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GS25 HKG08 MS
HKG08 ฮองกง ชอปปง

สายการบนิ Egypt Air (MS)
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บินดวยสายการบนิ Egypt Air (MS) : ขึ้นเครือ่งที่สนามบินสวุรรณภูมิ (BKK)
**โหลดกระเปาสมัภาระโดยน้าํหนกัไมเกิน 23 ก.ก. และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้าํหนกัไมเกนิ 8 ก.ก. **

วันที ่1        กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ - เมอืงฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) - มงกก  เลด้ี                              (-/-/-)
11.00 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรเช็คอิน  สายการบินไทย Egypt Air โดยมี

เจาหนาท่ีของบรษัิทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอนิและหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา
เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดนิทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาติใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก
ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง
**

14.25 ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน Egypt Air เท่ียวบินท่ี MS960
**บริการอาหารรอน และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน**

18.00 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง
** ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง **
หลงัผานข้ันตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบรอย นําทานเดินทางสู ยานมงกก (Mong Kok)
เปนยานท่ีพักอาศัยและชอปปงท่ีหนาแนนที่สุดในฮองกง ถาคุณคิดวา ท่ีนี่จะแออัดและไมนาเดิน ก็ขอใหคิดใหมไดเลย
ถนนสายประวตัศิาสตรอาบไฟนีออนท่ีทอดผานบรรยากาศของความพลุกพลานและมีชีวิตชีวาของท่ีน่ีน้ัน ควรคาแก
การแวะไปชมเปนอยางย่ิง ไมเพียงเพราะคลืน่ฝูงชนท่ีหลากหลายและละลานตา แตยังรวมถึงสารพัดรานคาที่ขาชอป
จะตองติดใจ ยานน้ีมีหน่ึงในตลาดที่เปนทีน่ิยมมากที่สุดในฮองกง ยานเลดี้ส มารเก็ต (Lady Market) และยังมีถนน
สายชอปปงอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงทําใหท่ีน่ีคลายคลึงกับยานชอปปงหลายแหงทางตอนใตของจีน ถนนแตละสายจะมี
พอคาแมคาที่ขายสินคาเพียงประเภทเดียวเทานั้น ทําใหสะดวกตอการเลือกซื้อมากขึ้น ถนนบางเสนในมงกกนั้น เต็มไป
ดวยรานขาย ปลาทอง , ดอกไม , นก , รองเทาผาใบ , เครื่องใชในครัว , ชุดแตงงาน และสินคาเฉพาะบางประเภทอื่นๆ
อีกนับไมถวน ท่ีน่ี คุณจะสามารถซือ้และตอรองราคาของไดเกือบทุกอยาง ตั้งแตของใชในบานไปจนถึงอัญมณีราคา
แพง ถนนไซเยิงชอยขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องสําอาง และเสื้อผา ถนนชานตุงและถนนแดนดาสเปนท่ีท่ีคุณ
สามารถเลือกซื้อสินคาแฟชั่นและเครื่องประดับเทรนดลาสุดจากญี่ปุนและตะวันตก ในขณะที่ แลงแฮม เพลส เปนหนึ่งใน
หลายๆ มอลลท่ีใหคุณสามารถชอปปงในมงกกอยางสบายๆ ในสายลมเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ

ค่าํ อิสระอาหารเยน็ เพื่อใหทุกทานสะดวกตอการชอปปง

พักที่            I CLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG  หรือเทยีบเทา
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วนัท่ี 2
    ฮองกง – วดัแชกงหมิว –วดัหวงัตาเซยีน – โรงงานเคร่ืองประดับ – รานหยก –  Avenue of Stars –

ชมโชวแสงสเีสยีง
(B/L/-)

เชา                  บริการอาหารเชา ณ ภตัตาคาร (ติม่ซํา)

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เปนวัดหน่ึงท่ีประชาชนชาวจีนใหความเล่ือมใส
ศรัทธามาเนิ่นนาน สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยท่ีประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศเปน
ปกแผนเฉกเชนปจจุบันน้ี แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิงอาณาจักรนอยใหญ ตํานาน แช
กงหมิว ศาลของทานแชกง ซึ่งมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุก
แควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลที่กลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรู
ทุกทิศทาง ทุกๆครัง้ ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลา มี
ความเชื่อวาเมื่อพกพาสัญลักษณรูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจ
เขมแข็ง เสรมิกาํลังใจใหแกกองทัพของทาน ชื่อเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันน้ี เม่ือ 300
กวาปที่แลวเดิมทีวัดนี้เปนวัดเล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือน
ใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเน้ือท่ี 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซ่ึงเปนเทพประจําวัดแหงน้ี
ซ่ึงทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมกีังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกง
จะตองหมุนกังหัน หรือท่ีเรียกวา "กังหันนําโชค" เพือ่หมุนแตสิง่ดีๆ เขามาในชีวิต และกอนท่ีทานจะออกจากวัดจะตอง
ตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อความเปนสิริมงคล

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ท่ีไดชือ่วาเปนวัดไหวพระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุดแมน
ตั้งอยูใจกลางเมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการดูแลอยาง
พิถีพิถัน วัดจีนขนาดใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝงแผนดินใหญ) อยูถนนหวังตาเซียน ยานชักอัน
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ประเทศฮองกง ซึ่งวัดแหงน้ีเปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัด คือ เทพหวังตา
เซียน แตเปาหมายของคนโสดอยากมีคูไมใชการขอความรักจากเทพเจาองคนี้แตอยางใด แต เปนการเดินมาขางๆ ซึ่ง
จะมีศาลกลางแจงของเทพเจาดายแดง หรอื เทพเจาหยกโหลว เปนรูปปนสีทองมีเสี้ยวพระจันทรอยูดานหลังประทับอยู
ซ่ึงชาวจีนตองมาขอพรความรักกันท่ีน่ี โดยการขอพรกับเทพเจาองคน้ีตองใชดายแดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อเลือกซื้อเคร่ืองประดับที่สวยงาม ไมเหมือนใคร เปน

ของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อเปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปน
รู ป กั ง หั น ล ม ท่ี มี ชื่ อ เ สี ย ง แ ล ะ เ ป น ที่ นิ ย ม กั น ทั่ ว โ ล ก  ท่ี ถื อ กํ า เ นิ ด ข้ึ น ที่ นี่
นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) ใหทุกทานไดเลือกชมสินคาโอทอปขึ้นชื่อของเมืองจีน
นําทานเดินทางสู ถนนซปุเปอรสตาร (Avenue of Stars) สรางไวเพื่อเปนเกียรติใหกับบรรดาบุคคลสําคัญที่มีสวนชวย
ใหฮองกงไดรับการขนานนามวาเปน "ฮอลลีวูดแหงตะวันออก"

หลังผานการปรับโฉมใหมดวยฝมือของเจมส คอรเนอร ภูมิสถาปนิกชื่อดัง รวมกับดีไซนเนอรทองถิ่นและตางชาติ
อะเวนิว ออฟ สตาร ไดเปดใหเขาชมอีกครั้งในป 2562 กับรอยประทับมือกวารอยอันของเหลาดาราที่มีชื่อเสียง  คุณ
สามารถถายรูปกับซุปเปอรสตารดัง พรอมเพลิดเพลินกับวิวที่สวยงามของอาววิคตอเรีย

พิเศษ !! ชมโชวแสง สี เสียง กลางแจง
ที่ยิ่งใหญท่ีสุดในโลก (Symphony of
Lights) ไดชื่อวาเปนการแสดงแสงสี
เสียงกลางแจงท่ี ใหญที่สุดซึ่งบันทึก
โดย Guinness World Records การ
แสดงจะประกอบดวย 44 อาคารชั้นนํา
ท่ีอยูในฝงฮองกง และฝงเกาลูนการ
แสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟ
ตางๆ ประกอบเพลง บวกกับเวลาค่ําๆ
ของอาวฮองกง แสงไฟท่ีกระทบจาก
นํ้าในอาวท่ีมีเรือวิ่งผานไปมาเปนฉาก
ประกอบแบบธรรมชาติ
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ค่ํา            อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปง
พักที ่  ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทยีบเทา

เชา               บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (แบบต่ิมซาํ)

นําทานเดินทางสูจุดชมวิวเกาะฮองกง ณ วิคตอเรียพีค โดยรถบัส ในชวงจุดชมวิวกลางเขา (Mid-Level) สัมผัส
บรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น   ชมทัศนียภาพเกาะฮองกงและฝงเกาลูน และอาคารตางๆ ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย
เ ช น ตึ ก เ ซ็ น ท รั ล พล า ซ า   ตึ ก ไ ช น า แ บ งค  แล ะ ตึ ก อ่ื น ๆ  อั น เ ป น ที่ ตั้ ง ข อ ง ธุ ร กิ จ ชั้ น นํ า ขอ งฮ อ งก ง
นําทานเดินทางสู รพีลสั เบย (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงนี้ ที่สวยที่สุดแหงหน่ึง และยังใชเปนฉากใน
การถายทาํภาพยนตรหลายเร่ืองมีรูปปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาท่ีปกปองคุมครองชาวประมง
โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภ
เพ่ือเปนสริิมงคล ขามสะพานตออายุซ่ึงเชือ่กันวาขามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพิม่ข้ึน 3 ป

นําทานเดินทางสู วัดหมานโหมว (Man Mo Temple) เปนวัดที่มีอยูหลายสาขาท่ัวฮองกงและท่ัวประเทศจีน สําหรับ
สักการะบูชาเทพเหวินชางตี้จวิน (Man) เทพแหงตัวอักษรเปนเทพดานบุน และเทพเจากวนอู (Mo) เทพแหงสงครามเปน
เทพดานบู เปนที่นิยมของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งนิยมกันมาตั้งแตในอดีตที่ผูตองการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหวขอ
พรกัน วัดหมานโหมว ที่ยาน Sheung Wan จะเกาแกที่สุดของวัดบนเกาะฮองกง และยังมีขนาดใหญที่สุดในบรรดาวัด
หมานโหมวท้ังหมดในฮองกง สรางข้ึนตั้งแตป 1847 และไดรับการข้ึนทะเบียนเปนสมบัติประจําฮองกงเรียบรอยแลว
(declared monument) ซึ่งภายในจะมีการจุดธูปวงสีแดง เต็มเพดานไปหมด พรอมกับกระดิ่งสําหรับขอพรที่ดานขาง
ดวย โดยในบริเวณร้ัวเดียวกันจะมีอีก 2 อาคารคือ Lit Shing Kung ท่ีสรางข้ึนเพ่ือสักการะเทพตางๆมากมายบนสรวง
สรรค และ Kung Sor ซึ่งเปนเหมือนหอประชุมของคนในชุมชน

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปงยาน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) มักจะต้ัง
ตนกันท่ี สถานีจิมซาจุยมีรานขายของท้ัง เคร่ืองหนัง , เคร่ืองกีฬา , เคร่ืองใชไฟฟา , กลอง ถายรูป ฯลฯ และสินคา
แบบท่ีเปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญชื่อ
Ocean Terminal ซ่ึงประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถึง กันได  ได
เวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง

20.50       ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Egypt Air
เที่ยวบินที่ MS961 **บริการอาหารรอน และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน**

22.40      เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

วันที ่3 เมืองฮองกง – วิคตอเรยีพีค- รีพลัส เบย –วัดหมานโหมว - ถนนนาธาน  ยานจมิซาจุย-เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็
บกอก)-กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                           (B/L/-)



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

** หากลูกคาทานใดทีจ่าํเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทวัร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาที่ของบริษทั ทุกครั้ง
กอนทาํการออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตวัทานเอง **

อตัราคาบรกิาร

กาํหนดการเดินทาง
ราคา ผูใหญ ทานละ
(พกั 1 หอง 2 ทาน)

ราคา 1 เด็ก 2 ผูใหญ
(เด็กต่าํกวา18มีเตียง)

หองพักเดี่ยว เพิ่ม
ไมใชตั๋วเครือ่งบิน

ทานละ

MS960 BKKHKG 14.15-17.50
MS961 HKGBKK 22.00-23.50

เดอืน พฤษภาคม 2562

02-04 พฤษภาคม 11,989 11,989 3,900 7,900

16-18 พฤษภาคม 11,989 11,989 3,900 7,900

เดือน มถินุายน 2562

06-08 มถินุายน 11,989 11,989 3,900 7,900

13-15 มถินุายน 11,989 11,989 3,900 7,900

เดอืน กรกฎาคม 2562

11-13 กรกฎาคม 12,989 12,989 7,900 7,900

25-27 กรกฎาคม 12,989 12,989 3,900 7,900

เดือน สิงหาคม 2562

08-10 สงิหาคม 12,989 12,989 3,900 7,900

22-24 สงิหาคม 12,989 12,989 3,900 7,900

เดือน กันยายน 2562

05-07 กนัยายน 13,989 13,989 3,900 7,900

19-21 กนัยายน 13,989 13,989 3,900 7,900

เดอืน ตลุาคม 2562

15-17 ตุลาคม 13,989 13,989 3,900 7,900

24-26 ตลุาคม 13,989 13,989 3,900 7,900
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** อตัราคาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ หวัหนาทวัร และ มคัคเุทศกทองถิน่ ตามธรรมเนยีม ทานละ  1,500 บาท / ทรปิ /
ตอลกูคา ผูเดนิทาง 1 ทาน รวมไปถงึเดก็ และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เดก็อายไุมถงึ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั ทัง้นีท้านสามารถใหมากกวา

นีไ้ด ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน **

** ราคาเด็กอายตุ่าํกวา 2 ป(Infant) ราคาภาษีสนามบนิ ทานละ 5,900 บาท **  (ไมมีทีน่ั่งบนเครือ่งบิน)

** บรษิัทขอสงวนสทิธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเทีย่ว ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบรษิัทขอ
สงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคาธรรมเนยีมเพิ่มจากราคาทัวร โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร

100 USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ   **

**พาสปอรตของผูเดนิทาง ตองมอีายมุากกวา 6 เดอืนขึน้ไป!!!**

** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ทีส่ถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรยีน นักศึกษา ครู ธรุกจิขายตรง ขายเครือ่งสาํอางค
หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรอืคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพื่อแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อ

เสนอราคาใหมทุกครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซรีีส่ได กรณีที่โปรแกรมมีการเปลีย่นแปลง **

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลฮองกงรวมกบัการทองเทีย่วแหงฮองกงเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรฐับาล คือ บวั
หมิะ หยก จิวเวอรี ่ฯลฯ ซึ่งจาํเปนตองระบุไวในโปรแกรมทวัร เพราะมีผลกบัราคาทวัร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรยีนชีแ้จงลูกคาทุกทานวา
รานรฐับาลทุกรานจาํเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรอืไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิน้ และ
ถาหากลกูคาไมมคีวามประสงคจะเขารานทกุเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคาใชจายทีเ่กดิขึน้จากทานเปนจาํนวนเงิน

500 เหรยีญฮองกง / คน / ราน

อัตราคาบรกิารน้ี รวม

ü คาตั๋วเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง
ü คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสมัภาระลงใตทองเคร่ืองบินใบใหญ ตามเง่ือนไขท่ีทางบริษัท กับ สายการบิน Egypt Air อนุญาต

ใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม เทานั้น และ สัมภาระท่ีถือขึ้นเคร่ือง มี
น้ําหนักไมเกิน 8 กิโลกรัม เทานั้น

ü คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามที่รายการระบุ
ü คาโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม

อ่ืนๆ ท่ีทาํใหโรงแรมตามกําหนดการณเตม็ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน
โดยอางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม

ü คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ (กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม)
ü คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม
ü คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)

อตัราคาบรกิารนี ้ไมรวม

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและ
คาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีนํ้าหนักเกนิกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
× คาภาษีนํ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว
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× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน
รวมไปถงึเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายไุมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ได ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

× ภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท

เงือ่นไขการจอง และ การชาํระเงนิ

· กรณุาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินเต็มจํานวน และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน
ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยัง
ไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม
น่ันหมายถงึวา กรณีท่ีมีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษ
จํานวนจํากัด

· หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู โดยไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา

· หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

· เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว

· หากชาํระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูจอง โปรแกรมท่ีเดินทาง , พีเรียด
วันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ที่ทานสะดวก

· สงรายชือ่สํารองที่น่ัง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวน
ชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยาง
นอย 2 หนา โดยลงลายมือช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของทาน
มีใครบาง ,ระบุชื่อคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอรโทรศัพทที่สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสง
สําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชในการ
จองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ใดๆ ทั้งสิ้น

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง

· ยกเลกิการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชาํระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

· ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว

· ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัท
จะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชาํระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนาํเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารอง
ที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทวัรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

· กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชือ่) จะตองแจงใหทางบริษทัทราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออนออก
เดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงท้ังหมด ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย
กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
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· กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการดําเนินการ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

· กรณใีนราคาทัวรพเิศษ(Promotion) หากทาํการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไมคืน
คาใชจายทั้งหมด

· เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบิน เปนต๋ัวเคร่ืองบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) ราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือ
จองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

· กรณยีกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนได
บางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

· กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเท่ียว ยังคง
ใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน

· บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณีดังนี้
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสาร

เดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหาม
เดินทาง

- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตวัผูโดยสารเอง
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูใน

ประเทศไทย

เง่ือนไขสําคญัอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง

· คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะ
ชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทาน
ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟรมลางาน

· ในกรณีที่ตองทําวีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใชวีซากรุป)

· บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการ
บิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง
สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง

· หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศ
ไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง

· เนื่องจากการทองเทีย่วในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์
ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ

· กรณีที่ท านถกูปฎเิสธการเดินทางเขาเมือง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้น และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว

· หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต
ของทานชํารุด เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอย
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แยกระหวางสันของเลมหนังสอืเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ
เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอน
ออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานได
สงเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกต๋ัวเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกต๋ัว
เครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบิน
แบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดินทาง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละ
กรุปเปนสําคัญ

· ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - กลับพรอมกัน หากตองการ
เลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ

· เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั้งนี้และ
ทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน อยางที่ดีสุด

· ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน
หรือ อาจอยูคนละชัน้ คนละอาคารกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม

· โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารปรบัเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ
วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทาง
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ

· หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเท่ียวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืน
คาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

· ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ

· บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบนิ , การประทวง , การนัดหยุด
งาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

· บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง

· เมื่อทานตกลงชาํระเงินมดัจาํหรอืคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด

· รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรยีบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นตามท่ีระบุในโปรแกรม

· กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

· มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจดั ไมมีสทิธใินการใหคาํสญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

· กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว อาจไมมีคาใชจายเพ่ิม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด

· บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที ่2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการเดินทาง ยกเวน
วันอิสระจะไมมีนํ้าด่ืมแจก

** เมื่อทานชาํระเงินคาทวัรใหกบัทางบรษิัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบรษิัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรบัเงือ่นไขขอตกลง
ทัง้หมดนีแ้ลว **

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร **


