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GS HKG05 HX
ฮองกง ดิสนียแลนด ลันเตา 3 วัน

บินดวยสายการบิน HONGKONG AIRLINE(HX):ข้ึนเคร่ืองท่ีสนามบนิสุวรรณภูมิ(BKK)

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้าํหนักไมเกิน 7 ก.ก. **
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วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ - เมืองฮองกง (สนามบนิเช็กแล็บกอก) - กระเชานองปง – พระใหญนองปง -   ซิตีเ้กท
เอาทเลท –   ชมโชว แสง สี เสียง                                                                                          (-
/L/-)

01.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชั้น 4 เคานเตอรเช็คอิน K สายการบิน HONG KONG
AIRLINES โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนา
ทัวรใหคาํแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว
พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคน
เขาเมือง **

04.15 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแลบ็กอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES
เท่ียวบินท่ี HX762

** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

08.20 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง

** ตามเวลาทองถิน่ จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง **

หรือ

00.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชั้น 4 เคานเตอรเช็คอิน K สายการบิน HONG KONG
AIRLINES โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนา
ทัวรใหคาํแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว
พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคน
เขาเมือง **

03.35 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแลบ็กอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES
เท่ียวบินท่ี HX780

** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

08.05 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง

** ตามเวลาทองถิน่ จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง **

**ไฟลทบินมีหลายไฟลท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟลทบินทายโปรแกรม**
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หลังผานขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
นําทานเดินทางสูสถานี กระเชานองปง 360 องศา (Ngong Ping 360) ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากตุงชุงสูท่ีราบนองปงใน
เวลา 25 นาที ทานจะไดชมทิวทศันรอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับ สถาปตยกรรมจนีโบราณของหมูบานนองป
งบนพื้นท่ี 1.5 เฮคตารเหนือระดับนํ้าทะเล 371 เมตร นําทานเดินทางสู วัดพระใหญโปหลิน (Polin Monastery)
เพื่อใหทานนมัสการพระใหญวดัโปหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญแหงเกาะลนัเตา เพื่อเปนสิริมงคล ** ในกรณีที่กระเชา
นองปง งดใหบริการ ไมวาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ปรับเปล่ียนโปรแกรมเปนนั่งรถโดยสารของทางนองปง
เปนการทดแทน **

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ซติี้ เกท เอาทเลท็ (City Gate Outlet) เปนเอาทเล็ทขนาดใหญท่ีสดุของฮองกง อยูใกลกบัสนามบิน
ฮองกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซ่ึงเปนสถานท่ีข้ึนกระเชาไปไหวพระใหญนองปง
มีแบรนดตางประเทศใหเลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนท้ังคนฮองกงและนักทองเท่ียวตางพากันมาชอปปงกันท่ีนี่
จนเต็มหางเลยทีเดียว นอกจากสวนของหางแลวยังมีรานอาหารตางๆ , ศูนยอาหาร Food Republic , ซุปเปอรมารเก็ต ,
โรงภาพยนตร และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong หาง 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 , Tumi และ Timberland

         ค่ํา        อิสระอาหารค่าํเพื่อความสะดวกในการชอปปง
พิเศษ !! ชมโชวแสง สี เสียง กลางแจง ท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในโลก

( Symphony of Lights) ไ ด ชื่ อ ว า เ ป น ก า ร
 แสดงแสงสีเสียงกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดซึ่งบันทึกโดย Guinness
World  Records  ก า ร แ ส ด ง จ ะ ป ร ะ ก อ บ ด ว ย
 44 อาคารชั้นนําที่อยูในฝงฮองกง และฝงเกาลูน การแสดงจะมีการ
ยิ ง แ ส ง  Laser  แ ล ะ ไ ฟ ต า ง ๆ  ป ร ะ ก อ บ
 เพลง บวกกับเวลาค่ําๆ ของอาวฮองกง แสงไฟที่กระทบจากน้ําใน
อ า ว ที่ มี เ รื อ วิ่ ง ผ า น ไ ป ม า เ ป น ฉ า ก
 ประกอบแบบธรรมชาติ

พักที่     PENTA (TUEN MUN) HOTEL หรือเทียบเทา
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วันที ่2 ดิสนยีแลนด เตม็วัน (มีรถบริการรับสง ดิสนียแลนด – โรงแรม)
(B/-/-)

เชา บริการอาหาร เชา  ณ หองอาหารของโรงแรม หรือ  ณ ภัตตาคารแบบติ่มซํา ( ข้ึนอยู กับโรงแรมท่ีใช )
นําทานเดินทางสู ดิสนียแลนด (Disneyland) (รวมคาเขาเรียบรอยแลว) ดินแดนฝน เขาสูอาณาจักรแหงเวทยมนตร
ท่ีไดรับแรงบนัดาลใจจากเทพนิยายในฝน ท่ีเต็มไปดวยมนตรมายา ความสวยงาม ความต่ืนเตน การสํารวจ และตัวละคร
ของดิสนีย ใหทานเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเลนหลากหลายชนิดท้ัง 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland ,
Adventure Land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ที่ดินของ Toy Story ทุกอยางไมตองจายเงินเพ่ิม อาทิ
การน่ังรถไฟไอนํ้าโบราณเพ่ือชมรอบสวนสนุก , ชมขบวนพาเหรดของเหลาตัวการตูนจากดิสนีย, น่ังรถไฟเหาะที่
Space - Mountain , ชมภาพยนตรการตูนสามมิติท่ี Mickey’s PhillarMagic , ชมละครเพลงพรอมแสง สี เสียง
อันตระการตาที่ Festival of the Lion King และผจญภัยไปกับการลองเรือเขาไปในปาดงดิบท่ี Rafts to
Tarzan’s Tree House , หุบเขากริซลยีหมีใหญ รถรางตะลยุขุมทองแดนเถ่ือนกับ Runaway Mine Cars , ไปใน
อาณาจักรของเลนในสวนหลังบานของ Andy เพลิดเพลินกับของเลนและกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story
Land

 แนะโซนเครือ่งเลนใหม !! หน่ึงในซุปเปอรฮีโรท่ีย่ิงใหญท่ีสดุคนหน่ึงของโลกมาอยูทามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกับโลกที่
นาตื่นตาตื่นใจของสตารค อินดัสตรี!้ เชิญพบกับนวัตกรรมลาสุดของสตารคดวยตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man Mark III
ซึ่งเปนสัญลักษณของไอรอนแมนไดอยางใกลชิดเตาปฏกิรณอารคและผลงานชิ้นเอกดานเทคโนโลยีลาสุด Iron Wing ยาน
ตานแรงโนมถวง

    อิสระ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพือ่ใหทุกทานสะดวกตอการทองเที่ยว
พักที่             PENTA (TUEN MUN) HOTEL หรือเทียบเทา

วันที ่3   เมืองฮองกง – วิคตอเรียพีค- รีพลัส เบย – วัดแชกงหมิว - รานจิวเวอรี ่- ถนนนาธาน –
ยานจิมซาจุย - ดิวตี้ ฟรี - เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) - กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) (B/L/-)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หรือ ณ ภัตตาคารแบบต่ิมซาํ(ข้ึนอยูกับโรงแรมท่ีใช)
นําทานเดินทางสูจดุชมวิวเกาะฮองกง ณ วิคตอเรียพีค โดยรถบัส ในชวงจุดชมวิวกลางเขา (Mid-Level) สัมผัส
บรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน   ชมทศันียภาพเกาะฮองกงและฝงเกาลูน และอาคารตางๆ ท่ีกอสรางตรงตามหลักฮวงจุย
เ ช นตึ ก เซ็ นทรั ล พล า ซ า   ตึก ไช น า แบ งค  แ ละ ตึก อ่ื นๆ  อั น เปนที่ ต้ั ง ข องธุ ร กิ จชั้ นนํ าข องฮ อ งก ง
นําทานเดินทางสู รีพลัส เบย (Repulse Bay) หาดทรายรูปจนัทนเส้ียวแหงน้ี ท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึง และยังใชเปน
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ฉากในการถายทําภาพยนตรหลายเรื่องมีรูปปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครอง
ชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพ
เจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เปนวัดหน่ึงท่ีประชาชนชาวจีนใหความ
เล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมไดรวม
ประเทศเปนปกแผนเฉกเชนปจจุบันน้ี แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพ่ือชวงชงิอาณาจักรนอยใหญ
ตํานาน แชกงหมิว ศาลของทานแชกง ซ่ึงมปีระวัติเลาตอกันมาวา ขณะน้ันเองยังมนัีกรบเอกชือ่ "แช กง" เปนแมทัพ
ปราบศกึ ทุกแควนเขตแดนแผนดนิใหญตางก็ยําเกรงตอกําลงัพลท่ีกลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพ่ือ
ตานขาศึกศตัรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง
ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัด
ติดไวดานหนารถศึกนําขบวนใน
กองทัพ เหลาทหารกลา มีความเชื่อ
วาเม่ือพกพาสัญลักษณรูปกังหันน้ี
ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะชวยเสริมสิริ
มงคล นําพาแตค วามโชคดี  มี
อํานาจเขมแขง็ เสริมกําลังใจใหแก
กองทัพของทาน ชือ่เสียงในการนํา
ทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมา
จนทุกวันน้ี เม่ือ 300 กวาปท่ีแลว
เดิมทีวัดน้ีเปนวัดเล็กๆ เปนวัดที่
เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่
50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซ่ึงเปนเทพประจําวัดแหงน้ี ซ่ึงทางดานขางมีอาวุธรบของ
ทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนท่ีเขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือที่
เรียกวา "กังหันนําโชค" เพ่ือหมุนแตส่ิงดีๆ เขามาในชีวติ และกอนท่ีทานจะออกจากวดัจะตองตีกลองใหเสียงดังสน่ัน
เพื่อความเปนสิริมงคล
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นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพ่ือ เลือกซ้ือ เคร่ืองประดับท่ีสวยงาม ไมเหมอืนใคร
เปนของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรอืเลือกซ้ือเปนสําหรบัเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน
เปนรูปกังหันลมท่ีมีชือ่เสียงและเปนท่ีนิยมกันท่ัวโลก ท่ีถือกําเนิดขึ้นท่ีน่ีและเพราะหาง City Gate Outlet อยูใกล
กับสนามบินมาก นั่งรถบัสประมาณ 15 นาทีก็ถึง ทําใหที่นี่เปนแหลงชอปปงที่นักทองเที่ยวหลายคนนิยมมาแวะชวง
ขากลับ นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของ
เมือง ทานสามารถเลือกซ้ือเพ่ือเปนของฝากไดท่ีน่ี   นําทานเดินทางสู ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหทานเต็ม
อิ่มกับการชอปปงยาน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) มักจะตัง้ตนกันท่ี สถานีจมิซาจุยมีรานขายของท้ัง เคร่ืองหนงั ,
เครือ่งกีฬา , เครือ่งใชไฟฟา , กลอง ถายรูป ฯลฯ และสนิคาแบบทีเ่ปนของพ้ืนเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึก
อันซับซอนมากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญช่ือ Ocean Terminal ซ่ึงประกอบไปดวยหางสรรพสินคา
เรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถึง กันได  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เช็กแล็บกอก
ประเทศฮองกง

21.45  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG
AIRLINES เท่ียวบินที่ HX761

** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

23.55 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
หรือ

02.00+1 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES
เท่ียวบินท่ี HX767

** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

04.10+1 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

**ไฟลทบินมีหลายไฟลท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟลทบินทายโปรแกรม**

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษทั ทุก
คร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี

ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **
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อตัราคาบริการ

** อัตราคาบริการขางตน ยงัไมรวมคาทิปคนขบัรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิน่ ตามธรรมเนียม ทานละ 1,000 บาท /
ทริป / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้

ทานสามารถใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน **

กําหนดการเดินทาง
รายละเอยีดไฟลทบิน

 และ เวลาบิน
ราคา ผูใหญ
พัก2-3 ทาน

ราคาเด็กต่ํา
กวา 18 ป

พักเด่ียว
จายเพิ่ม

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิน
ทานละ

เดือน มิถุนายน 2562

6-8 มิ.ย. 62
06JUN HX780 BKKHKG  03.35-08.05
08JUN HX761 HKGBKK 21.45-23.55

16,999 16,999 4,000 10,999

30 มิ.ย.- 02 ก.ค. 62
30JUN HX780 BKKHKG  03.35-08.05
02JUL HX761 HKGBKK 21.45-23.55

16,999 16,999 4,000 10,999

เดือน กรกฎาคม 2562

18-20 ก.ค. 62
18JUL HX780 BKKHKG  03.35-08.05
20JUL HX761 HKGBKK 21.45-23.55

16,999 16,999 4,000 10,999

27-29 ก.ค. 62
27JUL HX780 BKKHKG  03.35-08.05
30JUL HX767 HKGBKK 02.00-04.00

22,999 22,999 4,000 11,999

เดอืน สงิหาคม 2562

18-20 ส.ค. 62
18AUG HX780 BKKHKG  03.35-08.05
21AUG HX767 HKGBKK 02.00-04.00

16,999 16,999 4,000 10,999

29-31 ส.ค. 62
29AUG HX780 BKKHKG  03.35-08.05

31AUG HX761 HKGBKK 22.45-00.45+1
16,999 16,999 4,000 10,999

เดือน กันยายน 2562

12-14 ก.ย. 62
12SEP HX780 BKKHKG  03.35-08.05

14SEP HX761 HKGBKK 22.45-00.45+1
16,999 16,999 4,000 10,999

26-28 ก.ย. 62
26SEP HX780 BKKHKG  03.35-08.05

28SEP HX761 HKGBKK 22.45-00.45+1
16,999 16,999 4,000 10,999

เดือน ตุลาคม 2562

11-13 ต.ค. 62
11OCT HX780 BKKHKG  03.35-08.05
14OCT HX767 HKGBKK 02.00-04.00

20,999 20,999 4,000 11,999

18-20 ต.ค. 62
18OCT HX762 BKKHKG  04.40-09.00
21OCT HX767 HKGBKK 02.00-04.00

19,999 19,999 4,000 11,999

25-27 ต.ค. 62
25OCT HX780 BKKHKG  03.35-08.05

27OCT HX761 HKGBKK 23.50-02.20+1
18,999 18,999 4,000 11,999
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** ราคาเด็กอายุต่ํากวา 2 ป (Infant) ราคาภาษีสนามบนิ ทานละ 5,900 บาท **  (ไมมีท่ีนั่งบนเครื่องบิน)

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสอืเดินทางตางประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร

100 USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ   **

**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมอีายมุากกวา 6 เดอืนขึ้นไป!!!**

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลฮองกงรวมกบัการทองเท่ียวแหงฮองกงเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมอืง ในนามของรานรัฐบาล
คือ บวัหิมะ หยก จวิเวอร่ี ฯลฯ ซึง่จําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทวัร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจง
ลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซือ้หรือไมซือ้ขึ้นอยูกบัความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมี
การบังคับใดๆ ท้ังสิน้ และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจาย

ที่เกิดขึ้นจากทานเปนจาํนวนเงิน 500 เหรียญฮองกง / คน / ราน

** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ท่ีสถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสาํอางค
หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาที ่เพือ่แจงรายละเอียด โดยละเอียด

เพ่ือเสนอราคาใหมทุกคร้ัง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีร่ีสได กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง **

อัตราคาบริการนี ้รวม

ü คาตั๋วเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุก
แหง

ü คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน HONGKONG
AIRLINE อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม เทานั้น และ
สัมภาระท่ีถอืขึน้เคร่ือง มีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม เทาน้ัน

ü คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามท่ีรายการระบุ
ü คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรอื กิจกรรม

อ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียง
แทน โดยอางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม

ü คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ (กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานทีใ่นโปรแกรม)
ü คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม
ü คาเบีย้ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทาํหนงัสือเดินทาง คาโทรศพัท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหอง
และคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสมัภาระท่ีมีนํ้าหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน

และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด
× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
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× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,000 บาท/ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1
ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้
ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

× ภาษีมลูคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบรษัิท

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน

·กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําจํานวน 10,000 บาท และตัดที่นั่งการ
จองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวนัน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานัน้ โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทาน
จําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมคิีวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพเิศษจํานวนจาํกัด

· เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรอืบางสวน ทางบริษัทฯถอืวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้
แลว

·หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุช่ือผูจอง โปรแกรมท่ีเดินทาง , พี
เรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ที่ทานสะดวก

· สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวน
ชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวาง
อยางนอย 2 หนา โดยลงลายมือช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะ
ของทานมีใครบาง ,ระบุชือ่คูพกัของทาน(ในกรณีท่ีทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอรโทรศัพทท่ีสะดวกใหติดตอ กรณีท่ี
ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกท่ีมีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณี
ใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ
เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครือ่งบินหรอื บัตรเขาชมสถานท่ีตางๆ ใดๆ ท้ังส้ิน

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง

· ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วนั กอนวนัเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนักขตัฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วนั กอนเดินทาง **

· ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
· ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั กอนวนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารท่ีชาํระมาแลวทั้งหมดท้ังนี้ ทาง

บริษัทจะหกัคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเครือ่งบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรบัผดิชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวี
ซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

· กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชือ่) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออ
นออกเดนิทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการ
เรยีกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึน้อยูกับชวงพีเรยีดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรณุาสอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ
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· กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการ
ดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสาํหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน

· กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
และไมคืนคาใชจายทัง้หมด

· เงือ่นไขการยกเลกิการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น
เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

· กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว (กรณีต๋ัว Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืน
ไดบางสวน) ผูเดินทางจาํเปนจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

· กรณีท่ีทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ท้ังๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคง
ใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน

· บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณดีังนี้
- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหามนําเขาประเทศเอกสาร

เดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขาเมืองหาม
เดินทาง

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมอืง ใหกับชาวตางชาต ิหรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูใน

ประเทศไทย

เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง

· คณะเดินทางจําเปนตองมขีึ้นต่ํา 15 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ี
จะชาํระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบรษัิทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทกุทานเดินทางตามความประสงค
ตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กรุณาอยาเพ่ิงคอนเฟรมลางาน

· ในกรณีท่ี ตองทํา วีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใชวีซากรุป)

· บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สาย
การบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบสันําเท่ียวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง
สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม
ท้ังน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เปนหลัก จงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดินทาง

· หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึง
ประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรบัประทับตราทีด่านตรวจคนออก และ เขาเมือง

· เน่ืองจากการทองเท่ียวในคร้ังนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอ
สงวนสิทธิ์ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ

· กรณีท่ีทานถกูปฎิเสธการเดินทางเขาเมอืง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้น และ จะไม
สามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลว

· หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ
พาสปอรตของทานชาํรุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุด
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ออกมา มีรอยแยกระหวางสนัของเลมหนงัสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของ
ทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารดุ กรุณาติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทาง
ฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ ยนืยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หนังสอืเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียงัไมออกต๋ัวเครือ่งบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได
ไมมีคาใชจาย แตหากออกต๋ัวเคร่ืองบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด
ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดินทาง ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ
กระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ

· ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - กลบัพรอมกนั หากตองการ
เล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางทีส่ายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ

· เก่ียวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แต
ท้ังน้ีและท้ังน้ัน ทางบริษัทจะพยายามใหทานท่ีมาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน อยางทีดี่สุด

· ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพัก
อาจจะไมติดกัน หรอื อาจอยูคนละชัน้ คนละอาคารกัน ซ่ึงขึน้อยูกับระบบการจัดการของโรงแรม

· โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสาย
การบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท)
โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ

· หากในวนัเดินทาง สถานทีท่องเทีย่วใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม
คืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

· ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวนัเดินทาง

· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ

· บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ

· บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง

· เม่ือทานตกลงชาํระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

· รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯอกีคร้ังหน่ึง หลงัจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

· กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

· มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของผูจดักํากับเทาน้ัน
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· กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว อาจไมมีคาใชจายเพ่ิม หรือ หากมทีางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด

· บริการนํ้าด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเร่ิมแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการเดินทาง
ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําดื่มแจก

** เม่ือทานชําระเงนิคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงือ่นไข
ขอตกลงทัง้หมดนี้แลว **

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **


