 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณทีีลู่กค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินทีถู่กต้อง จะต้องบวกค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

และหัก ณ ทีจ่่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่
ถูกให้กบับริษัททวัร์เท่ำน้ัน  

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั  
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2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  
ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ  10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ  
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ

สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทำงบริษัทจะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกท่ำน
เป็นจ ำนวนเงิน 200 HKD  /คน  /วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่านั้น เม่ือท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยูใ่นระดบัเดียวกนัแต่
อาจจะไม่ไดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั 

7. กำรยกเลกิ 
7.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป   เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จริง 
7.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จริง 
7.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั   เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จริง 
7.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัร์ 
7.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน หรือกรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่

พกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำร
เหมำจ่ำยในเทีย่วบินน้ันๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 10 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน  ,ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น  
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
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10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
ข้อควรระวงั!! 
หนงัสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังวา่ตอ้งท าการยืน่วซ่ีาเขา้ฮ่องกง และมาเก๊าหรือไม่ 

 **ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที ่กำรท่องเทีย่วฮ่องกง โทร . 02-233-7377 
**ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ จะอิงตำม
รำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** 
 
 
 
 
 
 
 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
 


