วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ -เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก)-กระเชานองปง - พระใหญวัดโปหลิน - ซิตี้เกท
เอาทเล็ท
พิเศษ !! ชมโชวแสงสีเสียงที่ยงิ่ ใหญที่สดุ ในโลก
(-/L/-)

05.00

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิชั้น 4 ประตูทางเขา 6 เคานเตอรเช็คอินMสายการบินCathay
Pacificโดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก
ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง **
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกงโดยสายการบิน Cathay Pacificเที่ยวบินที่CX
700
** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน / ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง
** ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง **
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คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิชั้น 4 ประตูทางเขา 6 เคานเตอรเช็คอินMสายการบินCathay
Pacificโดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก
ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง **
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน Cathay Pacificเที่ยวบินที่CX
616
** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน / ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง
** ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง **
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
**ไฟลทการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

กลางวัน

นําทานเดินทางสูสถานีกระเชานองปง 360 องศา (Ngong Ping 360)ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสูที่ราบนองปงในเวลา
25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปงบน
พื้นที่ 1.5 เฮคตารเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร
นําทานเดินทางสูวัดพระใหญโปหลิน (Polin Monastery) เพื่อใหทานนมัสการพระใหญวัดโปหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระ
ใหญแหงเกาะลันเตา เพื่อเปนสิริมงคล**ในกรณีที่กระเชานองปง งดใหบริการ ไมวาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเปนนั่งรถโดยสารของทางนองปง เปนการทดแทน **
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ซิตี้ เกท เอาทเล็ท (City Gate Outlet)เปนเอาทเล็ทขนาดใหญที่สุดของฮองกง อยูใกลกับสนามบิน
ฮองกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึ่งเปนสถานที่ขึ้นกระเชาไปไหวพระใหญนองปง มีแบรนดตางประเทศให
เลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทั้งคนฮองกงและนักทองเที่ยวตางพากันมาชอปปงกันที่นี่จนเต็มหางเลยทีเดียว
นอกจากสวนของหางแลวยังมีรานอาหารตางๆ, ศูนยอาหาร Food Republic, ซุปเปอรมารเก็ต, โรงภาพยนตร และโรงแรม
Novotel City Gate Hong Kongหาง City Gate Outlet มีแบรนดตางๆใหเลือกมากกวา 90 แบรนด เชน Nike, Addidas,
New Balance, Burburry, Coach, Michel Kor, Kate Spade, Polo Ralph Lauren, The Northface, Armani Exchange,
Bally, Crocs, Columbia, Esprit, Evisu, Guess, Giordano, Levis, Lacoste, Puma, Tumiและ Timberland

พิเศษ !!ชมโชวแสง สี เสียง กลางแจง ที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก (Symphony of Lights)ไดชื่อวาเปนการแสดงแสงสีเสียง
กลางแจงทีใ่ หญที่สุดซึง่ บันทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบดวย 44 อาคารชั้นนําที่อยูในฝงฮอง
และฝงเกาลูน การแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟตางๆ ประกอบเพลง บวกกับเวลาค่ําๆ ของอาวฮองกง แสงไฟที่
กระทบจากน้ําในอาวที่มีเรือวิ่งผานไปมาเปนฉากประกอบแบบธรรมชาติ
ค่ํา
พักที่

อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปง
Cruise Hotel, Hong Kongหรือเทียบเทา

วันที่ 2ใหทานอิสระทองเที่ยว 1 วัน ตามอัธยาศัย

(-/-/-)

อิสระอาหารเชา และกลางวัน เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว
ใหทานอิสระทองเที่ยว 1 วัน ตามอัธยาศัย ทานอาจเลือกซื้อทัวร
1. ดิสนียแลนด (Disneyland)
(ถ า ต อ ง ก า ร ซื้ อ ตั๋ ว ดิ ส นี ย แ ล น ด กั บ ท า ง บ ริ ษั ท ผู ใ ห ญ ร า ค า ท า น ล ะ 3 , 6 0 0 บ า ท
ราคาเด็กทานละ3,400 บาท รวมรถรับสงโรงแรม – ดิสนียแลนด ขั้นต่ํา 10 ทานขึ้นไป )
ดินแดนฝน เขาสูอาณาจักรแหงเวทยมนตร ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝน ที่เต็มไปดวยมนตรมายา ความ
สวยงาม ความตื่นเตน การสํารวจ และตัวละครของดิสนีย ใหทานเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเลนหลากหลายชนิดทั้ ง 7
โซนMain Street , USA , Fantasyland , Adventure Land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ที่ดินของ Toy Story
ทุกอยางไมตองจายเงินเพิ่ม อาทิ การนั่งรถไฟไอน้ําโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก , ชมขบวนพาเหรดของเหลาตัวการตูน
จากดิสนีย, นั่งรถไฟเหาะที่ Space -Mountain , ชมภาพยนตรการตูนสามมิติที่ Mickey’sPhillarMagic, ชมละครเพลง

ค่ํา
พักที่

พรอมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ Festival of the Lion Kingและผจญภัยไปกับการลองเรือเขาไปในปาดงดิบที่ Rafts to
Tarzan’s Tree House , หุบเขากริซลียหมีใหญ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักร
ของเลนในสวนหลังบานของ Andy เพลิดเพลินกับของเลนและกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land
แนะโซนเครื่องเลนใหม !! หนึ่งในซุปเปอรฮีโรที่ยิ่งใหญที่สุดคนหนึ่งของโลกมาอยูทามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกับโลกที่
นาตื่นตาตื่นใจของสตารค อินดัสตรี้! เชิญพบกับนวัตกรรมลาสุดของสตารคดวยตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man Mark III
ซึ่งเปนสัญลักษณของไอรอนแมนไดอยางใกลชิดเตาปฏิกรณอารคและผลงานชิ้นเอกดานเทคโนโลยีลาสุด Iron Wing ยาน
ตานแรงโนมถวง
2. โอเชี่ยน พารค (Ocean Park)
(ถ า ต อ ง ก า ร ซื้ อ ตั๋ ว โ อ เ ชี่ ย น ป า ร ค กั บ ท า ง บ ริ ษั ท ผู ใ ห ญ ร า ค า ท า น ล ะ 2 , 8 0 0 บ า ท
ราคาเด็กทานละ2,400 บาท รวมรถรับสงโรงแรม – ดิสนียแลนด ขั้นต่ํา 10 ทานขึ้นไป )
สวนสนุกกลางแจงขนาดใหญที่สุดในฮองกง รวมเครื่องเลนเอาไวมากมาย นอกจากเครื่องเลนแลวก็ยังมีการแสดงโชวของ
สัตวแสนรู และสวนสัตวอยูภายในโอเชี่ยนปารคดวย อีกหนึ่งไฮไลทยอดนิยมก็คือการนั่ง Cable Car ขึ้นไปชมวิวที่ยอดเขา
ระหวางนั่งก็จะมองเห็นวิวเครื่องเลนตางๆพรอมกับทองทะเลและภูเขา โอเชี่ยนปารคนั้นแบงออกเปน 3 สวนใหญก็คือ
-สวนสัตวดานในมีสัตวมากมายหลายชนิท แตสัตวที่เปนที่ชื่นชอบของเด็กๆก็คือ เจาแพนดายักษ และ ฝูงนกเพนกวินขั้ว
โลกใต ในแตละตามรอบเวลาตางๆก็จะมีการโชวใหอาหารสัตวบางประเภทใหชมกันดวย เชน การใหอาหารแพนดา และมี
สัตวอื่นๆที่นาสนใจอีกตัว เชน หมีโคลอาลา, สุนัขจิ้งจอกอารคติก, ปลาฉลาม, แมวน้ํา และอื่นๆ
-เครื่องเลนตางๆเครื่องเลนของที่โอเชี่ยนปารคนั้น เกินครึ่งจะเปนเครื่องเลนหวาดเสียว ทําใหเปนที่ชื่นชอบกันอยางมากของ
เด็กวัยรุน เครื่องเลนยอดฮิตของที่นี่ก็คือ รถไฟเหาะ Hair Raiser และยังมีเครื่องที่นาสนใจอีกมากมายเชน The Abyss,
Sea Jelly Spectacular, the Mine Train roller coaster
-การแสดงโชวจากสัตวอีกหนึ่งกิจกรรมที่เมื่อเขามาเที่ยวที่โอเชี่ยนปารคแลวไมควรพลาดก็คือ ชมการแสดงโชวจากสัตว
ตางๆ ไมวาจะเปน Amazing Bird Theatre เปนการแสดงของเหยี่ยวสายพันธุตางๆใหบินตามคําสั่ง และโชวจากนกพันธุ
อื่นๆอีกกวา 70 ชนิด, Ocean Theatre โชวจากสัตวทะเลแสนรูอยางโลมาและแมวน้ํา และ Symbio! โชวระบําน้ําพุในตอน
กลางคืนซึ่งจะเปดแสงสีเสียงไปพรอมกันดูระบําน้ําพุซึ่งมีความสูงถึง 9 เมตร
อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปง
Cruise Hotel, Hong Kong หรือเทียบเทา

วันที่ 3
เชา

เมืองฮองกง - รีพลัส เบย - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - รานจิวเวอรี่ - ยานมงกก - ยานเลดี้ มารเก็ต - เมือง
ฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) -กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ
(B/L/-)
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (ติ่มซํา)
นําทานเดินทางสู รีพลัส เบย (Repulse Bay)หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงนี้ ที่สวยที่สุดแหงหนึ่ง และยังใชเปนฉากในการ
ถายทําภาพยนตรหลายเรื่องมีรูปปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทิน โหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครองชาวประมง โดดเดน
อยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริ
มงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป
นําทานเดินทางสูวัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple)เปนวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนใหความเลื่อมใส
ศรัทธามาเนิ่นนาน สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศเปนปกแผน
เฉกเชนปจจุบันนี้ แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิงอาณาจักรนอยใหญ ตํานาน แชกงหมิว ศาล
ของทานแชกง ซึ่งมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดน
แผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลที่กลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุก ๆครั้ง
ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลามีความเชื่อวาเมื่อพกพา
สัญลักษณรูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแก
กองทัพของทาน ชื่อเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดนี้เปนวัด
เล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่
50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงนี้ ซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบ
โบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนํา
โชค" เพื่อหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อความเปนสิริมงคล
วิธีสักการะบูชาเทพเจาที่วัดแชกงหมิว
เริ่มแรกใหไหวเทวดาฟาดินและเจาที่ จุดที่จะไหวนี้ จะอยูกลางแจงสําหรับการไหวขอพรเทพเจาแชกง ทางวัดจะจัดเปนชุด
สําหรับไหวเทพเจาแชกงโดยตรง คาใชจาย 38เหรียญ ในชุดนั้นจะมีกระดาษไหวเจา 1ชุด, ธูปมังกรสีแดง 3ดอก, ธูปดอก

เล็ก 1กํา พอซื้อธูปเสร็จแลว ทานสามารถยื่นธูปชุดนี้ใหเจ าหนาที่ชวยจุดไดเลยระหวางรอเจาหนาที่จุดธูป ใหเรานํ า
กระดาษไหวเจาที่ไดมา เขียนชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะเคราะห เสริมความเปนสิริมงคล
ปดเปาสิ่งดีๆเขามา นําพาสิ่งไมดีออกไป
วิธีการไหวเทวดาฟาดิน (กลางแจง)
1. ขั้นตอนแรกใหเราหันออกจากวัด แลว บอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด แลวบอกวัตถุประสงคที่มาทําบุญวัดนี้ ไหว 3
ครั้ง
2. หันกลับมาดานใน ไหว3ครั้ง แลวจึงปกธูป
3. ใหเราปกธูปมังกรทั้ง 3ดอก ที่กระถางกลาง
4. ตอไปนําธูปดอกเล็กหันหนาเขาวัด ไหวพรอมบอกชื่อ นามสกุลอีกครั้ง ปกธูปเล็กทั้ง 3. กระถาง กระถางละ3ดอก
5. เมื่อปกธูปทั้ง3ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยูกําใหญๆ ใหเราแยกไวกอน 3ดอก เพื่อไปปกดานใน
6. สวนที่เหลือกําใหญๆ ใหปกกระถางกลางแจงทั้งหมดใหแลวเสร็จ กอนที่จะเดินเขาไปดานใน
วิธีสักการะดานใน
1. หลังจากจุดธูปไหวดานนอก ใหเขามาสักการะทานดานใน และยืนอยูเบื้องหนารูปปนขนาดมหึมาของทานแชกง พรอม
ธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเจา ใหอธิษฐานขอพรและมองหนาทาน อยางมุงมั่น และตั้งใจ แลวจึง ไปหมุนกังหัน ที่อยูสอง
ดานขางๆ รูปปนทานแชกง
2. วิธีหมุนกังหัน ใหหมุน3ครั้ง และตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได เชื่อวา "กังหันนําโชค" จะหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต
โดยหลักการที่ถูกบอกตอ คือ หมุนตามเข็มนาฬิกา 3 ครั้ง
3. กอนที่จะออกจากวัดอยาลืมตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อใหพรนั้นสมปรารถนาและใหดังทั่วฟาดิน (มีเคล็ดลับคือหากไหว
พระกอนเที่ยง ใหตีระฆังกอนตีกลอง แตหากเราไปไหวตอนบาย ใหตีกลองกอนตีระฆัง จึงจะเปนลําดับพิธีกรรมที่ถูกตอง)
4. ผูที่เคยซื้อจี้กังหันแชกงหมิวจากราน สามารถนําไปไหวขอพรทานแชกง เดินวนรอบกระถางธูป 3 รอบและขอพรให
กังหันนําแตสิ่งที่ดีๆ เขามา
5. สําหรับกระดาษไหวเจา ใหนําไปใสในรถเข็น มีจุดใสอยูบริเวณดานหนา ใหนําไปวางในรถไดเลย โดยที่จะมีเจาหนาที่
ชวยนําไปทําพิธีให เปนอันเสร็จพิธี
นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดชื่อวาเปนวัดไหวพระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุดแมน
ตั้งอยูใจกลางเมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการดูแลอยางพิถีพิถัน
วัดจีนขนาดใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝงแผนดินใหญ) อยูถนนหวังตาเซียน ยานชักอัน ประเทศฮองกง ซึ่งวัด
แหงนี้เปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน แตเปาหมายของคนโสด
อยากมีคูไมใชการขอความรักจากเทพเจาองคนี้แตอยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจงของเทพเจาดาย

กลางวัน

แดง หรือเทพเจาหยกโหลว เปนรูปปนสีทองมีเสี้ยวพระจันทรอยูดานหลังประทับอยู ซึ่งชาวจีนตองมาขอพรความรักกันที่นี่
โดยการขอพรกับเทพเจาองคนี้ตองใชดายแดงผูนิ้วเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูโรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory)เพื่อเลือกซื้อเครื่องประดับที่สวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของ
ฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อเปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูป กังหัน
ลมที่มีชื่อเสียงและเปนที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกําเนิดขึ้นที่นี่
นําทานเดินทางสู ยานมงกก (MongKok)เปนยานที่พักอาศัยและชอปปงที่หนาแนนที่สุดในฮองกง ถาคุณคิดวาที่นี่จะ
แออัดและไมนาเดิน ก็ขอใหคิดใหมไดเลย ถนนสายประวัติศาสตรอาบไฟนีออนที่ทอดผานบรรยากาศของความพลุกพลาน
และมีชีวิตชีวาของที่นี่นั้น ควรคาแกการแวะไปชมเปนอยางยิ่ง ไมเพียงเพราะคลื่ นฝูงชนที่หลากหลายและละลานตา แตยัง
รวมถึงสารพัดรานคาที่ขาชอปจะตองติดใจยานนี้มีหนึ่งในตลาดที่เปนที่นิยมมากที่สุดในฮองกง ยานเลดี้สมารเก็ต (Lady
Market) และยังมีถนนสายชอปปงอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหที่นี่คลายคลึงกับยานชอปปงหลายแหงทางตอนใตของจีน
ถนนแตละสายจะมีพอคาแมคาที่ขายสินคาเพียงประเภทเดียวเทานั้น ทําใหสะดวกตอการเลือกซื้อมากขึ้น ถนนบางเสน
ในมงกกนั้น เต็มไปดวยรานขาย ปลาทอง, ดอกไม, นก, รองเทาผาใบ , เครื่องใชในครัว , ชุดแตงงาน และสินคาเฉพาะบาง
ประเภทอื่นๆ อีกนับไมถวนที่นี่ คุณจะสามารถซื้อและตอรองราคาของไดเกือบทุกอยาง ตั้งแตของใชในบานไปจนถึงอัญมณี
ราคาแพง ถนนไซเยิงชอยขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องสําอาง และเสื้อผา ถนนชานตุงและถนนแดนดาสเปนที่ที่คุณ
สามารถเลือกซื้อสินคาแฟชั่นและเครื่องประดับเทรนดลาสุดจากญี่ปุนและตะวั นตก ในขณะที่ แลงแฮม เพลส เปนหนึ่งใน
หลายๆ มอลลที่ใหคุณสามารถชอปปงในมงกกอยางสบายๆ ในสายลมเย็นของเครื่องปรับอากาศ
หัวหนาทัวรมีการนัดหมายใหมาเจอที่จุดนัดพบเพื่อใหรถบัสมารับและไปสงสนามบิน

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง
19.50

21.45
21.35

23.30
22.25

00.15

ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน Cathay Pacificเที่ยวบินที่
CX 703
** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน / ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน Cathay Pacificเที่ยวบินที่
CX 617
** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน / ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน Cathay Pacificเที่ยวบินที่
CX 709
** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน / ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาทีข่ องบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนือ่ งจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทาน
ใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทั ฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง **

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

01-03 มิถนุ ายน 61

15-17 มิถนุ ายน 61

22-24 มิถนุ ายน 61

01-03 กรกฎาคม61

03-05 กรกฎาคม61

20-22 กรกฎาคม61

ราคา
ราคา 1
ผูใหญ
เด็ก 2
รายละเอียดไฟลทบิน และ เวลาบิน
ทานละ
ผูใหญ
(พัก 1 หอง
(เด็กมี
2 ทาน)
เตียง)
เดือน มิถุนายน 2561
01JUN CX616 BKK-HKG 06.4012,999
12,999
10.25
03JUN CX617 HKG-BKK 21.3523.30
15JUN CX616 BKK-HKG 06.40- 13,999
13,999
10.25
17JUN CX617 HKG-BKK 21.3523.30
22JUN CX616 BKK-HKG 06.40- 13,999
13,999
10.25
24JUN CX617 HKG-BKK 21.3523.30
เดือน กรกฎาคม 2561
01JUL CX700 BKK-HKG 08.1513,999
13,999
12.10
03JUL CX703 HKG-BKK 19.5021.45
03JUL CX700 BKK-HKG 08.1513,999
13,999
12.10
05JUL CX703 HKG-BKK 19.5021.45
20JUL CX700 BKK-HKG 08.1512,999
12,999

ราคา 1 เด็ก
2 ผูใหญ
(เด็กไมมี
เตียง)

หองพัก
เดี่ยว
เพิ่ม

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิ
น ทาน
ละ

12,999

4,000

8,900

13,999

4,000

8,900

13,999

4,000

8,900

4,000

8,900

13,999

4,000

8,900

12,999

4,000

8,900

13,999

12.10
22JUL CX709 HKG-BKK 22.2500.15
22-24 กรกฎาคม 61
22JUL CX700 BKK-HKG 08.1513,999
13,999 13,999
4,000
8,900
12.10
24JUL CX703 HKG-BKK 19.5021.45
เดือน กันยายน 2561
7-9 ก.ย. 61
07SEP CX616 BKK-HKG 06.40- 13,900
4,000
8,900
13,900
13,900
10.25
09SEP CX703 HKG-BKK 19.5021.45
14-16 ก.ย. 61
14SEP CX700 BKK-HKG 08.15- 13,900
4,000
8,900
13,900
13,900
12.10
16SEP CX709 HKG-BKK 22.2500.15
28 -30 ก.ย. 61
28SEP CX700 BKK-HKG 08.15- 13,900
4,000
8,900
13,900
13,900
12.10
30SEP CX709 HKG-BKK 22.2500.15
เดือน ตุลาคม 2561
12-14 ต.ค. 61
12OCT CX616 BKK-HKG 06.4016,900 16,900
16,900
4,000
8,900
10.25
14OCT CX709 HKG-BKK 22.2500.15
1 14,900 14,900 14,900 5,000 1
0,00
** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิน่ ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท
/ ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทาน
สามารถใหมากกวานีไ้ ด ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน**

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท**
(ไมมีทนี่ ั่งบนเครื่องบิน)
** สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถงึ 18 ป และ ไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองถือจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา และ มารดา ทีอ่ อกจากสํานักงานเขตตามทะเบียนบานทีท่ านอยูอาศัย **
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานีเ้ ฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถอื หนังสือเดินทางไทยเทานัน้ กรณีถอื หนังสือเดินทางตางประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพเิ ศษ **
** กรณีตอ งการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษาครู ธุรกิจขายตรง ขาย
เครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติหรือคณะทีต่ องการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพื่อแจง
รายละเอียด โดยละเอียดเพือ่ เสนอราคาใหมทุกครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได กรณีที่โปรแกรมมีการ
เปลี่ยนแปลง **
** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ใหบริการเฉพาะผูเดินทาง
ที่มีวตั ถุประสงคเพือ่ การทองเที่ยวเทานัน้ **
** ประกาศจากสายการบิน Cathay Pacificกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศฮองกง
โดยสายการบิน Cathay Pacificแลว ไมผานดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศฮองกง ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับประเทศ
ไทยในสวนนี้จะมีคาใชจายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงตั๋วขากลับ รวมถึงคาบริการอืน่ ๆที่เกิดขึน้ ดวย ลูกคาจะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ ทั้งหมดนี้เองทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ ทุกกรณี
อีกทั้งลูกคาอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศฮองกงเรียกเก็บเพิ่ม และหรือ ลูกคาตองรอกลับประเทศไทยในเทีย่ วบิน
ถัดไปที่มที นี่ ั่งวางหรือตามวันที่เดินทางของตัว๋ เครือ่ งบินเดิม ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศฮองกง
และสายการบิน จะเปนผูพจิ ารณา ซึ่งเปนระบบการทํางานแบบเด็ดขาด โดยทางผูจัด (บริษัททัวร) จะไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได ในสวนนี้**

อัตราคาบริการนี้ รวม

คาตั๋วเครื่องบินไป และ กลับตามรายการที่ระบุ ชั้น Economy Class รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ

คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน
โดยอางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม

คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ

คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Cathay Pacific
คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม 1 ชิ้น เทานั้น และ
สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมเทานั้น

คามัคคุเมศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม
×
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและ
คาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
×
คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน ทานละ
×
คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
×
คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
×
ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,000 บาท/ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง
1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทานสามารถให
มากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
×
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

เงื่อนไขสําคัญที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง
คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่
จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงค
ตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวั นอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง
ใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟรมลางาน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สาย
การบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง
สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง
หนังสือเดินทาง หรื อ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึง
ประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
เนื่องจากการทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอ
สงวนสิทธิ์ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ
กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้น และ จะ
ไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว
หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ
พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุด
ออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของ
ทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสื อเดินทาง
ฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไม
มีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่ง
โดยส ว นใหญ ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น แบบกรุ ป จะออกก อ นออกเดิ น ทางประมาณ 14-20วั น ก อ นออกเดิ น ทาง ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ
กระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ
เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น
เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

-

-

-





-

ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการ
เลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ
เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แต
ทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน อยางที่ดีสุด
กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืน
ไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พักเนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไม
ติดกัน หรือ อาจอยูคนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของ
สายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท )
โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ
กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภั ย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคง
ใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน
หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
คืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณีดังนี้
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง
กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูใน
ประเทศไทย
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ

-

-

-









บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน , เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจํ าหรือคาทั วรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล ว ทางบริ ษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรั บ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
รายการนี้ เป น เพี ยงข อเสนอที่ต อ งไดรั บ การยืน ยัน จากบริ ษั ทฯอีก ครั้ง หนึ่ง หลั งจากไดสํ า รองโรงแรมที่ พัก ใน
ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Tripleโรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด
บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการเดินทาง
ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําดื่มแจก
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้ง ที่ 1 ทานละ
5,000บาท หลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน
กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 21 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็ บคาทัวร
เต็มจํานวน 100%
สวนที่เหลือ ชําระกอนออกเดินทางอยางนอย 21 วัน กอนออกเดินทาง
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู โดยไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอั ตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู โดยไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู โดยไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา
หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข





เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้
แลว
หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูจอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียด
วันที่เดินทาง , พนักงานขายมาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ที่ทานสะดวก
สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน
โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของทานมีใครบาง , เบอร
โทรศัพทที่สะดวกใหติดตอกรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมา
ใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ใดๆ ทั้งสิ้น

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระเปาสัมภาระ

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระ
ในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่มกรณีที่กระเปาของทานไมเปนไปตามเงื่อนไขของสายการบินกําหนด)

สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง ยาว และ สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
ขนาดตามความเหมาะสม ไมสามารถนําของเพลง และ ของมีคนขึ้นบนเครื่องได กรณีที่ทานจําเปนตองนําไปดวย จําเปน
จะตองใสกระเปาเพื่อโหลดลงใตทองเครื่อง หากไปถึงดานตรวจสัมภาระและยังอยูในกระเปาถือขึ้นบนเครื่องบิน ทานจะตองทิง้
วัตถุนั้นๆ

เกี่ยวกับแบตเตอรี่สํารองหรือ อุปกรณที่มีแบตเตอรี่ทุกชนิด กรมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ หรือ ไออาตา
(IATA) มีกฎมาตราฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่ขึ้นบนเครื่องบิน หามนําแบตเตอรี่สํารอง ใสกระเปา
เดินทางโหลดลงใตทองเครื่องบิน แตสามารถใสกระเปาสัมภาระถือขึ้นบนเครื่องบินได ตามความจุดังนี้
- แบตเตอรี่สํารอง ที่มีความจุไฟฟา 20,000mAh หรือนอยกวา 10 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมระบุจํานวนชิ้น
- แบตเตอรี่สํารอง ที่มีความจุไฟฟาตั้งแต 20,000 – 32,000mAh (หรือมากกวา 160 Wh.) สามารถนําขึ้นเครื่องได ทานละไม
เกิน 2 ชิ้น
- แบตเตอรี่สํารอง ที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000mAh(หรือมากกวา 160 Wh) ไมอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี

กรณีที่ตองมีการเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจ ายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทาน
จําเปนตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)



1.
2.
3.
4.
**

ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย , สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

คุณสมบัตกิ ารเขาประเทศฮองกง
(สําหรับกรณีการเขาประเทศฮองกง ดวยมาตรการยกเวนวีซา)
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู อายุไมต่ํากวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับจากประเทศฮองกง และมีหนาวาง
อยางนอย 2 หนา
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศฮองกงจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 30 วัน
เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศฮองกง มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางลูกคา
และบริษัท **
** ขอขอบพระคุณทุกทานที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **

